ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA
GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
(METRAŠTIS)

2020 M.
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2020 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje dirbo šie darbuotojai: Daiva Abrutė (vedėja),
Aldona Kuprelytė (vyriausioji specialistė), Gitana Sidabrienė (vyriausioji specialistė), Saulius Sidabras
(vyresnysis specialistas), Marija Jankauskienė (ekologė), Dovilė Staponkienė (botanikė ekologė, dirbo
nuo 2020-05-04), Antanas Vaškys (medienos meistras), Aivaras Alminas (neformaliojo ugdymo
specialistas (žemaitiškų dainų ir šokių mokymas), 0,25 etato, dirbo iki 2020-04-30), Povilas Rubinas
(neformaliojo ugdymo specialistas (lietuviško ritinio mokymas), 0,25 etato, dirbo iki 2020-05-07).
1. MONITORINGAI, TYRIMAI
2020 m. buvo vykdomi šie stebėjimai ir tyrimai:
1)
Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programa
2)
Apsaugos tikslų nustatymas Žemaitijos nacionaliniame parke
3)
Duomenų registravimas SRIS‘e
4)
Kiti gamtiniai tyrimai, stebėjimai
5)
Kultūrinės paskirties tyrimai.
1.1. VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO 2018–2023 M. PROGRAMA
Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą buvo vykdomas
gyvosios gamtos monitoringas ir kraštovaizdžio monitoringas.
1.1.1. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS
Vykdant gyvosios gamtos monitoringą buvo stebimos šios Europos Bendrijos svarbos gyvūnų
ir augalų rūšys, natūralios buveinės:
▪ gulbė giesmininkė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLUB001),
▪ ūdra – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ dirvinis sėjikas – Reiskių tyro pelkėje (LTPLUB002), Aukštojo tyro pelkėje
(LTPLUB003),
▪ tikutis – Reiskių tyro pelkėje (LTPLUB002), Aukštojo tyro pelkėje (LTPLUB003),
▪ didysis auksinukas – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ kraujalakinis melsvys – Rietavo miškuose (LTPLU0010),
▪ ovalioji geldutė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009) ir Rietavo miškuose
(LTPLU0010),
▪ keturdantė suktenė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ mažasis varpenis – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ pajūrinė linažolė – Pajūrio kopose (LTKLA0009),
▪ plačialapė klumpaitė – Žagarės miške (LTJOI0004), miške prie Dilbonėlių (LTJOI0003),
▪ dvilapis purvuolis – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ žvilgančioji riestūnė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ Žemyninių smėlynų, gėlųjų vandenų, viržynų ir krūmynų, pievų, pelkių, atodangų ir olų,
miškų buveinės – 4110, 4607 monitoringo vietose (kvadratuose),
▪ Pajūrio vandenų buveinės – Uostadvario transektoje.
Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras, D. Staponkienė. Monitoringo
duomenys suvesti į monitoringo duomenų kaupimo bazę „biomon.lt“.
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Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą 2020 m. turėjo būti vykdomas
lūšies monitoringas BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ ir BAST „Rietavo miškai“, tačiau dėl
nepalankių gamtinių sąlygų (nesusidarė tinkama sniego danga) monitoringas nevykdytas.
1.1.1.1.GULBĖS GIESMININKĖS MONITORINGAS
Gulbių giesmininkių gausa PAST „Žemaitijos nacionalinis parkas“, kodas LTPLUB001,
vertinama 21 taške, kurie išdėstyti visoje Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Gulbės giesmininkės
stebėjimo vietos pasirinktos prie seklių, gausiai apaugusių vandens telkinių. Ūgtelėjus jaunikliams
(antrosios apskaitos vėliausiomis dienomis), gali keisti maitinimosi vietas ir su jaunikliais gali nukeliauti
į gretimus vandens telkinius, esančius už 300–500 m nuo perėjimo vietos.
Šiemet nuolatinės ledo dangos nebuvo, todėl gulbės giesmininkės į perimvietes grįžo labai
skirtingu metu, vienos lizduose jau tupėjo kovo pabaigoje, kitos perėti pradėjo tik balandžio viduryje.
Kai kuriuose nurodytuose monitoringo taškuose g. giesmininkės neperėjo dėl įvairių priežasčių: dėl
nusekusio ar nuleisto vandens, dėl trikdymo, nes šalia vyko miškų ūkio ar žemės ūkio darbai, dėl kitų
gulbių atakavimo ir pan.

2016 m liepos 26 d. Skuodo rajone Kulaliuose žieduota patelė ir jos draugas neperėjo, bet Stirbaičiuose
ginė iš senųjų perimviečių kitas gulbes giesmininkes. 2020 m. gegužės 13 d. gulbė giesmininkė dar
kantriai tupi lizde, ši pora sėkmingai išperėjo 6 jauniklius, n. M. Jankauskienės.
Patikrinus individualioje monitoringo metodikoje nurodytus 21 monitoringo taškus 1-os
apskaitos metu rastos 5 perinčios poros (perinti, kai 1 paukštis tupi lizde). Dar 1 monitoringo taške
Stirbaičiuose kasmet perėjusią ir pelkėn sugrįžusią porą išvijo 2016 07 26 Skuodo rajone žieduota patelė
su mėlynu žiedu ant kaklo ir jos partneris. Ši pora neperėjo, perskridinėjo į aplinkines teritorijas ir antros
apskaitos metu buvo aptikta jau kitame monitoringo taške Stirbaičiuose. Atlikome ir 1 km atstumu nuo
monitoringo taškų esančių vandens telkinių apžiūrą ir juose 1 apskaitos metu užregistravome 8 perinčias
poras.
2-os apskaitos metu, patikrinus 21 individualioje monitoringo metodikoje nurodytą tašką, rastos
5 poros su jaunikliais. 1 kilometro atstumu nuo monitoringo taškų esančiuose vandens telkiniuose
sėkmingai išperėjo dar 8 poros. Taigi, iš viso monitoringo taškuose ir jų artimoje aplinkoje perėjo ir
vadas išvedė 13 gulbių giesmininkių porų.
Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, S. Sidabras, M. Jankauskienė.
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2020 m. gulbės giesmininkės monitoringo
taškuose perėjusių porų skaičius ŽNP
nepakito lyginant su 2017 metais.

Jau keletą metų naudojamoje lizdavietėje
Jazdauskiškių k. gulbių giesmininkių pora pradėjo
perėti ankstyvą pavasarį, n. G. Sidabrienės, 2020-0407

Gulbių giesmininkių šeimyna su 4 jaunikliais, n. Tipinga gulbės giesmininkės perimvietė –
S. Sidabro.
bebravietė. Lizdas centrinėje pelkės dalyje, n. G.
Sidabrienės.

1.1.1.2. ŪDRŲ MONITORINGAS
Žemaitijos nacionaliniame parke 2020 m. balandžio–gegužės mėn. pirmą sykį vykdytas
valstybinis ūdrų monitoringas. Monitoringą atliko G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras. Buvo
registruojami ūdrų gyvybinės veiklos požymiai – ekskrementai, pėdsakai ir gleivės vandens telkinių
pakrantėse. Šių ūdrų veiklos žymių ieškota vienuolikoje stacionarių monitoringo vietų, tikrinant
kiekvienoje jų 600 m upės pakrantės ruožą. Buvo tiriamos Babrungo, Uošnos, Pietvės, Blindupio,
Šilinės, Šatos, Pagardenio, Jautupio, Bartuvos, Margupio, Varduvos upės. Ūdrų veiklos žymės rastos
visose tirtose upėse.
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Patiltėje, smėlėtoje Uošnos pakrantėje, gausu Senuose ūdros ekskrementuose matyti žuvų žvynų,
ūdros pėdsakų, n. G. Sidabrienės
kauliukų likučiai, n. G. Sidabrienės.

Ūdros mėgsta palikti veiklos žymes (ekskrementus, gleives) ant upės vagoje esančių stambesnių akmenų,
n. G. Sidabrienės.

Bartuvos aukštupyje ūdrai pavyko pagauti ir suėsti nemažą žuvį. Teritorijos užimtumo žymėjimas
smėlėtose pakrantėse, n. M. Jankauskienės.
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1.1.1.3.DIRVINIŲ SĖJIKŲ MONITORINGAS
Pagal patvirtintą individualią metodiką:
a) stebėjimų metu registruojama: paukščių poros, švilpčiojantys, nerimaujantys patinai,
pavieniai individai. Stebėtojui reikia nurodyti porų skaičių teritorijoje. Porų skaičius įvertinamas
skaičiuojant individualias teritorijas užsiėmusius (tuoktuvinius skrydžius atliekančius, nerimaujančius,
švilpčiojančius) patinus;
b) stebėjimo vietoje vertinami tokie buveinės kokybę nusakantys parametrai kaip stebėjimų
metu esantis hidrologinis režimas, galimas neigiamas plėšrūnų poveikis ir veisimosi buveinių užaugimas
netinkama augalija.
Apskaitų poligonas lygiagrečiai nusidriekusiais maršrutais/transektomis išvaikštomas taip, kad
būtų galima suregistruoti visas jame esančias stebimų rūšių poras. Einant maršrutu būtina turėti GPS
imtuvą, planšetę, fotoaparatą. Svarbu, kad praeitų maršrutų metu būtų apžvelgtos visos tinkamos
buveinės teritorijoje. Apskaitos vykdomos balandžio antrą-trečią ir gegužės pirmą–antrą dekadomis.

Dirvinio sėjiko patinas Reiskių tyre ir patelė Aukštajame tyre, n. M. Jankauskienės.
Dirvinio sėjiko monitoringas PAST „Reiskių tyro pelkė“. Apskaitose dalyvavo G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė ir S. Sidabras. 1 apskaita atlikta 2020 04 23, 2 apskaita – 2020 05 12.
Pirmos apskaitos metu užregistruotos 7, antros – 9 dirvinių sėjikų poros. 2017 metais
atitinkamai buvome užregistravę 7 ir 8 poras.
Dirvinio sėjiko monitoringas PAST „Aukštojo tyro pelkė“. Pirmoje apskaitoje dalyvavo G.
Sidabrienė, S. Sidabras, antroje – G. Sidabrienė, M. Jankauskienė ir S. Sidabras. 1 apskaita atlikta 2020
04 27, 2 apskaita – 2020 05 14.
Pirmos apskaitos metu užregistruotos 7, antros – 8 dirvinių sėjikų poros. 2017 metais
atitinkamai buvome užregistravę tiek pat porų.
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Dirviniai sėjikai koncentruojasi ežerokšniais gausiose Aukštojo tyro ir Reiskių tyro pelkių zonose, n. G.
Sidabrienės.

Atliekant tikučių monitoringą 2020 06 02 Aukštajame tyre nupaveiksluotas dirvinis sėjikas ir jo jau
beveik suaugęs jauniklis, kuris nuo tėvų skyrėsi tik plunksnų apdaru ir trumpu snapu, n. M.
Jankauskienės.
1.1.1.4. TIKUČIO MONITORINGAS
Stebėjimų metu registruojama: paukščių poros, individualias teritorijas užėmę giedantys ir
nerimaujantys patinai, pavieniai individai. Stebėtojui reikia nurodyti porų skaičių teritorijoje. Stebėjimo
vietoje vertinamas tuo metu esantis hidrologinis režimas bei plėšrūnų pavojus.
Stebėjimams pasirenkami visi atviri pelkės plotai. Paukščių gausa fiksuojama kiekvienu atveju
pastebėjus paukščius: GPS imtuvu nustatoma paukščių buvimo vieta ir šie duomenys įrašomi į apskaitos
formos lentelę. Visas apskaitos plotas lygiagrečiai nusidriekusiais maršrutais/transektomis išvaikštomas
taip, kad būtų aptikti ir užregistruoti visi jame esantys stebimų rūšių paukščiai.
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Ežerokšnio pakrantėje maitinasi du tikučiai, n. G. Sidabrienės.
Tikučio monitoringas PAST „Reiskių tyro pelkė“. Apskaitose dalyvavo G. Sidabrienė, M.
Jankauskienė ir S. Sidabras. 1 apskaita atlikta 2020 05 12, 2 apskaita – 2020 05 29. Pirmos apskaitos
metu užregistruotos 6 poros, antros apskaitos metu 5 poros, apibendrinus manoma, kad 2020 m. gyveno
5–6 poros, o 2017 m. buvome užregistravę 2–3 poras.

Tikutis Aukštajame tyre 2020 05 14, šios rūšies patino ir patelės plunksnų apdaras niekuo nesiskiria, n.
M. Jankauskienės.
Tikučio valstybinis monitoringas PAST „Aukštojo tyro pelkė“. Apskaitose dalyvavo G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė ir S. Sidabras. 1 apskaita atlikta 2020 05 14, 2 apskaita – 2020 06 02.
Pirmos apskaitos metu užregistruotos 4 poros, antros apskaitos metu 3 poros, apibendrinus manoma, kad
2020 m. gyveno 3–4 poros, o 2017 m. nebuvome užregistravę nė vienos poros.
1.1.1.5.DIDŽIOJO AUKSINUKO MONITORINGAS
Didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas BAST „Žemaitijos nacionalinis parkas“
LTPLU0009, atliktas jau trečią kartą. Pagal mokslininkų parengtą individualią metodiką stebėjimai
vykdomi paežerių, pelkių, pievų buveinėse. Drugys trofiškai susijęs su vandenmėgėmis rūgštynėmis,
užklysta ir į sausesnes buveines, taip pat stebimas agrariniame kraštovaizdyje, prie dirbtinių vandens
telkinių. Transektas pasirenka stebėtojas atsižvelgiant į buveinės sąlygas. Apskaitos vykdomos esant
saulėtam šiltam orui tarp 12–15 valandos. Patvirtintuose 4 didžiojo auksinuko monitoringo taškuose šios
rūšies drugelių 2020 m. nestebėta.
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2020 07 07 G. Sidabrienė, S. Sidabras, M. Jankauskienė dalyvavo mokymuose Pagramančio
regioniniame parke. Jų metu buvo mokoma atlikti didžiųjų auksinukų monitoringą pagal jų kiaušinėlius
ant didžiųjų rūgštynių lapų. Po mokymų pakartojus didžiųjų auksinukų monitoringą, taške LTPLU00093 bei netoli taško LTPLU0009-28 ant bukalapių ir rūgštynių gudžolių aptikti d. auksinukų kiaušiniai.
Pagal juos galima spręsti, kad didieji auksinukai čia gyvena. Kituose monitoringo taškuose kiaušinių ir
suaugusių didžiųjų auksinukų neužregistruota.

Didžiojo auksinuko mitybinių augalų sąžalynai VMU Telšių regioninio padalinio tvarkomose Mikytų
KD pievose ir d. auksinuko 3 kiaušiniai ant bukalapės rūgštynės, n. M. Jankauskienės.
1.1.1.6. KRAUJALAKINIO MELSVIO MONITORINGAS
Pagal individualią metodiką kraujalakinio melsvio monitoringas BAST „Rietavo miškai“,
kodas LTPLU0010, atliekamas keturiuose taškuose. 2020 metais kraujalakinio melsvio monitoringą
papildomai atlikome dar trijose pievutėse netoli nurodytų monitoringo taškų. Kraujalakiniam melsviui
tinka tik tos pievos ar jų fragmentai, kur auga vaistinė kraujalakė bei yra Myrmica genties skruzdžių
skruzdėlynų. Myrmica genties skruzdžių lizdai yra kraujalakinio melsvio vikšrų tolesnio vystymosi ir
lėliukų buveinės.
2020 m. liepos 2 ir 13 dienomis kraujalakinio melsvio monitoringo 1 bei 2 apskaitas G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė atliko monitoringo taške LTPLU0010-30 pavadinimu „Pažvelsio pievos“.
Šios privatiems savininkams priklausančios pievutės (viena kairiajame krante, dvi dešiniajame)
nešienaujamos daugiau kaip 6 metai, todėl sparčiai mažėja tinkamų stebimiems drugiams gyventi plotų,
jie užželia lendrūnais, krūmais. Palyginus 2017 07 07 didžiojoje Pažvelsio pievoje atlikto monitoringo
duomenis su 2020 07 02 toje pievoje atlikto monitoringo duomenimis, nustatyta, kad šiais metais
kraujalakinių melsvių šiame monitoringo taške užregistruota žymiai daugiau nei 2017 metais: 2017 m.
– 3 vnt. 2020 – 11 vnt. Taip įvyko, manoma, todėl, kad šiemet pirmoji apskaita atlikta anksčiau, pačiu
kraujalakinių melsvių skraidymo piku.
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Kraujalakiniai melsviai skanauja ir kitų augalų nektarą, bet kiaušinius deda tik į vaistinės kraujalakės
žiedynus, n. M. Jankauskienės
2020 m. liepos 2 ir 13 dienomis kraujalakinio melsvio monitoringo 1 bei 2 apskaitas G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė atliko monitoringo taške LTPLU0010-20 prie Tilvikų kairiajame Žvelsos
krante. Čia mažoji pievutė iš abiejų pusių aparta, nešienaujama. Kairiajame Žvelsos krante esanti pieva
taip pat nešienauta jau daug metų. Mažojoje pievutėje 2017 ir 2020 metais aptikta po 3 skraidančius
kraujalakinius melsvius. Kairiajame Žvelsos krante esančioje pievoje 2017 m. pirmos apskaitos metu
buvo užregistruota 11 vnt., 2020 m. – 18 vnt. kraujalakinių melsvių.
2020 m. liepos 3 ir 14 dienomis kraujalakinio melsvio monitoringo 1 bei 2 apskaitas G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras atliko monitoringo taško LTPLU0010-29 dviejose pievose.
Daugiausia kraujalakinių melsvių pirmos apskaitos metu užfiksuota mažoje miško pievutėje šalia
sodybos: 2020 metais – 20 vnt., 2017 metais – 24 vnt. Ši pievutė nešienaujama. Kitose dviejose pievose
daugiau kraujalakinių melsvių aptikta taip pat pirmos apskaitos metu. Neaišku, kodėl mažai
kraujalakinių melsvių šiemet užregistravome Viržintų pievoje, kur 2014 m. buvo vykdomas šios rūšies
apsaugos veiksmų planas. Ši pieva šiemet buvo tvarkoma, kai kur raunami krūmai, didžioji dalis
nušienauta.
2020 m. liepos 8 ir 13 dienomis kraujalakinio melsvio monitoringo 1 bei 2 apskaitas G.
Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras atliko monitoringo taške LTPLU0010-21 Mižuikių (Pyvorų)
miške. Čia kraujalakinių melsvių šiemet daugiau užregistruota antros apskaitos metu, bet iš viso perpus
mažiau nei 2017 metais: 2017 m. – 10 vnt., 2020 m. –– 5 vnt. Manoma, šiemet mažiau užregistruota
todėl, kad šiame taške šiek tiek vėliau atlikta pirma apskaita.

Visos kraujalakinio melsvio pievų buveinės, kuriose vykdomas valstybinis monitoringas, gan prastos
būklės. Vis didesnius pievų plotus užima smiltyninis lendrūnas, pelkinė vingiorykštė, krūmai, n. G.
Sidabrienės.
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1.1.1.7. KETURDANTĖS SUKTENĖS MONITORINGAS
Keturdantės suktenės valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke vykdytas
pirmą sykį. 2020 m. rugpjūtį tirtos dvi šios rūšies monitoringo vietos Siberijos ir Paburgės pelkėse.
Kiekvienoje jų parinkta po 5 vieno kvadratinio metro dydžio tyrimo laukelius. Laukelyje apieškota
žolinė augmenija ir nurinkti rasti moliuskai bei paimtas 25x25 cm paklotės imstas. Surinkta tyrimui
medžiaga išdžiovinta, išsijota, išrinkti ir apibūdinti keturdantės suktenės moliuskai. Abiejose pelkėse
keturdantė suktenė rasta. Siberijos pelkėje aptikta visuose 5 imstuose, vidutinis individų skaičius 74,2/
kv. m, o Paburgės pelkėje rasta dviejuose imstuose, vidutinis individų skaičius 16/kv.m.

Paburgės pelkėje vykdoma tyrimo
laukelių apžiūra, nurenkant
pastebėtus mažyčius moliuskus, n. S.
Sidabro.

Surinktų moliuskų būdinimas. Nepatyrusiam – nelengva
užduotis atskirti keturdantę suktenę nuo į ją panašių, bet
nesaugomų rūšių. Moliuskas vos 1,7–1,9 mm ilgio ir 1,2 mm
pločio, turi iki 5 vijų. Kriauklės angoje reikia įžiūrėti 4
mažus dantukus, n. G. Sidabrienės (panaudota moliusko
nuotrauka iš http://mollusca.sav.sk/malacology/img/vertigogeyeri/).

1.1.1.8. OVALIOSIOS GELDUTĖS MONITORINGAS
Ovaliosios geldutės valstybinis monitoringas BAST „Rietavo miškai“. Šis monitoringas
atliktas pirmą kartą.
Pagal individualią metodiką (toliau – IM) stebimi sekantys parametrai:
• Stebimas gyvų moliuskų gausumas (individų skaičius m2).
• Įvertinama buveinės, vandens telkinio būklė.
IM nurodyta, kad stebėjimai atliekami Žvelsos upėje, tekančio vandens su smėlio ar smulkaus
žvyro ar stambesniais akmenimis dugnu ruožuose viename monitoringo taške, kurio Nr. LTPLU001027, koordinatės 346943, 6184266. Šiame monitoringo taške tyrimai buvo atliekami 2020 07 08 (S.
Sidabras) ir 2020 08 05 (M. Jankauskienė, S. Sidabras). Deja, buvo rastos tik ovaliųjų geldučių kriauklės
ir jų negausiai.
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Atliekant monitoringą būtina viską fiksuoti, užsirašinėti. Geros būklės upeliuose gyvena įvairios žuvys,
tarp jų ir upėtakių jaunikliai, n. S. Sidabro ir M. Jankauskienės.

Vykdomas ovaliosios geldutės monitoringas Žvelsos upėje (BAST ,,Rietavo miškai“). Individualioje
programoje patvirtintoje monitoringo atlikimo vietoje prie Tilvikų k. aptiktos tik tuščios ovaliosios
geldutės kriauklės. Upėje gausu medžių virtuolių, senų bebrų patvankų, vanduo neskaidrus, dugnas
dumblėtas, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės.
Ovaliosios geldutės valstybinis monitoringas BAST „Žemaitijos nacionalinis parkas“.
Atliktas pirmą kartą. Stebėjimai atlikti Babrungo ir Uošnos upėse, tekančio vandens su smėlio ar
smulkaus žvyro ar stambesniais akmenimis dugnu ruožuose, trijuose monitoringo taškuose. Babrungo
12

upėje ovaliosios geldutės monitoringas vykdytas dviejuose upės ruožuose, nutolusiuose vienas nuo kito
per 4 km. Iš viso ištirta 50 laukelių, kurių kiekvienas kvadratinio metro dydžio.
Uošnos upėje, taške LTPLU0009-22 monitoringas atliktas 2020 08 03 (M. Jankauskienė, S.
Sidabras) pradedant taško koordinatėmis 368568/6205651, einant prieš srovę 4 imtyse, baigiant ties
tašku, kurio koordinatės 368291/6205359. Nors upelio būklė gana gera, bet vidutinis geldučių skaičius
monitoringo metu nustatytas tik 1,43 vnt./ m², tai yra būklė bloga.
Babrungo upėje taške LTPLU0009-21 monitoringas atliktas 2020 08 10/11 (G. Sidabrienė, S.
Sidabras), padarytos 3 imtys, pradedant taško koordinatėmis 368568/6205651, baigiant 368163/
6204795. Vidutinis geldučių skaičius monitoringo metu nustatytas 35,93 vnt. /1 m², tai yra būklė gera.
Babrungo upėje taške LTPLU0009-10 monitoringas atliktas 2020 08 23 (S. Sidabras),
pradedant taško koordinatėmis 367212/6207290 ir baigiant taško koordinatėmis 367558/6207148
padarytos 2 imtys. Vidutinis geldučių skaičius monitoringo metu nustatytas 15,6 vnt. /1 m², tai yra būklė
gera.

Vykdomi ovaliosios geldutės tyrimai Babrungo upėje. Graibšteliu ir rankomis išrenkamos visos
ovaliosios geldutės tyrimo laukelyje, n. G. Sidabrienės.

Iš upės dugno išrinktas ovaliąsias geldutes reikia suskaičiuoti. Viename kvadratiniame metre
daugiausiai surasta 190 įvairių amžiaus grupių moliuskų. Dumblu užneštas Trumpės upelis, matosi
žiotimis kvėpuojančios ovaliosios geldutės, n. G. Sidabrienės, M. Jankauskienės.
1.1.1.9. MAŽOJO VARPENIO MONITORINGAS
Vienintelė iki 2019 metų žinoma mažojo varpenio populiacija Lietuvoje buvo laikoma Plungės
r. sav., Jogaudų k, prie Juodupio santakos su Uošnos upeliu, Žemaitijos nacionaliniame parke (x 370858;
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y 6208585). Ji buvo aptikta 1996 m. botanikos instituto darbuotojų. Buveinė yra ant smėlėtos pakilumos
tarp pelkėtų pievų ir Juodupio. Joje vyrauja sausųjų briedgaurynų bendrija, kraštuose laipsniškai
pereinanti į drėgnų pievų ir krūmynų bendrijas.

Bendras mažojo varpenio buveinės vaizdas ir kuoliukais pažymėtas 1 m² plotas kuriame 2019 m. buvo
aptiktas mažasis varpenis, n. M. Jankauskienės.
Didžioji dalis buveinės yra valstybinėje miškų žemėje, kuri priklauso VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Telšių regioninio padalinio Platelių g–jai. Mažojo varpenio buveinės šienavimu kasmet rūpinasi
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Šiemet, siekiant neleisti plisti smiltyninio lendrūno plitimą,
buveinė rankiniu būdu buvo nušienauta du kartus.
Atskirti mažąjį varpenį nuo kitų varpenių rūšių, ypač jeigu jie yra vegetatyvinės būsenos arba
jauni generatyviniai individai, labai sunku. Sunkiausia mažąjį varpenį atskirti nuo jaunų paprastojo
varpenio (Botrychium lunaria) individų. Tiksliai nustatyti rūšies priklausomybę lauko sąlygomis gali tik
daug patirties turintis specialistas, įvertinęs visą požymių kompleksą. Vienas iš svarbiausių požymių yra
vegetatyvinės lapo dalies padėtis kitų lapo dalių atžvilgiu: ji yra arti dirvožemio paviršiaus, kartais
visiškai prie pat dirvožemio paviršiaus (Mažojo varpenio monitoringo metodika).
2019-06-13 buvo rastas 1 mažasis varpenis (koordinatės 370861, 6208573 (LKS)). Tuo pat
metu apsirašyta 1 m² augalų bendrija. 2019-06-19 mažasis varpenis nuvykus į jo radimvietę, parodytas
botanikei dr. Dalytei Matulevičiūtei. 2019-11-05 iš dr. D. Matulevičiūtės gautas patvirtinimas, kad tai
mažasis varpenis.

Buveinėje auga labai įvairaus dydžio ir formų paprastieji varpeniai, kuriuos sudėtinga atskirti nuo
mažojo varpenio. Buveinėje augančius varpenius vis labiau gožia kiti augalai, n. M. Jankauskienės.
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Atlikus mažojo varpenio monitoringą 2020 m birželio 3 d. nebuvo aptiktas nė vienas jo
egzempliorius, nors paprastųjų varpenių buvo labai įvairaus amžiaus ir dydžio su prie pat žemės ir kiek
aukščiau išsidėsčiusiais vegetatyvinais lapais. Kruopščiai ištyrus 2019 m. metais pasižymėtą kvadratą,
kuriame augo mažasis varpenis, jame nebuvo rastas joks varpenis. Tai rodo, kad varpenių dygimas
pramečiuoja. Monitoringą atliko M. Jankauskienė.
1.1.1.10. KITŲ AUGALŲ RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ MONITORINGAI
Norint supaprastinti ir pagerinti duomenų surinkimo kokybę, šiais metais buvo pakoreguota
augalų monitoringo metodika, kad būtų apskaitoma ir patikrinama kuo daugiau stebimų augalų rūšių
radaviečių. Buvo atsisakyta detalaus visų augalų rūšių padengimo vertinimo 1x1m ploto tyrimų
laukeliuose, liko augalijos bendro padengimo, grėsmių, tiriamos rūšies individų skaičiaus vertinimas,
papildyta ploto, kuriame auga tiriama rūšis, įbraižymu kartografinėje medžiagoje. Monitoringus vykdė
D. Staponkienė, jų ataskaitos bus parengtos iki sausio 31 d.
Monitoringas ir augalų bei buveinių inventorizacija buvo atlikta šiose teritorijose:
▪ pajūrinė linažolė – Pajūrio kopose (LTKLA0009),
▪ plačialapė klumpaitė – Žagarės miške (LTJOI0004), miške prie Dilbonėlių (LTJOI0003),
▪ dvilapis purvuolis – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ žvilgančioji riestūnė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
▪ Žemyninių smėlynų, gėlųjų vandenų, viržynų ir krūmynų, pievų, pelkių, atodangų ir olų,
miškų buveinės – 4110, 4607 monitoringo vietose (kvadratuose),
▪ Pajūrio vandenų buveinės – Uostadvario transektoje.
Patikrinus 1 baltijinės linažolės augavietę Pajūrio kopose (LTKLA0009), nustatyta, kad
būklė sparčiai blogėja. 2019 metais šioje augavietėje buvo suskaičiuota apie 50 individų, 2020 metais
rasti tik 38. Augalai smulkūs, silpni, sukrovę vos po kelis žiedus. Didžiausią grėsmę šiai augavietei kelia
samanų susivėrimas ir invazinių augalų (muilinės gubojos) plitimas. Sunku pasakyti, kodėl linažolės
individai neįsikuria aukščiau kopose, kur augimo sąlygos joms palankios. Šiokią tokią neigiamą įtaką
daro ir poilsiautojai, nes pro pat augavietę į paplūdimį eina intensyviai naudojamas takas.

Baltijinės linažolės būklę blogina augalinės dangos susivėrimas bei palei pat ją einantis intensyviai
naudojamas poilsiautojų takelis, n. D. Staponkienės
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Patikrinus 6 plačialapės klumpaitės augavietes Žagarės miške (LTJOI0004) ir 6 augavietes
miške prie Dilbinėlių (LTJOI0003), ryškaus individų skaičiaus skirtumo tarp tvarkytų augaviečių ir
kitų (tarp jų ir naujai registruotų) nestebėta (trijose augavietėse Žagarės miške ir keturiose miške prie
Dilbinėlių ankstesniais metais vykdyti gamtotvarkos darbai (retintas trakas)), tačiau darbų įtakos
nuvertinti nederėtų, kadangi po tvarkymo darbų praėjo nedaug laiko ir galimai populiacijos dar pilnai
neatsikūrė. Iš viso suskaičiuoti 194 kerai.
Patikrinus 5 dvilapio purvuolio augavietes Žemaitijos nacionalinio parko (LTPLU0009)
trijose pelkėse (Siberijos (suskaičiuoti 121 vnt. generatyviniai, 45 vegetatyviniai individai), Gaudupio
(suskaičiuota 49 vnt. generatyvinių, 43 vnt. vegeatyvinių individų.), Briedinės (suskaičiuota 42 vnt.
generatyvinių, 23 vnt. vegetatyvinių individų), būklė stabili tose pelkėse, kuriose taikomos gamtotvarkos
priemonės. Pakankamai gera būklė dar yra ir Briedinės pelkėje, plynojoje jos dalyje, kur sąlygos rūšies
populiacijai yra palankios, rasta palyginti nemažai individų, augančių pavieniui ir nedidelėmis
grupelėmis (pavienių individų pasitaiko ir nendrėmis užaugančioje pelkės dalyje). Tačiau nendrės
užauga vis didesnę atviros pelkės dalį, todėl ateityje šiai dvilapio purvuolio populiacijai kyla rimta
grėsmė išnykti. Z. Gudžinsko 2012 m. augalų monitoringo ataskaitoje rašoma, kad „maždaug per 20
metų (nuo 1994 m.) žemapelkės plotas sumažėjo beveik perpus. Nuo stebėjimų, vykdytų 2000 m.,
nendrėmis apaugo pačių gausiausių dvilapio purvuolio grupuočių augimo vietos ir ten šie augalai beveik
išnyko. Nuo 2008 m. iki 2012 m. nendryno plotai dar labiau prasiplėtė ir anksčiau be nendrių buvusioje
buveinėje jau įsikūrę pavieniai šių augalų individai. Svarbu nuolat stebėti dvilapio purvuolio
populiacijos būklę. Didžiausią pavojų kelia sparčiai plintančios nendrės, taip pat tam tikrą grėsmę kelia
pradėję plisti karklai. Nesiimant priemonių, per artimiausius 10 metų gali sunykti ne tik dvilapio
purvuolio populiacija, bet ir pelkėje esančios Europinės svarbos buveinės.
Patikrinus 2 žvilgančiosios riestūnės augavietes Žemaitijos nacionaliniame parke
(LTPLU0009) dviejose pelkėse – Briedinės ir Gaudupio, surinkti samanų pavyzdžiai herbarizuoti, bus
apibūdinami vėliau, esant neaiškumams, konsultuojantis su dr. I. Jukoniene. Briedinės pelkės rytiniame
pakraštyje išmatuotas plotas (0,064 ha), kuriame ankstesniais metais buvo vykdomas žvilgančiosios
riestūnės monitoringas, jame, patikslinus metodiką, bus vertinamas šios samanos padengimas
kvadratiniais metrais. Gaudupio pelkėje plotas bus vertinamas tik tuo atveju, jei tarp herbare esančių
samanų bus aptikta žvilgančiosios riestūnės individų.
EB svarbos buveinių inventorizacija ir monitoringas atliktas dviejuose monitoringo
vietose – 4110 ir 4607 kvadratuose. Kvadrate Nr. 4110 naujai ir pakartotinai buvo kartografuoti 222
vnt. buveinių poligonų. Monitoringas atliktas 34 transektose (iš numatytų 35), iš viso užpildyti 102
geobotaniniai aprašymai. Šiame kvadrate nebeliko 91F0 Paupių guobynai buveinės, tokiais atvejais
transekta turi būti iškeliama į artimiausią kvadratą, kuriame ši buveinė yra aptinkama. Kvadrate Nr. 4607
pakartotinai ir naujai kartografuoti 142 vnt. buveinių poligonų, monitoringas atliktas 19 transektų (iš
numatytos 21), užpildyti 57 geobotaniniai aprašymai. Kartografuota mažiau 6270 buveinių nei
metodikoje buvo numatyta transektų monitoringui atlikti. Pamario pievose kai kur dėl besikeičiančio
naudojimo pobūdžio, o ypač dėl retesnių potvynių EB buveinių struktūra keičiasi, prastėja 6450
Aliuvinių pievų buveinių kokybė.
Sudėtingiausia buvo atlikti gėlųjų vandenų buveinių monitoringą 4607 kvadrate, kadangi
vandens telkiniai yra dideli ir sunkiai prieinami, buvo prašyta Nemuno deltos regioninio parko ekologo
pagalbos, kad būtų galima atrinkti tinkamiausias vietas monitoringui, plaukiant motorine valtimi.
Monitoringo vietas parinkome taip, kad, atliekant pakartotinę stebėseną, būtų galima jas pasiekti
plaukiant ir gumine valtimi su patogiu privažiavimu prie vandens telkinio kranto.
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EB svarbos buveinių būklės analizė bus atliekama galutinai suvedus visus surinktus lauko
duomenis, tačiau jau ir dabar galima daryti pirmines išvadas, kur akivaizdu, kad EB svarbos buveinių
plotai mažėja, ypač grėsminga situacija yra su natūraliomis pievomis. Miškų buveinių plotai taip pat
mažėja dėl kirtimų, kai kuriais atvejais dėl sausinimo (ypač dėl pastaraisiais metais sumažėjusio kritulių
kiekio) ar pasikeitusios buveinės struktūros; pelkių ir gėlųjų vandenų buveinių būklė gana stabili.
Daugumos buveinių būklė vidutiniška, tačiau kartografuota ir itin geros būklės buveinių. Labai gera
būklė praktiškai visų 9180 Griovų ir šlaitų miškų buveinių, kadangi dėl sudėtingo reljefo kirtimai jose
nevykdomi bei visų tipų buveinėse saugomose teritorijose, pavyzdžiui, Gandingos kraštovaizdžio
draustinyje.

Geros būklės 9160 buveinė (kairėje), naujai kartografuota itin geros būklės 9010 buveinė (dešinėje).
Retas atvejis, kad dideliame miško plote būtų tiek įvairios negyvos medienos, n. D. Staponkienės

Graži 9080 buveinė, su būdingu kupstuotumu, tačiau visiškai sausa (kairėje), blogos būklės 91E0
Aliuvinių miškų buveinė pamaryje (dešinėje). Dėl sausinimo plinta aukštaūgiai nitrofilai – dilgėlės,
kemerai, n. D. Staponkienės

Dar išlikęs didelis geros būklės 6270 buveinės plotas Vieštovėnų kaime (kairėje), 6510 pieva su aukštąja
avižuole Gandingos kraštovaizdžio draustinyje (dešinėje), n. D. Staponkienės
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6450 aliuvinė pieva pamaryje, n. D. Staponkienės
Uostadvario transektoje monitoringas atliktas su Nemuno deltos regioninio parko ekologo
pagalba, kadangi transekta yra Kuršių mariose ir ją pasiekti įmanoma tik su vandens transporto
priemonėmis. Ši transekta yra skirta 1130 Upių žiotys buveinės monitoringui atlikti. Dalis surinktų
vandens augalų herbarizuoti, jie bus apibūdinami konsultuojantis su Gamtos tyrimų centro specialistais.
Kadangi monitoringas atliktas pirmą kartą nėra jokių surinktų duomenų palyginimui apie buveinės
būklę. Rūšinė sudėtis negausi, gerai išreikštos visos 4 vandens augalų juostos.

Vandens buveinėse dugno augalai ištraukiami specialiu graibštu, o ties kiekvienos vandens augalų
juostos pradžia nustatomos koordinatės, kai, atliekant pakartotinį monitoringą, būtų galima tiksliai
identifikuoti jos poslinkį.
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1.1.2.KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS
Gamtos ir kultūros paveldo skyrius vykdė vieną iš valstybinio kraštovaizdžio monitoringo
sudedamųjų dalių – Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymą,
fiksuojant valstybinio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių
tvarkymo darbų apimtis, atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją.
2020 m. Žemaitijos nacionaliniame parke buvo sutvarkyta 154,34 ha kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių, atlikta kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją prieš ir
po tvarkymo darbų, 24 nuotraukos.
Buvo prižiūrėtos ir tvarkytos šios teritorijos: Plokštinės gamtinio rezervato teritorijos (4,5 ha),
varpenių pieva (0,8 ha), Siberijos pelkė (8,7 ha), Paburgės pelkė (5 ha), pieva prie Siberijos apžvalgos
bokšto (0,7 ha), tyrimų stoties pieva (0,5 ha), „skanseno“ pieva (2,36 ha), Šventorkalnio pievos (4,62
ha), Šarnelės piliakalnio pievos (2,02 ha), raktažolių pelenėlių pieva Užupiuose (0,05 ha), Liepijų pieva
(1 ha), Pakastuvos pieva (0,54 ha), Burgio pieva (1,98 ha), Ąžuolyno pieva (1,97 ha), Jazminų kalno
pieva (0,2 ha), Gaudupio pelkė (15 ha) ir Velėnijos pelkė (4 ha), atviros erdvės Mikytų kraštovaizdžio
draustinyje ir kitose nacionalinio parko vietose (89 ha), Platelių ežero pakrantės (11,4 ha).
Įvykdžius monitoringą buvo parengta ataskaita ir perduota ŽNPD Kraštotvarkos skyriui.
Monitoringą vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojai: M. Jankauskienė, S. Sidabras, G.
Sidabrienė, D. Abrutė.

Siberijos pelkė prieš ir po tvarkymo darbų, n. G. Sidabrienės

Paburgės pelkė prieš ir po tvarkymo darbų, n. S. Sidabro
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Pieva prie Siberijos apžvalgos bokšto prieš ir po tvarkymo darbų atlikimo, n. D. Abrutės

Liepijų pieva prieš ir po sutvarkymo, n. M. Jankauskienės.

Platelių ežero pakrantės prieš ir po tvarkymo darbų, n. M. Jankauskienės.
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1.2. APSAUGOS TIKSLŲ NUSTATYMAS
ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE
Vykdydami Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-33 „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslų
nustatymo“ skyriaus darbuotojai G. Sidabrienė, S. Sidabras, M. Jankauskienė nustatė apsaugos tikslus
„Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbiai teritorijai „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (LTPLU0009).
Apsaugos tikslai pradėti nustatinėti dar metų pradžioje, nes buvo žodinis pavedimas dėl šios
veiklos. Darbuotojai pasiskirstė nacionalinio parko teritorijas, kuriose visus metus vykdė apsaugos tikslų
nustatymą. Apsaugos tikslų nustatymas buvo pagrindinė šių metų veikla, pareikalavusi daugiausia
buvimo gamtoje. Darbą sunkino tai, kad nebuvo jokių instrukcijų, nuorodų, nuostatų kaip šį darbą dirbti.
Darbuotojai konsultavosi tarpusavyje ir su metodiniame analitiniame centre dirbančiu Giedriumi
Vaivilavičiumi. Sunkiausia buvo su pievų buveinėmis, nes visiškai natūralių pievų likę labai mažai, jos
užaugo krūmais, mišku. Daug reikėjo tobulintis, mokintis suvedant duomenis į sukurtą Biomon
duomenų bazę. Ji dažnai dėl neaiškių priežasčių strigo, įvesti duomenys nebuvo išsaugomi.
Be darbo su pelkių, pievų, miškų buveinėmis dar buvo ieškomos buveinės, kuriose gyvena EB
saugomos rūšys. Tai taip pat užėmė daug laiko, nes reikėjo peržiūrėti į SRIS įvestus duomenis, tyrinėti
kur viena ar kita rūšis gyvena.
Tyrimo metu vertinta kiekvienos buveinės būklė, kur reikia tikslintos ribos. Taip pat ieškota
saugomų rūšių: šarvuotosios skėtės, didžiojo auksinuko, plačiosios dusios, dvijuostės nendriadusės,
skiauterėtojo tritono, ūdros naujų buveinių. Kiekvienos rūšies atrasta po kelias naujas radavietes, kurios
papildė jau žinomų sąrašą. Mažojo varpenio, dvilapio purvuolio, žvilgančiosios riestūnės naujų
radaviečių neaptikta. Pasiūlyta į apsaugos tikslus įtraukti tris naujas Europos Bendrijos svarbos rūšis –
pelkinę uolaskėlę, plačiąją dusią ir baltamargę šaškytę.
Atlikus buveinių inventorizaciją bei jų būklės vertinimą, surinkti duomenys pateikti į Biomon
duomenų bazę. Identifikuoti 29 Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių tipai, susidedantys iš 1650
atskirų kontūrų. Nustatyti 3 vandenų buveinių tipai, 10 pievų buveinių tipų, 7 pelkių ir 9 miškų buveinių
tipai. Bendras buveinių plotas sudaro daugiau nei 4700 ha. 144 buveinės identifikuotos saugomų augalų
ir gyvūnų rūšių apsaugai, iš jų 20 buveinių atrinkta 4 augalų rūšims ir 124 buveinės – 10 gyvūnų rūšių.
Buveinės augalams pasiskirstė taip: mažasis varpenis – 1 buveinė, dvilapis purvuolis – 12, žvilgančioji
riestūnė – 6, pelkinė uolaskėlė – 1. Buveinės gyvūnams pasiskirstė taip: plačioji dusia – 15 buveinių,
dvijuostė nendriadusė – 18, auksuotoji šaškytė – 3, baltamargė šaškytė – 11, didysis auksinukas – 17,
šarvuotoji skėtė – 27, keturdantė suktenė – 7, skiauterėtasis tritonas – 10, lūšis – 1, ūdra –13. Derinant
apsaugos tikslų projektą su kitomis institucijomis duomenys gali nežymiai kisti.
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Daugelio 6450 Aliuvinių pievų būklė bloga, nes
yra apleistos dėl sudėtingesnio ūkininkavimo.
Įsigali monodominantiniai vingiorikštynai,
užkrūmija, n. G. Sidabrienės.

6410 Melvenynas. Šio tipo pievų buveinių
identifikuota tik apie 6 ha, n. S. Sidabro.

Ganiava – būtina ūkininkavimo priemonė pievų
buveinių išsaugojimui, n. S. Sidabro.

Apleista ir pasmerkta sunykimui drėgna pieva su
žydinčiu paprastųjų burbulių kilimu, n. S. Sidabro

Iš 8 miško buveinių tipų, daugiausiai inventorizuota 91D0 Pelkinių miškų ir 9010 Vakarų taigos
buveinių, n. G. Sidabrienės.
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7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinės. Daugelio jų būklė bloga dėl apaugimo sumedėjusia augmenija,
n. G. Sidabrienės.

Patikrinus daugiau nei 1000 ha miško
buveinių, aptiktas 1,5 m skersmens
paprastojo ąžuolo virtėlis toks buvo
vienintelis, n. S. Sidabro.

9180* Griovų ir šlaitų miškai Pučkorių
kraštovaizdžio draustinyje. Šio tipo
buveinių nacionaliniame parke aptikta
mažai, n. S. Sidabro.

9080 Pelkėti lapuočių miškai susiformavę palei Blogos būklės buveinė 4030 Viržynai
Pietvės upelį Rukundžių gamtiniame rezervate, Plokštinės gamtiniame rezervate, n. S. Sidabro.
n. S. Sidabro.
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6230 *Rūšių turtingi briedgaurynai buveinėje aptikta nauja paprastojo varpenio radavietė, kurioje
augo daugiau nei 200 šios rūšies augalų. Mažojo varpenio aptikti nepavyko, nors ieškota pievoje ir
gulomis, n. S. Sidabro, G. Sidabrienės.

Nuganytoje pievoje pasilieka žydėti
gausialapis lubinas, kurio galvijai neėda. Šis
invazinis augalas menkina pievų buveinių
būklę, n. S. Sidabro.

Natūrali, įvairiažolė pieva (6410 Melvenynas)
apauga karklais, n. S. Sidabro.

1.2.1. BALTAMARGIŲ ŠAŠKYČIŲ (EUPHYDRYAS MATURNA) TYRIMAI BAST
„ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS“
Baltamargė šaškytė iki šiol nebuvo BAST „Žemaitijos nacionalinis parkas“ tikslinė rūšis. Pirmą
kartą parko teritorijoje ji užfiksuota 2016 m. birželio 7 d. Mikytų kraštovaizdžio draustinyje Jockių–
Dvarviečių kaimų sandūroje esančioje tarpumiškio pievutėje. Vėlesniais metais šios retos drugių rūšies
suaugę individai buvo užregistruoti ir kitose Mikytų kraštovaizdžio draustinio pievutėse, kuriose gausiai
žydėjo krūminiai builiai, garšvos, o šalia augo miškas su jaunais uosiais. Kadangi šiemet nustatinėjome
ŽNP apsaugos tikslus, tai reikėjo detaliau atlikti minėtos rūšies tyrimus, siekiant išsiaiškinti, ar
gyvybinga yra baltamargės šaškytės populiacija ir kiek plačiai ji išplitusi.
Arčiausiai žinomos pavienės negausios šio drugio radimvietės yra Mažeikių, Akmenės,
Kretingos rajonuose. Baltmargė šaškytė sparčiai nyksta visoje Europoje. Ji įrašyta į Europos bendrijos
Buveinių direktyvos II priedą, o nuo 2000 metų ir į Lietuvos raudonąją knygą. Tose vietovėse, kur dar
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aptinkami šie drugiai, siekiant juos išsaugoti, steigiamos nacionalinės saugomos ar Natura 2000
teritorijos.

Baltamargės šaškytės savo išorine bei apatine sparnų spalva skiriasi nuo kitų šaškyčių, n. M.
Jankauskienės.
Lytinis dimorfizmas nežymus, patelė nuo patino beveik nesiskiria. Būna įvairių spalvinių kiek
šviesesnių ir tamsesnių drugių atspalvių. Literatūroje rašoma, kad patelės apie 250 kiaušinių, 2–3
krūvelėse deda ant uosio lapų įvairiame aukštyje. Tyrimo metu kiaušinėlių rasti nepavyko. Buvo
registruoti suaugę drugiai, jų vikšrai bei vikšrų lizdai, kuriuose jie žiemoja. Taip pat žiūrėta, ar ant lizdų
dar yra vikšrų, kokie augalai auga po uosiais, ant kurių yra susukti lizdai, kuo minta praėjusių metų
vikšrai ir ant kokių augalų nektarą renka suaugę drugiai.

Baltamargės šaškytės antramečiai vikšrai minta paprastosios drebulės (2020 05 28) ir krūminio
kūpolio (2020 06 04) lapais, n. M. Jankauskienės

Pirmoji skraidanti baltamargė šaškytė užregistruota 2020 06 04; voras atakuoja baltamrgę šaškytę, n.
M. Jankauskienės.
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2020 m. liepos 28 d. rasta 19 uosių, ant kurių susukta arba buvo sukama 112 lizdų, visi
stebėjimai saulės apšviestose vietose, pievų–medynų sandūroje arba prie miško keliukų, arba iki 10 m
nuo pievos pakraščio retmėse ant jaunų uosių, iš kurių aukščiausias buvo apie 8 m aukščio.

Įvairaus dydžio šiųmečiai vikšrai ant uosio lapų dirba ir jau suformuotas žiemojimui lizdas, 2020 08
28, n. M. Jankauskienės.
2020 m. rugsėjo 1 d. 149 vikšrų lizdai rasti ant 13 uosio medžių, visi baltamargės šaškytės lizdai
saulės apšviečiamose vietose, pievų–medyno sandūroje, 1 atvejis pievoje po medžiu su 2 jaunais uosiais
ir 1 atvejis retame šaltiniuotame medyne apie 6 m nuo krašto. 2020 m. rugsėjo 9 d. ant 6 uosių rasti 32
vikšrų lizdai pievose link Mikytų piliakalnio.
Tyrimą atliko M. Jankauskienė.
1.2.2. DIDŽIOJO AUKSINUKO (LYCEANA DISPAR) TYRIMAI BAST
„ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS“
Siekiant nustatyti ir į ŽNP apsaugos tikslus įtraukti didžiojo auksinuko buveinių apsaugą buvo
ieškoma skraidančių suaugusių drugių, o po mokymų Pagramantyje, ir jų kiaušinėlių bei mitybinių
augalų. Tuo tikslu aplankytos įvairios pievos Stirbaičių, Mikytų, Liepijų kraštovaizdžio draustiniuose ir
kitose parko vietose. Šis tyrimas gana imlus laikui, nes jo metu reikia aplankyti daug drėgnų pievų,
fiksuoti ar jame yra didžiųjų rūgštynių, ant kurių kiaušinius deda didieji auksinukai, išsiritę vikšrai
maitinasi. Po to apžiūrėti bent po 30 mitybinių augalų lapų viršutinę ir apatinę puses ir ant jų įžiūrėti vos
kelių milimetrų dydžio kiaušinėlius. Patikrinus 32 vietas, ant bukalapės rūgštynės ir rūgštynės gudažolės
lapų didžiojo auksinuko kiaušiniai aptikti keturiolikoje vietų, o dar trijose buveinėse stebėti suaugėliai
drugiai. Tyrimą atliko M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, S. Sidabras.

Didžiųjų rūgštynių sąžąlynai Mikytų ir Liepijų kraštovaizdžio draustinio pievose. Ant jų drugiai deda
kiaušinėlius, išsiritę vikšrai maitinasi, n. M.Jankauskienės.
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Didžiojo auksinuko patinukas, n. S.
Sidabro

Didžiojo auksinuko vikšrų vienas iš mitybinių augalų –
stambialapė rūgštynė gudažolė gausiai auga Katupio
užpelkėjusiame slėnyje, n. G. Sidabrienės.

Ieškoma didžiojo auksinuko kiaušinėlių ant bukalapės rūgštynės lapų. Pamatyti vos daugiau nei pusės
milimetro dydžio baltą kiaušinėlį (,,tortuką“) reikia atidumo ir padidinamosios lūpos, n. S. Sidabro, M.
Jankauskienės.
1.2.3. VANDENS TELKINIŲ TYRIMAI
Šie tyrimai buvo skirti trijų saugomų rūšių – skiauterėtojo tritono, plačiosios dusios ir dvijuostės
nendriadusės naujų buveinių paieškai buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis
parkas“ (BAST). Specialiomis gaudyklėmis buvo patikrinti 34 vandens telkiniai (kūdros, tvenkiniai,
ežerai, bebravietės). 18-oje iš tirtų vandens telkinių neaptikta nei viena iš minėtų rūšių. Likusiuose
vandens telkiniuose nustatytos naujos radavietės: plačiosios dusios – 4, dvijuostės nendriadusės – 7,
skiauterėtojo tritono – 9. Duomenys panaudoti BAST apsaugos tikslų nustatymui. Tyrimus atliko G.
Sidabrienė, S. Sidabras.
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Į gaudyklę, kuri buvo įmerkta sename sausinimo kanale Pučkoriuose, pakliuvo skiauterėtojo tritono
patelė. Tai viena iš devynių naujų šios rūšies radaviečių, nuotr. G. Sidabrienės.

Barstytalių pelkės vakariniame pakraštyje sugautos plačiosios dusios. Tai nauja šios rūšies radavietė
pelkėje, nuotr. G. Sidabrienės.

Medsėdžių bebravietėje, supamoje pelkės, aptiktos visos trys saugomos rūšys. Nuotraukoje viena jų –
dvijuostė nendriadusė, nuotr. G. Sidabrienės.
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Traukiama gaudyklė iš Bartuvos tvenkinio, kurio
nendrynais apaugusiuose pakraščiuose sugauta
saugoma vabalų rūšis dvijuostė nendriadusė,
nuotr. G. Sidabrienės.

Lesčio ežero pelkėtame apyežeryje sugauti ne tik
paprastieji tritonai, bet ir skiauterėtasis tritonas,
nuotr. S. Sidabro.

Vandens vabalų tyrimo metu Jockių k. kūdroje aptikta nauja invazinės žuvų rūšies – rytinio gružlelio
radavietė, nuotr. S. Sidabro.
1.3. DUOMENŲ REGISTRAVIMAS SRIS‘E
Skyriaus darbuotojai G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras, D. Staponkienė rinko
informaciją apie nacionaliniame parke, priskirtose teritorijose, kitose vietose esančias saugomas rūšis.
Duomenys apie saugomas rūšis suvedė į nacionalinę saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), užpildė
nustatytos formos anketas. 2020 m. G. Sidabrienė užpildė 65, M. Jankauskienė – 170, D. Staponkienė –
17, S. Sidabras – 55 anketas apie saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių radavietes, iš viso 307 anketos.
Saugomų rūšių informacinėje sistemoje daugiausiai anketų pateikta apie radavietes tų rūšių,
kurioms nustatinėjami apsaugos tikslai BAST „Žemaitijos nacionalinis parkas“. Taip pat teikta
informacija apie naujus plėšriųjų paukščių lizdus, kitus saugomų rūšių stebėjimo atvejus.
Į saugomų rūšių informacinę sistemą nemažai įvesta ūdrų ir vandens vabalų – dvijuostės
nendriadusės, plačiosios dusės naujų radaviečių.
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Geltonkailis trumpasparnis (Emus hirtus L.) nuo Aptiktos dvi naujos saugomos drugelių rūšies
2019 m. įtrauktas į saugomų rūšių sąrašą. Ant tamsiosios šaškytės radavietės, nuotr. G.
šviežių karvių ,,tortukų“ pastebėtas trijose pievų Sidabrienės.
buveinėse, nuotr. G. Sidabrienės.

Vyriškoji gegužraibė. Nauja radavietė,
kurioje augo daugiau nei šimtas augalų,
aptikta šienaujamų mezofitų pievų
buveinėje, nuotr. S. Sidabro.

Aptikta nauja auksuotosios šaškytės
radavietė BAST ,,Rietavo miškai“, Ližių k.
pievoje, nuotr. S. Sidabro.

Delne – mažoji nėgė, rankomis sugauta Jautupio
upelyje, prie įtekėjimo į Pagardenį, nuotr. G.
Sidabrienės.

Gulbių giesmininkių monitoringo metu,
nustatytos dvi naujos šios rūšies perimvietės,
nuotr. S. Sidabro.
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Registruotos naujos 3 retų rūšių radavietės Gandingos kraštovaizdžio draustinyje. Itin gausios
ir skaitlingos buvo tuščiavidurio rūtenio (Corydalis cava) ir plačialapės plikūnės (Porella platyphyla)
radavietės.

Gausi tuščiavidurio rūtenio populiacija ant Gandingo piliakalnio, n. D. Staponkienės

Plačialapė plikūnė 9180 buveinėje Gandingos kraštovaizdžio draustinyje, n. D. Staponkienės
Viena iš įdomiausių rūšių įvesta į SRIS 2020 m. buvo tikrasis žvynbaravykis, nes iki šiol
vienintele radimviete Lietuvoje buvo laikoma Pilies sala. Net 5 vaisiakūniai buvo aptikti Babrungėnų
kaimo privačiame lapuočių miške. Į SRIS buvo pateikta informacija apie naujai mūsų parke atrastą grybų
rūšį korališkąjį trapiadyglį (Hericium coralloides), kurį rado Klaipėdos universiteto darbuotoja.
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Nauja tikrojo žvynbaravykio radimvietė ir nauja grybų rūšis Žemaitijos nacionaliniame parke –
korališkasis trapiadyglis, n. M. Jankauskienės.

Piengrybis jautakis auga kalkinguose Babrungėnų–Stirbaičių lapuočių miškuose, o kimininis
žiemlielys – tarpinio tipo Beržoro Piktežerio apypelkyje, n. M. Jankauskienės.
Iš augalų daug užregistruota dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų gegužraibių, keletą pelkinių laksvų,
paprastųjų tuklių, rasta viena nauja pieva Uogučių k., kurioje augo apie 100 vyriškųjų gegužraibių.

Vienalapis gedutis
Velėnijos pelkėje (kairėje)
ir vyriškoji gegužraibė
Mikytų pievose (dešinėje),
kurias atkūrėme pagal
Norvegų projektą, n. M.
Jankauskienės.
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Šiemet aktyviai skraidė juodieji apolonai, iš paukščių daugiausia duomenų įvesta su jerubių,
paprastųjų medšarkių, gervių, nendrinių lingių, gulbių giesmininkių stebėjimais. Iš retesnių ŽNP
paukščių rūšių stebėtos juodosios žuvėdros, rudakakliai kragai, kukučiai. Nemažai retų rūšių stebėjimų
yra iš Aukštojo bei Reiskių tyro draustinių, ūdrų, ovaliųjų geldučių monitoringų.

Juodieji apolonai gausiai skraidė Mikytų KD pievose, jose maitinasi ir EB saugomi drugiai –
baltamargės šaškytės, n. M. Jankauskienės.

Juodoji žuvėdra ir rudakaklis kragas Platelių ežere ties Briedinės pelke, kur 2019 m. buvo šienaujamos
nendrės, n. M. Jankauskienės.

Raudonkojis tulikas Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje ir paprastosios medšarkės patinas Mikytų
kraštovaizdžio draustinyje, n. M. Jankauskienės.
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1.3.1. PLĖŠRIŲJŲ PAUKŠČIŲ IR JUODŲJŲ GANDRŲ LIZDŲ PAIEŠKA, TIKRINIMAS
Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl saugomų teritorijų direkcijų veiklos vertinimo rodiklių
ir metodikos patvirtinimo“ žinomų plėšriųjų paukščių lizdų tikrinimas ir naujų paieška yra priskirta
duomenų registravimui SRIS‘e, todėl informacija apie 2020 m. vykusią veiklą yra pateikiama šioje
dalyje.
2020 m., kaip ir ankstesniais metais buvo tikrintos plėšrių paukščių ir juodųjų gandrų
lizdavietės. Iš viso patikrinta ar rasta naujų 108 lizdai.
G. Sidabrienė patikrino 13 žinomų plėšriųjų paukščių lizdų (iš jų 10 geros būklės, 3 sunykę) ir
rado 2 naujus (paprastojo suopio ir vištvanagio). Informacija apie naujus lizdus suvesta į saugomų rūšių
informacinę sistemą.

2020 m. aptiktas paprastojo suopio lizdas
pušyje, Skurvydų miške, nuotr. G. Sidabrienės.

2020 m. aptiktas vištvanagio lizdas eglėje
Paplatelės miške, 9010 vakarų taigos buveinėje,
nuotr. G. Sidabrienės.

M. Jankauskienė naujai rado 26 plėšrių paukščių lizdus, patikrino 48 žinomus medžiuose
perinčių plėšrių paukščių lizdus. Duomenys suvesti į plėšrių paukščių duomenų bazę, atrinktos ir
aprašytos kiekvieno aplankyto lizdo nuotraukos.

Daugiausia paprastųjų suopių lizdų esame radę beržuose, n. M. Jankauskienės.
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Sunkiai pastebimas mažojo erelio rėksnio lizdas eglėje (2020 03 19) ir naujai rastas paprastojo suopio
lizdas sename ąžuole (2020 07 24), n. M. Jankauskienės.

Privačiame miške yra net du lizdai, viename jų 2020 05 22 galvas kaišiojo paprastojo suopio pūkuoti
jaunikliai, n. M. Jankauskienės.

2020 03 23 nulaužtos eglės viršūnėje rastame žuvininko lizde niekas neperėjo, nors žuvininkai buvo
stebimi prie Ilgio, Pakastuvos, Burgio bei Platelių ežerų, n. M. Jankauskienės.

35

Jūriniai ereliai bei vapsvaėdžiai buvo stebimi įvairiose parko vietose, bet naujų jų lizdų aptikti nepavyko,
n. M. Jankauskienės.
S. Sidabras patikrino 9 žinomus plėšriųjų paukščių lizdus ir rado 6 naujus (priklauso
paprastajam suopiui). Taip pat patikrino tris žinomas juodojo gandro lizdavietes: dvi įrengtas 2019 m. ir
vieną seniai sukrautą gandrų, bet apleistą. Nei vienoje iš jų juodieji gandrai neperėjo. Visi 2020 m.
atrastų lizdų duomenys suvesti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Skirpsčių miške, juodalksnyje, pelkėtų
lapuočių miškų buveinėje, aptiktas
paprastajam suopiui priklausantis
lizdas, nuotr. S. Sidabro.

Plokštinės gamtiniame rezervate patikrinus dirbtinį
juodajam gandrui skirtą lizdą, jis buvo neužimtas,
nuotr. S. Sidabro.
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D. Staponkienė patikrino Telšių regioninio padalinio Plungės girininkijos 105 kvartalo 12
sklype esantį dirbtinį lizdą. Lizdas buvo neužimtas.

Dirbtinis lizdas, n. D. Staponkienė
1.4. KITI GAMTINIAI TYRIMAI, STEBĖJIMAI
1.4.1. ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA
2020 m. vasario mėn. vykdyta žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje. Patikrintos 4
šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Iš viso suskaičiuota 150 šikšnosparnių. Tai didžiausias nustatytas
žiemojusių šikšnosparnių skaičius per 2010–2020 m. stebėjimų laikotarpį! Iki tol daugiausiai
šikšnosparnių aptikta 2016 m. – 96, mažiausiai – 2013 m., tik 13. Mėgstamiausias – ketvirtas rūsys,
adaptuotas į šikšnosparnių žiemavietę 2015 m. Jame žiemojo net 78 šikšnosparniai. Keturiuose rūsiuose
aptiktos 4 šikšnosparnių rūšys. Dauguma jų buvo šiauriniai šikšniai – 104 individai. Apskaitą atliko G.
Sidabrienė, S. Sidabras.
Šikšnosparnių žiemaviečių Plokštinėje 2010–2020 m. stebėjimo laikotarpiu iš viso suskaičiuota
640 žiemojusių šikšnosparnių. Nustatyta, kad gausiausiai šikšnosparniai žiemojo ketvirtame rūsyje –
228, pirmame – 179, o antrame ir trečiame rūsiuose – atitinkamai 114 ir 119. Tai rodo, kad ketvirto rūsio
pritaikymas šikšnosparnių žiemojimui pasiteisino, nes jame per šešerius stebėjimo sezonus nustatyta
daugiau žiemojusių šikšnosparnių nei kuriame nors iš 1–3 rūsių per dešimtmetį. Išsamesnė informacija
pateikta 1–3 pav.
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1 pav. Žiemojusių šikšnosparnių rūšys, individų skaičius, jų pasiskirstymas rūsiuose 2020 m.

2 pav. 2010–2020 m. vykdytų žiemojančių šikšnosparnių apskaitų metu žiemavietėse (1–4 rūsiuose)
nustatytų šikšnosparnių skaičiaus palyginimas (2015 m. pradėtas stebėti ketvirtas rūsys).

3 pav. 2010–2020 m. vykdytų žiemojančių šikšnosparnių apskaitų metu žiemavietėse (1–4 rūsiuose)
aptiktų šikšnosparnių rūšių skaičiaus palyginimas. Gausiausiai žiemojančios rūšys yra šiaurinis šikšnys
ir vandeninis pelėausis.
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Šikšnosparnių žiemavietė (rūsys) Plokštinėje,
nuotr. S. Sidabro.

Rudasis ausylis žiemavietėje, kybantis
irstančios plytų sienos, nuotr. S. Sidabro.

ant

Metalinės sijos nišoje dviems šiauriniams Ketvirto rūsio lubas ir sienas apkibę šiauriniai
šikšniams šilčiau, nuotr. S. Sidabro.
šikšniai, nuotr. S. Sidabro.
1.4.2. ŽIEMOJANČIŲ VANDENS PAUKŠČIŲ APSKAITA
Neužšalę vandens telkiniai sausio 10–11 d. leido juose suskaičiuoti žiemojančius vandens
paukščius ir taip prisidėti prie tarptautinės šių paukščių apskaitos. Žemaitijos nacionaliniame parke buvo
aplankyti septyni vandens telkiniai ir suskaičiuota apie 1100 paukščių. Be abejo skaitlingiausias buvo
Platelių ežeras, kuriame žiemojo daugiau nei 900 paukščių, priklausančių dvylikai rūšių. Dominavo
laukiai (apie 700), kuoduotosios antys (125), klykuolės (59), didieji dančiasnapiai (42). Kituose vandens
telkiniuose (Beržoro, Ilgio, Žiedelio, Maudučio ežeruose, Rotinėnų ir Bartuvos tvenkiniuose) dominavo
didieji dančiasnapiai (63) ir didžiosios antys (43). Septyniuose vandens telkiniuose registruota 11
žiemojusių gulbių nebylių ir 6 gulbės giesmininkės. Rotinėnų tvenkinyje be kitų paukščių rūšių, laikėsi
4 didieji baltieji garniai. Duomenys apie apskaitos rezultatus pateikti Lietuvos ornitologų draugijai.
Apskaitą vykdė M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, S. Sidabras.
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Skaičiuojami Platelių ežere žiemojantys vandens paukščiai. Juoda dryžė ežere – tai glaudžiai
susispietęs laukių būrys, nuotr. S. Sidabro.

Gulbė nebylė ir didieji dančiasnapiai žiemojančių vandens paukščių apskaitos metu Platelių ežere, n.
M. Jankauskienės.

Kuoduotųjų ir klykuolių ančių būreliai Ilgio ežere 2020 m. sausio 12 dieną, n. M. Jankauskienės.

1.4.3. BALTAMARGIŲ ŠAŠKYČIŲ (EUPHYDRYAS MATURNA) TYRIMAI BAST
„RIETAVO MIŠKAI“
2020 m. buvo patikrinta, ar yra baltamargės šaškytės vikšrų lizdų ant uosių, vad. Pyvorų ir
Viržintų pievose (BAST „Rietavo miškai“). Daugiausia vikšrų lizdų rasta tų pievų pakraščiuose abipus
Krūmų gatvės.
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Kai kurių jaunų uosių beveik visi lapai paversti vikšrų lizdais. Švystelėjus saulei vikšrai skuba dirbti,
2020 09 03, n. M. Jankauskienės.
BAST „Rietavo miškai“ 2020 m. rugsėjo 3 d. ant 25 uosių rasti 432 vikšrų lizdai saulės
apšviestose, drėgnokose vietose, ant įvairaus dydžio uosių, kurių aukštis nuo 1,0 m (ir dar mažesnių) iki
16,0 m. Rasta net pagal miško keliuką.
Baltamargių šaškyčių tyrimas labai įdomus, įtraukia, jam būtų galima skirti beveik visą vasarą,
nes jų vystymasis vyksta apskritus metus. Dėl baltamargių šaškyčių tyrimo, vikšrų, lizdų apibūdinimo
teisingumo buvo konsultuotasi su MAC moksliniu darbuotoju, drugių ekspertu Giedriumi Švitra, jam
pateikta ir pagrindinė tyrimų medžiaga. Tyrimą atliko M. Jankauskienė.
1.4.4. OVALIŲJŲ GELDUČIŲ TYRIMAI BAST „RIETAVO MIŠKAI“
Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos prašymu atlikti ovaliųjų
geldučių žvalgomieji–paieškiniai tyrimai BAST „Rietavo miškai“ pagrindinių upių ir upelių atkarpose:
Žvelsoje, Alante bei Trumpėje. Tyrimus tris dienas vykdė M. Jankauskienė ir S. Sidabras.
Žvelsos upėje apžvalginiai tyrimai atlikti keturiose atkarpose: a) prieš Tilvikų k., b) ties Tilvikų
k., c) Pažvelsio kaime (gana ilga atkarpa, įskaitant ir individualioje metodikoje nurodytą ovaliųjų
geldučių monitoringo tašką), d) prie Žvelsai įtekant į mišką žemiau Pažvelsių kaimo. Visose minėtose
vietose rastos tik negyvos gana įvairaus dydžio ovaliosios geldutės. Visoje tirtose upės atkarpose
Žvelsoje gana daug buitinių atliekų, aukščiau Tilvikų ji patvenkta bebrų, gili, dugnas dėl gylio
neįžiūrimas. Žemiau Pažvelsio kaimo, kur prie pat kranto yra apleista poilsiavietė, radome ir gyvų
ovaliųjų geldučių, upė čia jau švaresnė, pagavome jaunų upėtakiukų.
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Žvelsa žemiau Tilvikų leidžiantis pasroviui darosi vis švaresnė, vietomis ji patvenkta bebrų, todėl gili,
n. M. Jankauskienės.
Alanto upėje apžvalginiai tyrimai atlikti 3 atkarpose: a) pradedant nuo tilto Reiskių kaime,
einant pasroviui apie 300 m, b) Reiskių k. leidžiantis pasroviui nuo antro tilto į abi puses po 250 m, c)
ties 3 tiltu Blidakių–Čiūželių kelyje, ant šiaurinės draustinio ribos.
Pirmoje atkarpoje Alantas buvo labai nusekęs, vos sruveno, tik įtekėjus sukanalizuotam
dešiniam intakui Geldupiui, pasidarė šiek tiek gyvybingesnė, platesnė, yra smėlėtų saulės apšviestų
atkarpų. Čia rastos kelios gyvos ir gana daug negyvų ovaliųjų geldučių.
Antroje atkarpoje Alantas vandeningesnis, bet nėra saulės apšviestų vietų, iš abiejų pusių
Alantą supa dirbami laukai, rasta papilta krūva beicuotų grūdų, matosi, kad privažiuojama su traktoriais
prie upės. Atkarpoje rastos tik negyvos ovaliųjų geldučių įvairaus amžiaus kriauklės.
Trečioje atkarpoje upė jau gili, platoka, patvenkta bebrų. Žvejai ką tik buvo praardę vieną iš
bebrų patvankų, upė nuseko apie 15-20 cm, bet gylis dar siekė 0,5-0,7 m. Žvejai bandė pagauti upėtakių,
jaunų upėtakių pagavome ir mes. Dugnas čia jau žymiai švaresnis nei kitur, vietomis molingas. Rasta
labai daug įvairaus amžiaus negyvų ir keletas grupių gyvų ovaliųjų geldučių.

Beicuoti grūdai šalia Alanto upelio, negyvos ovaliosios geldutės Alante, n. M. Jankauskienės.
Trumpės upelis pasirodė tinkamiausias ovaliųjų geldučių gyvenimui. Aukštupys
numelioruotas, sukanalizuotas. Atlikti apžvalginiai tyrimai: a) atkarpoje nuo tilto, kur jau Trumpė teka
senąja vaga; b) žemiau link Mikoliškių, kur iš dešinės į Trumpę atsiremia medžiais apaugusi griova ir
Trumpė jau teka mišku.
Pirmojoje atkarpoje ovaliųjų geldučių buvo gana gausiai, todėl čia nuspręsta atlikti
monitoringą. Atlikus apskaitas trijose imtyse būklė gavosi gera. Upelio būklė irgi gera, nors iš
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sukanalizuoto aukštupio iš dirbamų laukų sunešto dumblo ant dugno vietomis apie 1–3 cm. Pagauti
upėtakių jaunikliai, yra saulės apšviestų atkarpų.
Antroje atkarpoje upelis jau platesnis, dugnas tinkamas, bet ovaliųjų geldučių žymiai mažiau
nei pirmojoje. Taip gali būti, nes į upę beveik nepatenka saulė, ji iš abiejų pusių supama miško, daugiau
lapų, nuokritų.
Tad po detalesnių ovaliųjų geldučių tyrimų gausiausiai jų buvo aptikta Trumpės upelyje. Čia
pradedant taško koordinatėmis 347774, 6187261 baigiant taško koordinatėmis 347468, 6187386 einant
prieš srovę, kad nesusidrumstų vanduo 3 imtyse buvo atliktas šių moliuskų monitoringas. Išvada –
vidutinis individų skaičius 10, 9 vnt. /1 m², tai yra būklė gera.

Saulės apšviesta Trumpės upelės atkarpa ir ovaliosios geldutės surinktos iš 1 m² jos dugno, n. M.
Jankauskienės.
1.4.5. PIEVŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
Baltijos aplinkos forumo prašymu, ŽNP direkcijos pritarimu, siekiant įtraukti ūkininkus į
aktyvų pievų išsaugojimo procesą, buvo atlikta natūralių ir pusiau natūralių pievų inventorizacija. Tai
„Life“ programos integruoto projekto „Naturalit“ bandomosios priemonės "Gausiai žydinčių natūralių
pievų išsaugojimas" įgyvendinimas. Priemonės kuratorius – ,,Baltijos aplinkos forumas“.
Pagal ūkininkų pateiktas paraiškas nacionalinio parko teritorijoje G. Sidabrienė ir S. Sidabras
patikrino 38 sklypus (214 ha) ir dar du sklypus BAST ,,Rietavo miškai“ (8 ha); D. Staponkienė patikrino
9 sklypus BAST „Rietavo miškai“ (25,5 ha), 1 sklypą Salantų regioniniame parke (1,5 ha) ir 2 už
saugomų teritorijų ribų (4 ha); M. Jankauskienė įvertino 16 pievų, iš viso apie 70 ha, esančių Mikytų
KD, Stirbaičių KD, Uogučiuose ir ŽNP apsaugos zonoje Kulskiuose, padėjo įvertinti keletą pievų BAST
„Rietavo miškai“. Iš viso buvo patikrinti ir įvertinti 68 sklypai, 323 ha.
Išvaikščiojus kiekvieną sklypą buvo įvertinta natūralių, pusiau natūralių pievų augalų rūšinė
sudėtis, bendra pievų būklė, užpildytos tinkamų sklypų atrankos vertinimo anketos. Duomenys perduoti
priemonės kuratoriui. Tolimesnei į rezultatą orientuotai agrarinės aplinkosaugos priemonei išbandyti,
buvo atrinkti tik tie sklypai, kurie pagal savo botaninę vertę surinko daugiausiai balų.
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Vertinamose pievose džiugu buvo rasti žydinčius paprastuosius burbulius (Mikytų KD) ar
besiganančius galvijus (Kulskių k.), n. M. J.ankauskienės.

Pievų vertinimo metu bendraujama su savininkais, pildomos duomenų anketos, nuotr. S. Sidabro.

Kai kurios pievos buvo atmestos, kaip netinkamos priemonės "Gausiai žydinčių natūralių pievų
išsaugojimas" įgyvendinimui, nes apaugę medžiais, išplitęs gausialapis lubinas arba yra sukultūrintos,
nuotr. G. Sidabrienės.
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Projektinių pievų patikros metu aptikta nauja
paprastosios karlinos – nacionaliniame
parke reto augalo, radavietė, nuotr. G.
Sidabrienės.

Viename iš vertintų sklypų Pagardenio slėnyje
aptikta rūgties gyvatžolės pieva, nuotr. G.
Sidabrienės.

1.4.6. PROJEKTO „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
LIETUVOJE” (,,NATURALIT“) VEIKLŲ ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO
TERITORIJOJE POVEIKIO STEBĖSENOS PROGRAMOS VYKDYMAS
Pagal Metodinio–analitinio centro (MAC) parengtą programą buvo atliktas pirminis negyvos
medienos vertinimas Užpelkių telmologinio draustinio skirtinguose miško buveinių tipuose. 200 m ilgio
ir 20 m pločio 6 transektose suskaičiuoti 20 cm skersmens ir storesni negyvi medžiai, nustatytas jų tipas,
irimo stadijos. Taip pat atliktas augalijos būklės vertinimas (su geobotaniniais aprašymais) dešimtyje
pievų ir trijose pelkių buveinėse. Tyrimus vykdė MAC botanikas E. Žalneravičius, talkino G. Sidabrienė.

Užpelkių telmologiniame draustinyje vyrauja eglynai. Tyrimo metu nustatyta, kad stambios negyvos
medienos draustinio miškų buveinėse yra nepakankamai, nuotr. G. Sidabrienės.
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Vertinama prieš metus baigtos tvarkyti
Piktežerio pelkės Auksalės pusiasalyje būklė.
Išplitę nendrynai, po medžių iškirtimo želia jų
atžalos. Pelkinės buveinės atkūrimui dar
prireiks ne vieno dešimtmečio, nuotr. G.
Sidabrienės.

Sibirinis vilkdalgis. Eilę metų šienaujant šios
saugomos rūšies buveinę, jos būklė gerėja,
nuotr. G. Sidabrienės.

1.4.7. INVAZINIŲ RŪŠIŲ RADAVIEČIŲ REGISTRACIJA
Kartografuojant buveines priskirtuose kvadratuose, papildomai buvo stebimos ir
registruojamos invazinių rūšių radimo vietos. Užregistruotos 3 invazinės rūšys (sosnovskio barštis (1
vieta, 0,04 ha), kanadinė rykštenė (1 vieta, 0,07 ha), gausialapis lubinas (7 vietos, 17 ha), visos invazinės
rūšys stebėtos kvadrate Nr. 4110. Tyrimą atliko D. Staponkienė.

Pamiškėje matosi žydintys Sosnovskio barščiai. Apsilankius šioje vietoje spalio mėnesį, matėsi, kad
augalus buvo bandyta naikinti nupjaunant, n. D. Staponkienė
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1.5. KULTŪRINIAI TYRIMAI
2020 m. buvo vykdyti šie kultūriniai tyrimai: etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas) ir žvalgomieji archeologiniai pokario kovų objekto, Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinės stovyklos, šaudymo pratybų vietos tyrimai. Tyrimus vykdė ar organizavo jų įgyvendinimas A. Kuprelytė.
1.5.1. ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ AKTUALIZAVIMAS (SKAITMENINIMAS)
Tyrimo metu buvo iššifruota ir įrašyta į skaitmeninę laikmeną šios temos:
▪ žemaičių mityba – 2015–2016 m. pateikėjos L. Arlauskienės pasakojimai, filmuota
medžiaga apie žemaičių mitybą;
▪ senųjų Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – 2016 m. apklaustų Sedos folkloro
ansamblio ,,Rėmolē“ dalyvių prisiminimai apie Žemaičių Kalnų giedojimo tradiciją (6 pateikėjai).
1.5.2. ŽVALGOMIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
Žvalgomieji archeologiniai pokario kovų objekto, Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinės
stovyklos, šaudymo pratybų vietos tyrimai vyko įgyvendinant projektą „Pokario kovos. Alsėdžių,
Platelių krašto partizanai“. Tyrimai vyko rugsėjo 7–11 d., tyrimams vadovavo archeologas dr.
Gediminas Petrauskas, talkino 19 savanorių. Išsamiai išvalgytas apie 90–100 x 180–190 m dydžio plotas
(beveik 1,8 ha teritorija), prie Žemgrindo upalio (Jakumo upelio), įtekančio į Platelių ežerą, 1944 m.
Lietuvos laisvės armijos Vanagų šaudymo pratybų vietoje. Tyrimų metu aptikti 369 radiniai, tarp kurių
vyrauja rusiškos karabino ir pistoleto kulkosvaidžio bei vokiškos karabino ir pistoleto šovinių tūtelės ir
kulkos, iš jų 309 bus perduoti į Kretingos muziejų. Aptikta šaudymo pratybų taikinio vieta – pušis su
kamiene įstrigusiomis ir aplink pabirusiomis kulkomis bei dvi šaudymo pozicijos (karabino ir pistoleto).

Archeologiniai žvalgymai prie Žemgrindo upalio, A. Kuprelytės n.
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2. TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA
Gamtos ir kultūros paveldo skyrius inicijavo „Natura 2000“ teritorijų, kultūros paveldo objektų,
kitų vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų, objektų tvarkymą ir priežiūrą. Iš viso prižiūrėta 267,48 ha.
2.1. PIEVŲ IR PELKIŲ TVARKYMAS
2020 m., kaip ir kasmet, buvo tęsiama pievų ir pelkių priežiūra panaudojant Aplinkos apsaugos
rėmimo programos (AARP), valstybės biudžeto ir kitas lėšas: nupjauta žolinė augalija, nendrės, krūmų
ir medžių atžalos, surinkta ir pašalinta biomasė. Gamtotvarkos darbų vykdymą prižiūrėjo M.
Jankauskienė, G. Sidabrienė, S. Sidabras, paraiškas viešiesiems pirkimams rengė D. Abrutė.
2020 m. buvo tvarkytos ir prižiūrėtos šios „Natura 2000“ pievos bei pelkės: Plokštinės gamtinio
rezervato teritorijos (4,5 ha), varpenių pieva (0,8 ha, tvarkyta birželio pab. ir rugsėjo pr.), Siberijos pelkė
(8,7 ha), Paburgės pelkė (5 ha), tyrimų stoties pieva (0,5 ha), „skanseno“ pieva (2,36 ha), Šventorkalnio
pievos (4,62 ha), Šarnelės piliakalnio pievos (2,02 ha), Siberijos bokšto pieva (0,69 ha), Raktažolių pieva
Užupiuose (0,05 ha), Liepijų pieva (1 ha), Pakastuvos pieva (0,54 ha), Burgio pieva (1,98 ha), Ąžuolyno
pieva (1,97 ha), Jazminų kalno pieva (0,2 ha). Iš jų 19 ha tvarkė UAB „Nauja giria“, laimėjusi viešųjų
pirkimų apklausoje, 8,16 ha – ŽNPD Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai, 8,57 ha – privatūs asmenys.
Iš viso 35,73 ha.

Gluosnialapis debesylas Plokštinės gamtinio rezervato pievoje. Šis augalas nacionaliniame parke
labai retas, todėl šienaujant paliktas šio augalo, taip pat ir saugomos rūšies miškinės mėtos sąžalynai,
n. S. Sidabro.

Iš tvarkomų Plokštinės gamtinio rezervato pievų išnešama nušienauta žolė, n. S. Sidabro.
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Naujos technikos, skirtos šlapžemių tvarkymui, išbandymas Siberijos pelkėje, 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). VĮ Valstybinių
miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys taip pat tvarkė Gaudupio pelkę (15 ha) ir Velėnijos pelkę (4
ha): pašalino žolinę augmeniją, menkaverčius medžius ir krūmus. Iš viso 201 ha.

Mikytų kraštovaizdžio draustinio pievos prieš gamtotvarką ir po jos, n. M. Jankauskienės.

Privataus savininko pievos Mikytų KD (“Norvegų” projekto tęstinumas) prieš šienavimą ir jau
paruoštas išgabenti šienas, n. M. Jankauskienės.
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Velėnija prieš ir po gamtotvarkos, n. M. Jankauskienės.

Pievos Reiskių KD prieš ir po gamtotvarkos, n. M. Jankauskienės.
Žemės sklypų savininkai ir UAB „Manifoldas“ tvarkė kraujalakinio melsvio buveines „Rietavo
miškuose“ (Viržintų pieva apie 7 ha ir Pyvorių pieva apie 2 ha): pašalino žolinę augmeniją,
menkaverčius medžius ir krūmus. Iš viso 9 ha.

Gražiai nušienautos abi Pyvorų pievos, pašalinta biomasė, 2020 09 03, n. M. Jankauskienės.
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Viržintų pievos didžioji dalis apsilankymo metu buvo ką tik sutvarkyta – iškirsti arba išrauti krūmai,
nušienauta, išgabenta biomasė, 2020 09 03, n. M. Jankauskienės.
2.2. PLATELIŲ EŽERO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2020 m. pradžioje baigta įgyvendinta paskutinė Platelių ežero gamtotvarkos plano veikla pagal
2017 m. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektą – juodalksnių,
baltalksnių, menkaverčių medžių ir krūmų atžalų išpjovimas ir pašalinimas iš Platelių ežero pakrančių
(11,4 ha). Darbus atliko UAB „2MP“, darbų vykdymą prižiūrėjo M. Jankauskienė.

Rangovai pjauna medžių bei krūmų atžalas stačiose ežero pakrantėse (kairėje). Po atžalų nušienavimo
(dešinėje), 2020 01 09, n. M. Jankauskienės.
2.3. KULTŪROS PAVELDO IR KITŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS
2020 m., kaip ir ankstesniais metais, Gamtos ir kultūros paveldo, Bendrųjų reikalų skyrių
darbuotojai tvarkė kultūros paveldo ir kitas kultūros požiūriu svarbias teritorijas bei objektus: Platelių
dvaro sodybos parką ir sodą (10,5 ha), Beržoro kryžiaus kelią (0,7 ha), S. Riaubos tėviškę ir Godelių
kaimo senąsias kapines (0,15 ha), Paežerės Rūdaičių kaimo senąsias kapines (0,01 ha), Pučkorių kaimo
senąsias kapines (0,01 ha), Uogučių kaimo senąsias kapines (0,01 ha), Platelių stadioną (0,8 ha), Laumės
akmenį (0,02 ha) ir kt.. Šventorkalnis ir Šarnelės piliakalnis yra vertingi ne tik kaip kultūros paveldo
objektai, bet ir kaip atvirų erdvių kraštovaizdžiai, pievos, tad jų tvarkymas jau buvo paminėtas
ankstesniame skyriuje (žr. 2.1. Pievų ir pelkių tvarkymas).
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Nupjautos atžalos, žolė mitologinio akmens, vadinamo Laumės akmeniu, aplinkoje, nuotr. S. Sidabro
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.
2020 m. Bendrųjų reikalų skyrių darbuotojai nupjovė žolę, menkaverčius krūmus aplink
kryždirbystės ir kitus objektus (kryžių su Nukryžiuotoju, koplytstulpį su Jonu Nepomuku, dekoratyvinę
skulptūrą S. Riaubai atminti, koplytstulpį su šv. Pranciškumi ir kt., iš viso 22 objektai), kartu su skyriaus
darbuotoju A. Vaškiu atstatė nuvirtusį koplytstulpį su šv. Domininku.
2020 m. įgyvendinus A. Kuprelytės parengtą projektą „Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“,
Lietuvos kultūros tarybos, Plungės rajono savivaldybės, ŽNPD ir rėmėjų lėšomis buvo tvarkyti
kryždirbystės objektai, iš viso 28. Nušveisti ir nudažyti kryžiai Beržoro kapinėse (8 vnt.), kryžius
Beržore, kryžius Platelių k., koplytstulpis su Pieta Beržore, koplytsulpis su Rūpintojėliu ir šv. Petru,
kopltystulpis su šv. Juozapu, koplystulpis su šv. Cecilija, benediktinis kryžius, informacinis ženklas
,,Žemaitėjės nacionalėnė parka dėrekcėjė“, koplytėlė Uogučių k. Suremontuota, nušveista ir nudažyta
koplytėlė su Nukryžiuotoju ir Marija Paežerės Rūdaičių k. kapinėse. Ankeruota monumentali skulptūra
„Žemaitė“ Pauošniuose, S. Riaubos antkapinis paminklas, koplytstulpis su Marija Medsėdžiuose.
Kapitalinis remontas atliktas koplytėlėms, esančioms Visvainių k. ir Uogučių k. senosiose kapinėse,
suremontuota koplytėlė Plateliuose (pakeistas langas, kolonos, dalis grindų ir kt.), remontuota koplytėlė
Gudaliuose (įstatytas išimtas langelis). Pagal istorinę nuotrauką atkurta mėlynoji koplytėlė Beržore;
padaryta nauja koplytėlė pagal buvusią Jockių kaimo senosiose kapinėse. 2020 m. buvo pagaminta ir
pastatyta (taip pat ir ankeruota) nauja monumentali skulptūra S. Riaubai atminti vietoj senosios, blogos
būklės skulptūros S. Riaubos tėviškėje Godeliuose; sukurtos ir pagamintos informacinės akmeninės
lentos S. Riaubos skulptūrų kelio pažymėjimui.
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A.Vaškys tvarkė mažosios architektūros objektus Uogučiuose, Paežerės Rūdaičiuose, Plateliuose,
Beržore, Medsėdžiuose, A. Kuprelytės n.

Vykdant projektą „Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“ buvo ankeruoti 4 mažosios architektūros
objektai: dekoratyvinė informacinė skulptūra ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, S. Riaubos antkapinis
paminklas Beržoro kapinėse, koplytstulpis su Marija Maloningąja Medsėdžiuose, S. Riaubos naujasis
paminklas Godeliuose, A. Kuprelytės n.
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Supuvus senąjai S. Riaubos skulptūrai Godeliuose, A. Vaškys padarė naują, A. Kuprelytės n.

Kryždirbystės projekto metu atkurta (pagal seniausią išlikusią
nuotrauką (20 a. II dešimt.) Mėlynoji Beržoro koplytėlė. Ją
atkuriant vyko intensyvios konsultacijos, fotonuotraukų detalūs
tyrimai, A. Kuprelytės n.
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Projekto „Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ir rėmėjų
lėšomis buvo suremontuotos keturios koplytėlės (Plateliuose, Uogučių, Visvainių ir Jockių kapinėse), A.
Kuprelytės n.
2.4. VISUOMENĖS INICIATYVOS
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 (1325 €). Įgyvendinus projektą buvo atkurta 3,75 ha pievų buveinių Gandingos
kraštovaizdžio draustinyje (6510 Šienaujamos mezofitų pievos (3,25 ha), 6210* Stepinės pievos (0,5 ha)
bei pašalinus menkaverčius krūmus ir medžius atverta regykla link Babrungo upės).
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Pradėta atkurti menkaverčiais krūmais užaugusi pieva. Šienaujamų mezofitų pievų buveinė po
nušienavimo, n. M. Jankauskienės.

Stepinių pievų buveinėje žydi plačialapis skiautalūpis bei kita šioms buveinėms į būdinga augmenija,
n. M. Jankauskienės.

Stepinių pievų buveinė Gandingos KD prieš nušienavimą ir po jo, n. M. Jankauskienės.
M. Jankauskienė kartu su Platelių bendruomene parašė projektą „Želdynų ir „Inkilų medžio“
atnaujinimas Platelių miestelio viešosiose erdvėse“. Gavus finansavimą iš Plungės rajono savivaldybės
specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos (1000 €), kartu su direkcijos darbuotojais buvo
pastatytas naujas šakotas ąžuolas vietoj sutrūnijusios senosios vinkšnos. Taip pat buvo iškirsti
menkaverčiai krūmai bei nudžiūvę medžiai mokinių sodintame skverelyje, Ežero gatvėje iki automobilių
stovėjimo aikštelės ir iki apžvalgos aikštelės. Iškirstą biomasę surinko ir biokurui panaudojo „Platelių
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šilas“. Taip pat buvo atvežta 16 kub. m. juodžemio vejai atnaujinti, želdiniams pasodinti prie naujai
įrengtos krepšinio aikštelės.

Pašalintas senasis stuobrys, pastatytas naujai atgabentas nudžiūvęs ąžuolas, ant jo sukabinti naujai
ŽNP direkcijos pagaminti inkilai, įrengtas informacinis stendas, n. M. Jankauskienės.

Sutvarkyti želdiniai skvereliuose bei Ežero g. dalyje, atvežta 16 kub. m. juodžemio, n. M. Jankauskienės.
Dirbtinio lizdo ereliui žuvininkui įrengimas. 2020 m. balandžio 24 d. M. Jankauskienei
bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija, buvo įrengtas antras nacionalinio parko teritorijoje
dirbtinis lizdas žuvininkui. Lizdo įrengimo vieta suderinta su miškininkais, jam parinktas valstybinių
miškų sklypas, kuriame yra įteisinta kertinė miško buveinė ir Europos Bendrijos svarbos miško buveinė.
Dirbtinį lizdą įrengti atvykę mažosios bendrijos “LDD grupė” nariai iš aštuonių viena šalia
kitos augančių pušų pasirinko pačią tvirčiausią ir aukščiausią, nematomą iš ežero pusės. Iki numatytos
lizdavietės teko gerokai paėjėti pėsčiomis, susinešti visą aukštalipiams reikalingą įrangą bei lizdo
įrengimui atsivežtą medžiagą. Penkias valandas be atokvėpio pasidarbavę ornitologas-aukštalipys
Darius Musteikis, ornitologas-aukštalipys Egidijus Adomaitis, arboristas Tautvydas Kuodys, pagalbinis
darbuotojas Skaidrius Juška apie 180 metų senumo pušyje, apie 27 m aukštyje įrengė tvirtą dirbtinį lizdą
žuvininkams. Tikimės, kad žuvininkai įvertins jų pastangas ir apsigyvens naujai įrengtame lizde.
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Aukštalipys ornitologas E. Adomaitis rengia dirbtinį lizdą ir vaizdas iš lizdo link Ilgio ežero, n. D.
Musteikio, E. Adomaičio.
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3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS
Skyriaus darbuotojai pagal galimybes ir kompetencijas organizavo visuomenei skirtus
renginius, rašė straipsnius, supažindino vietos gyventojus ir nacionalinio parko lankytojus su gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis, propagavo Žemaitijos regiono tradicijas, amatus, verslus. 2020 m. dėl
pandemijos ir kelis mėnesius trukusio karantino galimybės organizuoti viešus renginius, edukacijas buvo
labai ribotos, dalis jų neįvyko.

Vandens telkinio, kuriame sugauti tritonai,
savininkui aiškinama, kaip atskirti
saugomą rūšį skiauterėtajį tritoną nuo
paprastojo tritono, nuotr. S. Sidabro

Supažindinama su saugoma vabalų rūšimi –
dvijuoste nendriaduse, nuotr. S. Sidabro.

Bendraujame su žemės sklypo savininkais dėl jų nuosavybėje esančios pievos išsaugojimo, krūmų
kirtimo, nes jų pievoje gausiai gyvena kraujalakiniai melsviai, didieji auksinukai. Ant Tilvikų kaimo
medinio pėsčiųjų tilto bendraujame su vietos gyventoju dėl Žvelsos užterštumo buitinėmis atliekomis,
dėl ovaliųjų geldučių būklės, n. M. Jankauskienės.
3.1. RENGINIAI
2020 m. skyriaus darbuotojai organizavo 15 renginių, iš jų 14 – A. Kuprelytė. Tai tradicinės
šventės (Trys karaliai, Užgavėnės, Joninės), E. Arbušausko Užgavėnių kaukių, G. Jacėnaitės Platelių
apylinkių piešinių, žemaitiškų skarų ir kitos parodos, konferencijos „Platelių istorijos atspindžiai“,
,,Laisvės kovos“ (nuotolinė), Telšių apskrities tautodailininkų stovykla, projekto „Kryždirbystė.
Žemaitijos koplytėlės“ kūrybinė stovykla, Europos paveldo dienų paminėjimas, seminaras
,,Kryždirbystė Žemaitijoje“ (nuotolinis) ir kiti renginiai. Renginiuose dalyvavo 749 žmonės.
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Šiemet Trijų karalių šventę į namus nešė net dvi karalių komandos, 2020-01-04, A. Kuprelytės n.

Užgavėnių persirengėliai prie lankytojų centro, 2020-02-25, A. Kuprelytės n.

Joninėms pasiruošti padėjo ir savanoriai, 2020-06-23, A. Kuprelytės n.
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Dėl pandemijos Joninėse dalyvavo tik ŽNPD darbuotojai ir folkloro ansambliai iš Platelių bei Mažeikių,
2020-06-23/24, A. Kuprelytės n.

2020-01-17 Platelių dvaro svirne pristatytas filmas apie Lietuvos tarmes. Renginyje dalyvavo filmo
„Visos tarmės gražiausios“ režisierius ir operatorius Arvydas Barysas, viena iš teksto autorių prof. dr.
Dalia Kiseliūnaitė, filmo ,,herojai“ iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, A. Kuprelytės n.

Tradiciškai per Petrines (2020-06-26),
kartu su bendruomene organizuojama
konferencija, skirta Platelių krašto
paveldui pažinti. Pranešimą skaito
muziejininkai Raimonda ir Vytautas
Ramanauskai, A. Kuprelytės n.
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E. Arbušausko Užgavėnių kaukių paroda buvo atidaryta prieš paskelbiant karantiną. Paskelbus
karantiną, nuotraukos nufotografuotos ir pristatytos ŽNPD Facebook paskyroje, A. Kuprelytės n.

Lankytojų dėmesio sulaukė žemaitiškų skarų ir gūnių paroda. Z.Baniulaitytė pristato parodą. A.
Kuprelytės n., 2020-08-16

VMU Telšių regioninio padalinio organizuotoje “Grybų šventėje” dalyvavo M. Jankauskienė ir S.
Sidabras. Šios šventės metu supažindinome su mūsų nusivežtų ir miškininkų pristatytų grybų įvairove
(apie 55 rūšys), papasakojome apie grybijos svarbą gamtiniuose procesuose. n. S. Sidabro, M.
Jankauskienės.
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Tautodailininkų stovykla. Jau šeštus metus, rugpjūčio mėnesį prie Platelių ežero,
Pakalniškynėje vyksta Telšių apskrities tautodailininkų kūrybinės stovyklos. Šiemet stovykloje
dalyvavo ir menininkai iš Palangos. Tautodailininkai mokosi įvairių amatų, iškylauja, lanko kolegas
tautodailininkus, muziejus. Šiemet mokėsi medžio drožybos (mokė Vaidas iš Rubikų (Mažeikių r.sav.)),
tapybos (mokė tautodailininkės iš Mažeikių), šilko dažymo žolynais (mokė Vilija iš Sedos), susipažino
su Žolinių papročiais, varė kvapų vandenį iš raudonėlių ir mėtų. Stovyklos dalyviai dalyvavo Irenos
Kvedarienės ir žemaičių skarų parodų atidaryme, aplankė tautodailininkų Vyto Jaugėlos, Kazio
Striaupos ekspozicijas.

Tautodailininkų stovykla, A. Kuprelytės n.

3.2. EDUKACIJOS, EKSKURSIJOS
2020 m. buvo pravesta 80 edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų: A. Kuprelytė – 66, A. Vaškys –
18 ir S. Sidabras – 1, iš viso dalyvavo 462 žmonės, iš jų 69 vaikai. Daugiausiai pravesta audimo ir
drožybos iš medžio edukacinių programų.
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Amatų meistras A.Vaškys veda
medžio drožybos užsiėmimus, A.
Kuprelytės n.

Rudenį pravestas pažintinis žygis po
Medsėdžių geomorfologinį draustinį
Platelių gimanzijos moksleiviams.
Aplankyti ,,Dvynių“ atragis, kultūros
paveldo objektas Medsėdžių
piliakalnis, išraiškingos draustinio
griovos, nuotr. S. Sidabro.

2020 08 14 Gondingos bičiulių pirmininko R. Dovilčio organizuojamoje ekskursijoje gausiems
dalyviams apie Gandingos KD gamtines vertybes papasakojo ŽNP direktorius R. Lydis ir ekologė M.
Jankauskienė
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3.3. STRAIPSNIAI, INTERVIU
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. 2020 m. parašyti 62 straipsniai,
duoti 12 interviu, parengti ir perskaityti 13 pranešimų. Aktyviausiai nacionalinį parką viešino A.
Kuprelytė.

Lietuvos televizijos laidos „Ryto suktinis“ kūrėjai rugpjūčio viduryje lankėsi Plateliuose. Naujajam
sezonui filmavo Platelių krašto žmones. Parengė dvi laidas: viena – apie folkloro ansamblio ,,Platelē“
žmones, kita – apie menininką Antaną Vaškį, A. Kuprelytės n.
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4. KITA VEIKLA
4.1. PREVENCIJA
Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2020 m. prevencijos priemonių planą, vykdydami kontrolės ir reindžerystės veiklą, atliko 83 nacionalinio parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimus, rašė patikrinimo ar būklės vertinimo aktus, informavo atsakingas
institucijas ar asmenis. Prevencinę veiklą vykdė G. Sidabrienė, S. Sidabras, D. Abrutė, M. Jankauskienė,
A. Kuprelytė.

Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje, buvusiame karjere, aptikta naujai įrengta moto trasa. Kai kurios atkarpos įrengtos vandens apsaugos juostoje, nugramdžius, sustumdžius gruntą. Informavus žemės
sklypo savininką apie pažeidimus, savininkas įrengė užtvarus prie įvažiavimų į sklypo teritoriją, nuotr.
G. Sidabrienės.

Raišaitinės miške rasta buvusi naminukės gamybos vieta su gausybe šiukšlių. Sklypo savininkas buvo
įpareigotas sutvarkyti užšlamštintą teritoriją, nuotr. S. Sidabro
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Vykdant miškų buveinių patikrą nacionaliniame parke, aptikta ne mažiau nei dešimt apleistų senų naminukės virimo vietų. Jas išduoda senos surūdijusios talpyklos, kitos šiukšlės. Dažniausiai aptiktos
pelkiniuose miškuose, arčiau upelių, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės.

Šiukšlės, padangos, šaldytuvas – tai žmonių paliktos ,,dovanos“ Žemaitjos nacionalinio parko miškams, nuotr. S. Sidabro.

Prie Platelių ežero, ant kelio aptikta suvažinėta Vykdant prevencinę veiklą fiksuoti pastebėti
saugoma rūšis ūdra. Apie šį atveją pranešta
infrastruktūros sugadinimo atvejai, nuotr. S. SiTelšių aplinkos apsaugos inspekcijos specialis- dabro.
tams, nuotr. S. Sidabro.
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Tikrintos buvusių karjerų vietos. Vienas jų – žvyro karjeras Mikytų kraštovaizdžio draustinyje. Šlaitai
baigia susivelėnuoti, įvažiavimas užrakintas.

Tikrinant Plokštinės gamtinio rezervato buveines buvo aptikta šerno gaišena. Kiaulių maro židinys
buvo likviduotas bendradarbiaujant su veterinarijos tarnybos specialistais, nuotr. S. Sidabro.

Per 91D0 Pelkinių miškų buveinę suformuotas Miškų ūkio technikos paliktos metro gylio provėvalksmas medienai išvežti. Sunaikinta paklotė, žos nacionalinio parko miškų nepuošia. Ūkininnuotr. G. Sidabrienės.
kaujant miškuose nesant įšalo, neišvengiamai
dirvožemio pažaidų miškuose tik daugės, nuotr.
G. Sidabrienės.
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Nustatyti atvejai, kai nesilaikoma Medžioklės taisyklių reikalavimų, taikomų saugomose teritorijose. Viliojimo vietos įrengtos arčiau nei 300 m atstumu nuo gamtinio rezervato ribos arba Europos Bendrijos
svarbos pievų buveinėse, nors tai yra draudžiama, nuotr. G. Sidabrienės.

Apleistos pievos užželia karklais, nuotr. G.
Sidabrienės.

Reikia remontuoti prieš 8 m. įrengtas spraustasienes ant sausinamojo kanaliuko prie Aukštojo tyro
aukštapelkės, nuotr. G. Sidabrienės.

Patikrinta saugomos rūšies stačiosios dirvuolės buveinė BAST ,,Vidgirio miškas“. Buveinės būklė patenkinama. Būtina iškirsti lazdynų krūmus, gožiančius augavietę, pašalinti įvirtusius medžius, nušienauti, nuotr. G. Sidabrienės.
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Nelegalus statinys Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje ir nelegalus vagonėlis Mikytų kraštovaizdžio draustinyje netoli Pučkorių alkakalnio, n. M. Jankauskienės.

Buitinės atliekos Žvirblaičių kaime šalia buvusio buitinių atliekų sąvartyno. Nugriuvęs Užpelkių kapinyno riboženklis, n. M. Jankauskienės.

Patys aktyviai rinkome šiukšles, rūšiavome jas į maišus ir gabenome į tam skirtus konteinerius. Išgabenta didžiulė buitinių atliekų krūva iš Užpelkių TD, n. M. Jankauskienės.
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Vykdant nacionalinio parko patikrinimus užfiksuota netvarkinga infrastruktūra stovyklavietėje (kairėje), statiniai Platelių ežero pakrantės apsaugos juostoje (dešinėje), n. D. Abrutės
4.1.1. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, DAILĖS KŪRINIŲ BŪKLĖS PATIKRINIMAS
Vykdant prevencinę veiklą 2020 m. buvo patikrintas 31 kultūros paveldo objektas nacionalinio
parko teritorijoje ir buferinėje zonoje (Mikytų alkakalnis, Pikelio kapai, Visvainių alkakalnis, senkapis
Žvirblaičiuose, koplytėlė Pūčkorių kaimo senosiose kapinėse ir kt.). Dalis jų prižiūrimi ir tvarkomi, pritaikyti lankymui (pvz., Užpelkių piliakalnis, Gegrėnų piliakalnis, Mikytų alkakalnis), dalis objektų nėra
pažymėti, nėra jokios infrastruktūros, nuorodų ar stendų (pvz., Žernių piliakalnis, Visvainių alkakalnis,
Pikelio kapai ir kt.). Būklės vertinimo metu buvo užfiksuota ir keletas pažeidimų: suarta dalis Godelių
kapinyno, šiukšlės prie senkapio Žvirblaičiuose. Daugumai objektų reikalinga nuolatinė priežiūra, remontas (kryžiams, koplytėlėms, infrastruktūrai), žolės, krūmų atžalų nupjovimas, reikalinga informacija. Patikrinimą atliko D. Abrutė.

Suarta dalis kultūros paveldo objekto Godelių kapinyno (kairėje), prižiūrimas ir tvarkomas Užpelkių
piliakalnis (dešinėje), n. D. Abrutės
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Prastos būklės koplytstulpis Visvainiuose (kairėje), 2019 m. ŽNPD atnaujinta koplytėlė senosiose
Pūčkorių kaimo kapinėse (dešinėje), nuotr. D. Abrutės
2020 m. buvo patikrinta 50 nacionaliniame parke ir jo buferinėje zonoje esančių dailės kūrinių,
neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, būklė: kryžių, koplytėlių, koplytstulpių, skulptūrų. Daugumos
objektų būklė gera, pagal esamas galimybes, ŽNPD juos prižiūri, remontuoja, tvarko, atnaujina, tvarko
ir jų aplinką. Būklės vertinimo metu užfiksuota keletas sugadintų objektų. Blogesnė būklė būna objektų,
kurie pastatyti prieš kelioliką metų, kai buvo dar naudojamos kitos statymo technologijos (pvz., objektai
nebuvo ankeruojami) arba, kai juos pamėgsta gyvūnai, pvz., geniai. Patikrinimą atliko D. Abrutė.

Išplėšta skulptūra iš koplytėlės Uogučių senosiose kapinėse (kairėje), nupuvęs nuvirto prieš 20 m. pastatytas koplytstulpis su šv. Domininku (viduryje), dailės kūriniams žalos pridaro ir gyvūnai (širšės, geniai), nuotr. D. Abrutės
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ŽNPD prižiūri ir tvarko daugiau kaip 70 dailės kūrinių nacionalinio parko teritorijoje ir jo buferinėje
zonoje, nuotr. D. Abrutės
4.2. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS
2020 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai ir parengti atsakymai, išnagrinėti kiti dokumentai, pateiktos pastabos skyriaus kompetencijos klausimais dėl saugomų rūšių naudojimo, medžioklės saugomose teritorijose, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, miško įveisimo ir kt. Iš viso parengti 59 raštai.
4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA
4.3.1. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA
Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimui gauti buvo parengtos ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateiktos 2 projektų paraiškos: „Natura 2000“ teritorijų Žemaitijos nacionaliniame parke ir Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje priežiūra ir tvarkymas“ ir „Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių monitoringo pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdymas (kuro pirkimas) Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai priskirtose „Natura 2000” teritorijose“. Įgyvendinus projektus, parengtos jų įgyvendinimo galutinės ataskaitos. Dokumentaciją rengė D. Abrutė, veiklas įgyvendino ar vykdė jų priežiūrą G. Sidabrienė, S. Sidabras, M. Jankauskienė.
Paraiška „Natura 2000“ teritorijų Žemaitijos nacionaliniame parke ir Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje priežiūra ir tvarkymas“ buvo finansuota tik iš dalies (gauta 6820 €, o poreikis buvo 54327 €), todėl tik dalis nacionalinio parko teritorijų buvo tvarkytos ir prižiūrėtos (19 ha,
vietoj planuotų 91 ha), Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje dėl lėšų trūkumo teritorijos nebuvo
tvarkytos. Projektą įgyvendino UAB „Nauja giria“, laimėjusi viešųjų pirkimų skelbiamą apklausą. Įgyvendinus šį projektą prižiūrėta 19 hektarų „Natura 2000“ teritorijų Žemaitijos nacionaliniame parke:
Plokštinės gamtinio rezervato teritorijos (4,5 ha), Varpenių pieva (0,8 ha), Siberijos pelkė (8,7 ha), Paburgės pelkė (5 ha). Šiose teritorijose išlaikytos palankios sąlygos saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimui: 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių 7140 Tarpinių
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pelkių ir liūnų, 7230 Šarmingų žemapelkių, pelkinės uolaskėlės, dvilapio purvuolio, mažojo varpenio,
griežlės ir kt.
Paraiškai „Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių monitoringo pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdymas (kuro pirkimas) Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijai priskirtose „Natura 2000” teritorijose“ buvo skirtas visas prašytas finansavimas (500 €).
Projekto metu buvo atliktas gyvūnų rūšių monitoringas vadovaujantis metodika, patvirtinta 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“ šiose „Natura 2000“
teritorijose:
• didysis auksinukas – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
• kraujalakinis melsvys – Rietavo miškuose (LTPLU0010),
• dirvinis sėjikas – Reiskių tyro pelkėje (LTPLUB002), Aukštojo tyro pelkėje (LTPLUB003),
• tikutis – Reiskių tyro pelkėje (LTPLUB002), Aukštojo tyro pelkėje (LTPLUB003),
• gulbė giesmininkė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLUB001),
• ūdra – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009),
• ovalioji geldutė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009) ir Rietavo miškuose
(LTPLU0010),
• keturdantė suktenė – Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009)
Surinkti monitoringo duomenys buvo suvesti į biologinės įvairovės monitoringo formas ir pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Daugiau informacijos apie monitoringą 1.1.1. skyriuje.
4.3.2. KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAI
2020 m. buvo įgyvendinti šie projektai: ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“, „Pokario kovos.
Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“, ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų
organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas“. Projektus koordinavo, vadovavo jų veiklų vykdymui ar jų įgyvendinimui, rengė paraiškas, dokumentaciją A. Kuprelytė.
4.3.2.1. KRYŽDIRBYSTĖ. ŽEMAITIJOS KOPLYTĖLĖS
2020 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“. Projekto metu įvyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“. Jaunieji menininkai Beržoro senosiose kapinėse restauravo aštuonis metalinius antkapinius kryžius,
vieno kapo metalinę tvorelę, didžiuosius ir mažuosius kapinių kaltinius vartelius, nušveitė ir nudažė du
medinius kryžius, domėjosi tradiciniu kryždirbystės paveldu. Ne mažiau įdomios buvo ir kitos projekto
veiklos. Kryždirbystės paveldo puoselėtojai: A. Vaškys, E. Paulauskas, V. Sabaliauskas, A. Pocius, V.
Mikalauskas restauravo arba pagal senovines nuotraukas atkūrė penkias koplytėles, ankeravo 4 mažosios
architektūros objektus. 2004 m. pradėtas tautodailininko S. Riaubos skulptūrų kelias pažymėtas informacinėmis akmeninėmis plokštėmis (10 vnt.), S. Riaubos tėviškėjė pastatytas stendas, A. Vaškys padarė
naują skulptūrą S. Riaubai atminti, vietoj senosios, pažeistos medžio grybo. Pagalvota ir apie jaunimo
ugdymą: moksleiviams sukurta edukacinė lego programa ,,Kryždirbystė“ (aut. A. Pocius). Projektas
baigtas nuotoliniais renginiais: seminaru moksleiviams ir konferencija ,,Kryždirbystė Žemaitijoje“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė, privatūs žmonės. Projektą koordinavo
ir įgyvendino A. Kuprelytė.
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Jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla, A. Kuprelytės n.

Projekto įgyvendinimas, A. Kuprelytės n.
4.3.2.2. POKARIO KOVOS. ALSĖDŽIŲ, PLATELIŲ KRAŠTO PARTIZANAI
2020 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“. Buvo numatytos įvairios veiklos: tyrimai, sueiga, konferencija.
Rugsėjo mėnesį vyko archeologiniai žvalgymai prie Žemgrindo upalio (Jakumo upelio), įtekančio į Platelių ežerą, 1944 m. Lietuvos laisvės armijos Vanagų šaudymo pratybų vietoje (daugiau apie
tai 1.5.2 skyriuje).
Rugsėjo 26–27 d. įvyko jaunimui skirta sueiga ,,Miško broliai“. Į renginį susirinko Lietuvos
skautijos Telšių krašto Gondingos, Klaipėdos krašto Pamario, Telšių, Šiaulių tuntų skautai, moksleiviai
iš aplinkinių mokyklų. Jaunimui pristatyta tradicinė žemaičių kryždirbystė, projekto „Pokario kovos.
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Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ veiklos, organizuoti žygiai partizanų ir gamtos takais, tradicinių
žaidimų, šokių užsiėmimai.
Lapkričio 28 d. įvyko paskutinis projekto renginys – nuotolinė konferencija ,,Laisvės kovos“.
Konferencijoje pranešimus skaitė J. Kanarskas (,,Žemaičių apygardos Kardo rinktinė“), dr. G. Petrauskas (,,Dar kartą apie Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinius mokymus: šaudymo pratybų vietos paieškos Plokštinės miške 2020 m.“), G. Paulauskas (,,Pokario istorija – pro partizanų uniformos rekonstrukcijos prizmę“), A.Rapalis („Partizanų troba“: laisvės kovų atminimo įamžinimo iššūkiai, naujos formos ir galimybės“), G. Paskočiumaitė (,,Atgautos nepriklausomybės kartos pasakojimai apie partizaninį
karą“), dizaineris G. Paulauskas pristatė fotografijų parodą – apie partizanų uniformos atkūrimą „Laisvės
kariai“.
Projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ rėmė Lietuvos kultūros taryba,
Plungės r. savivaldybė. Projekto partneriai: Kretingos muziejus, asociacija ,,Plungės skautai“, VšĮ ,,Ceklio kuršiai“.

Sueiga ,,Miško broliai“, A. Kuprelytės n.
4.3.2.3. DALYVAVIMAS LIETUVOS RITINIO SPORTO FEDERACIJOS IR
SPORTO KLUBŲ ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE, EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ,
SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
Projektas įgyvendintas iš Plungės rajono savivaldybės lėšų. Projektas skirtas lietuviško ritinio
(ripkos) komandos ,,Plateliai“ dalyvavimui varžybose. Iki gegužės pradžios šios komandos treneris
dirbo ŽNPD neformaliojo ugdymo specialistu (lietuviško ritinio mokymas). 59-ąjame respublikiniame
ritinio čempionate dalyvavo Vilkaviškio ,,Žiedo”, Vilkaviškio ,,Alvito Širvinta”, Kupiškio ,,Aukštaičių”, Kauno ,,Aisčių”, Plungės rajono ,,Platelių“ komandos. 2020 metų Lietuvos čempionais tapo Vilkaviškio ,,Žiedo” komanda, ,,Platelių“ komanda šiemet liko antra. Geriausiu čempionato vartininku
buvo pripažintas Mantas Žutautas, geriausiu gynėju – Romas Račkauskas iš „Platelių“ komandos.
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Platelių ripkininkai – II vietos laimėtojai.
4.3.3. SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
2020-01-20 M. Jankauskienė paruošė raštą Mažeikų rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti dėl 600 eurų paramos skyrimo stačiosios dirvuolės buveinės atkūrimui Natura 2000 teritorijoje “Vidgirio miškas”, LTMAZ0008. Finansavimas neskirtas.
Kartu su Kraštotvarkos skyriumi buvo parengta ir Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti pateikta paraiška dėl gamtos paminklų – Raganos
uosio ir Pilelio šaltinio apsaugos ir pritaikymo lankymui. Informaciją dėl Raganos uosio tvarkymo rengė
M. Jankauskienė. Finansavimas neskirtas.
Ekologijos klubas ”Liepija” kartu su ŽNP direkcija parengė ir Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti pateikė paraišką „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas bei pritaikymas lankymui Gandingos valstybiniame kraštovaizdžio
draustinyje“. Gautas 1325 € finansavimas, dar 332 € prisidėjo klubas “Liepija”. Projektas įgyvendintas
sėkmingai (apie jį plačiau 2.4 skyriuje “Visuomenės iniciatyvos”).
Platelių bendruomenė kartu su ŽNP direkcija parengė ir Plungės rajono savivaldybės Aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti pateikė paraišką „Želdynų ir „Inkilų medžio“
atnaujinimas Platelių miestelio viešosiose erdvėse“. Buvo gautas 1000 € finansavimas, projektas sėkmingai įgyvendintas (plačiau apie jį 2.4 skyriuje “Visuomenės iniciatyvos”).
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Arboristas įvertina senųjų Platelių dvaro parko medžių būklę, nusprendžia kokius darbus reikia atlikti,
siekiant juos išsaugoti, n. M. Jankauskienės.
4.4. FOLKLORO ANSAMBLIO „PLATELĒ“ VEIKLA
Folkloro ansamblio ,,Platelē“ vadovas iki gegužės mėn. dirbo ŽNPD neformaliojo ugdymo
specialistu (žemaitiškų dainų ir šokių mokymas), tačiau ir po to glaudus bendradarbiavimas išliko:
ansambliečiai vedė tradicines šventes, kitus renginius.

Trijų karalių, Užgavėnių šventės, A. Kuprelytės n.
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Joninių šventė, A. Kuprelytės n.

Petrinės, A. Kuprelytės n.
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Mokytojos S. Stripinienės laidotuvės, A. Kuprelytės n.
4.5. TRADICINIO AUDIMO AMATO PUOSELĖJIMAS
2020 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 teikė metodinę pagalbą, organizavo edukacinius audimo užsiėmimus, vykdė projektą ,,Žemaičių tautinis kostiumas – pasigamink pats“ (nupirkti siūlai tradicinių skarų audimui, organizuoti mokymai).
Nuo 2012 m Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre nuolat vyksta audimo užsiėmimai,
yra įsikūręs Platelių audėjų klubas, jo veikloje dalyvauja 12 audėjų. Audimo moko tautodailininkė Laimutė Puidokienė, jai padeda kitos Platelių audėjos. Patarimais, pamokymais padeda Zita Baniulaitytė iš
Palangos, Zita Paulikienė iš Gargždų. Klubas bendrauja su audėjomis iš Židikų ir Ylakių. Karantinas
sustabdė Platelių dvaro sodybos audėjų veiklą tiek pavasarį, tiek ir rudenį. Prieš karantiną vienos buvo
įnikusios į žemaičių tautinio kostiumo audimą: audė audinius sijonams, skarelėms (žem. raišteliams),
liemenėms, kitos – šalikus, audinius sarafanams, kelnėms. Per karantiną moterys audžia namuose. Audėjos dalyvavo įvairiose parodose, konkursuose Palangoje, Plateliuose, Mažeikiuose, Plungėje, Telšiuose. L. Puidokienė Aukso vainiko konkurso parodoje Telšiuose užėmė II vietą (už taikomąją dailę –
žemaitiškas prijuostes).

Audėjos dalyvavo parodose Plungėje, Palangoje, Telšiuose, Mažeikiuose, lankė sertifikuotas audėjas
Gargžduose ir Palangoje, A. Kuprelytės n.

80

Platelių audėjų klube, A. Kuprelytės n.
4.6. 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, renginių planas, ir kt.,
▪ duomenų bazių pildymas, tvarkymas: ŽNPD, gamtotvarkos, GIS duomenų ir kt.
▪ materialinių vertybių apskaita, jų optimizavimo pasiūlymai, dalyvavimas inventorizacinėse komisijose,
▪ Užgavėnių medalių gamyba,
▪ vietos gyventojų konsultavimas gamtos ir kultūros paveldo klausimais,
▪ luoto restauravimo darbai,
▪ „Inkilų medžio“. Uosio paruošimas ir pritaikymas lankymui
▪ teisės aktų analizė, pasiūlymai, pastabos
▪ dalyvavimas Plungės r. sav. kultūros tarybos, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos veikloje,
▪ fotoarchyvų tvarkymas, skaitmeninimas,
▪ dokumentacijos apskaita
▪ techninių specifikacijų ir kitų viešųjų pirkimų dokumentų rengimas,
▪ dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe,
▪ konsultavimasis, susirašinėjimas su mokslininkais, specialistais dėl rūšių apibūdinimo,
▪ metiniai veiklos vertinimai,
▪ dalyvavimas mokymuose, seminaruose, miškasodyje, kituose renginiuose,
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▪ informacijos rengimas ir pateikimas VSTT dėl saugomų rūšių potencialioje „Natura 2000“
teritorijoje „Rietavo miškai“, dėl kelio ženklų poreikio priskirtose teritorijose;
▪ informacijos parengimas VSTT apie 2015–2019 m. AARP lėšų panaudojimą gamtotvarkai,
▪ M. Vasiliauskienės archyvo tvarkymas,
▪ Plungės r. sav. kultūros projektų vertinimas,
▪ pasiūlymai dėl vertingų gamtinių objektų įteisinimo saugomais gamtos paveldo objektais,
▪ informacinio stendo „Inkilų medis“ leidyba,
▪ kita veikla.

Visai šalia kelio į Bukantę, Stirbaičių k. A. Girto
žemės sklype savininkas parodė gyvybingą šaltinį, iš kurio vietiniai vežasi geriamą vandenį.
Pasiūlyta jį įteisinti kaip hidrologinį gamtos paveldo objektą, n. M. Jankauskienės.

Gyvybinga ir labai stora Raudinės
liepa, Godelių k., matosi prie kamieno pridėta 1 m ilgio matuoklė, n.
M. Jankauskienės.

Labai didelę pagalbą įrengiant lankomus gamtinius objektus suteikė skyriaus meistras, meninį išsilavinimą turintis Antanas Vaškys. Išskaptuotos nišos nudžiūvusiame uosyje Platelių parke, pastatytas virš 6
m aukščio inkilų medis šalia Platelių apžvalgos aikštelės, n. M. Jankauskienės.
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Bendradarbiauta su Lietuvos ornitologų draugija atliekant pavasarines kurapkų apskaitas, pranešant
apie retų paukščių stebėjimus, dirbtinių lizdų bei plaustų vandens paukščiams užimtumą. Su LOD
draugijos nariais-aukštalipiais prie parinktos pušies, kuriame šiemet įrengtas naujas dirbtinis lizdas
ir 2019 m prie Burgio ežero įrengtas dirbtinis lizdas žuvininkams , n. S. Sidabro, M. Jankauskienės.

Bendradarbiauta su Lietuvos paukščių žiedavimo centru užpildant žiedavimo centro duomenų bazę
apie aptiktus žieduotus paukščius, sulaukiant iš jų pranešimo kur ir kada jie žieduoti, kur keliavo. Žieduota gulbė nebylė Platelių ežere ir gulbė giesmininkė Stirbaičiuose, n. M. Jankauskienės.

Stebėtas Platelių ežero gamtotvarkos plano įgyvendintų priemonių veiksmingumas: a) ties Briedinės
pelke įrengtas plaustas vandens paukščiams buvo lankomas, bet jame niekas neperėjo; b) šiaurinėje
pakrantėje du metus nušienauti ir išgabenti nendrynai sumenko, geriau iš ežero į krantą išskalaujamos
šiukšlės bei kitos sąnašos. Nendrynų šienavimą būtina tęsti, n. M. Jankauskienės.
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Tikrintos ir stebėtos įvairios pievos, kurias anksčiau tvarkėme. Baigia užželti vertingos privačios pievos Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje šalia informacinio stendo ir visai kitokia pieva tų pačių
aukštųjų pievų buveinių komplekse, kurią kasmet šienauja miškininkai, n. M. Jankauskienės.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Tautodailės metais. Prisijungdami prie tautodailės
metų įprasminimo, Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo „Žybt“ nariai nusprendė įamžinti tautodailininkus. 2020 m. sausio pabaigoje devyni klubo nariai lankėsi Žemaitijos nacionaliniame parke (išvykai
vadovavo A. Kuprelytė). Fotografai Plateliuose aplankė medžio drožėją, tautodailininkę, angelų kūrėją
Rūtą Kavaliauskienę, jos dukrą profesionalią menininkę, freskų restauratorę, iliuminuotų miniatiūrų
kūrėją Ievą Stumbraitę; Plokštinėje – unikalus medžio meistras, beveik visas skulptūras drožiantis iš
kadagio – Gediminas Černiauskas, Skirpsčiuose – kryždirbys, medžio drožėjas, tautodailininkas Rimantas Laima ir Žemaičių Kalvarijoje – tapytoja Ona-Lidija Kazlauskienė. Rudenį iš išvykų nuotraukų parengta paroda ,,Žemaičių kodas“, lapkričio–gruodžio mėn. eksponuota Platelių dvaro svirne, o prieš tai
Lietuvos Respublikos Seime, A. Kuprelytės n.
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Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai pagamino 15 skirtingų išmatavimų inkilų pagal mūsų skyriaus
atrinktas uoksinių paukščių rūšis. Paukščių piešinius “Inkilų medžio” stendui M. Jankauskienei bendradarbiaujant su LOD, gavome iš Sauliaus Karaliaus. Dar du inkilų pavyzdžiai pagaminti lazdyninei
miegapelei ir šikšnosparniams. Stendas pagamintas už lankytojų bilietus surinktas lėšas, n. M. Jankauskienės.

Naujam gyvenimui „prikeltas“ audros
nuverstas uosis Platelių dvaro parke
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