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Projekto vadovas

Projekto eiga ir problemos

Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių 

pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) 

atkūrimo darbus“
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• Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių 

rūšių – didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), švygždų 

(Porzana porzana) ir pilkųjų gervių (Grus grus) – bei 

joms svarbių buveinių būklę bei padidinti šioms rūšims 
tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių 
pelkės dalyse, atstatant pelkinių ekosistemų 

atsikūrimui palankų hidrologinį režimą, taip pat 
mažinant nendrynų ir sumedėjusios augalijos plotus. 

• Projektas įgyvendinamas: 2013-2017 m.
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Footer Text 3

• Projekto teritorija – 3.699 ha
• Valstybinis botaninis-zoologinis 

draustinis (nuo 1992);
• Paukščių apsaugai svarbi 

teritorija / PAST / Natura2000 
(nuo 2004):

• Didysis baublys (Botaurus
stellaris)

• Švygžda (Porzana porzana)
• Gervė (Grus grus)









Numatomi rezultatai:

• Hidrologinis režimas bus atkurtas ne mažesniame nei 
400 ha plote;

• Atvirų durpyno plotų pelkinės buveinės tvarkomos– ne 
mažesniame nei 500 ha plote;

• Vykdomas buveinių tvarkymas paspartins pelkėdaros
procesą.

Taip pat siekiama:

• Mažinti paukščių trikdymą;

• Sumažinti galimų gaisrų keliamas grėsmes;

• Informuoti visuomenę.



A.1 veikla: Parengtas Tyrulių pelkės natūralaus hidrologinio 

režimo atkūrimo projektas

C.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimas

Planuojama įrengti 30 užtvankų;

Pradėta 2015 m. spalio mėn.

Iki 2016-03-31 d. įrengta 10 užtvankų
(UAB Didysis tyrulis)







C.2 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 

sausuose durpyno plotuose (vietose, kur planuojama atkurti 
hidrologinį režimą)

Planuota – 250ha;

Iki 2016-03-31 viso sutvarkyta – 169,7 ha 
• 57,60 ha sutvarkė UAB „Didysis tyrulis“;
• 112,10 ha – rangovai.





C.2











C.3 veikla: Nendrių 

išpjovimas „juostomis“ 

(apsemtuose plotuose)

Planuota – 20 ha;

2014 m. atlikta 12 ha; 

2015 m. – 13 ha

• Viso iki 2015-09-02 
200 ha plote išpjauta 25 ha 
tankaus nendryno







C.4 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 

užpelkėjusiuose plotuose;

Planuota – 200 ha (2x);

2013/2014 m. žiemą – 26 ha;
2014/2015 m. atlikta 56,1 ha;

Iš viso iki 2016-03-31 d. tvarkyta 201,18 ha

– 26,7 ha (2x)







Keitimai: 4 ploto (C3) keitimas į C4.



C.5 veikla: Nendrių iškirtimas užpelkėjusiuose plotuose 

vegetacijos laikotarpiu;

Planuota – 100 ha (2x)

2014 m.– 25,8 ha

2015 m. – pasiekta 105,7 ha (26 ha – 2x)



















C.6 Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas ir 

tvarkymas

Planuota suremontuoti 8,5 km
Šiuo metu prižiūrimas 9,7 km kelio ruožas







E.1 Vizualinės infrastruktūros įrengimas: Pagaminti ir įrengti 5
informaciniai stendai ir 2 apžvalgos bokštai
E.2 Filmo apie Tyrulių pelkės atkūrimą ir jos vertybes, projekto 

veiklas sukūrimas



E.3 Renginių organizavimas
Suorganizuoti 3 renginiai:

• 2014-09-19 renginys „Tyrulių pelkės atstatymas: vertybės ir planuojami darbai“.

• 2015-05-15 renginys „Naktiniai Tyrulių balsai“ vietos bendruomenės nariams ir kt.

• 2015 m. spalio 6 d. ekskursija Radviliškio V. Kudirkos progimnazijai
• 2016 m. balandžio 6 d. – paskaita Tytuvėnų RP lankytojams;

• 2016 m. gegužės 20 d. planuojama naktinė ekskursija į Tyrulių pelkę.



Ačiū.


