
Tai seklių vandens telkinių pakrančių 
paukštis, įsikuriantis tik didesniuose nen-
drynuose. Lietuvoje aptinkamas nuo kovo 
iki spalio mėn., kartais žiemoja. Paplitęs 
visame krašte, tačiau dažniau aptinkamas 
ežeringesniuose pietų ir pietryčių Lie-
tuvos rajonuose, žuvininkystės ūkiuose, 
upių žemupių ir apypelkių nendrynuose ir 
pan. Lietuvoje kasmet peri apie 800-1000 
porų, Tyrulių durpyne nuolat aptinkama 
apie 15 patinų. 

DiDysis baublys

Didieji baubliai nesunkiai aptinkami 
pagal būdingą žemų tonų, toli sklindantį 
balsą, kuris girdimas nuo pat ankstyvo pa-
vasario (neretai paukščiai į perėjimo vietas 
sugrįžta dar neištirpus vandens telkinių le-
dui) iki birželio vidurio, net iki 5 kilometrų 
atstumu nuo „baubiančio“ patino. Šie už-
ima palyginti didelio ploto nendrynų teri-
torijas, todėl patinai aptinkami ne tankiau 
kaip kas 1-2 km. Užimtoje teritorijoje gali 
įsikurti daugiau nei viena patelė (kartais iki 
5), kurios savo dėtis, o vėliau ir jauniklius 
prižiūri be patinų pagalbos. Didieji baubliai 
maitinasi įvairiais smulkiais gyvūnais. 

Didžiausios grėsmės rūšiai siejamos su 
nendrynų naikinimu, nepalankiais hidro-
loginio režimo pokyčiais, trikdymu, nen-
drynų deginimu ir plėšrūnais.

TYRULIŲ PELKĖS 
GAMTINĖ VERTĖ

Tyrulių pelkė – unikalus pelkinių ekosis-
temų kompleksas Lietuvoje, savo užimamu 
plotu nusileidžiantis tik Čepkelių ir Žuvinto 
šlapžemių teritorijoms. Tai didžiausias išeks-
ploatuotas pelkinis kompleksas Lietuvoje su 
kadaise buvusia didžiausia šalies žemapel-
ke. Bendras pelkynų plotas – apie 4700 ha, 
pramoniniu būdu naudotas plotas sudaro 
3773 ha. Šiuo metu durpių gavyba vykdoma 
tik centrinėje durpyno dalyje (apie 300 ha). 
Vertinama, kad per visą gavybos laikotarpį 
nukasta apie 40 proc. durpės tūrio. 

Nepaisant kelis dešimtmečius vykdytos 
durpių gavybos, išliko šios teritorijos gam-
tosauginė vertė. Šiuo metu nenaudojamose 
durpyno dalyse stebimi pelkės renatūraliza-
cijos procesai, todėl tikimasi, kad įgyvendi-
nus tikslingas gamtotvarkos veiklas, įvairių 
pelkinių buveinių atsikūrimas paspartės. 
Šiuo metu teritorijoje aptiktos dviejų tipų 
pagal ES Buveinių direktyvos I priedą sau-
gomos buveinės, auga 4 į LR Raudonąją 
knygą įrašytos augalų rūšys. Daugiausia 
saugomų ir retų augalų rūšių aptinkama 
šiaurrytiniame ir pietrytiniame pelkės pa-
kraščiuose išlikusiose natūraliose pievose.

Pastarąjį dešimtmetį Tyrulių pelkėje 
buvo aptikta 15 Lietuvos Raudonosios 
knygos bei 14 į ES Paukščių direktyvos 
I priedą įrašytų paukščių rūšių. Su Ty-
rulių valstybinio botaninio-zoologinio 
draustinio ribomis sutampančioje Tyrulių 
pelkės Paukščių apsaugai svarbioje teri-
torijoje (NATURA2000 teritorijos kodas: 
LTRADB005) siekiama išsaugoti didžiųjų 
baublių ir švygždų perinčias populiacijas, 
bei užtikrinti migruojančių gervių poilsiui 
būtinas buveinių sąlygas. Tačiau čia sutin-
kamos ir kitų saugomų paukščių skaitlin-
gos populiacijos, todėl ateityje tikimasi, 
jog Tyrulių pelkė bus svarbi saugant dau-
giau Europos Bendrijos svarbos rūšių.

Švygždos peri atvirose užmirkusiose, 
dažniausiai viksvinėse pievose, kurios 
aptinkamos žemapelkėse, raistų pakraš-
čiuose, nendrių ir krūmų dar neužgožtuo-
se durpynuose. Pavieniai paukščiai gali 
būti aptinkami net ir nedidelėse atvirose 
pelkutėse. Lietuvoje aptinkama nuo ba-
landžio iki spalio mėn., patinų švilpčiojimą 
galima išgirsti balandžio-liepos mėnesiais. 
Lietuvoje gali perėti iki 1500 porų, Tyrulių 
durpyno teritorijoje aptinkama iki 30 porų.

Švygždų gausumui neigiamos įtakos 
turi bet koks šlapžemių sausinimas, už-
mirkusių atvirų žemapelkinių pievų už-
žėlimas nendrėmis bei krūmais, taip pat 
didelė plėšrūnų gausa.

ŠVYGždA

TYRULIŲ PELKĖS 
ATKūRIMo dARbAI, 

įGYVENdINANT 
LIETUVoS dURPYNŲ 

UžPELKINIMo INIcIATYVą
(LIFE12 NAT/LT/001186)

www.tyruliai-life.lt

Projektą vykdo LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJA ir  
UAB „Didysis Tyrulis“ 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos 
APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos ornitologų draugija (LOD)
Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius
Tel./faks.:  8 (5) 213 0498
El. paštas: lod@birdlife.lt
www.birdlife.lt

LIETUVoS oRNIToLoGŲ 
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yra nevyriausybinė narių organizacija, 
vienijanti gamtos apsaugai neabejingus 
Lietuvos žmones, kurie globoja ir stebi 
paukščius bei jų aplinką, rūpinasi jos 
išsaugojimu ir visuomenės ekologiniu 
švietimu, o taip pat pilietiškai dalyvauja 
formuojant aplinkos ir biologinės įvairo-
vės apsaugos politiką. Nuo 1994 metų 
LOD mūsų šalyje atstovauja tarptautinę 
gamtosauginę organizaciją „Birdlife 
International“, kuri vienija daugiau nei 
100 pasaulio šalių partnerius, besirū-
pinančius paukščių ir jų gyvenamosios 
aplinkos apsauga. 

Mes tikime, kad bendromis pastan-
gomis, žiniomis ir patirtimi, pasieksime, 
jog paukščių ir visos mus supančios gy-
vosios gamtos apsauga bus efektyvesnė, 
o jos būklė gerės. 

Mes dirbame paukščiams ir 
žmonėms!

PILKoJI GERVĖ

Tai mūsų krašte plačiai paplitęs šlapių 
miškų ir žemapelkių paukštis. XX a. 7-8 
dešimtmečiais Lietuvoje gervių gausa dėl 
intensyvios melioracijos buvo drastiškai 
sumažėjusi, tačiau nuo 1990 m. perinčių 
paukščių skaičius nuolat didėjo. Šiuo metu 
Lietuvoje peri 900-1200 porų, Tyrulių dur-
pyno teritorijoje kasmet peri kelios poros, 
o rudeninės migracijos metu atvirose 
pelkės plotuose priskaičiuojama iki 1200 
vienu metu besiilsinčių paukščių. 

Pilkųjų gervių populiacijų gyvybingumui 
svarbu ne tik veisimuisi tinkamų buveinių 
apsauga, bet ir į priešmigracinius būrius 
susitelkusių paukščių poilsiui būtinos dide-
lės, nuošalios, atviros šlapžemės, kuriose 
gervės praleidžia naktį. Todėl įgyvendi-
nant ES Paukščių direktyvos reikalavimus 
Lietuvoje šių paukščių sankaupos saugo-
mos trijuose išeksploatuotuose durpynuo-
se: Novaraistyje, Sulinkių durpyne ir Ty-
rulių pelkėje. Rudeninės migracijos metu 
(rugsėjo-spalio mėn.) susiformavusioms 
gervių sankaupoms didžiausią grėsmę ke-
lia trikdymas.



bios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – 
didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), 
švygždų (Porzana porzana) ir pilkųjų 
gervių (Grus grus) – bei joms svarbių 
buveinių būklę bei padidinti šioms rū-
šims tinkamų buveinių plotus išeksploa-
tuotose Tyrulių pelkės dalyse, atstatant 
pelkinių ekosistemų atsikūrimui palankų 
hidrologinį režimą, taip pat mažinant 
nendrynų ir sumedėjusios augalijos plo-
tus. Tikimasi, kad įgyvendinant numaty-
tas teritorijos tvarkymo priemones page-
rės ir kitoms vandens-pelkių ekologinės 
grupės paukščių rūšims būtinos buveinių 
savybės, be to, bus pasiektas teigiamas 
efektas mažinant anglies emisiją, tokiu 
būdu prisidedant prie klimato kaitos pro-
blemų sprendimo.

Įgyvendinus projekto paraiškoje nu-
matytas veiklas, tinkamas hidrologinis 

APIE PRoJEKTą

Šis lankstinukas parengtas įgyven-
dinant Lietuvos ornitologų draugijos 
ir UAB „Didysis Tyrulis“ keturių metų 
trukmės Europos Sąjungos aplinkos fi-
nansinio mechanizmo „LIFE+“ finansuo-
jamą Tyrulių pelkės atkūrimo projektą „ 
Tyrulių pelkės atkūrimo darbai, įgyven-
dinant Lietuvos durpynų užpelkinimo 
iniciatyvą“ (angl.: Demonstrative resto-
ration of the Tyruliai bog as a part of the 
initiative of the re-wetting of Lithuanian 
peatlands, LIFE12 NAT/LT/001186). 
Projektą taip pat finansuoja LR Aplin-
kos ministerija naudodama Lietuvos 
nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas 
LIFE+ projektams įgyvendinti. Projekto 
pradžia – 2013 m. rugsėjis, planuojama 
pabaiga – 2017 m. rugpjūtis.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti 
Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svar-

režimas bus atkurtas ne mažesniame nei 
400 ha plote, o atvirų durpyno plotų pel-
kinės buveinės tvarkomos– ne mažesnia-
me nei 500 ha plote. Hidrologinio režimo 
atstatymas taip pat užtikrins geresnę 
durpyno apsaugą nuo galimų gaisrų, o 
įrengtos tam tikrais laikotarpiais trans-
porto priemonių judėjimą ribojančios  
priemonės leis sumažinti perinčių ar 
migruojančių paukščių trikdymą. Vykdo-
mos viešinimo akcijos suteiks naudingos 
informacijos vietos gyventojams bei 
šalies visuomenei apie Tyrulių pelkės 
svarbą saugant nykstančias paukščių 
rūšis bei joms svarbias buveines, taip pat 
atkuriant žmogaus sunaikintas pelkines 
ekosistemas. Informacija apie projekto 
vykdomus darbus bei pasiektus rezulta-
tus bus pateikiama ir projekto interneto 
svetainėje (www.tyruliai-life.lt).


