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Pelkės išsiskiria unikaliomis gamtos buvei-
nėmis, saugančiomis žmogaus mažiausiai sudar-
kytą kraštovaizdį, turtingą gyvūnijos ir augalijos 

pasaulį. Prieglobstį jose randa ne tik drėgmę 
mėgstantys ir čia tarpstantys augalai, bet ir žmo-
gaus pakeistoje aplinkoje sunkiai pritampantys, 
pelkynuose ramybės, veisimosi vietų ir maisto 
ieškantys žvėrys, paukščiai ir kiti gyvūnai. Ne iš-
imtis ir Tyrulių pelkė. Kadaise buvęs įvairaus tipo 
pelkių kompleksas su didžiausia šalyje žemapel-
ke vėliau tapo didžiausiu mūsų krašto eksploa-
tuojamu durpynu. Taip buvo sunaikinta didžiau-
sia Lietuvos žemapelkė su jai būdingomis augalų 
bendrijomis, nykstančiomis gyvūnų rūšimis ir 
gyvybės kupinas pelkių pasaulis buvo neatpažįs-
tamai pakeistas. Suniokota pelkė tapo didžiuliu 
išmetamo 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. Lietuvos ornitologų draugija, 

ĮŽANGA

Atgimstanti pelkė

Žydi pelkiniai gailiai
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siekdama paspartinti ne vieną šimtmetį galin-
čius trukti natūralius pelkės atsikūrimo procesus, 
2013 m. pradėjo vykdyti kiek ilgesnį nei ketverių 
metų projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvar-
kymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai 
svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“. Šio 
projekto tikslas buvo pagerinti sąlygas Tyrulių 
pelkėje aptinkamoms gamtos vertybėms, ypač 
čia saugomoms paukščių rūšims, ir taip padėti 
užtikrinti ilgalaikę bei efektyvią apsaugą, taip pat 
mažinti klimato kaitą.

Minėto projekto laikotarpiu Tyrulių durpy-
ne įgyvendintos įvairios gamtotvarkos veiklos, 
kurioms buvo skiriama daugiausia dėmesio ir 
pastangų. Taip pat buvo vykdoma ir įgyvendintų 
veiklų poveikio stebėsena, kurios tikslas – įver-
tinti šių veiklų įtaką saugomoms paukščių rūšims 
ir pelkės augalų bendrijoms. Visi projekto darbai 
buvo plačiai viešinami, kad visuomenė būtų su-
pažindinta su tokios iniciatyvos svarba. Projekto 
veiklos baigtos 2017 m. pabaigoje, o pasiekti 
rezultatai, jų svarba ir ateities perspektyvos išsa-
miau pateikiami šiame leidinyje.

Sunoko spanguolės

Pievinė lingė

Išvežama nukirsta sumedėjusi augalija
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vadinami „tyruliais“. Deja, apie tai galime rašy-
ti tik būtuoju laiku, nes dabar natūralios pelkės 
nelikę nė lopinėlio – visa pelkė per paskutinius 
penkiasdešimt metų buvo paversta durpių kasy-
bos plotais. 1953 m. pradėti Tyrulių pelkės sau-
sinimo, o netrukus ir durpių gavybos darbai. Taip 
Tyruliai tapo didžiausiu šalyje eksploatuojamu 
durpynu. Čia buvo suformuotas palyginti tankus 
sausinimo griovių tinklas, apimantis visą pelkės 

KUR PROJEKTAS VYKO?

Trilapis puplaiškis

Durpyno pušys

Projekto veiklos vykdytos tik 1992 m. įsteigta me 
Tyrulių valstybiniame botaniniame-zoologiniame 
draustinyje, kuriam 2004 m. buvo suteiktas Paukš-
čių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) statusas. Vi-
sos projekto veiklos buvo skirtos tiktai šios „Natura 
2000“ teritorijos – Tyrulių pelkės – apsaugai.

Kokia tai teritorija ir kodėl ji tokia svar-
bi, kad jai buvo suteiktas ir nacionali-
nės, ir tarptautinės svarbos saugomos 
teritorijos statusas?

Tyrulių pelkė susidarė tarp dviejų moreninių 
darinių esančioje įduboje. Kadaise joje tyvuliavo 
seklus ledyninės kilmės vandens telkinys. Vėliau 
jos vietoje susiformavo labai mozaikiškas, bet 
vientisas pelkynas, besidriekiantis 4 700 ha plo-
te. Dydžiu mūsų šalyje jis nusileido tik Čepkelių ir 
Žuvinto pelkinių ekosistemų kompleksams. Tyru-
lių pelkė buvo klampus raistas, kuriame atviras, 
viksvines žemapelkes su Šimšos upelio ištakomis 
keisdavo tarpinės pelkės, pamažu pereinančios į 
pušaitėmis apaugusias aukštapelkes. Buvusiam 
pelkių kompleksui tiktų lietuviškas pavadinimas 
„raistas“, tačiau Šiaurės Lietuvoje pelkynai buvo 
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teritoriją. Tūkstantmečius gamtos kurtą unikalų 
pelkių kompleksą žmogus per kelis dešimtmečius 
pavertė nykia ir dulkina dykyne. Be to, dėl durpių 
skaidymosi į atmosferą išsiskiria milžiniški kiekiai 
CO2 dujų. Dėl organinių ir mineralinių medžiagų 
išplovimo kenčia aplinkinių upių vandens kokybė. 
Nors durpės kasamos iki šiol, centrinėje pelkės 
dalyje plytintis eksploatuojamas durpynas apima 
jau „tik“ 211 ha plotą. 

Dalis durpyno plotų, kur durpių ištekliai 
buvo išnaudoti pirmiausia, dėl aukšto gruntinio 
vandens lygio, sunykusios sausinimo sistemos 

ir bebrų veiklos natūraliai pelkėja iš naujo. Čia 
įsikuria ir atviroms šlapžemėms būdinga ornito-
fauna, todėl 2004 m., siekiant išsaugoti gausias 
migruojančių gervių ir perinčių didžiųjų baublių 
bei švygždų populiacijas, teritorijai buvo suteik-
tas PAST statusas. Savaime teritorija pelkėja lė-
tai – dešimtmečiais ar ilgiau, o įgyvendinant tam 
tikras gamtotvarkos priemones pelkės atsikūri-
mo procesus galima paspartinti ir taip sudaryti 
dar palankesnes sąlygas čia besiglaudžiančioms 
saugomoms rūšims ar net tikėtis, kad kadaise iš-
nykusios gamtos vertybės sugrįš.

Kadangi buvusi viena didžiausių Lietuvos 
pelkių per penkis dešimtmečius dėl durpių ga-
vybos buvo beveik visiškai sunaikinta, liko tik 
labai nedideli natūralios pelkinės augalijos su 
jai būdinga gyvūnija ploteliai. Didesnėje pelkės 
dalyje, baigus kasti durpes, plytėdavo plikos, 
sausos durpės plotai, kuriuose ne kartą buvo 
kilę didžiuliai gaisrai. Nors dėl savaiminio antri-
nio pelkėjimo procesų Tyrulių durpyne pradėjo 

formuotis įvairaus tipo ir dydžio šlapžemių plo-
tai – nuo seklių tvenkinių iki atsikuriančių atvirų 
žemapelkių, net ir čia besiformuojančiose buvei-
nėse buvo stebimi nepalankūs augalijos bendri-
jų kaitos procesai – nendrynų ir krūmynų įsivyra-
vimas. Dėl to, siekiant sudaryti palankias sąlygas 
formuotis atviroms pelkinėms ar seklių vandenų 
bendrijoms, buvo būtini esamos augalijos tvar-
kymo darbai. Be to, prieš pradedant buvusio 

KODĖL REIKĖJO PROJEKTO?

Išeksploatuotoje pelkės dalyje pamažu atsikuria augalija
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• tinkamai reguliuoti hidrologinį režimą terito-
rijoje ir suformuoti kuo didesnius šlapžemių plotus.

Vykstantiems antriniams pelkinių buveinių 
atsikūrimo procesams bei jose įsikuriant vis nau-
joms saugomoms ir nykstančioms augalų bei gy-
vūnų rūšims ar bendrijoms, buvo būtina išsami 
vykstančių procesų stebėsena. 

Kadangi plačioji visuomenė labai mažai žino-
jo apie šios saugomos Europos Bendrijos svar-
bos teritorijos reikšmę nykstančioms gamtos 
vertybėms, buvo akivaizdu, kad trūko atitinka-
mos informacijos ir buvo būtina užtikrinti tinka-
mą jos sklaidą tiek vietos ar regiono, tiek šalies 
ar net tarptautiniu mastu.

Žemėlapis ir maršrutas, kurį nurodo 
Reimers ir Hueck 1924-07-23 
(1 – žemapelkė, 2 – mišku
apaugęs aukštapelkės šlai- 
tas, 3 – aukštapelkės 
plynė, S. – Sideriai, 
Pa. – Polekėlė, 
Po. – Pakapė)

Atviros vietos užauga medžiais ir nendrėmis

Iškirsti jauni beržai

Tyrulių durpyno tvarkymo projektą, daugiau nei 
pusę jo ploto užėmė sausi, dažnai tik skurdžia 
augalija apžėlę plotai. 

Tačiau durpynai:

• skurdūs biologinės įvairovės požiūriu;
• nėra tinkami nykstančioms ir saugomoms 

augalų bei gyvūnų, tarp jų paukščių, rūšims;
• į aplinką išmeta didelį CO2 kiekį ir taip daro 

didelę įtaką klimato kaitai. 

Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į te-
ritorijos aplinkosauginį potencialą buvo 
būtina:

• tinkamai tvarkyti besiformuojančias pelki-
nes bei seklių vandenų buveines ir taip sudaryti 
sąlygas ilgalaikei tinkamai teritorijos būklei pa-
laikyti ar natūraliai kaitai, kurios metu susidary-
tų nykstančioms rūšims reikalingos sąlygos;

• menkaverte sumedėjusia augalija apžėlu-
siuose plotuose pradėti formuoti atviras buveines;

Pusiau atvirų buveinių fragmentai
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ploto) juostos, nendrės buvo pjaunamos po van-
deniu ir taip suskaidomi ištisiniai nendrynai. Taip 
sudarytos palankios sąlygos perinčioms vandens 
paukščių rūšims; 

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

• Vegetacijos metu krūmynai ir nendrynai iš-
kirsti 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 tolimesnei jų priežiūrai;

KAS BUVO PADARYTA?

Nendrynuose išpjautos juostos

Projekto metu buvo įgyvendintos 24 iš anks-
to suplanuotos veiklos, iš kurių 6 buvo skirtos 
projektui administruoti ir praktinėms gamtosau-
gos, stebėsenos bei visuomenės informavimo 
veikloms organizuoti.

Parengiamosios veiklos (skirtos sėkmin-
gai įgyvendinti praktinėms gamtosau-
gos veikloms) 

• Parengtas Tyrulių durpyno palankaus hi-
drologinio režimo atkūrimo projektas.

Praktinė gamtosauga (skirta gamtos ver-
tybių 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 sau-
suose 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 

Naudojama speciali technika
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• Įrengtos 4 vietinių kelių užtvaros, 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;

Išpjauti nendrynai

• Parengtas interaktyvus Arc-Gis žemėlapis su 
vykdytos stebėsenos duomenimis;

• Parengta teritorijos ekosistemų paslaugų 
ir projekto socialinių ekonominių sąlygų įverti-
nimo studija.

Informavimas

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

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

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

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

• Surengtas seminaras „Patirtis renatūralizuo-
jant išeksploatuotus durpynus ir stipriai pa žeistas 
pelkes“ apie pažeistų pelkių atkūrimo pa tirtį Lietu-
voje ir kaimyninėse šalyse, specialiu leidiniu išleis-
ta skaitytų pranešimų medžiaga;

• Suorganizuota daugiau kaip 10 renginių vie-
tos bendruomenei ir Šiaulių regiono visuomenei.

Pjaunami medžiai
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Įgyvendinus Tyrulių durpyno palankaus hi-
drologinio režimo atkūrimo projektą ir įrengus 
53 patvankas, pelkinės buveinės pradėjo spar-
čiau 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 Ty-
rulių pelkėje saugomų paukščių rūšių bei kitiems 
čia aptinkamiems gyvūnams. Dar nebaigus įgy-
vendinti projekto, pelkinės bendrijos jau pradė-
jo formuotis didesnėje šio ploto dalyje. Be to, 

iškirtus krūmus ir nendres buvusiose užpelkė-
jusiose 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 
vandens telkinių tapo patrauklūs tiek migruojan-
tiems, tiek perintiems vandens paukščiams. Taip 
buvo sudarytos sąlygos įsikurti didesniam sau-
gomų vandens paukščių skaičiui, ypač gulbėms 
giesmininkėms, didiesiems baubliams, ruda-
kakliams kragams, plovinėms vištelėms, švygž-
doms. Šios sąlygos palankios ir kitoms vandens 
vištelėms, antims, besimaitinantiems garniams. 

Atlikus pelkės hidrologinio režimo ir atvirų 
pelkinių buveinių atkūrimo darbus, buvusio Ty-
rulių durpyno plotuose pradėjo formuotis nau-
jos pelkinės buveinės (tarp jų Europos Bendrijos 
svarbos – 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 Šar-
mingos žemapelkės, 7120 Degradavusios aukš-
tapelkės ir 7150 Plikų durpių saidrynai), išaugo 
tikslinių čia saugomų paukščių rūšių populiacijos: 

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

KOKIE PROJEKTO PASIEKIMAI?

Pelkėje gausiai apsistoja migruojančios pilkosios gervės

Dirbtinė griovio patvanka
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• 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; 
2017 m. suskaičiuota 1 400 gervių, bet tai susiję 
su ūkininkavimo ypatumais aplinkiniuose lau-
kuose tais metais.

Atkurtuose atviruose pelkės plotuose, be 
įprastų pempių ir greta perinčių gervių, rujos 
metu lankosi elniai, ganosi stirnų būreliai, vėliau 
kanopiniai žvėrys čia atsiveda ir jauniklius, kurie 
pasaulį išvysta nuošaliuose durpyno plotuose. 
Dėl šių gyvūnų gausos, matyt, Tyrulių pelkėje 
įsikūrė ir vilkų šeima, čia reguliariai užsuka lūšys. 
Patvenktuose grioviuose ir tvenkinukuose šeimi-
ninkauja bebrai, įprastos ūdros.

Projekto metu rekonstruoti keliai sudaro 
puikias sąlygas priešgaisrinei apsaugai. Jais ste-
bėtojai naudojasi atlikdami gamtos stebėseną, 
o paprasti žmonės turi puikią galimybę iš arčiau 
susipažinti su Tyrulių pelkės gamtos įvairove, 
pelkėdaros procesais, įgyvendintais gamtotvar-
kos darbais. Aplinkosaugos institucijoms keliai 
naudingi vykdant inspekcinį darbą ir užtikrinant 
tinkamą teritorijos apsaugą. Rekonstruotuose 
keliuose įrengti užkardai leidžia reguliuoti lan-
kytojų srautus gyvajai gamtai ypač jautriais lai-
kotarpiais.

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 supran-
tamas daugelyje Europos valstybių, tačiau mūsų 
šalyje tai vis dar novatoriškas požiūris.

Didysis baublys

Švygžda Gulbė giesmininkė

Plovinė vištelė
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Be iš anksčiau žinomų nykstančių paukščių – 
gulbės giesmininkės, didžiojo baublio, švygždos, 
plovinės vištelės, kurių gausa išaugo atliktus pel-
kės atkūrimo darbus, čia aptikta ir kitų saugomų 
bei nykstančių sparnuočių, kitų gyvūnų ir augalų 
rūšių.

Tetervinas (Tetrao tetrix). Tyrulių pelkės pa-
kraštyje, ties Sidarų k., rasta jų tuokvietė, kurio-
je pastebėta iki 5 patinų. Be to, ne mažiau kaip 
dviejų patinų tuoktuvės vyko ir atviruose pelkės 
plotuose, kurių pakraštyje matyta ir jų vada.

Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena). Peri 
keliuose durpyno teritorijoje telkšančiuose tven-
kiniuose. Projekto metu pastebėtas jų pagausė-
jimas, palyginti su 2014 m. Neabejotinai, įtakos 
tam turėjo nendrynų šienavimas juostomis ir reti-
nimas. Vertinama, kad 2017 m. perėjo ne mažiau 
kaip 30 porų. 

Mažasis baublys (Ixobrychus minutus). 2016 
m. aptikti 3 aktyvūs patinai, o 2017 m. – vienas 

KĄ ATRADOME TYRULIŲ PELKĖJE?

Rudakaklis kragas

Tetervinas

Mažasis baublys
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giedantis patinas šiaurinės durpyno dalies nen-
drynuose. Tai nauja Tyruliuose rasta rūšis.

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina). 
Pora peri miškuose, pietinėje Tyrulių durpyno da-
lyje. Po atliktų buveinių tvarkymo darbų jis regulia-
riai maitinasi suformuotuose atviruose plotuose.

Raudonkojis tulikas (Tringa totanus). Ras-
tos 4–6 lizdines teritorijas užsiėmusios poros. 
Kadangi šiai rūšiai perėti užtenka ir nedidelių 
atviro vandens plotų, šių paukščių akivaizdžiai 
pagausėjo įvykdžius tvarkymo darbus.

Tikutis (Tringa glareola). 2016 m. gamto-
tvarkos darbų metu sutvarkytuose atviruose 
pelkės plotuose rastos 2 perinčios poros. Tai 
nauja Tyruliuose aptikta perinti rūšis.

Pilkoji meleta (Picus canus). 2017 m. Tyrulių 
durpyno beržynuose rasta iki 12 pilkųjų meletų 
veisimosi teritorijų. Šios rūšies tankumas Tyru-
liuose išskirtinai didelis, palyginti su kitomis miš-
kingomis Lietuvos teritorijomis.

Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos). 
2017 m. vienas paukštis reguliariai stebėtas 
šiaurinėje durpyno dalyje. Greičiausiai perėjo. 
Tai nauja Tyruliuose aptikta rūšis.  

Be šių rūšių, veisimosi metu teritorijoje ste-
bėta javinių lingių (Circus cyaneus) pora, o vėliau 
matyta patelė. Tokie faktai yra reti visoje šalyje. 

Pabrėžtina, kad, įgyvendinus projekte nu-
matytas veiklas, atskirų perinčių paukščių gausa 
gerokai viršijo būtinus Paukščių apsaugai svar-
bių teritorijų (PAST) steigimo kriterijus. Tai gulbė 
giesmininkė, plovinė vištelė ir pilkoji meleta. Jas 
projekto komanda pasiūlė įtraukti į Tyrulių pel-
kės PAST tikslinių rūšių sąrašus.

Be paukščių, švariuose Tyrulių durpyno tven-
kinukuose pastebėta neršiančių vijūnų (Misgurus 
fosilis). Tai nauja šios nykstančios žuvų rūšies rada-
vietė šalyje. Tyrimų metu taip pat rastos 4 augalų 
rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą: statusis 
atgiris (Huperzia selago), lieknasis švylys (Eriopho-
rum gracile), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longi-
folia) ir raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata).

Pilkoji meleta Didžioji kuolinga

Statieji atgiriai

Barsukas
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• Pažintinė. Įgyvendinant projektą įrengta 
infrastruktūra, išleisti leidiniai ir sukurta sve-
tainė leidžia besidomintiems daugiau sužinoti 
apie Tyrulių pelkėje saugomas gamtos vertybes, 
skaudžią pelkės istoriją ir paskutiniais metais at-
likus jos atkūrimo darbus.

• Atkuriant tinkamą vandens lygį pažeistoje 
pelkėje, smarkiai sumažėja nusausintoms pel-
kėms būdinga didžiulė CO2 emisija. Taip projek-
tas reikšmingai prisidėjo prie bendro visuome-
nės siekio sumažinti klimato kaitos mastus.

• Atkurtos palankios sąlygos tarpti žmonių 
naudojamoms gamtos gėrybėms – uogoms, gry-
bams, taip pat palankios sąlygos veistis medžio-
jamajai faunai, žuvims. Nusausinus pelkes, ypač 
jas pavertus durpių kasybos plotais, uogienojai 
išnyksta arba skursta ir neveda uogų, o žvėrys 
pasitraukia iš suniokotų gamtos plotų. Projekto 
metu atkurtose atvirose pelkės buveinėse span-
guolių derlius gerokai išaugo, čia nuolat ganosi 
elniai, stirnos, o nuo nendrių išvaduotus tvenki-
nukų plotus pamėgo žvejai. 

• Estetinis pasitenkinimas. Pastaruoju metu 
žmonės daug dėmesio skiria gyvosios gamtos iš-
saugojimui. Dėl to projekto tikslai atitinka dide-
lės visuomenės dalies lūkesčius. Be to, Tyrulių ir 
aplinkinių kaimų bendruomenei greta slūgsanti 
pelkė ir joje aptinkamos gamtos vertybės tapo 
krašto, kuriame jie gyvena, ir jų pačių pasidi-
džiavimo simboliu. Galiausiai visi, besidomintys 
gamta ir pažintiniais tikslais atvykstantys į Tyru-
lių pelkę, jaučia estetinį pasitenkinimą galėdami 
čia aptikti retų gyvūnų ar augalų rūšių, stebėda-
mi pelkės buveinių pokyčius ar tiesiog patekę į 
ramybe pulsuojančią laukinę gamtą.

KOKIA PROJEKTO NAUDA VISUOMENEI?

Informacinis stendas

Apžvalgos bokštelis
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Prisiminus, kokį apleistą Tyrulių durpyną or-
nitologams teko matyti šio amžiaus pradžioje, 
sunku patikėti, kad dabartiniai pokyčiai įvyko per 
paskutinius penkerius metus. 

Tai kaipgi Tyrulių pelkė pasikeitė?

• Pirmiausia, renovavus dar prieš kelerius me-
tus neišvažiuojamą kelią, dabar visą pelkę – nuo 
pat šiaurinio pakraščio iki pietinės dalies – galima 
pasiekti automobiliu ar dviračiu. Tai sudaro palan-
kias sąlygas patekti į kadaise sunkiai pasiekiamus 
durpyno plotus ne tik besidomintiems gamta, bet 
ir teritoriją prižiūrintiems miškininkams, o prirei-
kus ir priešgaisrinės apsaugos tarnyboms.

• Didelė dalis dėl bebrų veiklos savaime už-
pelkėjusių ir nendrėmis bei krūmais anksčiau ap-
augusių plotų po tvarkymo darbų virto atviromis 
žemapelkėmis su joms būdingomis augalų ben-
drijomis ir gyvūnija. Dėl tokių buveinių retumo 
šalyje čia prieglobstį randa ne viena nykstanti 
rūšis, tarp jų ir Tyrulių pelkėje saugomi paukš-
čiai. Be to, šiuos plotus pamėgo ir pelkėje poilsio 
apsistojančios migruojančios gervės. 

• Ant durpyną drenuojančių griovių įrengus 
daugiau kaip 50 patvankų, buvusiuose sausuose 
durpyno plotuose pradėjo formuotis pelkinės 
augalų bendrijos, čia aptikta perinčių raudonkojų 
tulikų, tikučių, pempių, švygždų, kitų nykstančių 
paukščių, poilsio apsistoja migruojančios gervės.

• Dėl pagerėjusių hidrologinių sąlygų ir atli-
kus pelkinių buveinių tvarkymo darbus, čia iden-
tifikuotos Europos Bendrijos svarbos gamtinės 
buveinės – 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 
Šarmingos žemapelkės, 7120 Degradavusios 
aukštapelkės ir 7150 Plikų durpių saidrynai.

• Atviromis juostomis suskaidžius ištisinius 
nendrynų plotus, durpyno tvenkinukuose gerokai 
padidėjo vandens paukščių įvairovė ir gausa, tarp 
jų nykstančių ir saugomų paukščių rūšių – gulbių 
giesmininkių, rudakaklių kragų, didžiųjų baublių, 
plovinių vištelių, pirmą kartą aptikta perinčių ma-
žųjų baublių, rudagalvių ir pilkųjų ančių.

Pelkėje pastatytos šios įdomios gamtinės te-
ritorijos lankytojams skirtos regyklos (apžvalgos 
bokšteliai), greta įrengti informaciniai stendai. 
Pirmieji stendai lankytojus pasitinka ties įvažiuo-
jamaisiais keliukais į durpyno teritoriją.

KAS PASIKEITĖ PELKĖJE?

Pelkė pavasarį
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Ateities planai pirmiausia siejami su atkurtų 
atvirų pelkinių buveinių palaikymu. Tai galima 
užtikrinti tik reguliariai (bent kas antrus metus) 
šienaujant projekto metu suformuotus atvirus 
pelkės plotus. Dabar šiuos darbus šalies Vyriausy-
bės pavedimu turėtų vykdyti dabartinis teritorijos 
valdytojas (didžioji Tyrulių pelkės dalis yra valsty-
binė miškų žemė) – VĮ Valstybinių miškų urėdija. 
Tikimės, kad ši valstybės institucija, kuri yra pa-
valdi LR aplinkos ministerijai, tinkamai vykdys jai 
pavestus įpareigojimus. Urėdija turėtų rūpintis ir 
tolimesne rekonstruoto kelio priežiūra, nes jis la-
bai svarbus priešgaisriniu požiūriu, o gaisrai visa-
da kelia pavojų apsausintiems durpynams.

Viliamasi, kad LR aplinkos ministerija, remian-
tis projekto siūlymais, papildys Tyrulių pelkės 
PAST tikslinių paukščių rūšių sąrašą ir į jį įrašys gul-
bę giesmininkę, plovinę vištelę bei pilkąją meletą. 
Visų šių paukščių perinčios populiacijos gerokai 
viršija LR aplinkos ministerijos patvirtintus mini-
malius PAST steigimo kriterijus. 

KOKIE ATEITIES PLANAI?

Taip pat tikimasi, kad Tyrulių pelkei bus suteik-
tas buveinės apsaugai skirtos teritorijos 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. 

Tyrulių pelkėje aptinkamų saugomų paukščių 
rūšių – perinčių gulbių giesmininkių, didžiųjų bau-
blių, švygždų, plovinių vištelių ir pilkųjų meletų, taip 
pat migruojančių gervių monitoringą reguliariai tu-
rėtų vykdyti už šios saugomos teritorijos apsaugą 
ir stebėseną atsakinga Tytuvėnų regioninio parko 
direkcija. Tačiau pagal Valstybinės aplinkos moni-
toringo programos reikalavimus Tyrulių pelkėje 
saugomų paukščių rūšių stebėsena atliekama kas 
trejus metus. Be to, joje nenumatyta kitų čia aptin-
kamų nykstančių paukščių, pavyzdžiui, perinčių te-
tervinų, raudonkojų tulikų, tikučių ir kt., stebėsena. 
Dėl to Lietuvos ornitologų draugija šių rūšių būklę 
planuoja stebėti savanoriškais pagrindais.

Apskritalapės saulašarės
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