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Metai Tyruliu pelkeje
Švygžda. Simono Minkevičiaus nuotr.



Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriu UAB „Didysis tyrulis“ įgyvendino projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgy-
vendinant Tyrulių pelkės PAST atkūrimo darbus“. Projekto vykdymo laikotarpiu Tyrulių durpyne buvo įgyvendinamos įvairios gamtotvar-
kos veiklos, atlikta poveikio stebėsena įvertinant tvarkymo įtaką saugomoms paukščių rūšims ir pelkės augalų bendrijoms, apie projektą 
informuota 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 įgyvendinus 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 
LTRADB005) 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 durpyną buvo 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. Užpelkėjančiuo-
se tvenkinių pakraščiuose įsikuria ir švygždos, perkūno oželiai, o kai kur galima aptikti ir perinčių tikučių ar raudonkojų tulikų. Tvenkiniuose augančiuose 
tankiuose 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, pabaiga – 2017 m. lapkritis.
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Ūdra. Mariaus Čepulio nuotr.

Sausis

Sausį pelkėje ramybės metas. Rimties čia netrikdo beveik 
jokia žmonių veikla, todėl žvėrys ir paukščiai gyvena jiems 
įprastu ritmu. Ramiu oru galima išgirsti džiūstančiuose me-
džiuose žiemojančių vabzdžių lervų beieškančius baltnu-
garius, didžiuosius ar mažuosius genius, pilkąsias meletas. 
Miško sklypuose neretai aptinkami maisto ieškančių zylių bū-
reliai, o pasidairius didesnių medžių viršūnėse galima išvysti 
nuo plonų beržų šakelių pumpurus skabančius tetervinus. 
Ledo sukaustyti tvenkiniai atrodo visai be gyvybės, tačiau 
po ledu plauko žuvys, kuriomis maitinasi ūdros. Šių žvėrelių 
pėdų žiemą galima rasti prie visų didesnių tvenkinių ir kanalų.

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



Vasaris

Nors vasaris yra paskutinis, gyvūnams ir pats sunkiausias, 
žiemos mėnuo, stebint pelkėje gyvenančius paukščius gali-
ma pajusti artėjančio pavasario alsavimą. Saulėtomis vasario 
dienomis virš pelkės jau galima pamatyti tuoktuvinius kran-
klių skrydžius, o šio mėnesio antroje pusėje atviruose pelkės 
plotuose jau nusileidžia ir perėjimo vietų beieškančios  pirmo-
sios gulbės giesmininkės. Atvirų durpyno plotų pakraščiuose 
laikosi plėšriosios medšarkės, kurių grobiu neretai tampa zy-
lės ar iš slėptuvių išlindę neatsargūs pelėnai. Tyrulių pelkės 
krūmynuose pavasarį plėšriosios medšarkės liks perėti.

Plėšriosios medšarkės. Sauliaus Virbilos nuotr.

Vasario 2 d. – Pasaulinė pelkių diena
Vasario 13 d. – Užgavėnės
Vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės  atkūrimo diena
Vasario 24 d. – Vieversio diena
 



Kovas

Kovo mėnesį pelkėje perėjimo teritorijas užima sugrįžu-
sios pilkosios gervės, tvenkiniuose apsigyvena iš žiemovie-
čių sugrįžę rudakakliai kragai ir įvairios antys. Kovo pabai-
goje saulėtomis dienomis papelkiuose jau galima susitikti ir 
saulėje besišildančias angis. Šis mėnuo – geras laikas stebėti 
bebrų gyvenimą, nes sparčiai ilgėjant dienoms šie naktiniai 
žvėreliai maisto ieškoti išeina dar nespėjus visiškai sutemti. 
Netrukus beveik užaugusius jauniklius tėvai iš savo teritori-
jos išveja, todėl nepatyrę jaunuoliai pradeda kurti naujas ar 
tvarkyti apleistas bebravietes.

Bebras. Dariaus Babelio 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 lygiadienis, Pasaulinė žemės diena  Kovo 25 d. – Gandrinės

Kovo mėnuo – tinkamiausias metas inkilams kelti



Balandis

Balandį pelkėje jau sunku nepastebėti vis intensyviau ža-
liuojančių viksvų kupstų ar bepražystančių švylių. Ši šviežia 
žaluma – pirmasis vertingas daugelio ančių, gulbių ir teter-
vinų maistas, todėl po skurdžios žiemos dietos ar varginan-
čio tolimo skrydžio šie paukščiai greitai atgauna prarastas 
jėgas ir susitelkia nemažai jėgų reikalaujančiam tuoktuvių 
laikotarpiui. Balandžio pabaigoje šių paukščių lizduose jau 
šildomos pirmosios dėtys.

Tetervinai. Kęstučio Čepėno nuotr.

Balandžio 1 d. – Pasaulinė paukščių diena
Balandžio 1 d. – Velykos
Balandžio 2 d. – Antroji Velykų diena 
Balandžio 22 d. – Žemės diena



Geguze

Tyliomis ir ramiomis gegužės naktimis Tyrulių pelkės nen-
drynuose galima išgirsti tuoktuvinius plovinių vištelių, ruda-
kaklių kragų, ilgasnapių vištelių ir didžiųjų baublių balsus. Iš 
užmirkusių, viksvomis apaugusių, šlapynių sklinda garsūs 
švygždų patinų švilpčiojimai. Šiuo laikotarpiu dar trimituoja 
perinčios gervės ir gulbės giesmininkės, o temstant virš stebė-
tojų galvų „kroksėdamos“ lėtai praskrenda slankos ar „meke-
na“ perkūno oželiai. Šiuo laikotarpiu Tyrulių pelkėje stebėtojai 
tikrai gali išgirsti daugumą čia saugomų paukščių rūšių. 

Ilgasnapė vištelė. Rimanto Nalivaikos nuotr.

Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena, Gegutės diena
Gegužės 6 d. – Motinos diena
Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena
Gegužės 24 d. – Europos parkų diena



Birzelis

Paukščių triukšmas birželį nurimsta – dauguma jų ve-
džioja ir maitina jauniklius, todėl lankantis pelkėje reikia 
stengtis jų netrikdyti. Birželio mėnesį pelkėje daug spalvų ir 
gyvybės, žydi gegūnės ir daug kitų pelkės augalų. Dažniau 
matomos savo palikuonims maisto intensyviai ieškančios 
nendrinės lingės ir kiti plėšrieji paukščiai. Šiuo metų laiku 
apsilankius pelkėje galima sutikti ir žaismingus lapių jauni-
klius, žolėse besislapstančius kiškučius ar pamatyti motinų 
akylai saugomus, todėl tik sutemose vedžiojamus briedžių, 
elnių ar stirnų jauniklius.

Rudakaklis kragas. Mariaus Čepulio 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

Liepą užmirkusiuose durpyno plotuose žaliuoja vešli au-
galija, sukurianti patikimą prieglobstį visiems prie vandens 
įsikuriantiems gyvūnams. Užėjus kaitrai paukščiai kiek akty-
viau gieda tik anksti ryte ar vakaro sutemose, gyvūnai su-
aktyvėja ir po lietaus. Daugiausia gyvybės – prie vandens, 
o sekliuose tvenkiniuose su dumblėtomis pakrantėmis pa-
sirodo pirmieji migruojantys tilvikiniai paukščiai. Apsilanko 
čia ir didžiosios kuolingos, kurios Tyrulių pelkėje ir jos apy-
linkėse anksčiau nuolat perėjo.

Didžiosios kuolingos. Rimanto Aitmano nuotr.

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



Rugpjutis-

Rugpjūčio mėnesį Tyrulių pelkėje pasirodo pirmosios 
migruojančios gervės, kurios nakvoti leidžiasi didžiausiuo-
se atviruose pelkės ir durpyno plotuose. Dieną virš pelkės 
stebimi migruojantys vapsvaėdžiai, o vandens telkiniuose ir 
jų pakrantėse stebimi vis gausesni ančių ir gulbių giesminin-
kių pulkai. Rugpjūčio pabaigoje jau galima išgirsti rujojančių 
tauriųjų elnių balsus.

Gaidukas. Rimanto Nalivaikos nuotr.

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



Rugsejis

Rugsėjį Tyrulių šlapynėse jau sunokusios spanguolės, sau-
sesniuose pelkynų pakraščiuose dar galima pasirinkti prino-
kusių bruknių ar vaivorų uogų. Pelkė dosni ir grybautojams, 
tačiau rugsėjį svarbiausi pelkės šeimininkai – pilkosios gervės, 
kurios čia suskrenda nakvoti pasimaitinusios aplinkiniuose 
laukuose. Gervės į nakvynių vietas leidžiasi garsiai trimituo-
damos, tačiau sutemus nutyla. Jų balsus naktį pakeičia rujo-
jančių tauriųjų elnių riaumojimas ir ragų tarškėjimas. Tyrulių 
pelkė – bene geriausia vieta tiems smalsuoliams, kurie elnių 
rujos garsų nori pasiklausyti nenuklysdami nuo pagrindinio 
kelio ar tyliai įsitaisę pasirinktame stebėjimo bokštelyje.

Pilkosios gervės. Renato Jakaičio nuotr.

Rugsėjo 15 d. – Miškininko diena
Rugsėjo 22 d. – Rudens lygiadienis
Rugsėjo 27 d. – Tarptautinė turizmo diena



Spalis

Gulbė giesmininkė. Rimanto Nalivaikos nuotr.

Spalio 2 d. – Pasaulinė natūralios aplinkos diena
Spalio 4 d. – Pasaulinė gyvūnų globos diena
Spalio 6-7 d. – Paukščių palydų šventė

Spalio pradžioje migruojančių gervių balsai pamažu nu-
rimsta o pelkėje pradeda vyrauti tyla ir ramybė. Šį mėnesį 
dar galima stebėti į pietus skrendančių žąsų pulkus, pamiš-
kėmis ir palaukėmis link žiemoviečių skrenda keršuliai, uldu-
kai, strazdai, kikiliai ir kiti migruojantys giesmininkai. Bemaž 
visuose sausesniuose plotuose nuo žemės pabaidyti pakyla 
amaliniai strazdai. Tvenkiniuose turškiasi įvairios antys, bal-
tos plunksnos sekliose pakrantėse ir tvenkinių užutėkiuose 
išduoda, kad čia nakvoja išskristi neskubančios gulbės gies-
mininkės.



Lapkritis

Tyrulių pelkėje tylus ruduo. Ryškių spalvų verta paieškoti 
tiesiog po kojomis – šiuo metu spalvingi tik kiminų kilimai ir 
pirmųjų šalnų pakąsti, tačiau dar nenubirę krūmokšnių lapai. 
Triukšmingi šiuo metu tik krankliai. Jų balsai ir virš medžių 
praskrendančių paukščių sparnų švilpimas lydi visoje durpy-
no teritorijoje. Dažniau nei kitais metų laikais durpyno ber-
žynuose aptinkami geniai. Jie tylūs, tačiau aktyviai maitinasi, 
ir jų buvimą išduoda nedrąsus stuksenimas į tręštančius jau-
nų beržų kamienus.

Kranklys. Jono Kazlausko nuotr.

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



Gruodis

Gruodis – pirmasis žiemos mėnuo, todėl Tyrulių pelkėje ga-
lima sutikti tik pačius ištvermingiausius čia žiemoti pasiryžusius 
gyvūnus. Pelkėje gyvenančių elnių, briedžių, stirnų, danielių ir 
šernų pamėgtus plotus išduoda šių gyvūnų pėdsakai sniege. 
Pastaraisiais metais kanopinių žvėrių gausumas Tyruliuose buvo 
pastebimai mažesnis, užtat beveik visose pelkės dalyse buvo ga-
lima aptikti vilkų paliktų pėdų.

Vilkai. Valdo Augustino nuotr.

Gruodžio 1–2 d. – Medžių puošimo šventė
Gruodžio 24 d. – Kūčios
Gruodžio 25–26 d. – Kalėdos. Gražių švenčių!


