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Metai Tyruliu pelkeje
Baublys. Valdo Augustino nuotr.



Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriu UAB „Didysis tyrulis“ įgyvendina projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgy-
vendinant Tyrulių pelkės PAST atkūrimo darbus“. Projekto vykdymo laikotarpiu Tyrulių durpyne įgyvendinamos įvairios gamtotvarkos 
veiklos, atliekama poveikio stebėsena įvertinant tvarkymo įtaką saugomoms paukščių rūšims ir pelkės augalų bendrijoms, apie projektą 
informuojama visuomenė.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Bo-
taurus stellaris), švygždų (Porzana porzana) ir pilkųjų gervių (Grus grus) – bei joms svarbių buveinių būklę, taip pat padidinti šioms rūšims 
tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse, sugrąžinant pelkinėms ekosistemoms atsikurti palankų hidrologinį režimą, 
mažinant tankių nendrynų plotus ir stabdant sumedėjusios augalijos plitimą. Tikimasi, kad įgyvendinant numatytas teritorijos tvarkymo 
priemones pagerės ir kitoms vandens ir pelkių ekologinės grupės paukščių rūšims būtinos buveinių savybės. Atkūrus pažeistą hidrologinį 
režimą bus pasiektas ir papildomas teigiamas poveikis mažinant anglies emisiją, o tai svarbu sprendžiant klimato kaitos problemą globaliu 
mastu.

Tyrulių pelkė – unikalus pelkinių ekosistemų kompleksas Lietuvoje, savo plotu nusileidžiantis tik Čepkelių ir Žuvinto šlapžemių teritori-
joms. Tai didžiausias išeksploatuotas pelkinis kompleksas Lietuvoje su kadaise buvusia didžiausia šalies žemapelke. Bendras pelkynų plo-
tas užima apie 4 700 ha, o pramoniniu būdu naudotas plotas sudaro 3 773 ha. Nepaisant kelis dešimtmečius vykusios intensyvios durpių 
gavybos, šios teritorijos gamtosauginė vertė ir šiuo metu yra palyginti didelė. Dabar nenaudojamose durpyno dalyse stebimi pelkės rena-
tūralizacijos procesai, todėl tikimasi, kad įgyvendinus tikslingas gamtotvarkos veiklas įvairios pelkinės buveinės atsikurti pradės sparčiau.

Su Tyrulių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis sutampančioje Tyrulių pelkės PAST („Natura 2000“ teritorijos kodas LTRA-
DB005) siekiama išsaugoti didžiųjų baublių ir švygždų perinčias populiacijas bei užtikrinti migruojančių gervių poilsiui būtinas sąlygas.

..............................................................................................................................

Kviečiame apsilankyti Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje ir susipažinti su jos gamtos 
vertybėmis bei vykdant projektą įgyvendintomis veiklomis. 

Visą Tyrulių pelkės PAST teritoriją esame įpratę skirstyti į šiaurinę (žemėlapio viršuje), centrinę (vidury-
je) ir pietinę (žemėlapio apačioje) dalis. Šias buvusios pelkės dalis galima pasiekti išilgai viso teritorijos ilgio 
nusidriekusiu keliuku, kuris eksploatuojant durpynąbuvo naudojamas kaip durpes iš teritorijos išvežančio 
geležinkelio pylimas. Įgyvendinant projektą šis keliukas yra prižiūrimas, todėl lankytojai pėsčiomis ar auto-
mobiliu gali pasiekti ir pačius nuošaliausius teritorijos plotus. Į keliuką galima patekti iš Tyrulių gyvenvietės 
ir nuo Šiaulių–Tytuvėnų kelio. Važiuodami iš abiejų pusių, atvykę į PAST teritoriją, rasite projekto metu 
įrengtus stendus. Planuojant lankytis šioje teritorijoje būtina žinoti, kad centrinėje PAST dalyje esančioje 
eksploatuojamoje durpyno dalyje nuo pavasario iki rudens dirba sunkioji technika, todėl lietingais laiko-
tarpiais kai kurie kelio ruožai lengvaisiais automobiliais gali būti neišvažiuojami. Taip pat prašome atmin-
ti, kad tam tikrose kelio vietose yra įrengtos kelio užtvaros, kurios transporto judėjimą teritorijoje gali 
riboti saugomoms paukščių rūšims itin jautriais laikotarpiais – paukščių veisimosi metu (balandį–birželį) 
ir rudenį (rugsėjį–spalį), kai Tyruliuose renkasi nakvoti migruojančios pilkosios gervės. Šiais laikotarpiais 
rekomenduojame teritorijoje tik vaikščioti ir stengtis netrikdyti laikinųjų pelkės šeimininkų.

Pirmiausia patariame apsilankyti dviejuose įgyvendinant projektą pastatytuose stebėjimo bokštuose, 
kuriuose įrengti informaciniai stendai su teritorijos schema, ir informacija apie svarbiausias projekto vei-
klas. Šioje teritorijos schemoje išskyrėme tris tvarkomų teritorijų rūšis. Su jomis turėtų susipažinti visi 
planuojantys Tyrulių pelkės PAST apsilankyti savarankiškai. Schemoje žalia spalva pažymėjome plotus, 
kuriuose siekiama atkurti pelkinėms buveinėms formuotis būtinas sąlygas, todėl juose galima rasti tokių 
vietų, kur buveinės atsikurti pradėjo natūraliai. Priklausomai nuo vyraujančio grunto ir drėgmės sąlygų, 
šiuose plotuose galima aptikti įvairių atsikuriančių pelkinių buveinių fragmentų ar skirtingiems pelkių ti-
pams būdingų augalų rūšių.Projekto metu skirtingose šių plotų vietose yra šalinama sumedėjusi augalija, 

o išlikę sausinimo kanalai užtvenkiami, siekiant teritorijoje palaikyti pelkėdarai palankų drėgmės režimą.
Antroji teritorijų grupė – vietos, kur šalinant sumedėjusią augaliją formuojamos atviros buveinės ar mažinamas sausumoje augančių tankių nendrynų 

plotas. Būtent šiose vietose anksti pavasarį perėti tinkamų vietų žvalgytuves pradeda sugrįžusios gulbės giesmininkės, gervės ir kiti paukščiai. Čia visą 
vasarą laikosi neperinčios, o rudenį apsistoja migruojančios gervės. Dalis šių plotų yra gerokai užmirkę, todėl buveinių tvarkymo darbai juose atliekami tik 
žiemą, esant įšalui.

Trečioji vieta, kurią verta aplankyti Tyruliuose, yra durpyno tvenkiniai (plane jie pažymėti mėlynai). Būtent juose nuo pat ankstyvo pavasario girdimi 
garsiai baubiantys didieji baubliai,triukšmingas tuoktuves rengia rudakakliai kragai, o sutemus koncertuoja ilgasnapės ir plovinės vištelės. Užpelkėjan-
čiuose tvenkinių pakraščiuose įsikuria ir švygždos, perkūno oželiai, o kai kur galima aptikti ir perinčių raudonkojų tulikų. Tvenkiniuose augančiuose tan-
kiuose nendrynuose 2014 m. ir 2015 m. vasarą specialia amfibija buvo pjaunamos juostos, kuriomis dideli tankių nendrynų plotai suskaidyti į mažesnius šių 
buveinių fragmentus. Taip tvarkomuose nendrynuose paukščių aptinkama daugiau nei iki tol.

Daugiau informacijos apie projektą:    www.tyruliai-life.lt

Projektas „LIETUVOS PAŽEISTŲ DURPYNŲ TVARKYMAS, ĮGYVENDINANT TYRULIŲ PAST ATKŪRIMO DARBUS” 
(angl.: “Demonstrative restoration of the Tyruliai bog as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands”; Tyruliai-Life; 
LIFE12 NAT/LT/001186) įgyvendinamas Lietuvos ornitologų draugijos kartu su partneriu UAB „Didysis tyrulis“. Projektas finansuojamas 
iš ES aplinkos finansinės programos LIFE+, LR Aplinkos ministerijos administruojamų Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų 
LIFE+ projektams įgyvendinti, ir projekto partnerių lėšų. Projekto pradžia – 2013 m. rugpjūtis, planuojama pabaiga – 2017 m. rugpjūtis.

© Lietuvos ornitologų draugija, 2016                                                                                            Tekstai ir nuotraukos iš projekto įgyvendinimo teritorijos – Gintaro Riaubos



Vilkai. Valdo Augustino nuotr.

Sausis

Sausį pelkėje ramybės metas, todėl apsilankius čia galima 
pasimėgauti visiška tyla. Tyrulių durpyne žiemą nevyksta jokie 
durpių gavybos darbai, o pelkės pakraščiuose augantys miš-
kai dar per jauni, kad juos būtų galima kirsti, todėl į Tyrulių pel-
kės paukščių apsaugai svarbią teritoriją žmonės užsuka retai. 
Čia viešpataujančią ramybę vertina ir vilkai. Tyrulių durpyne 
kasmet aptinkama šių gyvūnų pėdsakų.

Sausio 1 d. – Naujieji metai, Lietuvos vėliavos diena
Sausio 6 d. – Trys karaliai
Sausio 25 d. – Pusiaužiemis



Vasaris

Pilkoji meleta – vienas dažniausiai Tyrulių pelkės miškuo-
se aptinkamų geninių paukščių, kurių čia suskaičiuojama iki 15 
perinčių porų. Teritorijas beužimančių ir jau užėmusių patinų 
balsai nuo ankstyvo pavasario girdimi visuose pelkės miškuo-
se. Nors čia augantys medynai dar nebrandūs, tačiau džiūs-
tančių medžių juose gerokai daugiau nei nesaugomuose ūki-
nės paskirties miškuose.

Vasarį atviruose pelkės plotuose pasirodo pirmosios gul-
bės giesmininkės. Tik atskridusios jos renkasi atvirus pelkės 
plotus, kuriuose žiemą išpjaunamos nendrės ir krūmų bei me-
džių atžalos. Iš viso įgyvendinant projektą skirtingose pelkės 
dalyse suformuota kiek daugiau nei 200 ha tokių plotų.

Pilkoji meleta. Kastyčio Vainausko nuotr.

Vasario 2 d. – Pasaulinė pelkių diena
Vasario 28 d. – Užgavėnės
Vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės  atkūrimo diena
Vasario 24 d. – Vieversio diena
 



Kovas
Tetervinai – reti didelių pelkių paukščiai. Pastaraisiais me-

tais Tyrulių pelkėje matomi vis dažniau, todėl manoma, kad 
įgyvendinant projekto veiklas pagerėjo ir šių paukščių buvei-
nės. Suaugusių tetervinų ir jų jauniklių dažniausiai aptinkama 
atviruose viržynuose, kuriuose projekto metu buvo iškirsti ne-
dideli medžiai ir krūmai. 

Kovo mėnesį pelkėje perėjimo teritorijas užima sugrįžu-
sios pilkosios gervės, tvenkiniuose apsigyvena iš žiemoviečių 
parskridę rudakakliai kragai ir įvairios antys. Šio mėnesio pa-
baigoje saulėtomis dienomis papelkiuose jau galima pastebė-
ti ir saulėje besišildančių angių.

Tetervinai. Rimanto Nalivaikos nuotr.

Kovo 4 d. – „kovarnių“ diena      Kovo 10 d. – 40-ies paukščių diena 
Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena   Kovo 19 d. – pempės diena
Kovo 20 d. – pavasario lygiadienio, Pasaulinė žemės diena  Kovo 25 d. – „gandrinės“ 

Kovo mėnuo – tinkamiausias metas kelti inkilus



Balandis
Raudonkojai tulikai Tyrulių pelkėje apsigyveno tik pradė-

jus tvarkyti nendrėmis apaugusius reguliariai užmirkstančius 
plotus. Natūraliose ir naujose suformuotose žemažolėse bu-
veinėse, kurių bendras plotas siekia daugiau kaip 600 ha, šiuo 
metu įsikuria ne mažiau kaip 7 poros raudonkojų tulikų. 

Balandį Tyruliuose karaliauja paukščiai. Visoje pelkės teri-
torijoje net ir dieną aidi didžiųjų baublių, pilkųjų gervių ir ruda-
kaklių kragų balsai. Šį mėnesį jau nebeatliekami buveinių tvar-
kymo darbai, tačiau tai geriausias metas naktimis suskaičiuoti 
teritorijas užėmusius didžiuosius baublius ir vandens višteles.

Raudonkojis tulikas. Mariaus Čepulio nuotr.

Balandžio 1 d. – Pasaulinė paukščių diena
Balandžio 16 d. – Šv. Velykos
Balandžio 17 d. – Antroji Velykų diena 
Balandžio 22 d. – Žemės diena



Geguze

Švygždos Tyrulių pelkėje peri kasmet, tačiau, priklauso-
mai nuo pavasarį vyravusių oro sąlygų, jų gausumas kasmet 
svyruoja nuo 7 iki 13 porų. Šiems paukščiams potencialiai 
tinkamose buveinėse įgyvendinant projektą buvo šalinami 
sumedėję augalai, mažinamas su sekliais vandens telkiniais 
besiribojančių tankių nendrynų plotas. Vertinama, kad šiuo 
metu švygždoms tinkamų buveinių plotas Tyrulių pelkėje 
siekia 300 ha. Atsikuriančioms pelkinėms buveinėms būtiną 
drėgmės režimą kai kuriuose durpyno plotuose palaiko 32 
projekto metu įrengtos užtvankos. 

Švygžda. Simono Minkevičiaus nuotr.

Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena, gegutės diena
Gegužės 7 d. – Motinos diena
Gegužės 21 d. – NATURA2000 diena
Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena
Gegužės 24 d. – Europos parkų diena



Birzelis

Birželio mėnesį plovinės vištelės veda antrąją vadą, to-
dėl ramiomis naktimis didesnių tvenkinių nendrynuose vis 
dar galima girdėti jų balsus. Tyrulių pelkėje kasmet peri apie 
13 šių paukščių porų, o vietos populiacijos tankumas yra di-
džiausias, palyginti su kitomis Lietuvoje žinomomis jų perė-
jimo vietomis.

Šį mėnesį pelkėje daug spalvų ir gyvybės. Žydintys augalai 
vilioja pačius įvairiausius vabzdžius, o daugelis stambesniųjų 
paukščių ir žinduolių vedžioja savo jauniklius, todėl lankantis 
pelkėje reikia stengtis jų netrikdyti. 

Plovinė vištelė. Simono Minkevičiaus nuotr.

Birželio 4 d. – Tėvo diena
Birželio 5 d. – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
Birželio 22 d. – Vasaros saulėgrįžos diena
Birželio 24 d. – Rasos ir Joninių diena



Liepa

Pievinė lingė buvo viena iš tų paukščių rūšių, kurių ap-
saugai ir buvo įsteigta Tyrulių pelkės PAST. Prieš du dešim-
tmečius durpyne jų buvo suskaičiuojama iki 6 perinčių porų, 
tačiau vėliau šie paukščiai išnyko. Projekto įgyvendinimo lai-
kotarpiu, didėjant atvirų buveinių plotui, suaugusios pievinės 
lingės pelkėje vėl stebimos kasmet. Šios rūšies sugrįžimui 
teigiamos įtakos turėjo neužmirkusiuose durpyno plotuose 
sumažinti tankių nendrynų plotai ir pašalinta sumedėjusi au-
galija. Šie buveinių tvarkymo darbai buvo atliekami augalų 
vegetacijos laikotarpiu 105 ha plote.

Pievinė lingė. Kęstučio Čepėno nuotr.

Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Liepos 10 d. – Septyni broliai miegantys
Liepos 20 d. – Perkūno diena



Rugpjutis-

Tyrulių pelkė tampa svarbia poilsio vieta migruojantiems 
tilvikiniams paukščiams. Rugpjūčio mėnesį jų įvairovė ir gau-
sumas didžiausi, o pamatyti šiuos paukščius galima dum-
blėtose tvenkinių pakrantėse ar sekliose užmirkusių plotų 
klampynėse. Be pelkėje perinčių raudonkojų tulikų, tikučių, 
didžiųjų kuolingų, perkūno oželių, pempių, krantinių ir bras-
tinių tilvikų bei upinių kirlikų, šį mėnesį galima aptikti ir mi-
gruojančių gaidukų, žaliakojų tulikų, tamsiųjų tilvikų, griciukų 
ir juodakrūčių bėgikų. Šiems paukščiams svarbiose šlapynėse 
vandens lygį palaiko plastikinėmis spraustasienėmis sutvir-
tintos durpių užtvankos.

Tikutis. Kęstučio Čepėno nuotr.

Rugpjūčio 10 d. – Paskutiniojo perkūno diena
Rugpjūčio 15 d. – Žolinė
Rugpjūčio 24 d. – Gandrų išskridimo diena



Rugsejis

Tyrulių pelkė – viena svarbiausių pilkųjų gervių poilsio 
vietų Lietuvoje, čia per rudeninę migraciją nakvoti nusileidžia 
apie 2 000 paukščių. Rugsėjo vakarais temstant pelkėje pa-
sirodo pirmieji laukuose dieną praleidusių ir ten pasimaitinusių 
gervių pulkai, kuriuos garsiai trimituodami pasitinka pelkėje 
dienoję paukščiai. Skardūs gervių balsai nutyla tik visiškai sute-
mus, tačiau rugsėjo naktys Tyrulių pelkėje nebūna ramios: 
nuošaliose laukymėse garsiai mauroja rujojantys taurieji el-
niai ir briedžiai. Tiek šiems gyvūnams, tiek gervėms reikalinga 
ramybė. 

Pilkosios gervės. Renato Jakaičio nuotr.

Rugsėjo 16 d. – Miškininko diena
Rugsėjo 22 d. – Rudens lygiadienis
Rugsėjo 27 d. – Tarptautinė turizmo diena
Rugsėjo 30 d. – Paukščių palydos



Spalis

Rudagalvė kryklė. Mariaus Čepulio nuotr.

Spalio 2 d. – Pasaulinė natūralios aplinkos diena
Spalio 4 d. – Pasaulinė gyvūnų globos diena

Spalio pradžioje, kai Tyrulių pelkę palieka migruojančių 
gervių pulkai, tvenkiniuose ir sekliose balose turškiasi įvairios 
antys, iš kurių bene gausiausiai čia susirenka rudagalvių 
kryklių. Šios nedidelės miškingo kraštovaizdžio vandens tel-
kiniuose gyvenančios antys Tyrulių pelkėje matomos nuo ank-
styvo pavasario iki pirmųjų didesnių šalnų, kai ledas sukausto 
ne tik visus tvenkinius, bet ir užpelkėjančius didžiuosius sausi-
nant pelkę iškastus kanalus. Šias buveines rudagalvės kryklės 
dalijasi su didžiosiomis antimis, kurios čia taip pat sulaukia 
tikrosios žiemos.

Nuotrauka bus šiandien 
vakare



Lapkritis
Lapkritį paspaudžiančios šalnos ir iškritęs pirmasis sniegas 

daugelį migruojančių sparnuočių išgena palankesnių žiemoji-
mo vietų ieškoti piečiau, tačiau gulbės giesmininkės – šiauri-
niai paukščiai, kuriems laikini žvarbaus oro reiškiniai didelės 
įtakos neturi. Lapkričio mėnesį su Tyrulių pelke besiribojan-
čiuose laukuose galima suskaičiuoti šimtus šių baltų paukščių. 
Tai rodo, kad Tyrulių pelkėje šie vėlyvieji migrantai poilsiui ir jė-
goms atgauti tinkamų vietų susirasdavo nuo seno. Pirmosios 
gulbių giesmininkių poros po trumpos žiemos Tyrulių pelkėje 
pasirodys jau vasario mėnesį. Tada ir baigsis trumpa Tyrulių 
pelkės žiema. 

Gulbės giesmininkės. Renato Jakaičio nuotr.

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
Lapkričio 2 d. – Vėlinės. Mirusiųjų atminimo diena
Lapkričio 3 d. – Šv. Huberto (medžiotojų) diena



Gruodis

Šaltuoju metų laiku Tyrulių pelkę aplanko neretas svečias – 
tūbuotasis suopis. Šis iš šiaurinių kraštų atskridęs paukštis yra 
tikros žiemos pranašas, kuris net ir žvarbiausiomis mūsų žie-
momis Lietuvoje sėkmingai peržiemoja. Atviros pelkinės bu-
veinės bent iš dalies primena šiam paukščiui įprastą tundros 
kraštovaizdį, todėl atkuriamoje Tyrulių pelkėje tūbuotieji suo-
piai jaučiasi kaip namuose.

Tūbuotasis suopis. Antano Razmo nuotr.

Gruodžio 2-3 d. – Medžių puošimo šventė
Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios
Gruodžio 25–26 d. – Šv. Kalėdos. Gražių švenčių!




