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Metai Tyruliu pelkeje



Lietuvos ornitologų draugija, kartu su partneriu UAB „Didysis tyrulis“, vykdo projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendi-
nant Tyrulių PAST atkūrimo darbus“. Projekto vykdymo laikotarpiu Tyrulių durpyne planuojama įgyvendinti įvairias gamtotvarkos veiklas, 
vykdyti poveikio stebėseną įvertinant tvarkymo įtaką saugomoms paukščių rūšims ir pelkės augalų bendrijoms, įgyvendinti keletą visuo-
menės informavimo priemonių.
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 bei padidinti šioms rūšims tin-
kamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse, atstatant pelkinių ekosistemų atsikūrimui palankų hidrologinį režimą, taip 
pat mažinant nendrynų ir sumedėjusios augalijos plotus. Tikimasi, kad įgyvendinant numatytas teritorijos tvarkymo priemones pagerės 
ir kitoms vandens-pelkių ekologinės grupės paukščių rūšims būtinos buveinių savybės. Atkūrus pažeistą hidrologinį režimą bus pasiektas 
ir papildomas teigiamas efektas mažinant anglies emisiją, kas svarbu sprendžiant klimato kaitos problemą globaliu mastu.
Tyrulių pelkė – unikalus pelkinių ekosistemų kompleksas Lietuvoje, savo užimamu plotu nusileidžiantis tik Čepkelių ir Žuvinto šlapžemių 
teritorijoms. Tai didžiausias išeksploatuotas pelkinis kompleksas Lietuvoje su kadaise buvusia didžiausia šalies žemapelke. Bendras pel-
kynų plotas užima apie 4700 ha, pramoniniu būdu naudotas plotas sudaro 3773 ha. 
Nepaisant kelis dešimtmečius vykdytos intensyvios durpių gavybos, šios teritorijos gamtosauginė vertė ir šiuo metu yra gana didelė. 
Dabar nenaudojamose durpyno dalyse stebimi pelkės renatūralizacijos procesai, todėl tikimasi, kad įgyvendinus tikslingas gamtotvarkos 
veiklas, įvairių pelkinių buveinių atsikūrimas paspartės. 
Su Tyrulių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis sutampančioje Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (Na-
tura2000 teritorijos kodas: LTRADB005) siekiama išsaugoti didžiųjų baublių ir švygždų perinčias populiacijas, bei užtikrinti migruojančių 
gervių poilsiui būtinas buveinių sąlygas. 

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.

Plovinė vištelė. Rimanto Nalivaikos nuotr.



Briedis. Kęstučio Čepėno nuotr.

Sausio mėnesį esant tinkamoms oro sąlygoms gali būti vykdomi visi 
sumedėjusios augalijos šalinimo darbai. Šiomis veiklomis siekiama 
sumažinti atsikuriančių pelkinių buveinių užžėlimą joms nebūdinga 
sumedėjusia augalija ir nendrėmis. Nendrėmis apaugusiuose tvenki-
niuose gali būti šalinami seni nendrių stiebai. Toks nendrynų tvarky-
mas yra palankus daugeliui vandens telkinių pakraščiuose įsikuriančių 
paukščių, įskaitant didžiuosius baublius, kragus ir antis, kurie labai 
tankių nendrynų vengia.

Sausio 1 d. – Naujieji metai

Sausis



Pilkoji meleta. Linos Marmaitės nuotr.

Vasaris

Vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 
Vasario 2 d. minima Pasaulinė pelkių diena, vasario 24 – vieversio diena

Žiemą, esant didžiausiam 
įšalui, nedideli medžiai ir 
krūmai, bei tankūs nendrių 
sąžalynai užmirkusiuose 
pelkės plotuose gali būti 
šalinami mechanizuotai. 
Augalų vegetacijos laikotar-
piu tokio tipo veikla keltų 
grėsmę pelkės nendrynuo-
se perintiems paukščiams, 
todėl ji vykdoma tik žiemos 
metu.
Nukirstos antžeminės auga-
lų dalys iš tvarkymo plotų 
išvežamos, siekiant neska-
tinti natūraliai pelkėdarai 
žalingos eutrofikacijos.  



Tetervinas. Rimanto Nalivaikos nuotr.

Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Kovo 4 d. – „kovarnių“ diena, kovo 10 d. – 40-ties paukščių diena, kovo 19 d. – pempės diena, kovo 20 d. – pavasario lygiadienis, 
Pasaulinė žemės diena, kovo 25 d. – „gandrinės“. Kovo mėnuo – tinkamiausias metas kelti inkilus.

Kovas

Kovo mėnesį pelkėje pastebimi pirmieji pavasario ženklai: saulėtomis dienomis iš žiemojimo slėptuvių išlenda angys, 
atviruose pelkės plotuose pasirodo pirmosios gervės ir gulbės giesmininkės, šlapiuose apypelkio miškuose galima išgirsti 
šiuo metų laiku itin aktyvias žaliąsias bei juodąsias meletas. Tyrulių pelkės neaplenkia ir migruojantys žvirbliniai paukščiai, 
nuo ledo išsivaduojančiuose tvenkiniuose vis gausesni migruojantys vandens paukščiai. Iš nuošaliausių durpyno pakraš-
čių rytais sklinda ir tetervinų tuoktuvių balsai, tačiau pačius paukščius pamatyti pavyksta itin retai.



Didysis baublys. Kęstučio Čepėno nuotr.

Balandžio 5 d.  – Velykos, balandžio 6 d.  – Antroji Velykų diena
Balandžio 1-oji – Pasaulinė paukščių diena, balandžio 22 d. – 
Žemės diena

Balandis

Balandį Tyruliuose karaliau-
ja paukščiai. Visoje pelkės 
teritorijoje net ir dienos 
metu aidi didžiųjų baublių, 
pilkųjų gervių ir mažųjų bei 
rudakaklių kragų balsai. 
Temstant suaktyvėja švygž-
dos, plovinės ir ilgasnapės 
vištelės, įvairiose pelkės 
vietose prie vandens stebimi 
apsistoję tilvikiniai paukščiai. 
Tvenkiniuose ir vandeniu 
užpildytuose kanaluose be 
didžiųjų ančių aptinkamos 
kuoduotosios ir rudagalvės 
antys, cyplės, rudagalvės ir 
dryžagalvės kryklės. 
Durpyne iš viso priskaičiuota 
ne mažiau kaip 20 „baubian-
čių“ didžiųjų baublių, apie 
17 veisimosi teritorijas užė-
musių plovinių vištelių ir 12 
švygždų. 



Švygžda. Kastyčio Vainausko nuotr.

Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena, gegužės 3 d. – Motinos diena
Gegužės 1-oji – gegutės diena, gegužės 21 d. – Natura 2000 diena,
gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Geguze

Gegužę paukščiai 
intensyviai peri ir pra-
deda vedžioti ką tik 
išsiritusius jauniklius, 
todėl šiuo laikotarpiu 
jie itin jautrūs bet 
kokiam trikdymui. 
Dėl šios priežasties 
jokie buveinių tvarky-
mo darbai šį mėnesį 
nevyksta, tačiau gali 
būti vykdomos įvairios 
tiesiogiai su buveinių 
tvarkymu nesusijusios 
veiklos: vykdomos 
paukščių apskaitos, 
įrengiami stebėjimo 
bokšteliai, prižiūrimi 
gaisrų prevencijai 
svarbūs vietinio susi-
siekimo keliai.



Pievinė lingė. Kęstučio Čepėno nuotr.

Birželio 7 d. – Tėvo diena, birželio 24 d. – Rasos ir Joninių diena
Birželio 5 d. – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

Birzelis

Paukščių triukšmas birželį durpyne nurimsta – dauguma jų vedžioja ir maitina jauniklius. 
Dažniau matomos savo jaunikliams maisto intensyviai ieškančios nendrinės lingės ir kiti 
plėšrieji paukščiai. Šiuo metų laiku apsilankius pelkėje galima sutikti ir žaismingus lapių 
jauniklius, žolėse besislapstančius kiškučius, ar pamatyti motinų akylai saugomus, todėl tik 
sutemose vedžiojamus, briedžių, elnių ar stirnų jauniklius. Birželį pradeda žydėti dauguma 
pelkės augalų, didelė žiedus ir žiedynus lankančių vabzdžių įvairovė.



Gulbė giesmininkė. Mariaus Kavaliausko nuotr.

Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) diena

Liepa

Liepą užmirkusiuose durpyno plotuose žaliuoja vešli augalija, sukurianti patikimą prieglobstį 
visiems prie vandens įsikuriantiems gyvūnams. Užėjus kaitrai paukščiai kiek aktyviau gieda 
tik anksti ryte ar vakaro sutemose. Gyvūnai suaktyvėja ir po lietaus.
Sausuose plotuose augalija neištveria saulės kaitros, todėl čia aptinkami tik itin ekstremalias 
sąlygas pakeliantys vabzdžiai: bemaž po kiekvienu sausose durpėse riogsančiu kelmu gyve-
na skruzdėlės, o greta jų išraustose duobelėse grobio tyko skruzdžių liūtai.
Šį mėnesį pradedami intensyvesni priešgaisrinės saugos kelių tvarkymo darbai – šienau-
jamos pakelės, užlyginamos didesnės duobės. Gaisro atveju šie keliai užtikrina patekimą į 
nuošaliausius durpyno plotus



Rudagalvė kryklė. Mariaus Čepulio nuotr.

Rugpjūčio 15 d. – Žolinė
Rugpjūčio 24 d. – Gandrų išskridimo diena

Rugpjutis-

Skleidžiantis paskutiniams vasaros 
žiedams Tyrulių apylinkėse pasirodo 
pirmosios migruojančios gervės. Besi-
artinantį rudenį primena ir kiti paukš-
čiai. Nedideliuose vandens telkiniuose 
būreliais maitinasi rudagalvės kryklės, 
tvenkinių pakrantėse tai vienur tai kitur 
tupi baltieji garniai, nendrynuose na-
kvoja tūkstančiai migruojančių langinių 
kregždžių. Laukuose aplink durpyną 
maitinasi mažieji ereliai rėksniai, mi-
gruojančios nendrinės bei pievinės 
lingės, paprastieji suopiai, sketsakaliai. 
Rugpjūtį pradedami nendrynų tvarky-
mo darbai, nes šie augalai labiausiai 
stelbia atsikuriančių pelkinių buveinių 
augalus, o norint mažinti nendrynų plo-
tus būtina nupjauti dar vegetuojančius 
stiebus. 



Pilkoji gervė. Rimanto Nalivaikos nuotr.

Rugsėjo 19 d. – Miškininko diena
Rugsėjo 22 d. – Rudens lygiadienis

Rugsejis

Rugsėjis Tyruliuose – gervių kara-
liavimo metas. Nuošaliose atvirose 
pelkės vietose, masinio gervių susi-
kaupimo metu, nakvoja apie 2000 
gervių. Dieną gervės maitinasi aplin-
kiniuose laukuose, kur kartu pasiro-
do ir pirmosios migruojančios žąsys 
ir gulbės giesmininkės.  
Šį mėnesį vyksta elnių ruja – mauro-
jančius patinus net ir dienos metu 
galima išgirsti būnant bet kurioje 
durpyno vietoje. Mėnesio pabaigoje 
elniai nurimsta, šiuo metu dažniau 
girdimi briedžių patinų balsai.  
Nuo rugsėjo 1 d. saugomose terito-
rijose jau galima vykdyti sumedėju-
sios augalijos šalinimo ir išvežimo iš 
plotų darbus, todėl intensyviausiai 
dirbama tuose plotuose, kuriuose 
numatyta atkurti drėgmės režimą ir 
laikinai užmirkstančiose atsikuriančių 
pelkių buveinėse, siekiant palaikyti 
atviras žemųjų žolių bendrijas.



Taurusis elnias. Romualdo Barausko nuotr.

Spalis

Spalio 3-4 D. – Paukščių palydų šventė
Spalio 4 d. – Pasaulinė gyvūnijos diena

Mėnesio pradžioje išskrenda paskutinės gervės. Tačiau vis gausesni laukuose tampa migruojančių žąsų 
ir gulbių giesmininkių būriai. Plikuose dirvonuose, kartu su pempėmis, mėgsta apsistoti dirviniai sėjikai, 
kurie kartais apsilanko ir plynuose durpyno plotuose.
Sausuose tvarkymo plotuose spalį – pats darbymetis. Siekiant suformuoti atviras atsikuriančios pelkės 
plotus tęsiami sumedėjusios augalijos kirtimo ir išvežimo iš plotų darbai. Taip pat tvarkomi  vietinio susi-
siekimo keliai.



Gulbė giesmininkė. Romualdo Barausko nuotr.

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena

Lapkritis

Tyrulių pelkėje gilus ruduo. Triukšmingi šiuo metu tik krankliai. Jų balsai ir virš medžių praskrendan-
čių paukščių sparnų švilpimas lydi visoje durpyno teritorijoje. Specifinių vietų nesirenka ir juodagal-
vės sniegenos bei įvairiarūšiai klajojančių zylių būreliai, kurių tylūs balsai laikas nuo laiko pasigirsta 
įvairiuose medžiais apaugusiuose durpyno plotuose. Dažniau nei kitais metų laikais durpyno beržy-
nuose sutinkami geniai. Jie tylūs, tačiau aktyviai maitinasi, ir jų buvimą išduoda nedrąsus stukseni-
mas į tręštančius jaunų beržų kamienus. Tyrulių apylinkių laukuose maitinasi į žiemavietes skrendan-
čių gulbių giesmininkių būriai, nuošaliuose durpyno tvenkiniuose jos susirenka praleisti naktį.



Stirna. Romualdo Barausko nuotr.

Gruodžio 24 d. – Kūčios,  gruodžio 25–26 d. – Kalėdos

Gruodis

Prasideda pats tyliausias ir ramiausias periodas gamtoje. Paukščių Tyrulių durpyne žiemoja nedaug, jie tylūs, todėl dažniau 
galima aptikti žvėrių paliekamus veiklos pėdsakus – iškritus šviežiam sniegui atsiranda gera proga paskaityti šią gamtos knygą. 
Gruodį pėdsakų nepalieka tik barsukai – jie jau miega savo giliuose urvuose, tačiau kiti gyvūnai dabar lengvai susekami.
Aiškias brydes sniege palieka elniai, kurie laikosi nedideliais būreliais ir reguliariai lankosi savo pamėgtose žiemos ganyklose. 
Šernų pėdsakai gerokai padrikesni, nes jie bene vieninteliai šiuo metų laiku užimti ne tik maisto paieškomis, bet ir tuoktuvių 
rūpesčiais. Lapių, mangutų ir kiaunių išmintus takus dažniau aptiksime durpyno pakraščiuose – maisto ieškoti jie keliauja į lau-
kus, priartėdami prie sodybų ir gyvenviečių. O štai baltieji kiškiai miškingo kraštovaizdžio niekuomet nepalieka, todėl laukuose 
aptiksime tik pilkųjų kiškių paliktus pėdsakus.
Gruodį galima pradėti intensyviai lesinti lesyklas lankančius paukščius, tačiau būtina atminti, kad pradėjus lesinti paukščius tai 
būtina daryti iki pat pavasario!


