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PROJEKTO TERITORIJA: 
    

   Tyruliai, Radviliškio r. 
 

 

 

 

PROJEKTO TRUKMĖ: 
    

   Pradžia: 2013-08-19 
   Pabaiga: 2017-08-31,  
                  pratęsta iki 2017-11-30 

 

 

 

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINO: 
   

   Pagrindinis partneris: 
   Lietuvos ornitologų draugija; 
 
 

   Partneris:  
   UAB “Didysis tyrulis” 
 
 
 



Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių 
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių –  

 didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), 

 švygždų (Porzana porzana), 

 pilkųjų gervių (Grus grus), 

bei joms svarbių buveinių būklę ir 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.  
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Footer Text 5 

• 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) 
Pilkoji gervė (Grus grus) 



A.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimas 
 
Veikla pradėta 2014 m. balandžio 15 d., baigta 2014 m. lapkričio 
30 d. 
(vykdė veiklą  UAB “Šiaulių hidroprojektas”) 
 
 

Parengtas Tyrulių pelkės natūralaus hidrologinio režimo 
atkūrimo techninis projektas ir suderintas su visomis 
atsakingomis institucijomis. 
 

2015 m. spalio mėn. 23 d. šis techninis projektas buvo 
galutinai oficialiai patvirtintas. 



C.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimas 
 

Planuota įrengti - 30 užtvankų; įrengta - 55 užtvankos 
 
Veikla pradėta 2015 m. spalio mėn., baigta 2017 m. spalio mėn. 
(vykdė veiklą  UAB “Didysis tyrulis”) 
 

2016 m. įrengtos 32 užtvankos, iš jų 6 – su 
plastikinėmis spraustasienėmis 
 

2017 m. įrengtos 23 užtvankos, iš jų 21 – su 
plastikinėmis spraustasienėmis 
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C.2 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
sausuose durpyno plotuose (vietose, kur numatyta atkurti 
hidrologinį režimą) 
 

Planuota atviras buveines suformuoti – 250 ha plote 
 

Iki 2017 m. kovo mėn buvo sutvarkyta  – 244 ha  
 

Iki 2017 m. lapkričio mėn. sutvarkyta  – 30,8 ha 
 

Iš viso per projektą sutvarkyta  – 274,8 ha 
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C.3 veikla: Nendrių 
išpjovimas „juostomis“ 
(apsemtuose plotuose) 
 

Planuota – 20 ha 
 

2014 m. – 12 ha 
2015 m. – 13 ha 
2017 m. – 7,2 ha 
Iš viso –  32,2 ha  
 

(tankaus nendryno “juostų” 
išpjauta 200 ha plote ) 



 



 



 



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 
2015/2016 m. žiemą – 201 ha (27 ha - 2x) 
 

Iš viso iki 2017-03-15 d. visiškai įgyvendinta 
veikla, priemonę atlikta  202 ha  plote 
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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) 

2016 m. – 113 ha išpjauta 2x  

2017 m. – 113 ha išpjautas plotas 
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Visos veiklos 



C.6 veikla: Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas 
ir tvarkymas 
 
Planuota suremontuoti 8,5 km 
 

Šiuo metu kasmet prižiūrimas 9,7 km kelio ruožas 
 

 



C.7 veikla: Pravažiavimo į durpyną kelių užtvėrimas 
 
 
Veikla pradėta 2014 m. gegužės 1 d., baigta 2014 m. rugsėjo 30 d. 
(vykdė veiklą  UAB “Didysis tyrulis”) 
 

 

Įrengtos  4 kelių užtvaros 
 

 



D.1 veikla: Ex-ante ir post-ante stebėsenos schemos parengimas ir 
jos įgyvendinimas 
 
Veikla pradėta 2013 m. rugsėjo 1 d., baigta 2017 m. lapkričio 30 d. 

 
Parengta monitoringo metodika, kuri talpinama projekto 
svetainėje 
 

Visi stebėjimų duomenys įvedami ir saugomi GIS 
duomenų bazėje 



                           Migruojančių pilkųjų gervių sankaupos 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

1200 2000 1600 1800 1400 



                                Didysis baublys (Botaurus stellaris) 

Metai 2014 2015 2016 2017 

20 24 26 33 



                                       Švygžda (Porzana porzana) 

Metai 2014 2015 2016 2017 

12 8 13 13 



                                  Plovinė vištelė (Porzana parva) 

Metai 2014 2015 2016 2017 

6 13 10 14 



D.2 veikla: Projekto poveikio socio-ekonominėms sąlygoms ir 
ekosistemų funkcionalumui įvertinimas 
 
Veikla pradėta 2014 m. spalio 30 d., baigta 2017 m. lapkričio 30 d. 

 
Parengtos 3 kasmetinės ataskaitos, kuriose įvertintas 
projekto veiklų socialinis ir ekonominis poveikis bei 
pateiktos rekomendacijos projekto veiklų vykdymui  
(2016 m. kovo 31 d.; 2017 m. balandžio 6 d. ir  
2017 m. lapkričio 29 d.) 
 



E.1 veikla: Vizualinės infrastruktūros įrengimas 
 
Veikla vykdyta nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. 
 

- Pagaminti ir įrengti 5 informaciniai stendai 
 

- Pagaminti ir įrengti 2 apžvalgos bokštai su vaizdine 
medžiaga 
 



E.2 veikla: Filmo apie Tyrulių pelkės atkūrimą sukūrimas 
 
Veikla vykdyta nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

 
Sukurtas projekto filmas (20 min. trukmės) 
 



E.3 veikla: Renginių organizavimas 
 

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

• 2015-05-15 d.  renginys „Naktiniai Tyrulių balsai“ vietos bendruomenei ir kt. 

• 2015-10-06 d.  ekskursija Radviliškio V. Kudirkos progimnazijai 
• 2016-04-06 d.  paskaita Tytuvėnų RP lankytojams 
• 2016-05-20 d.  renginys „Naktiniai Tyrulių balsai“ 
• 2016-05-27 d.  ekskursija Šiaulėnų moksleiviams 
• 2016-09-23 d.  gervių skaičiavimas su Tyrulių  
        bendruomene ir Tytuvėnų RP 

• 2017-05-05 d.  „Naktiniai Tyrulių balsai“ 
• 2017-09-22 d.  kasmetinis gervių skaičiavimas su  
 Tyrulių bendruomene ir Tytuvėnų RP 
• 2017-11-29 d.  baigiamasis renginys “Rezultatų  
      pristatymas Tyrulių miestelio bendruomenei” 
 



E.4 veikla: Projekto internetinės svetainės sukūrimas ir palaikymas 
 
Veikla vykdyta nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. 

 
Sukurta projekto interneto svetainė: www.tyruliai-life.lt 
 

http://www.tyruliai-life.lt/
http://www.tyruliai-life.lt/
http://www.tyruliai-life.lt/


E.5 veikla: Projekto viešinimas media priemonėse 
E.6 veikla: Informacinių leidinių apie Tyrulius leidyba ir platinimas 
 
Veikla vykdyta nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. 
 

Parengta ir išplatinta: 

- 17 pranešimų spaudai,  

- 51 straipsniai internete; 

- 10 straipsnių aplinkosauginiuose  

 žurnaluose/laikraščiuose; 

- 10 TV klipai/laidos; 

- 4 radijo laidos. 

Parengti, išleisti ir išplatinti: 
- 2 lankstinukai, viso 1500 vnt. 
-  brošiūra, 2000 vnt.  
- 2014 m., 2015 m. , 2016 m., 2017 

m. ir 2018 m. sieniniai kalendoriai 
po 350 egz. 

 



SEMINARO APIE PAŽEISTŲ PELKIŲ ATKŪRIMO PATIRTĮ ORGANIZAVIMAS 
 
Veikla vykdyta 2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. birželio 30 d. 
 

Seminaras vyko – 2017 m. gegužės 10-11 d.d. Tytuvėnuose  



Ačiū 
http://www.tyruliai-life.lt/ 


