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• Tyrulių pelkė –
didžiausias 
išeksploatuotas pelkinis 
kompleksas; 

• Bendras pelkynų plotas 
– apie 4700 ha, 
pramoniniu būdu 
naudotas plotas – 3773 
ha; 

• Per visą durpių 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) 



• Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių 
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų 
baublių, švygždų ir pilkųjų gervių – 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 tankių nendrynų ir sumedėjusios augalijos plotus.  

Planuoti 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. 
• Sumažėjęs paukščių trikdymas; Sumažėjusi gaisrų grėsmė; 

Padidėjusi teritorijos socio-ekonominė vertė.  



Svarbiausios planuotos projekto veiklos: 
 
• Sausinimo kanalų patvenkimas įrengiant paprastas užtvankas, 

kuriomis siekiama atkurti pelkėdarai palankų drėgmės režimą 
(400 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). 

 
 



Parengiamosios veiklos: 
• Hidrologinio režimo atkūrimo 

projekto parengimas; 
• Projekto pagrindinis tikslas – atstatyti pelkių 

ekosistemų atsikūrimui ir tolimesniam vystymuisi 
palankų hidrologinį režimą nurodytuose Tyrulių 
durpyno plotuose, suplanuojant adekvačius 
vandens lygio pakėlimą ir palaikymą 
užtikrinančius hidrotechninius sprendimus 

• Durpės paviršius įmirkęs ne mažiau kaip 70 proc. 
plotų; 

• Pastovus gruntinio vandens lygis; 
• Užtvankų vietos – atsižvelgiant į grunto ypatumus; 
• Pasiūlyti užtvankų konstrukcines alternatyvas. 

 
• Laukiami rezultatai:  
• Įrengti ne mažiau kaip 30 užtvankų; 
• Hidrologinį režimą atkurti ne mažiau kaip 400 ha 

buvusios pelkės ploto. 

 



Parengiamosios 
veiklos (2): 
• Miškotvarkos 

projekto tikslinimas. 



Parengiamosios veiklos (2): 
• Miškotvarkos projekto tikslinimas Tytuvėnų MU dalyje. 



Parengiamosios veiklos (2): 
• Miškotvarkos projekto tikslinimas Tytuvėnų MU dalyje. 



C.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimas 
 
Planuota įrengti 30 užtvankų. 
 

Pradėta 2015 m. spalio mėn. 

2016 m. įrengtos 32 užtvankos, 6 – su 
plastikinėmis spraustasienėmis.  
 
2017 m. spraustasienėmis sutvirtinta 20 
užtvankų, įrengtos 9 naujos. 
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C.2 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
sausuose durpyno plotuose (vietose, kur planuojama atkurti 
hidrologinį režimą) 
 
Planuota atviras buveines suformuoti – 250 ha plote; 
 

Iki 2017-03-15 viso sutvarkyta  – 250 ha  
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C.3 veikla: Nendrių 
išpjovimas „juostomis“ 
(apsemtuose plotuose) 
 
Planuota – 20 ha; 
 
2014 m. atlikta 12 ha; 

2015 m. – 13 ha 
 

 



 



 



 



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 
  202 ha 
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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  
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Visos veiklos 



C.6 Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas ir 
tvarkymas 
 
 
Planuota suremontuoti 8,5 km 
Šiuo metu prižiūrimas 9,7 km kelio ruožas 
 

 



 



 



 



Ačiū. 


