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Įvadas
Pelkės išsiskiria unikaliomis gamtos buveinėmis, saugančiomis žmogaus mažiausiai sudarkytą 

kraštovaizdį, turtingą gyvūnijos ir augalijos pasaulį. Prieglobstį jose randa ne tik drėgmę mėgstantys 
ir čia tarpstantys augalai, bet ir žmogaus pakeistoje aplinkoje sunkiai pritampantys, pelkynuose ra-
mybės, veisimosi vietų ir maisto ieškantys žvėrys, paukščiai ir kiti gyvūnai. Ne išimtis ir Tyrulių pelkė. 
Kadaise buvęs įvairaus tipo pelkių kompleksas su didžiausia šalyje žemapelke vėliau tapo didžiausiu 
mūsų krašto eksploatuojamu durpynu. Taip buvo sunaikinta didžiausia Lietuvos žemapelkė su jai bū-
dingomis augalų bendrijomis, nykstančiomis gyvūnų rūšimis ir gyvybės kupinas pelkių pasaulis buvo 
neatpažįstamai pakeistas. Suniokota pelkė tapo didžiuliu atpalaiduojamo anglies dvideginio šaltiniu, 
o tai daug metų darė neigiamą įtaką klimato kaitai. 

Ilgainiui didesnėje durpyno dalyje, baigus durpių gavybą, dėl aukšto gruntinio vandens lygio, 
griūvančios žmogaus įrengtos sausinimo sistemos ir bebrų veiklos Tyruliai ėmė natūraliai iš naujo 
pelkėti. Pagrindinis paramos gavėjas, Lietuvos ornitologų draugija, siekdama paspartinti ne vieną 
šimtmetį galinčius trukti natūralius pelkės atsikūrimo procesus, kartu su partneriu UAB „Didysis Tyru-
lis“ įgyvendino projektą, skirtą didžiausios pažeistos pelkės  Lietuvoje atkūrimui. Projektas „Lietuvos 
pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) at-
kūrimo darbus“ (“Tyruliai – Life”, LIFE12 NAT/LT/001186) prasidėjo 2013 m. viduryje ir baigėsi 2017 
metų lapkričio mėnesį, projekto trukmė – 4 metai. 

2004 metais Tyrulių pelkė buvo paskelbta kaip Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), sie-
kiant užtikrinti palankią apsaugos būklę trims paukščių rūšims – perinčioms didžiojo baublio (Botau-
rus stellaris) ir švygždos (Porzana porzana) populiacijoms bei migruojančių gervių sankaupoms (Grus 
grus).
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Šio projekto pagrindinis tikslas buvo pagerinti minėtų trijų paukščių rūšių apsaugos sąlygas 
Tyrulių pelkėje. Palanki šių paukščių apsaugos būklė buvo pasiekta įgyvendinant tokias veiklas: 

1. Gerinant buveinių būklę 500 ha plote pelkės teritorijoje;

2. atkuriant hidrologinį režimą 600 ha plote šioje Natura 2000 teritorijoje;

3. skatinant natūralų pelkės atsikūrimą bei natūralią viksvinių bendrijų sukcesiją;

4. vykdant projekto rezultatų ir jų efektyvumo priežiūrą;

5. mažinant paukščių trikdymą;

6. įgyvendinant gaisrų prevencijos schemą;

7. supažindinant visuomenę su pažeistos pelkės atkūrimo galimybėmis. 

Projekto praktiniai tikslai buvo:

• Užtikrinti ilgalaikį Tyrulių pelkės ir jos buveinių stabilumą;

• Palaikyti palankią saugomų augalų ir gyvūnų, tame tarpe ir Bendrijos svarbos paukščių 
rūšių, apsaugos būklę;

• Užtikrinti  anglies dvideginio išmetimų sumažėjimą, taip prisidedant prie klimato kaitos 
mažinimo.
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Kas buvo padaryta projekto metu?
Projekto metu buvo įgyvendintos 24 iš anksto suplanuotos veiklos, iš kurių 6 buvo skirtos projek-

tui administruoti ir praktinėms gamtosauginėms, stebėsenos bei visuomenės informavimo veikloms 
organizuoti.

Parengiamosios veiklos (skirtos sėkmingai įgyvendinti praktinėms gamtosaugos veikloms) 

• Parengtas Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimo projektas.

Praktinė gamtosauga (skirta gamtos vertybių apsaugai ir klimato kaitai mažinti)

• Įrengtos 53 patvankos naudojant vietines medžiagas – medieną ir durpinį dirvožemį, taip pat 
specialiai tam pritaikytas spraustlentes;

• Iškirsta 278 ha sumedėjusios augalijos sausuose durpyno plotuose, kuriuose projekto metu 
buvo formuojamas palankus hidrologinis režimas, užtikrinantis atvirų pelkinių buveinių 
formavimąsi;

• Seklių vandens telkinių nendrynuose 200 ha plote išpjautos 4 m pločio (iš viso 32 ha ploto) 
juostos, nendrės buvo pjaunamos po vandeniu ir taip suskaidomi ištisiniai nendrynai. Taip 
sudarytos palankios sąlygos perinčioms vandens paukščių rūšims; 

• Šaltuoju laikotarpiu du kartus iškirsti krūmai ir besiformuojantys nendrynai 200 ha ploto 
užpelkėjusiose teritorijose ir sudarytos palankios sąlygos atviroms pelkinėms buveinėms for-
muotis bei tolimesnei jų priežiūrai;

• Vegetacijos metu krūmynai ir nendrynai iškirsti 113 ha ploto šlapiose durpynų vietose, dar du 
kartus tos vietos buvo nušienautos. Buvo siekiama išnaikinti pelkines buveines užimančius 
nendrynus ir sudaryti palankias sąlygas atviroms pelkinėms buveinėms formuotis bei toli-
mesnei jų priežiūrai;

• Įrengtos 4 vietinių kelių užtvarai, siekiant mažinti paukščių trikdymą jautriais laikotarpiais;

• Rekonstruota 9,6 km vietinių kelių, kurie naudojami gaisrų prevencijai ir jiems gesinti, praktinės 
gamtosaugos, gamtos stebėsenos ir inspektavimo tikslais.

Poveikio stebėsena 

• Parengta Ex-ante ir Ex-post augalijos ir paukščių stebėsenos programa;

• 2014–2017 m. reguliariai vykdyta Tyrulių pelkės augalijos ir paukščių stebėsena;
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• Parengtas interaktyvus Arc-Gis žemėlapis su vykdytos stebėsenos duomenimis;

• Parengta teritorijos ekosistemų paslaugų ir projekto socialinių ekonominių sąlygų įvertinimo 
studija.

Informavimas

• Sukurta projekto interneto svetainė www.tyruliai-life.lt; 

• Išleisti ir išplatinti projekto leidiniai apie Tyrulių pelkės vertybes ir vykdomus gamtosaugos dar-
bus: 2 lankstinukai, brošiūra apie Tyrulių pelkę ir 5 sieniniai kalendoriai; 

• Sukurtas ir rodytas filmas „Atgimstanti Tyrulių pelkė“ apie Tyrulių pelkės gamtos vertybes ir 
vykdomus gamtosauginius darbus; 

• Įrengti 5 informaciniai stendai ir 2 apžvalgos platformos teritorijos lankytojams;

• Surengtas seminaras „Patirtis renatūralizuojant išeksploatuotus durpynus ir stipriai pažeistas 
pelkes“ apie pažeistų pelkių atkūrimo patirtį Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, specialiu leidiniu 
išleista skaitytų pranešimų medžiaga;

• Suorganizuota daugiau kaip 10 renginių vietos bendruomenei ir Šiaulių regiono visuomenei.



LIFE12 NAT/LT/001186

After-Life apsaugos planas 7



After-Life apsaugos planas

LIFE12 NAT/LT/001186

8

Kokie yra pagrindiniai projekto 
pasiekimai?

Įgyvendinus Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimo projektą ir įrengus 53 pa-
tvankas, pelkinės buveinės pradėjo sparčiau formuotis anksčiau smarkiai nusausintame didesniame 
nei 500 ha plote. 

Įgyvendinus 3 tikslines veiklas, kurių metu buvo iškirsta sumedėjusi augalija ir išpjautos nendrės 
beveik 600 ha plote, buvo sudarytos sąlygos atsikurti atviroms pelkinėms buveinėms, kurios labai 
svarbios daugybei nykstančių ir Tyrulių pelkėje saugomų paukščių rūšių bei kitiems čia aptinkamiems 
gyvūnams. Dar nebaigus įgyvendinti projekto, pelkinės bendrijos jau pradėjo formuotis didesnėje 
šio ploto dalyje. Be to, iškirtus krūmus ir nendres buvusiose užpelkėjusiose teritorijose, sudarytos 
sąlygos jas toliau tinkamai tvarkyti pasitelkiant žemės valdytojo, t. y. VĮ Valstybinių miškų urėdijos, 
pajėgumus.

Dėl atviromis juostomis suskaidytų ištisinių nendrynų ruožų daugelis seklių Tyrulių durpyno van-
dens telkinių tapo patrauklūs tiek migruojantiems, tiek perintiems vandens paukščiams. Taip buvo 
sudarytos sąlygos įsikurti didesniam saugomų vandens paukščių skaičiui, ypač gulbėms giesminin-
kėms, didiesiems baubliams, rudakakliams kragams, plovinėms vištelėms, švygždoms. Šios sąlygos 
palankios ir kitoms vandens vištelėms, antims, besimaitinantiems garniams. 

Atlikus pelkės hidrologinio režimo ir atvirų pelkinių buveinių atkūrimo darbus, buvusio Tyrulių 
durpyno plotuose pradėjo formuotis naujos pelkinės buveinės (tarp jų Europos Bendrijos svarbos – 
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 Šarmingos žemapelkės, 7120 Degradavusios aukštapelkės ir 7150 
Plikų durpių saidrynai), išaugo tikslinių čia saugomų paukščių rūšių populiacijos: 

• didžiųjų baublių (Botaurus stellaris): 2014 m. – 20 patinų, 2017 m. – 33;

• švygždų (Porzana porzana): 2014 m. – 12 patinų, 2017 m. – 13;

• plovinių vištelių (Porzana parva): 2014 m. aptikti 6 giedantys patinai, 2017 m. – net 14;

• gulbių giesmininkių (Cygnus cygnus): 2014 m. – 3 poros, 2017 m. – 6–7 poros;

• migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus): 2013 m. – 1 200 individų, 2016 m. – 1 800; o  2018 m. 
suskaičiuota net 4000 individų!

Projekto metu rekonstruoti keliai sudaro puikias sąlygas priešgaisrinei apsaugai. Jais stebėtojai 
naudojasi atlikdami gamtos stebėseną, o paprasti žmonės turi puikią galimybę iš arčiau susipažinti 
su Tyrulių pelkės gamtos įvairove, pelkėdaros procesais, įgyvendintais gamtotvarkos darbais. Aplin-
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kosaugos institucijoms keliai naudingi vykdant inspekcinį darbą ir užtikrinant tinkamą teritorijos ap-
saugą. Rekonstruotuose keliuose įrengti užkardai leidžia reguliuoti lankytojų srautus gyvajai gamtai 
ypač jautriais laikotarpiais.

Be to, įgyvendinant projektą, pirmą kartą šalyje įvertintos saugomos teritorijos (būtent pelkės) 
ekosistemų paslaugos. Paaiškėjo, kad gamtinių teritorijų vertė yra gerokai didesnė nei jos išteklių – 
durpių ar medienos – kaina. Toks vertinimas jau yra įprastas ir visuomenei suprantamas daugelyje 
Europos valstybių, tačiau mūsų šalyje tai vis dar novatoriškas požiūris.

Visos projekto veiklos buvo plačiai pristatytos visuomenei, siekiant supažindinti ją su šios inicia-
tyvos svarba, pasiektais rezultatais bei ateities perspektyvomis. Dauguma atkurtų teritorijų reikalau-
ja pastovios, pasikartojančios priežiūros – taip užtikrinama buveinių kokybė. Siekiant užtikti palankią 
apsaugos būklę, kai kurias teritorijas reiks šienauti kismet, kitas – rečiau. Ir tai yra labai svarbi palai-
komoji priemonė. 

Šiame After-LIFE apsaugos plane pristatoma ne tik Tyrulių pelkės ir jos buveinių  esamos padėties 
apžvalga, kas yra svarbu šios PAST tikslinėms rūšims ir kitoms nykstančioms rūšims, tačiau ir numato 
gamtosaugines prioritetus ateičiai ir numato reikalingų lėšų poreikį. 

Daugiau informacijos apie projekto pasiekimus pristatoma ataskaitoje visuomenei (Layman 
ataskaita), kurią galima rasti atskiroje projekto svetainės www.tyruliai-life.lt rubrikoje. 
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Po projekto įgyvendinimo esamos 
situacijos įvertinimas

Tyrulių pelkės PAST ir jos tikslinių rūšių esamos apsaugos būklės įvertinimas atliktas naudojantis 
SSGG analizės metodu. 

STIPRYBĖS 

1) Pačios svarbiausios atviros pelkės vietovės ir hidrologinis režimas buvo atkurtas dideliame 
Tyrulių pelkės PAST plote iki tikslinėms paukščiams tinkamos būklės ir gali būti toliau palaikomi 
pastoviai taikant gamtotvarkines priemones.

Dėl atlikto buveinių atkūrimo, projekto vietovės yra pasiekiamos ir jose gali būti tęsiami palai-
komieji atvirų pelkinių buveinių darbai (kai kuriais atvejais net užlietose vietovėse) – buvo pašalinti 
didžiuliai nendrių kiekiai, taip pat iškirsti krūmai ir medžiai.

2) Specialios agri-aplinkosauginės priemonės, kurios skirtos tinkamai atvirų pelkinių vietovių 
priežiūrai, yra įtrauktos į Lietuvos kaimo plėtros programą.

Priemonės numato kompensacijas už pelkėtų vietovių priežiūrą pagal tikslinių PAST paukščių rū-
šių poreikius, taip pat suteikia galimybes gauti vienkartinę išmoką buveinių tvarkymui (kaip dalis 
atskiros priemonės, neorientuotos į produkcijos gamybą). 

3) Nacionalinė teisinė bazė įgalina Tyrulių pelkės PAST žemės valdytoją, t.y. VĮ Valstybinę miškų 
urėdiją, tęsti tinkamą buveinių, kurios buvo atkurtos projekto metu, priežiūrą. 

Tyrulių pelkės PAST žemės valdytojas, t.y. VĮ Valstybinė miškų urėdija, pagal galiojančius teisės 
aktus ir organizacijos įstatus, turi galimybę tęsti atkurtų buveinių priežiūrą po projekto baigties.

4)  Projekto įgyvendinimo metu buvo surinkti pradiniai duomenys apie hidrologines sąlygas bei 
apie sąlygas, būtinas buveinių atsikūrimui ir pelkinių buveinių formavimuisi, kas yra svarbu Tyrulių 
pelkės PAST tikslinėms rūšims. 

Surikti pradiniai duomenys suteikia galimybę išanalizuoti buveines, hidrologinio režimo pokyčio 
dinamiką bei tolimesnius natūralaus atsikūrimo procesus Tyrulių pelkėje. 

5) Tyrulių pelkės PAST žemės valdytojas turi reikiamus pajėgumus tinkamai projekto teritorijos 
priežiūrai. 

Po projekto baigties pagrindinis žemės valdytojas, VĮ Valstybinė miškų urėdija, gali tęsti tolesnę 
teritorijos priežiūrą. Trūkstama ar prastos kokybės kelių infrastruktūra buvo atkurta, valdytojas turi 
reikiamą našią įrangą, kurios pagalba galima atlikti šienavimą ir tolesnį buveinių, kurios yra prastos 
būklės, atkūrimą. 

6) Buvo pasiekta, kas svarbiausios suinteresuotos institucijos turėtų palankią nuomonę dėl 
pažeistų pelkių atkūrimo. 
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Projektui pavyko įtakoti svarbiausių suinteresuotų institucijų atstovų sąmoningumą pažeistų pel-
kių atkūrimo svarbos klausimais. Projekto pabaigoje ši problematika buvo ne tik plačiai aptarta su 
jais, bet ir nebekeliami klausimai dėl pažeistų pelkių ir durpynų atkūrimo/atstatymo būtinybės. Pro-
jekto viešinimo strategija buvo informuoti visas suinteresuotas grupes apie pažeistų pelkių atkūrimo 
svarbą. Įgyvendinant šią strategiją, buvo pasiektas didelis susidomėjimas pažeistų ir išeksploatuotų 
durpynų atstatymu, siekiant išsaugoti saugomas rūšis ir jų buveines bei sumažinti anglies dvideginio 
išmetimus, tai ženkliai prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. 

7) Atsakingos institucijos remia siekius papildyti Tyrulių pelkės PAST tikslinių paukščių rūšių 
sąrašą, taip pat suteikti Tyrulių pelkei Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) statusą;

Tokios galimybės buvo aptartos Projekto Stebėsenos Komiteto (PSK) metu dalyvaujant atsakingų 
institucijų atstovams.  

8) Yra bendrovės, kurios domisi Tyrulių pelkės panaudojimu produktų iš nendrių gamybai, kas 
palaikytų palankią tikslinių paukščių rūšių apsaugos būklę. 

Dvi privataus verslo bendrovės, užsiimančios nendrių šienavimu, buvo pakviestos į Tyrulių pelkę, 
kur įžvelgė geras perspektyvas nendrių šienavimui projekto teritorijoje. 

9) Tytuvėnų regioninio parko administracija yra teisiškai įgaliota atlikti reguliarią tikslinių Tyru-
lių pelkės PAST paukščių rūšių stebėseną. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM yra įgaliojusi Tytuvėnų regioninio parko admi-
nistraciją įgyvendinti Valstybinę stebėsenos programą, kurioje numatyta ir Tyrulių pelkės tikslinių 
paukščių rūšių stebėsena. 

SILPNYBĖS 

1) Hidrologinis režimas buvo atstatytas tik dalyje nusausintos Tyrulių pelkės teritorijoje. 
Praeityje pelkėje buvo įrengta drenažo sistema (dėl vykstančios durpių gavybos), todėl santykinai 

didelėje Tyrulių pelkės dalyje hidrologinė situacija yra vis dar nepalanki.

2) Nendrių sąžalynai vis dar driekiasi tiek atkurtose, tiek ir netvarkytose projekto teritorijose. 
Nors nendrių sąžalynai buvo išnaikinti didelėje teritorijoje vykdant intensyvų buveinių atkūrimą, 

tačiau nendrynai gali atželti atkurtose šios PAST tikslinių paukščių veisimose teritorijose. Visiškas tan-
kių nendrių sąžalynų pašalinimas reikalauja šienavimo ilgesniu laikotarpiu, bei vyko projektas. Todėl 
svarbu tęsti reguliarų nendrių šienavimą tokioje vietovėje. 

3) Vis dar egzistuoja gaisrų pavojus Tyrulių pelkėje.
Hidrologinis režimas buvo atstatytas ne visoje Tyrulių pelkės teritorijoje, kadangi tam prireiktų 

ilgesnio laikotarpio, nei vyko projektas. Beto, dalyje Tyrulių pelkės (maždaug 200 ha) vis dar vykdoma 
durpių gavyba. Tokiose teritorijose potenciali gaisrų rizika. 

4) Nėra teisinių prievolių, kurios įgaliotų žemės valdytoją tęsti tolesnį atkurtų atvirų pelkės 
buveinių palaikymą. 
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Pagrindinis žemės valdytojas – VĮ Valstybinė miškų urėdija yra pajėgi atlikti palaikomuosius atkurtos 
pelkės teritorijos darbus, tačiau tai greičiau yra galimybė, o ne aiški prievolė. Projekto komandai pavyko 
susitarti, jog VĮ Valstybinių miškų urėdija sutinka prisiimti įsipareigojimus vykdyti atkurtų atvirų pelkinių 
buveinių palaikomuosius darbus, tačiau akivaizdu, jog tai bus daroma ne artimiausiais metais. 

5) Nėra parengtas teritorijos tvarkymo planas. 
Pastaruosius dešimt metų buvo numatyta parengti teritorijos tvarkymo planą, tačiau procesas 

neprasidėjo. Dėl atsakingų institucijų planų, ši veikla nebuvo įtraukta į projekto paraišką. To pasėko-
je, žemės valdytojas neturi aiškaus planavimo dokumento, kuriame aiškiai butų apibrėžtas pastovios 
ir būtinos tvarkymo veiklos šioje Natura 2000 teritorijoje.  

6) Įrengta medinė infrastruktūra lankytojams ir rekonstruoti keliai tarnaus ribotą laiką.
Aplinkai palanki infrastruktūra lankytojams, kuri buvo pagaminta iš medienos, paprastai gali būti 

naudojama ribotą laiką. Vietiniai keliai taip pat reikalauja nuolatinės priežiūros, kadangi vietovė yra 
pelkėta, be to kelių kokybę įtakoja ir bebrų veikla (patvankos). 

7) Dalis Tyrulių pelkės vis dar naudojama durpių gavybai. 
Maždaug 200 ha Tyrulių pelkės plote vis dar vykdoma durpių gavyba, kurią prieš dešimt metų 

buvo leista vykdyti 30 metų laikotarpiui. Nerasta jokių teisinių galimybių atšaukti šį leidimą, išskyrus 
kaip išmokėti didžiules kompensacijas durpių gavybos įmonei. 

GALIMYBĖS 

1) Lietuvos žemės ūkio plėtros programoje yra numatytas finansavimas (kaip kompensacijos) 
tvarkant atvirų pelkių buveines.

Į Lietuvos žemės ūkio plėtros 2014-2020 m. programą yra įtrauktos specialios agri-aplinkosau-
ginės priemonės, skirtos atvirų pelkių buveinių išsaugojimui. Tai suteikia realią galimybę palaikyti 
atvirų pelkių buveines ir net atkurti naujas teritorijas numatytame laikotarpyje projekto teritorijoje. 

2) Nendrių šienavimas yra pelningas verslas privačioms bendrovėms. 
Privačios bendrovės šienauja nendres nendrinių stogų, kuriuos lengvai realizuoja Vakarų Europos 

rinkose, gamybai. Tai sukuria palankias sąlygas tokioms bendrovėms šienauti nendres būtent atkur-
tuose Tyrulių pelkės plotuose, kur sumedėjusi augalija buvo išnaikinta. 

3) Atkurtų bevinių  Natura 2000 teritorijoje priežiūra yra viena iš žemės valdytojo pareigų. 
Pagrindinis žemės valdytojas – VĮ Valstybinė miškų urėdija privalo vykdyti pakartotinę atkurtų 

buveinių priežiūrą Natura 2000 teritorijose. Šios prievolės silpnybė yra tai, kad nėra numatyta kokiais 
laikotarpiais ta priežiūra turi būti atlikta, ir atkurtos buveinės gali būti prarastos dėl natūralių sukce-
sijos procesų. 

4) Įrangos ir technologinių patobulinimai, siekiant pasiekti apsemtas projekto vietoves.
Naudojantis šiuolaikine technika yra galima atlikti tinkamą buveinių priežiūrą pelkėtose vietovė-

se (net ir apsemtose) nepažeidžiant buveinių struktūros. Vystomi įvairūs prototipai ir į rinką atkeliau-
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ja vis naujos mašinų modifikacijos. Pagrindinė kryptis  - yra siekiama kuo didesnio našumo, tačiau 
kad kuo mažiau būtų pažeidžiamas dirvos paviršius. Tai sudaro daugiau galimybių naujoms mašinų 
panaudojimui bei kartu sumažina teritorijos priežiūros kaštus. 

5) Šiuo metu Lietuvoje vyksta saugomų teritorijų sistemos bei miškininkystės sektoriaus per-
tvarka, kuri remia pastovią tinkamą priežiūrą projekto teritorijoje. 

Priklausomai nuo restruktūrizacijos proceso rezultatų, ypatingai miškininkystės sektoriaus atve-
ju, gali būti padidintos kompetencijos ir pajėgumai, be to gali atsirasti naujos finansavimo galimybės 
natūralių teritorijų priežiūrai. 

GRĖSMĖS 

1) Dėl vykstančios durpių gavybos dalyje Tyrulių pelkės vis dar veikia drenažo sistema.
Maždaug 200 ha Tyrulių pelkės plote vis dar vyksta durpių gavyba, kurią prieš dešimt metų buvo 

leista vykdyti 30 metų laikotarpiui. Dėl technologinių ypatybių, teritorijos, kuriose vykdoma durpių 
gavyba, turi būti stipriai nusausintos. Sausinimas, nors ir lokalios apimties, gali turėti įtaką ir šalia 
Tyrulių pelkės esančioms vietovėms, kurioms yra suteiktas Natura 2000 teritorijos statusas. 

2) Tytuvėnų regioninio parko direkcija turi ribotus išteklius tinkamam buveinių tvarkymui orga-
nizuoti, vykdyti rūšių stebėseną bei prižiūrėti įrengtą infrastruktūrą lankytojams. 

Šiuo metu Tytuvėnų regioninio parko direkcija turi per mažai darbuotojų, be to turi nepakanka-
mai patirties organizuoti reikiamas buveinių atkūrimo ir palaikymo veiklas pažeistoje Tyrulių pelkėje. 
Trūksta taip pat ir specifinės patirties ir žinių. 

3) Šiuo metu Lietuvoje vyksta saugomų teritorijų sistemos bei miškininkystės sektoriaus per-
tvarka. 

Tai yra ne tik galimybė, bet ir potenciali grėsmė. Priklausomai nuo restruktūrizacijos proceso re-
zultatų (t.y. sumažinus darbuotojų skaičių regionuose), gali dar labiau sumažėti pajėgumai reikalingi 
atlikti gamtotvarkos darbus, stebėseną ir priežiūrą. 

4) Gaisrai gali suniokoti atkurtas buveines.
Potencialūs gaisrai visada yra svarbi grėsmė sausose durpyno vietovėse. Jie kelia grėsmę ne tik 

pažeistiems durpynų plotams, bet ir projekto metu atkurtoms pelkinėms buveinėms, kurios gaisro 
atveju, būtų sunaikintos.

5) Atkurti vietiniai keliais gali būti sugadinti dėl bebrų veiklos. 
Užtvankų pažeidimai, įskaitant patvankas prie kelių, yra gana įprasti tiek Tyrulių pelkėje, tiek kito-

se vietovėse, kur yra įsikūrę gausios bebrų populiacijos. 
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After-LIFE apsaugos plano tikslai ir 
metodologija

• Užtikrinti jau atkurtų buveinių palaikymą atsižvelgiant į saugomų rūšių apsaugos poreikius ir 
toliau gerinti buveinių kokybę;

• Skatinti naujų buveinių su tinkamu hidrologiniu režimu atkūrimą nusausintose pelkės vietovėse 
siekiant ilgalaikėje perspektyvoje sukurti tinkamas teritorijas  ir tikslinėms paukščių rūšims 
svarbių buveinių tinkamą pasiskirstymą Tyrulių pelkėje;

• Skatinti nuolatinį nendrių sąžalynų šienavimą, kaip ekonomiškai naudingą sprendimą pašalinti 
biomasę iš Tyrulių pelkės, tuo pačiu skatinant atvirų pelkės vietovių atsikūrimą;

• Užtikrinti tinkamas apsaugos nuo gaisrų priemones projekto teritorijoje;

• Prioriteto tvarka parengti Tyrulių pelkės PAST tvarkymo planą;

• Suteikti Tyrulių pelkei Buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą, siekiant apsaugoti Bendri-
jos svarbos rūšis ir buveines;

• Vykdyti pastovią ir detalią tikslinių paukščių rūšių bei joms svarbių buveinių ir hidrologinių sąly-
gų stebėseną Tyrulių pelkėje; 

• Palaikyti teritorijos patrauklumą vietovės lankytojams. 
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Apsaugos prioritetai
Pagrindinis prioritetas – užtikrinti projekto rezultatų patvarumą ir pasiekti ar palaikyti tikslinių 

Tyrulių pelkės PAST paukščių rūšių bei jų veisimosi buveinių palankią apsaugos būklę. Tikslui pasiekti 
per ateinančius penkerius metus numatoma įgyvendinti tokias praktines apsaugos veiklas:

1. Parengti Tyrulių pelkės Natura 2000 teritorijos gamtotvarkos planą. Projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu Tyrulių pelkėje buvo įgyvendinti didelės apimties buveinių atkūrimo bei hidrologinio reži-
mo atstatymo darbai, taip pat surinkti nauji duomenys apie saugomų paukščių rūšių paplitimą. Kitas 
etapas – remiantis naujais duomenimis ir žiniomis apie buveinių dabartinę būklę Tyrulių pelkėje, 
parengti teritorijos gamtotvarkos planą planą (GP), kuriami būtų išdėstyti sekantys žingsniai saugant 
šią Natura 2000 bei saugomas rūšis, esančias joje. GP taip pat apibendrins projekto metų sukauptą 
patirtį. 

2. Reguliariai šienaujant atviras pelkės vietoves palaikyti ir toliau prižiūrėti atkurtas paukščiams 
svarbias buveines. Tai gali būti įgyvendinta dalyvaujant nacionalinėse agro-aplinkosauginėse sche-
mose ir kreipiantis dėl išmokų, skirtų specialių tvarkymo priemonių įgyvendinimui  bei tolimesniam 
palaikymui pelkėtose vietovėse. Ne visos teritorijos reikalauja kasmetinės priežiūros, t.y. šienavimo 
kasmet. Tačiau būtina užtikrinti, kad atkurtų pelkinių buveinių priežiūra ir naujų teritorijų atkūrimas 
Tyrulių pelkėje vyktų reguliariai, taikant trijų metų pakartojimą 5-ių metų laikotarpyje. Tai gali būti 
pasiekta kombinuojant skirtingų plotų priežiūrą skirtingais metais. 

3. Atkurti naujus, potencialiai tinkamų tikslinių paukščių buveinėms plotus Tyrulių pelkės 
PAST. Tai taip pat gali būti įgyvendinta dalyvaujant nacionalinėse agro-aplinkosauginėse schemose 
ir kreipiantis dėl išmokų iš Lietuvos kaimo plėtros programos, skirtų specialių tvarkymo priemonių 
įgyvendinimui  bei tolimesniam palaikymui pelkėtose vietovėse. Tam tinkama ir ketvirta programos 
priemonė, skirta į produkciją neorientuotoms investicijoms, kurių veiklos nukreiptos į anksčiau bu-
vusių atvirų, bet dabar apaugusių nendrėmis ir krūmais, buveinių atkūrimą. Projekto vietovė gali būti 
atkuriama ir pasitelkus kitus gamtosauginius projektus. 

4. Prižiūrėti atkurtus vietinius kelius ir lankytojams įrengtą infrastruktūra projekto teritorijoje. 
Būtina užtikrinti tolimesnę atstatytų kelių priežiūrą, siekiant naudoti juos gaisrų prevencijos, ins-
pektavimo bei buveinių priežiūros tikslais ilgalaikėje perspektyvoje. Sukurta lankytojų infrastruktūra 
reikalauja pastovios priežiūros (tai ypač taikytina apžvalgos bokšteliams), kadangi medinės konstruk-
cijos tarnauja ribotą laiko tarpą.

5. Sukurti prielaidas (sąlygas) ataugančių nendrių sąžalynų šienavimui, panaudojant jas pro-
dukcijos iš nendrių gamybai. Šis apsaugos prioritetas yra svarbiausias atkurtose atvirose Tyrulių pel-
kės vietovėse, kuriose yra tinkamos sąlygos produktyvių nendrynų formavimuisi ir kurios kartu yra 
svarbios didžiojo baublio veisimosi buveinės. Ši veikla gali būti įgyvendinta iš nendrių gaminamais 
produktais susidomėjus privačiam verslui ar vietos biokuro gamintojams, kurie gali panaudoti bio-
masę energijos gamybai. 
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6. Peržiūrėti ir papildyti Tyrulių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo projektą bei įgyvendinti 
jo sprendinius. Ši veikla yra ypatinga svarbi užtikrinant tolesnį pažeisto hidrologinio režimo atkūrimą 
vykstant durpių kasybai. Projekto metu buvo įgyvendinta didelės apimties hidrologinio režimo atkū-
rimo schema. Tačiau durpių kasyba, bebrų veikla ir kiti veiksniai (įskaitant žalą jau sukonstruotoms 
užtvankoms) daro įtaką teritorijai, todėl projekto įgyvendinimo metu parengtas techninis projektas 
turi būti papildymas naujausia informacija apie dabartinę būklę. Papildyto techninio projekto spren-
diniai turi būti įgyvendinti, siekiant užtikrinti palankią apsaugos būklę pelkėje. Tai svarbu ne tik pri-
žiūrint saugomų paukščių buveines, tačiau ir mažinant anglies dvideginio kiekius. 

7. Papildyti Tyrulių pelkės tikslinių paukščių rūšių sąrašą, įtraukiant į jį perinčias rūšis: gulbę 
giesmininkę, plovinę vištelę ir pilkąją meletą  bei suteikti  Tyrulių pelkei Buveinių apsaugai svar-
bios teritorijos (BAST) statusą dėl aptinkamos gausios ūdrų populiacijos, vijūnų, taip pat aptiktų 
Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių – 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7230 Šarmingų žema-
pelkių, 7120 Degradavusių aukštapelkių ir 7150 Plikų durpių saidrynų. Ši veikla užtikrins efektyvią 
Europinės svarbos natūralių buveinių apsaugą. Remiantis projekto siūlymais,  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija gali papildyti Tyrulių pelkės PAST tikslinių paukščių rūšių sąrašą, įtraukiant į jį gulbę 
giesmininkę, plovinę vištelę ir pilkąją meletą. Pastarajai rūšiai Tyrulių pelkė yra viena svarbiausių terito-
rijų visoje Lietuvoje. Būtina pažymėti, kad visų trijų rūšių gausa viršija PAST numatytus minimalius krite-
rijus. Tikimasi, kad Tyrulių pelkei bus suteiktas ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) statusas 
dėl skaitlingos ūdrų populiacijos, aptinkamų vijūnų bei Bendrijos svarbos buveinių - 7140 Tarpinių pel-
kių ir liūnų, 7230 Šarmingų žemapelkių, 7120 Degradavusių aukštapelkių ir 7150 Plikų durpių saidrynų. 
Vijūnas yra aptiktas tik keliose vietovėse Lietuvoje, todėl tai išskirtinės svarbos faktas. 

8. Tęsti pastovią tikslinių Tyrulių pelkės PAST paukščių rūšių bei kitų Bendrijos svarbos rūšių ir 
buveinių stebėseną. Ši veikla yra ypatingai svarbi siekiant įvertinti saugomų paukščių rūšių apsaugos 
būklę, tai pat įvertinti praktinių veiklų, kurios yra pastoviai įgyvendintos projekto teritorijoje, efekty-
vumą. 
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Finansinės apsaugos prioritetų 
perspektyvos 

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiamos After-LIFE apsaugos veiklos, įvertintas lėšų poreikis, 
numatytos atsakingos ar potencialiai atsakingos institucijos, preliminarūs terminai ir galimi finansa-
vimo šaltiniai.

Veikla Lėšų 
poreikis, Eur

Atsakingos 
institucijos

Terminas Galimi lėšų šaltiniai 

Tyrulių pelkės Natura 2000 
teritorijos tvarkymo plano 
parengimas 

12 000 VSTT, Tytuvėnų 
RPD, LOD

2019 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai 
fondai, LOD nuosavi 
pajėgumai

Atkurtų atvirų pelkės plotų 
ir apsemtų nendrių sąžalynų 
palaikymas ir priežiūra (400 ha)

160  000 
metams

VMU 2019 Nacionalinė žemės 
plėtros programa 
(ŽŪM)

Atstatytų vietinių kelių priežiūra 5 000 
metams

VMU 2019 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai fondai

Įrengtos infrastruktūros 
lankytojams priežiūra 

20 000 VSTT, Tytuvėnų 
RPD, LOD

2021 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai 
fondai, LOD nuosavi 
pajėgumai

Papildomas buvusių atvirų pelkės 
buveinių atkūrimas (400 ha)

160 000 VMU, Tytuvėnų 
RPD

2020 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai fondai

Ataugančių nendrių sąžalynų 
šienavimas gamybai
(maždaug100 ha)

40 000 
metams

Privatus verslas 2019 Nacionalinė žemės 
plėtros programa 
(ŽŪM), privačios lėšos

Hidrologinio režimo atkūrimo 
projekto peržiūra ir papildymas 

15 000 VMU, Tytuvėnų 
RPD

2021 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai fondai

Papildyto hidrologinio 
režimo projekto sprendinių 
įgyvendinimas 

apie 50 000
(priklau-
somai nuo 
techninio 
projekto 
sprendinių)

VMU, Tytuvėnų 
RPD

2022 Biudžeto lėšos (AM), 
ES Struktūriniai fondai
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Tytuvėnų RPD – Tytuvėnų regionio parko direkcija 
LOD – Lietuvos ornitologų draugija 
AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
VMU– VĮ Valstybinė miškų urėdija 
VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Tikslinių Tyrulių pelkės PAST 
paukščių rūšių sąrašo papildymas, 
įtraukiant perinčias rūšis: gulbę 
giesmininkę, plovinę vištelę ir 
pilkąją meletą 

0 VSTT, LOD 2019 Biudžeto lėšos (AM)

Buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos (BAST) statuso Tyrulių 
pelkei suteikimas dėl aptinkamos 
gausios ūdrų populiacijos, 
vijūnų, taip pat aptiktų Europos 
Bendrijos svarbos gamtinių 
buveinių – 7140 Tarpinių pelkių ir 
liūnų, 7230 Šarmingų žemapelkių, 
7120 Degradavusių aukštapelkių 
ir 7150 Plikų durpių saidrynų.

5 000 VSTT 2019 Biudžeto lėšos (AM)

Tyrulių pelkės PAST stebėsenos 
programos (parengtos projekto 
metu) papildymas, įtraukiant 
naujas tikslines paukščių rūšis 

2 000 VSTT, LOD 2019 Biudžeto lėšos (AM),
LOD nuosavi 
pajėgumai

Pastovi Tyrulių pelkės PAST 
tikslinių  bei kitų saugomų 
paukščių rūšių stebėsena 

10 000 Tytuvėnų RPD, 
LOD

2019 Biudžeto lėšos (AM),
LOD nuosavi 
pajėgumai
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Vykstančios/planuojamos iniciaty-
vos, skirtos apsaugos prioritetams 
konkrečiose projekto vietovėse

Įgyvendintas projektas pasiekė pagrindinį tikslą – padidinti Tyrulių pelkės PAST tikslinių paukščių 
rūšių – didžiojo baublio ir švygždos -  perinčias populiacijas ir migruojančių pilkųjų gervių sankaupas. Šis 
tikslas buvo pasiektas atkūrus svarbiausias šioms rūšims buveines beveik 800 ha projekto teritorijoje. 
Tai apibrėžia ir esmines prielaidas ilgalaikėms ateities perspektyvoms, užtikrinant palankią tikslinių 
rūšių apsaugos būklę Tyrulių pelkėje.

Tačiau reikia pabrėžti, kad būtina ir ateityje tvarkyti tikslinėms rūšims svarbias buveines projekto 
teritorijoje, yra labai svarbu išlaikyti kokybiškas buveines nuolatos ribojant nendrių ir sumedėjusios 
augalijos vegetaciją. Projektu metu buvo pasiekta, kad visos svarbiausios Tyrulių pelkės teritorijos 
bus tvarkomos ir prižiūrimos ir po projekto pabaigos. Lygiagrečiai, kaip ir kitose panašiose vietovėse 
visoje Lietuvoje, tai suteikia galimybes pasinaudoti agro-aplinkosauginėmis priemonėmis, skirtomis 
tinkamam atvirų pelkinių vietovių tvarkymui. 

Ateities planai pirmiausia siejami su atkurtų atvirų pelkinių buveinių palaikomuoju tvarkymu. 
Tai galima užtikrinti tik reguliariai (bent kas antrus metus) šienaujant projekto metu suformuotus 
atvirus pelkės plotus ir nendrynų sąžalynus. Dabar šiuos darbus šalies Vyriausybės pavedimu turėtų 
vykdyti dabartinis teritorijos valdytojas (didžioji Tyrulių pelkės dalis yra valstybinė miškų žemė) – VĮ 
Valstybinių miškų urėdija. Tikimės, kad ši valstybės institucija, kuri yra pavaldi LR aplinkos ministerijai, 
tinkamai vykdys jai pavestus įpareigojimus. Urėdija turėtų rūpintis ir tolimesne rekonstruoto kelio 
priežiūra, nes jis labai svarbus priešgaisriniu požiūriu, o gaisrai visada kelia pavojų apsausintiems 
durpynams

Viliamasi, kad LR aplinkos ministerija, remiantis projekto siūlymais, papildys Tyrulių pelkės PAST 
tikslinių paukščių rūšių sąrašą ir į jį įrašys gulbę giesmininkę, plovinę vištelę bei pilkąją meletą. Visų 
šių paukščių perinčios populiacijos gerokai viršija LR aplinkos ministerijos patvirtintus minimalius 
PAST steigimo kriterijus. 

Taip pat tikimasi, kad Tyrulių pelkei bus suteiktas buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) 
statusas dėl rastos gausios ūdrų populiacijos, pastebėtų vijūnų, taip pat aptiktų Europos Bendrijos 
svarbos gamtinių buveinių – 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7230 Šarmingų žemapelkių, 7120 
Degradavusių aukštapelkių ir 7150 Plikų durpių saidrynų.  


