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GGyyvvoossiiooss  ggaammttooss  vvaallssttyybbiinniiss  mmoonniittoorriinnggaass  

iirr  kkiittii  ttyyrriimmaaii  
 

 Sausio mėn. atlikta žiemojančių vandens paukščių apskaita Platelių ežere. Kiti vandens telkiniai 

buvo užšalę. Platelių ežero priekrantės zona, seklios įlankos taip pat buvo padengtos ledu. Penkiose 

skirtingose ežero vietose iš viso pastebėta 40 didžiųjų dančiasnapių, viena klykuolė, dvi gulbės 

nebylės, trys didžiosios antys. Duomenys perduoti LOD sekretoriatui. 

  

Žiemiškas Platelių ežeras…                                      …ir Sigitas skaičiuojantis vandens paukščius. 

 Vasario mėn. Lietuvoje vyko vilkų, lūšių apskaita, kurioje dalyvavo miškininkai, medžiotojai, 

saugomų teritorijų darbuotojai, visuomeninių organizacijų atstovai. Prie šių žvėrių apskaitos 

prisijungė ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos skyriaus specialistai, atlikę ją du 

kartus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Plokštinės miške. 12 km maršrute vilko pėdsakų 

neaptikta. Lūšies pėdsakų aptikta tiek pirmos, tiek antros apskaitos metu. Pagal apskaitos rezultatus 

galima teigti, kad Plokštinės ir aplinkiniuose miškuose gyvena dvi lūšys.    
 

                     

          

          Lūšių, vilkų apskaitos maršrutu Plokštinės miške.     

          

Aptikti lūšies pėdsakai. 



 

 

 Vasario mėn. patikrintos keturios Plokštinėje esančios šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Nuo 

2005 m. šie gyvūnai buvo skaičiuojami trijuose rūsiuose, o 2015 m. patikrintas dar vienas rūsys. 

Šiame rūsyje suskaičiuota 18 žiemojančių šikšnosparnių. Keturiuose rūsiuose pastebėti 

žiemojantys 46 šikšnosparniai, iš jų: šiaurinių šikšnių – 29 vnt., vandeninių pelėausių – 15 vnt., 

rudasis ausylis – 1 vnt., Natererio pelėausis – 1 vnt. 

 

  
Šikšnosparnių žiemavietėje....                                    ...žiemoja vandeninis pelėausis... 

 

 

                  
     ...šiauriniai šikšniai...                                                   ...rudasis ausylis 
 
 

        

 

 



 

 Balandžio mėn. įgyvendinta aplinkosauginė iniciatyva, skirta migruojančių varliagyvių apsaugai 

kelyje Mažeikiai-Plungė. Nustatyti kelio ruožai, kuriuose vyko intensyvi varliagyvių migracija. 

Įrengti 600 m ilgio plastikiniai atitvarai, prie jų įrengtos 24 gaudyklės. 20 dienų, ryte ir vakare, į 

gaudykles papuolę varliagyviai buvo pernešami į kitą kelio pusę. Iš viso pernešta: 

pievinių/smailiasnukių varlių 1923 vnt., pilkųjų rupūžių – 39 vnt.,  paprastųjų tritonų – 6 vnt., 

skiauterėtasis tritonas – 1,  gyvavedis driežas – 1.  (Daugiau apie varliagyvių apsaugą žr. temoje 

,,Gamtosauga“). 

        

    Pavasarį ne visoms varlėms žygis per kelia baigdavosi sėkmingai, todėl... 

 

         

...palei kelią prie Uošnos ir Babrungo upių įrengėme specialius užtvarus su gaudyklėmis,...   

 



 

     
 ...kurie neleido varliagyviams patekti ant kelio. 

 

    
Direkcijos darbuotojai, pernešdami varliukus per kelią, užbaigdavo jų kelionę į nerštavietę.    

 Gegužės-birželio mėn. vykdytas griežlių valstybinis monitoringas. Aštuoniuose 

maršrutuose atlikti trys pakartojimai. Pirmo pakartojimo metu suskaičiuota 17 griežiančių patinėlių, 

antro – 27, trečio – 12. Daugiausiai griežlių išgirsta Virkšų maršrute antro pakartojimo metu – net 15. 

Šis maršrutas, lyginant su kitais, ilgiausias, dominuoja žemės ūkio naudmenos, tad griežlės randa 

tinkamų veisimuisi buveinių. Dalis griežiančių patinų aptikta Žemaitijos nacionalinio parko buferinėje 

zonoje. 

      

Griežlių buveinės Gintelio upelio slėnyje                   ...ir pievose prie Šatos upelio Mikytuose. 

Medsėdžiuose ...  



 

 

 Birželio mėn. vykdytas dvijuosčių nendriadusių valstybinis monitoringas keturiuose vandens 

telkiniuose: Užpelkių kūdroje, Pakastuvos, Burgio, Burgalio ežeruose. Monitoringas vykdytas 

pirmą kartą. Kiekviename vandens telkinyje buvo merkiama po 10 gyvagaudžių gaudyklių su 

masalu viduje. Iš viso keturiuose vandens telkiniuose pagauta 11 dvijuosčių nendriadusių. 

Daugiausia, po 4 individus, pagauta Užpelkių kūdroje, esančioje Užpelkių telmologiniame 

draustinyje ir Burgalio ežere, esančiame Paburgės kraštovaizdžio draustinyje. Be nendriadusių į 

gaudykles pakliuvo ir kita Lietuvos raudonosios knygos rūšis – plačioji dusia. Iš viso 6 individai.  

       

      Pagal vabzdžių eksperto Giedriaus Švitros                Užpelkių kūdroje merkiamos gaudyklės  

      pasiūlytą gyvagaudžių gaudyklių modelį,                  dvijuostėms nendriadusėms aptikti. 

      direkcijos darbuotojai jų pasigamino 20 vienetų.   

 

          
    Laimikis iš gaudyklės  išpilamas į voneles ir tiriamas. 

 

    

  Dvijuostė nendriadusė.                                             Plačioji dusia.                   



 

        

    Skiauterėtasis tritonas...                                             ...ir paprastasis tritonas, 

    tai varliagyviai, drauge su bestuburiais aptikti gaudyklėse. 

 

 Birželio mėn. vykdytas šarvuotųjų skėčių valstybinis monitoringas prie keturių vandens telkinių: 

Pakastuvos, Burgio ež., Užpelkių telmologinio draustinio dviejų kūdrų. Atlikus apskaitas keturiose 

po 200 m. ilgio atkarpose, šarvuotųjų skėčių aptikta visose tirtose vietose. Šios rūšies monitoringas 

Žemaitijos nacionaliniame parke vykdytas pirmą kartą. 

  

       Burgio ežeras. Jo pakrantėje, nutūpęs ant viksvos, aplinką stebi šarvuotosios skėtės patinukas. 

 

 Birželio-rugpjūčio mėn. vykdytas pleištinių skėčių valstybinis monitoringas Veiviržo ir Šalpės 

upėse, patenkančiose į buveinių apsaugai svarbias teritorijas ,,Veiviržo ir Šalpės upės“, ,,Veiviržo 

upės slėnis“. Taip pat Žvelsos, Alanto, Tyrupio upeliuose, patenkančiuose į buveinių apsaugai 

svarbią teritoriją ,,Rietavo miškai“.  Veiviržo ir Šalpės upėse monitoringas vykdytas vietoj Nemuno 

deltos regioninio parko direkcijos specialistų, kurie kuruoja minėtą BAST. Pleištinių skėčių aptikta 

tik trečio pakartojimo metu (rugpjūčio mėn.) Veiviržo upėje, visose keturiose monitoringui vykdyti 

parinktose atkarpose.  Jie  aktyviausiai skraidė virš vandens telkinių  gerokai vėliau nei nurodyta 

monitoringo metodikose, tai yra  rugpjūčio 5-6 dienomis,  kai oro T pakilo iki +27° C . Šalpės upės 

trijose atkarpose šios rūšies skėčių nepastebėta. BAST ,,Rietavo miškai“  apskaitai parinktose 

upėse neaptikta nei vieno pleištinės skėtės individo.  

 



 

   

Veiviržo upė.                                                                                              

   

Šalpės upė. 

    

 Kad užkliuvus už kliūties netektų tėkštelėti upėn, prieš žengiant būtina dugną pasitikrinti lazda.   

 



 

    

Kur gi tie pleištiniai žirgeliai.                                   Gal nutūps ant kepurės? 

 

     

Ir tūpė: ne tik ant kepurės, bet ir ant peties... 

  

...ir ant augalų. Pozavo pleištiniai žirgeliai išsijuosę. 



 

        

Kai sekliausiame upės ruože – vandens iki juosmens, galvoje ne žirgeliai, o tik viena mintis ,,Kaip 

išplaukti nenuskandinus Gamtos skyriaus inventoriaus“. 

 

     
 

Kai kam nepasisekė. ,,Numaukite kas nors              Skaičiuojant pleištines skėtes keletą kartų  

vandens pilnus žvejo batus“.                                    stebėtas ir tulžys. 

 

      
 

Tiek Žvelsos, tiek Alanto upeliuose (BAST ,,Rietavo miškai“) gausu virtėlių, bebrų užtvankėlių, 

vandens augalų, pakrantės apaugę medžiais ir krūmais, upelių vagos užpavėsintos. 

 



 

 Liepos-rugpjūčio mėn. vykdytas vapsvaėdžių valstybinis monitoringas Plinkšių miško biosferos 

poligone. Iš trijų monitoringo pakartojimų surinktų duomenų galima daryti prielaidą, kad biosferos 

poligone gyvena 11-13 porų vapsvaėdžių. 

   

Vapsvaėdžių stebėjimui Plinkšių miško               Ne tik į monoklio, bet ir į foto objektyvą patekęs  

biosferos poligono prieigose būtinas                    vapsvaėdis. 

      ne tik monoklis, bet ir geras oras. 

 

 Žemaitijos nacionaliniame parke 2015 m. pradėta saugomų rūšių ir jų buveinių stebėsena  

septyniose tvarkomose  teritorijose. Plokštinės gamtinio rezervato pievose stebėta raktažolė 

pelenėlė, aukštoji gegūnė, miškinė mėta. Velėnijos pelkėje – raktažolė pelenėlė. Stirbaičių pievoje 

– vyriškoji gegužraibė. Gaudupio pelkėje – dvilapis purvuolis. Siberijos pelkėje – dvilapis 

purvuolis, gelsvoji gegūnė. Šatos pievoje – vyriškoji gegužraibė, Babrungo kraštovaizdžio 

draustinio pievutėje –  raktažolė pelenėlė.   

           

Šienaujamų mezofitų pievų buveinėje žydi paprastieji burbuliai ir  vyriškoji gegužraibė. Pastarųjų rasti 

22 žydintys individai apie 10 arų plote.  Įgyvendinant projektą  „Biomasės kompostavimo mechanizmo 

sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“ šiose pievose(7,9 ha) buvo 

iškirsti krūmai, nušienauta, išvežta biomasė . 

 



 

       
    

 Miškinės mėtos sąžalynas upelyje, tekančiame per šienaujamą             Aukštosios gegūnės veša 

    Plokštinės gamtinio rezervato pievą.                                                       šaltiniuotoje pievos dalyje. 

                                                                                                                  

 

                           Žydinčių raktažolių pelenėlių jūra Velėnijos pelkėje. 

         

     Velėnijos pelkėje, tyrimo laukelyje, skaičiuojamos raktažolės pelenėlės. 



 

 Vykdyta saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių žinomų radviečių patikra, naujų radviečių paieška. 

Duomenys apie saugomas rūšis įvesti į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS). SRIS-ui 

pateikta informacija apie 70 saugomų rūšių radvietes.  

         

     Tyrimai prasideda nuo pažinimo.                             Toliau seka radvietės koordinačių nustatymas,...  

   

...objektų fotografavimas. 

                       

Plokštinės miške rasta LRK rūšis bronzinis 

baravykas – nauja rūšis ŽNP grybų karalystėje 

Saugomos grybų rūšies šiurkščiojo grybliežuvio 

vaisiakūniai aptikti Siberijos pelkėje.  

   



 

             
                                              

      Nustatyta nauja kuokštinės grifolės radvietė        ....ir skaisčiosios raudonpintės radvietė Juodupio  

      Pliksalės saloje...                                                   botaniniame draustinyje. 

   

     

Iškirtus menkaverčius krūmus  Mikytų kraštovaizdžio draustinyje rasta nauja sibirinio vilkdalgio 

augimvietė. Aukštojo tyro tvarkomų pievų pakraštyje-nariuotosios ilgalūpės buveinė (34 vnt.) 

         

Dovainių laukuose susiformavusioje baloje tikras vandens paukščių rojus. Joje pavasarinės migracijos 

metu pastebėta besiilsinti urvinė antis. Tai Lietuvos Raudonosios knygos (LRK) rūšis. Duomenys 

perduoti LOD. 

 



 

          

    Žalsvažiedė blandis                  Raudonoji gegūnė                      Dėmėtoji gegūnė 

    Lankant pievas, pelkes akį džiugino į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti gegužraibiniai augalai.  

      

LRK augalas pelkinė šindra aptikta provėžose greta dujotiekio trasos bei einanat į rytus už Viržintų 

pievos. Ši teritorija yra buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje ,,Rietavo miškai“, greta kraujalakinio 

melsvio apsaugos veiksmų plano priemonių įgyvendinimo teritorijos ,,Viržintų pievos“.  

      



 

Paburgės kraštovaizdžio draustinyje, Burgio apyežerio vakarinės dalies pelkėje aptikta pelkinė 

uolaskėlė. Tai pirma šio augalo radvietė nacionaliniame parke. Suskaičiuoti 107 žydintys individai 

išplitę pelkėje atskiromis grupelėmis. 

     

Paparčių telmologiniame draustinyje patikrinta nedidukė Paparčių aukštapelkė. Tai vienintėlė vieta 

nacionaliniame parke kur auga saugoma rūšis kupstinė kūlingė. Pelkaitėje pridygę jaunų pušaičių, 

kurias reikėtų išrauti. 

 

  
Machaono vikšras aptiktas Plateliuose, darže 

besimaitinatis krapais 

Marijos Jankauskienės darže 09-15 

besimaitinantis morkų lapais 

 

  
O štai machaoną suaugėlį pastebėjo ir 

nufotografavo Zita Jokšienė, savo sodyboje 

Stirbaičių km. 

Kraujalaikinis melsvys BAST „Rietavo miškai. Č. 

Kudrevičiaus sklype 

 

 

 

           

  



 

  
Jau tapo įprasta stebėti didžiuosius 

 baltuosius garnius ir... 

...gulbes giesmininkes Žemaitijos nacionalinio 

parko vandens telkiniuose. 

 

  
Juodoji meleta uokse pas A. Vašk Pilkoji meleta pas Z.B. Jokšus Stirbaičių kaime 

 

 

 Vykdyta plėšriųjų paukščių lizdaviečių patikra. Aplankytos 33  žinomos lizdavietės. 

 

  

  
Paprastojo suopio lizdas prie Siberijos pelkės. Paprastojo suopio lizdas Gegrėnų piliakalnyje 



 

 

 Vykdyta smulkiesiems uoksiniams paukščiams ir miegapelėms skirtų inkilų patikra Liepijų miške.  

Miegapelių nei viename iš inkilų neaptikta.    

 

     

Nors miegapelių neaptikta, bet kai kuriuose inkiluose buvo rasta jų veiklos pėdsakų: prineštų lapų, 

gilių, lazdyno riešutų. 

 

 

 Pagal valstybinę kraštovaizdžio monitoringo programą atliktas 25 gamtos paveldo objektų 

monitoringas (būklės įvertinimas). 

 

   
Eglė ,,Boba“ Stirbaičių ąžuolas Plokščių eglė 

 

Vertinama botaninių gamtos paveldo objektų būklė.  

  
Prie hidrogeologinio gamtos paveldo objekto Koiskalnio šaltinio. 

 



 

 Vykdytas dokumentų parengimas trims naujiems gamtos paveldo objektams įteisinti 

(tyrimai, dokumentų parengimas, derinimas). 

 

 

„Laumių miško keturkamienė eglė“.  Jai siūloma suteikti  botaninio gamtos paveldo objekto statusą.    

Auga Laumių botaniniame-zoologiniame draustinyje. Barstyčių seniūnija ją aptvėrė. 

 

 

 

,,Knygnešių šaltinis“. Siūloma suteikti hidrogeologinio gamtos paveldo objekto statusą. Šaltinio       

aplinką ankstesniais metais jau tvarkė VĮ Telšių miškų urėdija,  Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcija, tačiau dar reikalingi papildomi darbai.   

 



 

 
 

Šiuos išskirtinių formų ąžuolus, augančius ŽNP teritorijoje, yra pasiūlyta įteisinti botaniniu gamtos 

paveldo objektu, suteikiant vardą ,,Ąžuolai dvyniai“. 

 

Remties akmens matavimai ŽNP apsauginėje zonoje  (x-362562, y-6206455) 

  

  



 

 
Remties akmuo yra šalia ŽNP apsauginėje zonoje esančio Remties ežero. Jo aukštis virš žemės - 1,25 

m, didžiausias ilgis - 5,9 m, didžiusias plotis - 3,2 m, apimtis –apie 16 m.  

 

 2015 m. Vykdyta agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsakaita 

Agrarinio kraštovaizdžio paukščių taškinė apskaita Stirbaičių maršrute (9 km) 

 

 

Bukutis mėgsta apžiūrinėti senus medžius. Dagilis sutinkamas ten kur yra  kerpėtų medžių 

lizdams 

  

Baltoji kielė-įprastas agrarinio kraštovaizdžio 

paukštis. 

Didysis dančiasnapis 



 

  

Baltasis gandras bei didžiosios antys įprasti Stirbaičių paukščių apskaitos maršruto paukščiai. 

Įdomiausi užregistruoti paukščiai: griežlės, raudonkojis sakalas, paprastosios medšarkės, lygutės. 

 

 Savanoris Jose Prieto balandžio-liepos mėn. atliko baltųjų gandrų lizdų apskaitą dalyje 

nacionalinio parko teritorijos ir jos apsauginėje zonoje. Tyrimo zona apėmė Platelių miestelį, Beržoro, 

Pamedlinčių, Medsėdžių, Dovainių, Gilaičių, Užpelkių, Uogučių, Virkšų, Visvainių, Pučkorių, 

Mačiūkių, Jockių kaimus. Juose savanoris suskaičiavo 42 gandralizdžius.  Daugiausiai Platelių 

miestelyje – 10 ir Pučkoriuose –  8. Nustatyta, kad 31 gandralizdis buvo užimtas gandrų, o 11-os 

gandralizdžių užimtumo nustatyti nepavyko. Tai sudaro  atitinkamai 74 % ir 26 % nuo visų 

suskaičiuotų gandralizdžių.  Surinkti duomenys apie objektus, ant kurių sukrauti gandralizdžiai: 

a)  ant specialiai baltiesiems gandrams perėti pastatyto stulpo suskaičiuota 12 gandralizdžių; 

b)  ant elektros perdavimo linijos stulpo su specialia paaukštinta platforma suskaičiuoti 9 

gandralizdžiai; 

c)  ant elektros perdavimo linijos stulpo be specialios paaukštintos platformos – 10 

gandralizdžių; 

d)  medyje – 8 gandralizdžiai; 

e)  ant pastato stogo – 3 gandralizdžiai. 

 

 



 

TTeerriittoorriijjųų
  
iirr  oobbjjeekkttųų  ttvvaarrkkyymmaass,,  pprriieežžiiūūrraa  bbeeii  pprriittaaiikkyymmaass  llaannkkyymmuuii  

((įįsskkaaiittaanntt  pprriisskkiirrttaass  tteerriittoorriijjaass))  
 

 Plokštinėje sutvarkyta nauja šikšnosparnių žiemavietė. Pagamintos ir įstatytos specialios durys. 

 

 
Marija dėkoja meistrui Egidijui Paulauskui iš Gegrėnų, įteikdama knygą už pagamintas duris rūsiui-

naujai šikšnosparnių buveinei. 

 

  
 

Įdėjus duris  po savaitės rūsyje  jau pastebėti žiemojantys šiauriniai šikšniai. 

 

 

 

 



 

 Kovo mėnesį išvalyti ir suremontuoti inkilai uoksiniams paukščiams, įkelta naujų inkilų 

paukščiams ir šikšnosparniams Šeirių miške, Platelių parke. 

  

 

 

  

Tvarkant senus inkilus ir keliant naujus talkininkavo savanoriai Jose Prieto iš Ispanijos  

ir Andrii Marushchak iš Ukrainos. 

 



 

 Kovo mėn. gamtos puoselėtojos Vitos Sileckytės-Pierre  iš Mižuikų kaimo pakviesti talkininkavome 

Vieštovėnuose, kur įrengėme 250 m ilgio apsauginį užtvarą migruojantiems varliagyviams sulaikyti.  

 

 

 

  

Prie Vitos sukviesto talkininkų būrelio prisijungė ir ŽNPD Gamtos skyriaus darbuotojai kartu su  

savanoriu Jose Prieto 

 

 Gražios Vitos Sileckytės-Pierre gamtosauginės iniciatyvos užkrėsti bei šios moters nupirktomis 

medžiagomis kovo pabaigoje užtvėrėme 600 m ilgio ,,karštosios" varliagyvių migracijos zonas 

Mažeikiai-Plungė-Tauragė kelyje prie Uošnos ir Babrungo upių. Darbavosi ne tik direkcijos 

darbuotojai, bet ir pagalbon atėjusieji plateliškiai, savanoriai. (Apie išgelbėtus varliukus daugiau žr. 

skyrelyje ,,Gyvosios gamtos valstybinis monitoringas ir kiti tyrimai“). 

  

Vyksta paruošiamieji darbai Plokštinėje plėvelė 

supjaustoma tam tikro pločio juostomis ir 

suvyniojama. 

Tveriami pirmieji laikino užtvaro metrai. 



 

  

Palei Uošnos upę įrengiamas užtvaras, sulaikysiantis migruojančius varliagyvius nuo patekimo ant 

važiuojamosios kelio dalies. Balandžio pabaigoje suskaičiavus į kitą kelio pusę perneštų varliukų 

skaičių, paaiškėjo, kad šiame ruože jie migravo intensyviausiai.  

  

Sukalami kuoliukai, iškasamas griovelis plėvelei 

įkasti. 

Plėvelės viršus sutvirtinamas virve  

  

Greta sienelės įkasamas kibiras  

tarnausiantis kaip varlių gaudyklė 

Buvusiai Platelių bendruomenės pirmininkei V. 

Lukavičienei paaiškinta, kokiu tikslu atliekami 

šie darbai. 

  



 

  Vykdyta Platelių ežero hidroįrenginio priežiūra. Reguliariai valytos grotelės nuo sąnašų. 

Dalyvauta atliekant hidrologinius matavimus.  

  

 Prižiūrėti gamtos paveldo objektai: rinktos šiukšlės, šienautos jų apsaugos teritorijos. Šiuose darbuose 

aktyviai talkino Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai bei darbininkai pagal viešųjų darbų 

programą. 

  
Šienaujama botaninio gamtos paveldo objekto ,,Paparčių 

kaštono“ aplinka 

Prižiūrėta ,,Raganos uosio“ aplinka 

Platelių parke 

 

  Baigiantis 2016 metams pastatytas informacinis stendas ir šeši riboženkliai Laumių botaniniame-

zoologiniame draustinyje. 

  
Informacinis stendas ir riboženkliai pagaminti iš Skuodo r. savivaldybės lėšų ir iš Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos parduotų lankytojo bilietų lėšų. 

 



 

 Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis, pagal paslaugų suteikimo sutartį 2015 m. buvo 

tęsiami gamtotvarkos darbai Gaudupio, Siberijos pelkėse: šienautos medžių, krūmų atžalos, žolinė 

augmenija 23,2 ha plote. 

   

  

Šienavimui atrenkami ir matuojami pelkių plotai, kuriuose labiausiai  suvešėjusios atžalos, nendrės. 

  

Gaudupio pelkėje nušienauti 7 ha Siberijos pelkėje – 16,2 ha 

 

 Projekto „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 

teritorijose“ (EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas) įgyvendinimo metu, Reiskių telmologiniame 

draustinyje sutvarkytas 91 ha pievų buveinių (iškirsti medžiai, krūmai, nušienauta, išvežta biomasė).  

  

Projekto lėšomis įsigyta technika VĮ Telšių miškų urėdija atliko pievų šienavimo darbus 



 

  

Į pradalges suguldytas šienas vėliau buvo suvyniotas į ritinius ir išvežtas į VĮ Telšių miškų urėdijos 

planuojamą įsirengti kompostavimo aikštelę 

 

  Projekto „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 

teritorijose“ (EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas) įgyvendinimo metu, Žemaitijos nacionalinio 

parko teritorijoje sutvarkyta 86,5 ha, prižiūrėta 14,5 ha pievų (iškirsti medžiai, krūmai, nušienauta, išvežta 

biomasė). 

  

Apžiūrimos nuo užaugimo išlaisvintos  pievos Mikytų kraštovaizdžio draustinyje 

  

Tvarkomose pievose augę  menkaverčiai medžiai, krūmai buvo iškirsti ir sukrauti į krūvas, o 

 vėliau susmulkinti ir išgabenti. Pievos nušienautos 

 



 

 Įvairiose parko vietose rinktos šiukšlės. 

  

Platelių ežero pakrantėse Pauošniai-Plateliai kelkraščiuose 

 

 Rudenį Paburgės pelkėje, greta 2015 m. atrastos pelkinės uolaskėlės radvietės, apie 10 a plote buvo 

nušienautos nendrės.  

 

 
        

 

 Pavasarį dalyvauta talkose Platelių gimnazijos bendruomenei tvarkant Platelių dvaro parką, 

pažymėti ten augantys reti augalai (paprastasis sinavadas, puošnioji telekija, kiti), vertingos pievutės, 

siekiant apsaugoti jų išlikimą.   

  



 

 
 

Mažieji talkininkai ne tik rinko šakas, bet ir mielai bendravo. Vyresnių klasių mokiniai su mokytoja 

D. Uščiniene  po talkos nusifotografavo prie „Raganos uosio“ 

  
Labai spalvingos ir turtingos biologiniu požiūriu kai kurios Platelių dvaro parko pievutės 

  

Daugiamečių gėlių intarpai pagyvina Platelių dvaro parką 

 



 

PPrreevveenncciijjaa,,  kkoonnttrroollėė,,  

pprriisskkiirrttųų  ssaauuggoommųų  tteerriittoorriijjųų  bbūūkkllėėss  vveerrttiinniimmaass  
 

 Atlikta dešimties Žemaitijos nacionalinio parko draustinių ir dviejų rezervatų kontrolė pagal 

patvirtintą kontrolės programą. 

 

 
Rukundžių gamtinio rezervato patikra 

  
Vykdoma žvejybos kontrolė 

  

Reidas savaitgalį apie Platelių ežerą Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje rasta 

tvora apsauginėje vandens juostoje 



 

  
Privačiame žemės sklype  ir Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje rastos šiukšlės 

  
Juodupio botaniniame draustinyje Paplatelės rekreacinėje zonoje 

 

 Patikrinta 15-os  priskirtų  valstybinių draustinių ir Natura 2000 teritorijų būklė. 

  

Atokvėpio vieta prie Germanto ežero 

  

VĮ Telšių MU prižiūrima poilsiavietė prie Ilgio ežero Germanto kraštovaizdžio draustinyje 



 

  

Stujų upelis Gėrupio upelis 

Patikrinti kai kurie upeliai, tekantys per Germanto kraštovaizdžio draustinį. 

 

Šakotųjų ratainyčių sąžalynas  Gelžio ežere, turinčiame BAST statusą 

  

 

BAST ,,Vidgirio miškas“ teritorijoje patikrinimo metu aptikta pažeista stačiosios dirvuolės augavietė – 

miško keliukas. Pravažiavus šiuo keliuku technikai, kai kurie augalai buvo nulenkti, kiti išrauti. Sveiki 

individai išlikę greta keliuko.  Bendradarbiaujant su VĮ Mažeikių miškų urėdija buvo parengtas ir 

pastatytas informacinis stendas apie stačiąją dirvuolę, pastatytas užtvaras ant miško keliuko, kertančio 

BAST ,,Vidgirio miškas“ teritoriją. 



 

  

BAST ,,Rietavo miškai“ teritorijoje, kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano įgyvendinimo – 

Viržintų pievos – paribyje VSTT prašymu (dėl senosios dujotiekio trasos rekonstrukcijos PAV atlikimo),  

buvo skaičiuojamos vaistinės kraujalakės. Greta senosios, nutiesta ir nauja dujotiekio trasa.  

  

Kartu su Plungės AAA lankytasi Aukštmiškių (Peklinės) pelkėje dėl pažeidimų, vykdant dujotiekio trasos 

tiesimą, nustatymo 

   

Patikrinti visi informaciniai ženklai Plinkšių miško biosferos poligone, Aukštojo tyro ir Reiskių tyro 

telmologiniuose draustiniuose 

   

Patikrinta Vilkaičių geomorfologinio draustinio būklė. Patikrinta infrastruktūra pagal lūšių apsaugos 

veiksmų priemones 

 



 

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

  
Prie Ilgio ežero Prie Beržoro ežero 

 

 Vykdyta saugomų rūšių apsaugos veiksmų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo 

priežiūra.  

  
Tikrinti Uošnos upelio vijūno apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo metu Uošnos 

upėje įrengti specialūs užtvarai. 

  

Patikrinta kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano įgyvendinimo vieta Viržintų pievoje. 

Veiksmų plano įgyvendinimo metu buvo pagamintas ir pastatytas informacinis stendas apie 

kraujalakinį melsvį. Pasibaigus projektui, 2015 m. pievos nebešienautos 

 



 

 

  Gyvūnų gelbėjimas. 

   
Saulius Sidabras iš Jogaudų kaimo gyventojo gavo pranešimą, kad ant kelio atrado į mašiną 

atsidaužusią naminę pelėdą. Ją kurį laiką globojome, o kai sustiprėjo ir pradėjo skraidyti - ištrūko 

į laisvę.  

  
 

Parko gyventojas pranešė apie kelkraštyje rastą mažąjį apuoką, kuris buvo traumuotas mašinos. 

Bandant išgelbėti paukštį teko kreiptis pagalbos į veterinarijos gydytoją, kuri sugipsavo koją, 

suleido vaistų. Deja, apuokas neišgyveno 

 



 

ŠŠvviieettiimmaass  iirr  vviieeššiinniimmaass  
 

Skaityti pranešimai, paskaitos. 

 

 Projekto ,,Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 

teritorijose“ viešinimo metu skaityti pranešimai. 

  
Pirmojo viešinimo seminaro metu pristatytos planuojamos projekto veiklos ir biologinės įvairovės 

apsauga Natura 2000 teritorijose. 

  
Antrojo viešinimo seminaro metu pristatyti projekto įgyvendinimo metu jau nuveikti darbai, taip pat 

seminaro dalyviams papasakota apie Reiskių tyro telmologinio draustinio gamtines vertybes 

  
Seminaro apie biologinės įvairovės išsaugojimą metu pristatytos atliktos projekto veiklos 

 



 

 Sausio mėn. skaityta paskaita apie vaistažoles Platelių gimnazijos 1-4 kl. mokiniams. 

  
Vaikai supažindinti su vaistiniais augalais ir jų nauda. Buvo galimybė vaistažoles ir pačiupinėti, 

pauostyti, pakramtyti. Skanauti spanguolių, putinų, šermukšnių vaisiai, gertos įvairių vaistažolių 

arbatos 

 

Renginiai 

 

 Vasario 2-oji – Pasaulinė pelkių diena, kurią mini prie tarptautinės Ramsaro konvencijos 

prisijungusios šalys, taip pat ir Lietuva. Pelkių dienos proga buvo organizuotas žygis aplink Barstytalių 

pelkę.  

  

Pelkė buvo neužšalusi, todėl į renginį susirinkusieji žygiavo palei ją, stebėdami gyvūnų veiklos žymes, 

augalus, žiemišką kraštovaizdį 

  
 

Apžiūrėtas voverės ,,pietų stalas Pažintis su šakotąja ratainyte ir jos 

aštriais lapais 



 

  
Po žygio smagu buvo ir prie laužo sušilti, bulvių išsikepti ir paukščių balsų įrašų paklausyti 

 

 Vasario 20 d. Plateliuose vyko seminaras „Tradicinė ir netradicinė sūrininkystė – patirtis, paveldas, 

aplinkosauga“. 

  

Už gamtosauginį mąstymą įteikiama padėka 

,,Vilkų kitokie sūriai“ įkūrėjui P. Klapatauskui 

Sūrininkas R.Grigas demonstravo fermentinio sūrio 

gamybos procesą. 

 

 Kovo 20 d. kartu su Platelių gimnazijos moksleiviais paminėta Žemės diena 

  

Moksleivių iškilminga eisena per Platelių miestelį, su stabtelėjimu ir pasveikinimu prie ŽNP direkcijos. 



 

  

Apžiūrimi mokinių ir jų tėvelių pagaminti inkilai 

  

Knygele ,,Šikšnosparniai“ ir padėkos raštais Marija apdovanojo moksleivius, dalyvavusius inkilų 

gaminimo akcijoje.  

 



 

 Rugsėjo 29 d. vyko renginys ,,Gamtos lobių paieškos Plokštinėje“, skirtas turizmo dienos 

paminėjimui kartu su grybavimo švente. 

  

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviams ir kitiems dalyviams Gitana Sidabrienė papasakojo 

apie įdomesnes grybų šventės dalyvių surinktas grybų rūšis, surengė mini viktoriną apie grybų 

karalystę 

  

Marija Jankauskienė įteikė dovanėles taikliausiai atsakiusiems į viktorinos klausimus 

 

 Spalio 14 d. vyko viešinimo seminaras apie projekto „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, 

išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 teritorijose“ įgyvendintas veiklas Reiskių telmologiniame 

draustinyje. Dalyvavo VĮ Telšių miškų urėdijos, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai, 

Platelių bendruomenės nariai.  

  

Pristatoma VĮ Telšių MU projekto metu įsigyta technika pievų priežiūrai 



 

  

Seminaro dalyviai Reiskių tyro saloje juodgalvės 

bajorės radvietės 

Prie senolio ąžuolo 

  

Aplankyta ir Reiskių tyro aukštapelkė su joje išsibarsčiusiais ežerokšniais, supamais kupstinės 

kūlingės sąžalynų. 

... 

  Spalio 2 d. suorganizuota paukščių palydų šventė ,,Paukščių palydos aktyviai“ ant Sidabro kalno. Po 

paukščių stebėjimo, kartu su stebėjimuose dalyvavusiais mokiniais tvarkyta Vismino (Jazmino) kalva 

Plateliuose.   

  

Alsėdžių, Platelių, Ylakių moksleiviams pasakota apie paukščius. 



 

  

Nuo  apžvalgos bokšto migruojantys paukščiai gerai matyti, deja,  jų tą dieną pastebėta itin mažai, nes 

buvo apniukę ir labai vėjuota 

 

Ekskursijos, žygiai. 

 

 Sausio mėn. Sigitas vedė nemokamą pažintinį žygį prie gamtos paveldo objekto Plokščių šaltinio. 

  

Nepaisant darganoto oro, susirinko nemenkas žygeivių būrys 

 

 Ekskursija, organizuota Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus darbuotojų po buvusį karinį miestelį 

Plokštinėje.  

  

Šios ekskursijos dalyviams apie šikšnosparnius ir jų žiemavietes papasakojo Gitana Sidabrienė. Taip 

pat buvo pristatytos dirbtinės lizdavietės plėviasparniams 

 

   



 

 

 Vesta ekskursija moksleiviams Plokštinės pažintiniu taku, kur vaikai supažindinti su Plokštinės 

miško žinduoliais, augalais, atsigaivinta Pilelio šaltinio vandeniu 

  

    

 Vesta ekskursija saugomų teritorijų sistemos sąskrydžio dalyviams pas tautodailininkę Rūtą 

Kavaliauskienę ir per Siberijos pelkę į apžvalgos bokštą, 

  

  o sekančią dieną po Paburgės kraštovaizdžio draustinį. 

  

Prie Koiskalnio šaltinio Pakeliui į Paburgės seisminių tyrimų stotį 



 

  

Vorele per Burgio apyežerio nendrynus ir pelkę. 

 

 Vesta ekskursija  Plungės darželio „Vyturėlis“  Kačiukų grupės vaikams ir jų tėveliams bei 

auklėtojoms.    

  

 

 Rugsėjo 13 d.,  sekmadienį, Marija Jankauskienė lydėjo konservatorių partijos Plungės skyriaus 

atstovus žygyje aplink Platelių ežerą. Žygyje dalyvavo Seimo narys  J. Razma.  

  

Ruošiamės dviračių žygiui, nuomojamės dviračius 

 



 

Susitikimai 

  

Su aplinkos ministru K. Trečioku Su Plungės viešosios bibliotekos aktyvu, kur 

Gitana papasakojo apie šikšnosparnių biologiją 

bei jų apsaugą 

  

Su savanoriu fotografu  Su visuomene, architektais dėl Platelių centro 

 

Su ŽNP teritorijoje esančiais sūrininkais  VVG projekto pristatyme „Pieno kelias“ Rietave 



 

  

Su šeimų šventės dalyviais Plokštinėje. Dalyvauta varžybose, keptos lauže savo pagamintas bandeles 

  

Su Platelių bendruomenės dviratininkai  ir dviračio žygio organizatoriais 

  

Su šienapjūtės šventės dalyviais ir mokslininku  dr.  R. Kazlausku, kuris papasakojo kas teršia Platelių 

ežerą 



 

  

Kaimo turizmo sodybos savininkė Nelė Dailydonienė ne tik pristatė savo naują edukacinę programą 

„Babūnės arbata“, bet ir parodė labai turtingą vaistingųjų augalų plantaciją 

 

Mokymai 

 

 Birželio 26 -27 dienomis ES svarbos vabzdžių, moliuskų, paukščių, rūšių monitoringo mokymai 

pagal atnaujintas EB svarbos rūšių monitoringo metodikas vyko Trakų istoriniame nacionaliniame 

parke. Dalyvavo M. Jankauskienė ir S. Kvašinskas. Mokymų metu lankėmės ne tik minėtame 

istoriniame, bet ir Neries regioniniame parke. Jų metu sužinojome kaip atskirti Šneiderio kirmvabalio, 

didžiojo auksinuko ir kitų vabzdžių bei moliuskų buveines, kaip įvertinti jų būklę bei kaip atlikti šių 

rūšių monitoringą.  

 
 

 

 

Didysis auksinukas Šalia apie 1 m aukščio baltijinės gegūnės 

 



 

 

 Liepos 7-8 dienomis ES svarbos vabzdžių, moliuskų, paukščių, rūšių monitoringo 

mokymai pagal atnaujintas EB svarbos rūšių monitoringo metodikas vyko Aukštadvario regioniniame 

parke. Dalyvavo M. Jankauskienė ir S. Kvašinskas. 

  

Mokomasi atlikti plėšriųjų paukščių monitoringą ir aptariama moliuskų monitoringo metodika 

 

 

Ieškoma moliuskų, kurių dydis  nuo 1 iki 3 mm. Pievinis kardelis - labai retas augalas, kurio 

Žemaitijoje nepamatysi. 

 Rugpjūčio 27 d. kartu su VĮ Telšių miškų urėdijos atstovais dalyvavo Anykščiuose apskrito 

stalo diskusijoje bei apžiūrėjome kaip įgyvendinamas norvegų projektas Anykščių regioniniame parke. 

  

 



 

Išvykos 

 Spalio 8 d. penkios mūsų direkcijos atstovės dalyvavo Ventos regioninio parko direkcijos 

lankytojų centro atidaryme ir seminare, susijusiame su geologiniu paveldu. Išvyka suteikė daug žinių ir 

buvo labai įdomi.  

  

 

 Spalio 14 d. organizavome išvyką į Varnių regioninį parką. Išvykos tikslas- bendruomenes 

supažindinti su įgyvendinamu Norvegų projektu bei supažindinti su gamtotvarkos svarba biologinės 

įvairovės išsaugojime.   

  

  

Apžiūrėjome lankytojų centrą, keliavome per tvarkomą Debesnų pelkę, kopėme į Šatrijos ir 

Medvėgalio „kalnus‘, smagiai bendravome tarpusavyje 

  

 


