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Pelkių gamtinė vertė 

• Pelkės – vienos iš vertingiausių ekosistemų, nes: 

• Geba „augti“ fiksuodamos atmosferos CO2; 

• Pasižymi specializuotų rūšių įvairove; 

• Pasižymi didele saugomų rūšių gausa; 

• Pelkių ekosistemos nyksta sparčiausiai – per pastaruosius 
100 metų pasaulyje sunaikinta 50 proc., Lietuvoje 70 proc. 
pelkių. 

 

 

 

 

 



Pelkių gamtinė vertė 

• Pelkės formuojasi perteklinės drėgmės vietose, todėl vidutinio 
klimato juostose tai turėtų būti viena iš vyraujančių ekosistemų 
(išgaruoja tik 60-70 proc. kritulių); 

• Pelkės (šlapžemės) užima apie 3 proc. Lietuvos teritorijos. Iš jų: 

• 60-70 proc. – žemapelkės,  

• 25-30 proc. – aukštapelkės,  

• 5-10 proc. – tarpinio tipo pelkės. 

• Apie 70 proc. Lietuvos pelkių yra paveiktos sausinimo darbų. 

 

 

 

 



Pelkėdaroje svarbiausia augalai (durpojai) 

Šaltinis: www.purvi.lv 



Kiminai – baltosios samanos 



• Kasmet kiminai paauga 2-4 cm; 

• Per metus susiformuoja 0,5-1,5 mm durpių sluoksnis; 

• 5-8 m durpių sluoksnis formuojasi tūkstančius metų; 

• Pelkėje yra 90% vandens ir mažiau kaip 10% sausų medžiagų; 

• Durpės – nėra atsinaujinantis energijos šaltinis. 
 

 



• Tyrulių pelkė – unikalus pelkinių ekosistemų 
kompleksas Lietuvoje, savo užimamu plotu 
nusileidžiantis tik Čepkelių ir Žuvinto šlapžemių 
teritorijoms; 

• Tai didžiausias išeksploatuotas pelkinis 
kompleksas; 

• Bendras pelkynų plotas – apie 4700 ha; 

• Pramoniniu būdu naudotas plotas – 3773 ha; 

• Per visą gavybos laikotarpį nukasta apie 40 proc. 
durpės tūrio.  
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• 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) 
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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.  



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. 
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Svarbiausios veiklos: 
• Sausinimo kanalų patvenkimas 

įrengiant paprastas užtvankas, 
kuriomis siekiama atkurti 
pelkėdarai palankų drėgmės 
režimą (daugiau kaip 500 ha; 20-
30 užtvankų); 

• Sumedėjusios augalijos 
šalinimas (keletas veiklų 
skirtinguose plotuose); 

• Tinkamas nendrynų tvarkymas 
siekiant sumažinti bendrą jų 
plotą ir padidinti buveinių talpą  
(dvi veiklos); 

• Priešgaisrinės saugos gerinimas: 
vietos kelių remontas, 
lankymosi jautriais periodais 
ribojimas, užtvindymas (trys 
skirtingos veiklos). 

 
 

Tyruliai-LIFE 
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