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Vietoj įžangos
Pelkės išsiskiria unikaliomis gamtos buveinėmis, saugančiomis žmogaus mažiausiai sudarkytą kraštovaizdį, turtingą gyvūnijos ir augalijos pasaulį. Prieglobstį jose
suranda ne tik drėgmę mėgstantys ir ten
tarpstantys augalai, bet ir žmogaus pakeistoje aplinkoje sunkiai pritampantys, pelkynuose ramybės, veisimosi vietų ir maisto
ieškantys žvėrys, paukščiai ir kiti gyvūnai.
Ši knygelė skirta į didžiausių Lietuvos
pelkių penketuką patenkantiems Tyruliams. Kadaise buvęs įvairaus tipo šis pelkių kompleksas su didžiausio ploto šalyje
žemapelke vėliau tapo didžiausiu mūsų
krašto eksploatuojamu durpynu. Buvusiam
pelkių kompleksui tiktų lietuviškas pavadinimas „raistas“, tačiau Šiaurės Lietuvoje
durpynai vadinami „tyruliais“. Tai rodo,
kad prieš pradedant durpyno sausinimo
darbus, o vėliau ir durpių kasybą visame
pelkės plote, Tyrulių pelkė buvo klampus
raistas, kuriame atviras, viksvines žemapelkes su Šimšos upelio ištakomis keisdavo
tarpinės pelkės, pamažu pereinančios į pušaitėmis apaugusias aukštapelkes.
Deja, apie tai galime rašyti tik būtuoju laiku, nes dabar natūralios pelkės nelikę nė lopinėlio – visos pelkės per paskutinius penkiasdešimt metų buvo paverstos durpių kasybos
plotais. Taip buvo sunaikinta kadaise buvusi
didžiausia Lietuvos žemapelkė su vešančiomis būdingomis augalų bendrijomis ir šiuo
metu nykstančiomis gyvūnų rūšimis. Dalis

durpyno plotų, kur durpių ištekliai buvo išnaudoti pirmiausia, dėl gruntinio vandens,
sunykusios sausinimo sistemos ir bebrų veiklos natūraliai pelkėja iš naujo. Čia įsikuria ir
atviroms šlapžemėms būdinga ornitofauna,
todėl 2004 m., siekiant išsaugoti gausias migruojančių gervių ir perinčių didžiųjų baublių bei švygždų populiacijas, teritorijai suteiktas Paukščių apsaugai svarbios teritorijos
(PAST) statusas. Tačiau natūraliai sunaikintos pelkės atsikūrimo procesas vyksta labai
lėtai, o nemažoje jos dalyje dar vyrauja sausi
ar apysausiai nebenaudojamo durpyno plotai, dažnai apaugę skurdžia augalija.
Lietuvos ornitologų draugija, siekdama
paspartinti natūraliai vykstančius Tyrulių
pelkės atsikūrimo procesus, kurie gali užtrukti ne vieną šimtmetį, 2013 m. pradėjo
vykdyti ketverių metų projektą „Lietuvos
pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant
Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“. Projekto laikotarpiu Tyrulių durpyne įgyvendintos įvairios gamtotvarkos veiklos, kurioms buvo
skiriama daugiausia dėmesio ir pastangų.
Šiuo metu vykdoma ir poveikio stebėsena įvertinant tvarkymo įtaką saugomoms
paukščių rūšims ir pelkės augalų bendrijoms, įgyvendinamos visuomenės informavimo veiklos. Apie Tyrulių pelkės istoriją,
jos gyvūniją, augaliją ir projekto vykdytus
šios saugomos teritorijos buveinių atkūrimo darbus sužinosite perskaitę šią knygelę.
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Išlikusios pelkės pušys

Tyruliai – sunykusi pelkės didybė
Hueck, 1929). Aukštapelkė užėmė mažesnę
dalį, apie 700 ha. Labai nedidelė dalis buvo
apaugusi mišku, o tai atitinka mažesnį miškingumą tarpukario Lietuvoje. Todėl teritorijoje beveik nėra seno miško.
1953 m. pradėti Tyrulių pelkės sausinimo, o netrukus ir durpių gavybos darbai.
Taip Tyruliai tapo didžiausiu Lietuvoje
eksploatuojamu durpynu. Pelkė buvo nusausinta, joje suformuotas palyginti tankus
sausinimo griovių tinklas, apimantis visą
pelkės teritoriją. Taip šis gyvybės kupinas pelkių pasaulis buvo neatpažįstamai
pakeistas ir sunaikintas. Tūkstantmečius
gamtos kurtą unikalų pelkių kompleksą
žmogus per kelis dešimtmečius pavertė
nykia ir dulkina dykyne. Mat sausinimo
darbai pelkynui yra pragaištingi. O ką jau
kalbėti apie nukasamos durpės sluoksnį,
vien dėl organinių medžiagų skaidymosi ir
nuplovimo kasmet sunyksta nuo 1 iki 5 cm

Tyrulių pelkė susiformavo tarp dviejų
moreninių darinių esančioje įduboje. Kadaise joje tyvuliavo seklus ledyninės kilmės vandens telkinys. Vėliau jos vietoje
susiformavo labai mozaikiškas, bet vientisas pelkynas, besidriekiantis 4 700 ha
plote. Dydžiu mūsų šalyje jis nusileido tik
Čepkelių ir Žuvinto pelkinių ekosistemų
kompleksams. Remiantis durpių ištekliais,
49 proc. Tyrulių teritorijos užėmė žemapelkė, 44 proc. – tarpinio tipo pelkė, o 7 proc. –
aukštapelkė. Vakariniu jos pakraščiu dabar
teka Šimšos upė, kurios ištakos iki pelkės
sausinimo buvo pietinėje teritorijos dalyje.
Rytiniu pakraščiu srūva šiuo metu ištiesintas Krioklio upelis. Iki pradedant eksploatuoti, Tyrulių pelkę dengė nuo 2,7 iki 8 m
storio durpių klodas. Pirmų oficialių šaltinių duomenimis, tarpukariu didelę pelkės
dalį sudarė žemapelkė, kuri buvo beveik
visur šienaujama ar nuganoma (Reimers,
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durpių klodo. Dėl mineralizacijos į atmosferą išsiskiria milžiniški kiekiai CO2 dujų.
Dėl organinių ir mineralinių medžiagų išplovimo kenčia Šimšos ir Krioklio vandenų
kokybė. Žiūrint į išlikusius skurdžius aukštapelkėms ar žemapelkėms būdingos augalijos fragmentus, sunku patikėti, kad čia kadaise buvo viena didžiausių Lietuvos pelkių. Durpių gavyba iki šiol tęsiama 211 ha
plote, esančiame centrinėje pelkės dalyje.
Nepaisant kelis dešimtmečius tęsiamos
intensyvios durpių gavybos, nebenaudojamose durpyno dalyse vyko pelkės savaiminio atsikūrimo procesai. Tai lėmė, kad
durpės skirtingose Tyrulių pelkės dalyse
buvo kasamos ne vienu metu, todėl kai kurie gavybos plotai buvo apleisti prieš daugiau nei tris dešimtmečius. Juose dėl aukšto gruntinio vandens lygio, vietomis sunykusios sausinimo sistemos ir bebrų veiklos
jau dabar stebimi natūralūs pelkėjimo procesai. Čia įsikuria ir atviroms šlapžemėms
būdinga gyvūnija bei augalija, didėja šios
teritorijos gamtosauginė vertė.

Žemėlapis ir maršrutas, kurį nurodo Reimers ir
Hueck 1924-07-23 (1 – žemapelkė, 2 – mišku
apaugęs aukštapelkės šlaitas, 3 – aukštapelkės plynė,
S. – Sideriai, Pa. – Polekėlė, Po. – Pakapė)

Pelkė pavasarį
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plyti šiaurinėje pelkyno dalyje. Jie seklūs ir
klampūs, todėl netinkami rekreacijai ir dažniau telankomi žvejų. Augalijos sąžalynuose
slapstosi ir veisiasi retieji paukščiai.
Ne mažiau vertingos yra visiškai atviros
pelkinės buveinės, kuriose sumedėję augalai neįsitvirtina dėl pernelyg užmirkusio
grunto. Tačiau trūkstant drėgmės buvusio
durpyno plotuose įsigali kai kurie medžiai
ir krūmai, kurie dar paspartina vandens garavimą ir pradeda stelbti vietinę pelkės augaliją. Šlapynėse įsivyrauja tankūs nendrių
sąžalynai, kurie yra visiškai nevertingi biologinės įvairovės požiūriu. Dėl to tokiuose
Tyrulių pelkės plotuose, siekiant atkurti pelkines buveines, būtini specialūs gamtotvarkos darbai, susiję tiek su hidrologinio režimo
atkūrimu, tiek su esamos augalijos tvarkymu. Baigus įgyvendinti Lietuvos ornitologų
draugijos vykdomo anksčiau minėto projekto gamtotvarkos veiklas, bus galima įsitikinti, ar šios prielaidos pasitvirtins ir pelkinės
buveinės pradės sparčiau atsikurti. Optimizavus pažeistos Tyrulių pelkės hidrologinį
režimą, būtų sudarytos palankios sąlygos
ne tik pelkinėms buveinėms formuotis, bet
ir gerokai sumažėtų CO2 išsiskyrimas.

Todėl, siekiant išsaugoti stambiausios
Rytų Žemaitijoje pelkės guolį su atsikuriančiomis pelkinėmis buveinėmis ir į Lietuvos
raudonąją knygą įrašytas paukščių rūšis,
1992 m. 3 688 ha plote buvo įsteigtas Tyrulių
botaninis-zoologinis draustinis. Visas draustinis 2004 m. buvo paskelbtas Tyrulių pelkės
PAST, siekiant išsaugoti didžiųjų baublių ir
švygždų perinčias populiacijas bei užtikrinti migruojančių gervių poilsiui būtinas buveinių sąlygas. Taip pat pelkė buvo priskirta
europiniam ekologiniam saugomų „Natura
2000“ teritorijų tinklui („Natura 2000“ teritorijos kodas: LTRADB005). Šiuo metu čia
aptinkama ir kitų saugomų paukščių gausių
populiacijų, todėl tikimasi, kad atlikus detalesnius ornitofaunos ir augalijos tyrimus
Tyrulių pelkėje saugomų gamtinių vertybių
sąrašas bus papildytas naujomis Europos
Bendrijos svarbos rūšimis.
Šiuo metu Tyrulių pelkėje biologinės įvairovės požiūriu vertingiausios teritorijos yra
durpių kasybos vietose susiformavę gausiai
vandens augalija apaugę tvenkiniai. Viksvynuose ir nendrynuose tinkamas sąlygas
veistis ir slapstytis randa įvairūs vandens ir
pelkių paukščiai. Didžiausi tvenkinių plotai

Noksta spanguolės
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Pilkosios gervės

Tyrulių paukščiai
Istorinių duomenų apie buvusios natūralios Tyrulių pelkės ornitofauną rasti
nepavyko. Tad galima tik spėlioti, kokios
rūšys galėjo perėti tuo metu plytinčiose
atvirose žemapelkėse, tarpinio tipo pelkėse
su viduryje esančiu aukštapelkės plotu.
Pirmieji išsamesni ornitofaunos tyrimai
Tyrulių durpyne atlikti 1996 m., vykdant
biologinės įvairovės tyrimus Radviliškio
rajone. Tuomet nustatyta, kad paukščiams
ši teritorija yra svarbiausia visame Radviliškio rajone. Kaip vertingiausi išskirti
vandens apsemti plotai, iš dalies užaugę
nendrynais ir kita vandens augalija. Juose
perėjo tokios lokaliai paplitusios rūšys kaip
mažieji kragai, paprastieji, rudagalviai ir sidabriniai kirai bei upinės žuvėdros. Iš saugomų rūšių paminėti nuolat perintys rudakakliai kragai, didieji baubliai. Šalia atvirų
vandens plotų, vietose su užmirkusiomis
seklumomis buvo aptinkama didžiųjų kuo-

lingų, paprastųjų griciukų, raudonkojų tulikų. Šiems paukščiams labai svarbūs atviri
neseniai išeksploatuoto durpyno plotai ir
seklūs vandens telkiniai. Nendrynais apaugusiuose durpyno plotuose nereti buvo
didieji baubliai, pievinės (perėjo ne mažiau
kaip 6 poros) ir nendrinės lingės, gervės,
švygždos. Sausuose durpyno plotuose pastebėta tetervinų, lėlių. Pietinėje draustinio
dalyje, karklynuose, rasta tuo metu palyginti reta Lietuvoje sodinė nendrinukė.
Tyrulių durpyno teritorija neliko nepastebėta ir kitų gamtininkų, ypač ornitologų.
Daugiausia stebėjimų čia atliko Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) Kauno krašto skyriaus nariai, taip pat E. Adomaitis, J. Auglys,
S. Gaivenis, V. Bosas, I. Danišas, V. Lopeta
ir kt. Publikacijose apie nykstančias ir retas
paukščių rūšis, aptiktas 1996 m., jie pateikė
tokią informaciją: mažasis kragas rastas perint Tyrulių durpyno pietinėje dalyje; ruda7

Be šių, pateikiami įdomūs duomenys
apie perinčias upines ir juodąsias žuvėdras,
nors gausumas nenurodomas. Mat šiuo
metu šios rūšys nebeperi, kaip ir paprastieji
griciukai. Iš migrantų išskirtinos baltakaktės žąsys, kurių sankaupos pavasarį siekė
2 700 individų.
Remdamasi minėtais ornitologiniais
duomenis, LOD Tyrulių durpyną įtraukė
į tarptautinį paukščiams svarbių teritorijų
sąrašą, nurodydama, kad teritorija ypač
svarbi perintiems didiesiems baubliams,
pievinėms lingėms ir migruojančioms gervėms. Šios informacijos pagrindu, Lietuvai
įstojus į Europos Sąjungą, Aplinkos ministerija Tyrulių durpynui suteikė Paukščių
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) statusą
ir pavadino ją Tyrulių pelke. Taip tarptautiniu mastu buvo pripažinta Tyrulių pelkės
svarba saugant perinčius ir migruojančius
paukščius.
2005–2010 m. buvo vykdomi Tyrulių
pelkėje perinčių didžiųjų baublių, pievinių
lingių, švygždų, taip pat migruojančių ger-

kaklis kragas ir didysis baublys perėjo Tyrulių durpyno šiaurinėje dalyje; pievinė lingė
perėjo durpyno pietinėje dalyje, o didžioji
kuolinga ir raudonkojis tulikas – kiek šiauriau eksploatuojamo durpyno ploto.
Vėliau ornitologų duomenys apibendrinti leidinyje „Svarbios Lietuvos pelkės ir
seklūs vandenys“. Jame teigiama, kad Tyrulių pelkėje 1996–1998 m. aptikta 91 paukščių rūšis (iš jų 57 rastos perint, 22 – galbūt
perėjo, 2 stebėtos veisimosi metu, o 10 – tik
per migracijos sezoną). Iš saugomų rūšių
nurodoma, jog perėjo rudakakliai kragai
(2–3 poros), didieji baubliai (6–8 patinų teritorijos), pievinės lingės (6–8 poros rytinėje durpyno dalyje), tetervinas (nuolat peri
draustinyje), gervės (perinčių porų gausumas nepateikiamas, tačiau per rudenines
sankaupas migruojančių paukščių skaičius
1997–1998 m. įvertintas 1 200 individų),
švygžda (aptiktos kelios perinčios poros),
raudonkojis tulikas (nuolat peri 3 poros), didžiosios kuolingos (2–3 poros nuolat peri),
paprastieji griciukai (nuolat peri 2 poros).

Didysis baublys
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vių jų populiacijų gausumo pokyčių stebėjimai. Juos atliekant nustatyta, kad pievinių
lingių gausumas gerokai sumažėjo (aptikta
nereguliariai perinti viena pora), o didžiųjų
baublių ir švygždų perinčios vietinės populiacijos labai išaugo. Didžiojo baublio populiacija 2009 m. įvertinta 13–15 teritorinių
patinų, o švygždos 2008 m. – net 15–20 porų
(E. Adomaičio stebėjimai). Dėl migruojančių gervių gausumo tarp ornitologų vyko
diskusijos, nes skirtingi autoriai pateikdavo
labai nevienodus skaičius: nuo 700 iki 1 800
nakvoti pelkėje susirenkančių individų.
Atskirai paminėta, kad šiuo laikotarpiu
Tyrulių pelkėje buvo aptikta plovinių vištelių (ne mažiau kaip 3 poros) ir palyginti
daug rudakaklių kragų (ne mažiau kaip
10 porų). Remiantis naujais ornitologinių
stebėjimų duomenimis, kiek pasikeitė tikslinių Tyrulių pelkės PAST rūšių sąrašas –
sumažėjus pievinės lingės gausumui, vietoje šios rūšies ši teritorija numatyta kaip
svarbi švygždai.
2013 m. LOD Tyrulių pelkėje pradėjo išsamius paukščių tyrimus. Tyrimus vykdė Eglė
Pakštytė ir Mindaugas Kirstukas, talkinant
Gintarui Riaubai ir Liutaurui Raudonikiui.
Pirmą kartą migruojančios gervės, apsistojančios Tyrulių durpyne, skaičiuotos jau
2013 m. rudenį. Tačiau išsamesni stebėjimai
atlikti 2014 m. Tada rugsėjo pabaigoje čia suskaičiuota iki 2 000 gervių. Įdomu, kad pirmieji būriai rugpjūtį nakvynei renkasi pie
tinę ir centrinę Tyrulių pelkės dalį, per patį
migracijos piką – rugsėjo antroje pusėje –
dauguma paukščių nakvoti suskrido į šiaurinius plotus. Spalio pradžioje paukščiai jau
palieka šiuos kraštus. 2013 m. rudenį, stojus
šalnoms, gervės apleido teritoriją jau rugsėjo
paskutinėmis dienomis. 2014-10-05 dar suskaičiuota 370 paukščių, kurie leidosi nakvoti šiaurinėje pelkės dalyje, o po kelių dienų
paskutinės gervės jau paliko apylinkes.

Pilkoji gervė

Stebėti perinčius paukščius pradėta
2014 m. kovo gale, kai pelkė aidėjo nuo
pilkųjų ir juodųjų meletų balsų, tetervinai
buvo aktyvūs, o gausiai čia perintys rudakakliai kragai (iki 20 porų) jau užsiėmė
lizdavietes. Anksti teritorijas užsiima ir
gulbės giesmininkės, kurių ne mažiau kaip
3 poros 2014 m. atsivedė jauniklių, o dar
mažiausiai 2 neperinčios poros atkakliai
gynė nusižiūrėtą lizdinę teritoriją.
Atviri pelkės vandens telkiniai – itin palanki ilgasnapių vištelių perėjimo buveinė,
jų gausa čia tikrai įspūdinga. Galbūt dėl tokios didelės ilgasnapių vištelių konkurencijos, gal dėl hidrologinio režimo ypatumų
plovinių ir nendrinių vištelių teritorijoje
buvo gerokai mažiau. Nors balandžio 10 d.
per apskaitą suskaičiuota 17 plovinės vištelės patinų balsai (dalis jų galėjo būti dar migruojantys paukščiai), o 25 d. – jau tik 6 patinų. Vykdant švygždų apskaitas teritorijoje
rastos 12 porų švygždų, na, o didįjį baublį
galima pavadinti fonine Tyrulių pelkės rūšimi – iki 20 porų šių paukščių perėjo plačiai
paplitusiuose užmirkusiuose nendrynuose.
2014 m. Tyrulių durpyno vandens telkiniuose perėjo palyginti nemažai rudakaklių kragų. Tačiau jų apskaitos nebuvo
9

atliekamos ir tikslus porų skaičius nežinomas. Pelkėje įsikūrė 5–6 poros nendrinių ir
1 pora pievinių lingių, o aplinkiniuose miškuose perėjo 2 poros jūrinių erelių, nuolat
medžiojančių durpyno teritorijoje. Pietinėje dalyje perėjo mažojo erelio rėksnio pora,
stebėti perintys vištvanagiai.
Teritorijoje gausu perinčių perkūno
oželių ir brastinių tilvikų, o 2 poros upinių
kirlikų įsikūrė centrinėje, neseniai išeksploatuotoje durpyno dalyje. Čia pat matytos ir kelios plėšriųjų medšarkių poros. Be
šių, pelkės vandens telkiniuose perėjo didžiosios antys, rudagalvės kryklės, mažieji
kragai, kuoduotosios ir rudagalvės antys.
Naktį kur ne kur girdėti lėlių balsai.
Per migracijas durpyno teritorijoje apsistoja žąsys, gausūs gulbių giesmininkių
būriai, tilvikiniai paukščiai: pavasarį stebimi tikučiai, raudonkojai ir žaliakojai tulikai, tamsieji tilvikai, juodakrūčiai bėgikai,
krantiniai tilvikai. Anksčiau apylinkėse buvusi didžiųjų kuolingų perėjimo vieta sunyko dėl buveinės pokyčių, bet didžiosios
kuolingos stebėtos per pavasarinę migraciją. Rudenį atviroje centrinėje durpyno dalyje matyti migruojantys dirviniai sėjikai.
Per migraciją čia gausu plėšriųjų paukščių:
jaunų jūrinių erelių, paukštvanagių ir višt
vanagių, sketsakalių, kartais pastebima pavienių erelių žuvininkų (matyti ir veisimosi
metu). Rudenį durpyne gana ilgai maitinosi kukutis, nendrynuose rinkosi nakvynei
migruojančios kregždės, maitinosi įvairių
žvirblinių būriai.
2015 m. jau kovo pabaigoje–balandžio
pradžioje durpyne susiformavusiuose sek
liuose vandens telkiniuose vėl įsikūrė rudakakliai kragai. Nuo balandžio pradžios
buvo girdėti aktyvūs teritorijas besidalijančių paukščių balsai. Maža to, šį pavasarį perėti liko daugiau šių paukščių porų,
negu būdavo iki šiol: kone visuose tvenki-

Plovinė vištelė

Švygžda

Rudakaklis kragas
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niuose įsikūrė bent po vieną, bet daugelyje
po kelias rudakaklių kragų poras. Tai paskatino atlikti jų apskaitas. Rezultatai tikrai
nudžiugino – Tyruliuose liko perėti apie
30 rudakaklių kragų porų. Manoma, kad
tokio akivaizdžiai matomo šių paukščių
pagausėjimo priežastis gali būti vykdyti
gamtotvarkos darbai, nes prapjautos nendrynų juostos suformavo labai palankias
sąlygas šiai rūšiai perėti. Juk dar prieš dešimtmetį manyta, kad Tyrulių durpyne peri
tik 2–3 rudakaklių kragų poros. Kadangi
visoje Lietuvoje peri 150–200 šių paukščių
porų, vadinasi, Tyrulių pelkėje aptinkama
iki 20 proc. šalies populiacijos.
2014–2015 m. Tyrulių durpyne buvo skaičiuojami didieji baubliai. 2014 m. vienos
apskaitos metu daugiausia girdėta 20 baubiančių patinų, o 2015 m. – net 23. Palyginti su 2014 m., Tyruliuose kiek sumažėjo švygždų. 2014 m. per vieną apskaitą
daugiausia suskaičiuota 12 švilpčiojančių
paukščių, o jau gerokai sausesnį 2015 m.
pavasarį girdėti tik 7 patinai.
Plovinių vištelių apskaitos per 2015 m.
pavasario sezoną pradėtos šiek tiek vėliau,
palyginti su 2014 m. Taip norėta išvengti
netikslumų skaičiuojant dar migruojančius
ir laikinai durpyne apsistojančius individus. Apskaitos imtos vykdyti balandžio
pabaigoje, tačiau 2016 m., siekiant surinkti
kuo detalesnius duomenis, jų buvo atliekama daugiau ir paskutinį kartą jos kartotos birželio pradžioje, kai paukščiai jau
peri antrąją vadą. Be to, patikrinta daugiau
nuošalesnių, sunkiau pasiekiamų vietų,
nes plovinės vištelės kartais įsikuria ir visai nedidukėse šlapynėse. Todėl 2015 m.
rastos kelios naujos perėjimo vietos; iš viso
suskaičiuota mažiausiai 12 perinčių porų.
Kai kurios poros įsikūrė teritorijose, kuriose atlikti nendrynų šienavimo darbai. Tai
rodo, kad nendrynų šienavimas juostomis

Pilkoji meleta

Jūrinis erelis

Tetervinas
11

iš tiesų sukuria palankias buveines šiai ir
kitoms paukščių rūšims veistis.
Rudeninės Tyruliuose apsistojančių migruojančių gervių apskaitos prasidėjo, kaip
ir kasmet, rugpjūčio antroje pusėje. Tuo metu
jau stebimi gervių būriai iki 500 individų,
nakvynei apsistojantys centrinėje ir pietinėje durpyno dalyse. Galima daryti prielaidą,
kad tai yra vietiniai ir artimiausių apylinkių,
t. y. Lietuvos, paukščiai, nes didieji migruojančių gervių pulkai pasirodo šiek tiek vėliau
ir yra linkę nakvynei rinktis šiaurinę Tyrulių
pelkės dalį. Be to, iki 300 neperinčių gervių
stebėta jau birželio pradžioje ir manoma, kad
jos pelkėje praleido visą vasarą. 2015 m. rugsėjo pabaigoje paukščių buvo dar daugiau –
vakare nakvynei suskrido iki 1 600 sparnuočių. Spalio pradžioje, atvėsus orams, gervės
paprastai pasitraukia į pietus, ne išimtis
buvo ir šiemetinio spalio pradžia. Spalio 6 d.,
pučiant žvarbiam šiaurės rytų vėjui, durpyne pastebėtas tik nedidelis (18 paukščių) būrelis. Šiais metais mažesnį jų skaičių gervių
migracijas stebintys ornitologai aiškina šiaurėje perinčių paukščių vėlesne migracija.
Kaip ir kasmet, 2015 m. perėjimo sezono
metu Tyruliuose ir artimiausiose apylinkėse
buvo skaičiuoti ir kiti paukščiai. Gegužės
pradžioje šalia rytinio durpyno pakraščio
dirvonuojančiame lauke rasta tetervinų tuokvietė, kurioje laikėsi 5 patinai. Tai buvo pirmoji aptikta tetervinų tuokvietė šalia Tyrulių
pelkės. Panašu, kad tetervinai, perintys Tyrulių durpyne, kaip yra ir kitose aplinkinėse
pelkėse, tuokvietėms pasirenka jų pakraščio
plotus, besiribojančius su dirbamais laukais
ir pievomis. Gegužę taip pat rastos 3 raudonkojo tuliko perėjimo vietos. Šie paukščiai
perėti noriai renkasi po tvarkymo darbų atsivėrusius atviresnius šlapynių plotus.
Kaip ir 2014 m., 2015-aisiais rytiniame
durpyno pakraštyje perėjo viena pievinių
lingių pora, mitybos vietoms pasirinku-

si apypelkio pievas netoli Sidarių kaimo.
Durpyne perėjo ne mažiau kaip 4 poros
gulbių giesmininkių. Be šių, šiaurinėje durpyno dalyje sėkmingai jauniklius atsivedė
pilkosios, kuoduotosios ir rudagalvės antys. Po ankstesniais metais atliktų tvarkymo darbų itin pagausėjo pempių bei perkūno oželių perinčių porų. Per visą perėjimo
sezoną keliose durpyno vietose buvo stebimi medžiojantys sketsakaliai.
2015 m. gegužę, patikrinus pievas durpyno pietrytiniame pakraštyje, be gausybės
griežlių, pempių ir perkūno oželių, rasta perinti paprastųjų griciukų pora. Kadangi tilvikiniai paukščiai noriai apsistoja Tyruliuose ir artimiausiose apylinkėse per pavasarinę ir rudeninę migraciją, yra tikimybė, kad
dalis jų lieka čia perėti. Jau perėjimo sezono
metu teritorijoje stebėtos gaidukų patelės
ir didžiosios kuolingos leidžia daryti prielaidą, kad šie tilvikai gali perėti atviresnėse
pelkės dalyse ar apypelkio pievose.
2016 m. pavasaris buvo ankstyvas, o
Tyrulių durpynas pasitiko naujai sutvarkytais didžiuliais atvirais plotais. Jau vasarį pelkėje pasirodė gulbės giesmininkės,
pirmosios žąsys ir gervės, visame durpyne
triukšmingai teritorijas skelbė pilkosios ir
juodosios meletos, o pelkės pakraščiuose
tuoktuves pradėjo tetervinai.
Pirmosios paukščių apskaitos pradėtos
kovo pirmą dešimtadienį, kai į Tyrulius sugrįžta didieji baubliai ir rudakakliai kragai.
Pastarųjų 2016-aisiais buvo suskaičiuota
kaip įprasta – vertinama, kad pelkės vandens telkiniuose perėjo ne mažiau kaip
30 rudakaklių kragų porų. Trys didžiojo
baublio apskaitos leido nustatyti ne mažiau kaip 26 teritorijas užėmusius patinus.
Tetervinų tuokvietės išsibarsčiusios pelkės pakraščiais, nedidelės – po 3–5 patinus.
Balandžio šaltais rytais tetervinai burbuliuodavo neilgai, o dieną šie paukščiai maitin12

davosi durpyno teritorijoje. Balandį–gegužę
vienas patinas ir 1–3 patelės nuolat buvo
matomi centrinėje durpyno dalyje, tačiau
tikro tuoktuvių elgesio čia nestebėta. Birželį
būtent šioje pelkės dalyje matyti bent dviejų skirtingų vadų jaunikliai. Manoma, kad
tetervinų patelės perėti dažniausiai renkasi
durpyno centrinės ir pietinės dalies plotus,
kur gali saugiau išauginti jauniklius.
Balandį pirmą kartą vykdant projektą
buvo atliekamos geninių paukščių apskaitos. Gausiausiai Tyruliuose peri pilkosios
meletos – iki 15 porų. Juodosios meletos
dėl tinkamų medynų pelkėje stokos, perėti renkasi aplinkinių šlapių miškų pakraščius. Jų suskaičiuotos 5 poros. Didieji margieji geniai taip pat palyginti gausiai peri
aplinkinių miškų pakraščiuose, o mažieji
itin mėgsta pelkės upelių ir kanalų pakraščius. Jų čia rastos 5–6 poros.
Švygždoms sausas 2016-ųjų pavasaris nebuvo itin palankus – jų suskaičiuota
iki 13 porų, o plovinės vištelės perėjo kaip
įprasta – jų rasta taip pat 13 porų. Dalis
plovinių vištelių teritorijų yra įprastinės
jų perėjimo vietos, tačiau aptikta ir naujų
užimtų teritorijų pietinėje durpyno dalyje.
Kaip ir kasmet, pelkėje perėjo mažiausiai 6 poros gulbių giesmininkių. 30–40 neperinčių šios rūšies paukščių visą sezoną
praleido „migruodami“ tarp kaimyninių
Tyrulių ir Sulinkių durpynų, besimaitindami aplinkiniuose laukuose ir abiejų
durpynų teritorijoje. Tyruliuose nuo pat
pavasario iki rudens laikėsi ir būrys (iki
200 individų) neperinčių pilkųjų gervių,
kurių rytinis ir vakarinis šurmulys kartais
primindavo rudeninį gervių skridimą.
Kiekvienais metais Tyruliuose gausėja
perinčių pilkųjų žąsų, kaip visada, gausiai
peri antys: didžiosios, rudagalvės ir dryžagalvės kryklės, pilkosios, šaukštasnapės
antys, po kelias poras kuoduotųjų ir ruda-

Gulbė giesmininkė

Pievinė lingė

Rudagalvė kryklė
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galvių ančių. Visą pavasarį stebėtos kelios
poros didžiųjų dančiasnapių ir klykuolių,
bet patikimų duomenų apie šių rūšių perėjimą kol kas nėra. Centrinėje durpyno dalyje peri keletas mažųjų kragų porų.
Durpyno pietiniame pakraštyje augančiame miške perėjo juodasis gandras, kuris
kartais maitindavosi pelkėje, ir mažasis erelis rėksnys. Šalia durpyno įsikūrė tik viena
jūrinių erelių pora, kuri sėkmingai užaugino
jauniklius, o pačioje pelkėje perėjo nendrinės
ir pievinės lingės, paprastieji suopiai. Visą
sezoną Tyruliuose buvo matomi keletas
vištvanagių, paukštvanagių, vapsvaėdis ir
keletas sketsakalių. Per migraciją virš pelkės
vandens telkinių regėtas erelis žuvininkas.
Atliekant tvarkymo darbus atverti dideli pelkės plotai sudarė itin palankias
sąlygas perintiems ir migruojantiems tilvikiniams paukščiams. Tyruliuose labai pagausėjo perinčių pempių ir perkūno oželių
bei brastinių tilvikų. Gausiau – net 7 poros – aptikta ir raudonkojų tulikų. Tačiau
didžiausią džiaugsmą sukėlė pirmą kartą
rastos 2 poros perinčių tikučių ir didžioji
kuolinga pietinėje durpyno dalyje. Didelė
tikimybė, kad Tyruliuose ir jų pakraščiuose
peri ir daugiau didžiųjų kuolingų, nes šių
paukščių balsai girdimi per visą perėjimo

sezoną, o pavienių besimaitinančių individų kartais aptinkama aplinkinėse pievose.
Kaip visuomet, centrinėje durpyno dalyje perėjo upiniai kirlikai, kanalų pakraščiuose – krantiniai tilvikai. Balandžio–gegužės mėnesiais pelkėje nuolat stebėti nemaži būreliai gaidukų, tačiau perinčių patelių nerasta. Antroje šlapios 2016-ųjų vasaros pusėje įmirkusiuose atviruose pelkės
plotuose, beveik prie visų atviro vandens
plotelių, pasirodė ir migruojantys žaliakojai tulikai, tamsieji tilvikai, griciukai, juodakrūčiai bėgikai, tikučiai ir būriai gaidukų.
2016 m. vasarą Tyruliuose rastos dar
2 naujos perinčių paukščių rūšys – urvinės
kregždės, įsikūrusios šviežiai nukastuose
kanalo kraštuose, ir paprastasis purplelis
pietinėje durpyno dalyje. Be naujų aptiktų
rūšių, kaip ir kasmet, Tyruliuose įsikuria
keletas porų plėšriųjų medšarkių, gausiai
peri ilgasnapės vištelės, slankos, įvairūs
smulkieji giesmininkai. Čia nuolat maitinasi upinės ir juodosios žuvėdros, paprastieji
ir rudagalviai kirai, baltieji ir pilkieji garniai. Tačiau šie paukščiai Tyrulių pelkėje
neperi. Pavasarį palyginti gausiai apsistoja
mažieji dančiasnapiai.
Rudeniop, durpynui nutilus ir ištuštėjus, atėjo laikas čia suskrendančių migruojančių pilkųjų gervių apskaitoms. Rugsėjo
viduryje nakvynei Tyruliuose susirinko jau
per 1 800 paukščių.
Apibendrinus paskutinių metų išsamius ornitologinius tyrimus, galima drąsiai
teigti, kad dabartinių Tyrulių pelkės PAST
tikslinių rūšių – perinčių didžiojo baublio ir
švygždos bei migruojančių gervių – būklė
gerėja. Be to, būtina pabrėžti, kad dar kelios
rūšys dėl jų gausumo turėtų būti įtrauktos į
šios paukščiams svarbios teritorijos tikslinių
rūšių sąrašą. Tai gulbė giesmininkė, plovinė
vištelė ir pilkoji meleta. Tikimės, jog jos papildys dabartinį sąrašą.

Brastinis tilvikas
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Taurusis elnias

Tyrulių žinduoliai
Tyrulių pelkės teritorijai būdinga palyginti didelė žinduolių įvairovė. Nepaisant
ankstesniais metais čia vykdytos plataus
masto durpių gavybos, atsikuriančioje pelkėje aptinkama įvairioms ekosistemoms –
vandenims, pelkėms, miškams, atviram
kraštovaizdžiui – būdingų žinduolių.
Nors tiksliniai žinduolių tyrimai nebuvo
atlikti, tačiau įgyvendinant projektą (2013–
2016 m.) teritorijoje besilankantys Lietuvos
ornitologų draugijos darbuotojai rinko duomenis ir apie pastebėtus žinduolius ar jų
veiklos pėdsakus. Tikslingai buvo tiriama
tik šikšnosparnių fauna. 2015 m. ir 2016 m.
birželio mėnesiais, naudojantis specialiu ultragarso detektoriumi ir automatiškai rūšį
identifikuojančia programine įranga, buvo
tiriama jų rūšinė įvairovė ir paplitimas.
Iš vabzdžiaėdžių žinduolių kone leng
viausiai aptinkami kurmių veiklos pėdsakai, kuriuos nesunku pastebėti keliaujant

išilgai visos durpyno teritorijos besitęsiančiu keliu. Nuo pat ankstyvo pavasario, jau
kovo pabaigoje, įvairiose kelio vietose galima aptikti paviršinių kurmių urvelių, o
kelio pakraščiuose – ir pačių kurmiarausių.
Aplink Tyrulių pelkę esančiose gyvenvietėse pastebima ežių, o aplinkiniuose laukuose

Stirna
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miškų pakraščiuose. O virš atviro vandens
besimaitinančių vandeninių ir kūdrinių pelėausių buvo rasta tik prie šiaurinėje pelkės
dalyje esančių didžiųjų tvenkinių. Tikėtina,
kad šių dviejų rūšių dienojimo ir galimos
veisimosi vietos yra Tyrulių gyvenvietėje.
Dažniausiai pastebimas graužikų būrio
atstovas – upinis bebras – Tyrulių pelkėje
aptinkamas visur. Visų tvenkinių pakrantėse ir didžiųjų sausinimo kanalų pakraščiuose labai daug jų veiklos pėdsakų: užtvankų, nugraužtų medžių, įgriuvusių
urvelių, šliūžių ir trobelių. Tai didžiausią
įtaką natūraliam pelkinių buveinių atsikūrimui ir biologinės įvairovės didėjimui
turintis durpyno gyvūnas, todėl čia juos
reikėtų itin globoti ir saugoti. Brandesniuose miško sklypuose gyvena voverės,
o atviruose plotuose buvo aptikta pievinių
pelėnų, tad tikėtina, kad teritorijoje gyvena
dauguma įprastų pelkių graužikų rūšių.
Durpyno teritorijoje nuolat stebimi abu
kiškiažvėrių būrio atstovai – pilkasis ir

Rudasis nakviša

randama negyvų paprastųjų ir vandeninių
kirstukų, nors durpyno teritorijoje šių gyvūnų ar jų veiklos pėdsakų neteko aptikti.
Šikšnosparniai. Įvairiose Tyrulių pelkės
vietose naktį pastebėta šiaurinių šikšnių. Tai
dažniausia virš šios šlapžemės teritorijos besimaitinanti šikšnosparnių rūšis. Kiek rečiau
virš atvirų ar miškingų durpyno plotų registruojamas rudasis nakviša. Mažesnieji šikšnosparniai – Natuzijaus šikšniukas ir šikšniukas nykštukas – aptikti įvairiose durpyno
vietose prie tvenkinių, didesnių kanalų ar

Briedis
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baltasis kiškiai. Tačiau gausiausiai čia gyvena žolėdžiai – porakanopiai žinduoliai,
kuriuos Tyrulių pelkės lankytojai gali matyti visais metų laikais. Bene dažniausiai
regimos stirnos, taurieji elniai ir briedžiai,
kurie čia tikrai įprasti ir atidesniems stebėtojams nesunkiai aptinkami. Tereikia dieną pavaikščioti nuošalesniuose plotuose ir
sausų šakelių traškesys ar augalijos šlamėjimas išduos netoli esant vieną iš stambesniųjų žinduolių. Rudenį Tyrulių durpyno
teritorijoje vyksta įspūdinga tauriųjų elnių
ruja, per kurią, net nenuklystant nuo pagrindinio kelio, galima išgirsti baubiant
5–6 elnių patinus. Norint stirnas, elnius ar
briedžius pamatyti iš saugesnio atstumo,
durpyne reikia apsilankyti anksti ryte ar
vakarop, kai šie žvėrys aktyviau juda keliaudami iš poilsio į maitinimosi vietas,
ar atvirkščiai, ir neretai pasirodo didesnių
atvirų plotų pakraščiuose. Šiaurinėje durpyno dalyje buvo matyti ir danieliai, kurių,
kaip ir šernų, čia nėra labai gausu. Nedideli, 5–7 individų, šernų būriai ar pavieniai
individai dažniau regimi pietinėje, rečiau
žmonių lankomoje, durpyno dalyje.
Plėšrieji žinduoliai Tyrulių draustinyje – bene gausiausia rūšių žinduolių grupė.
Čia kasmet įvairiose durpyno vietose aptinkama vilkų pėdsakų, nuolat matomos
rudosios lapės, kurios durpyno teritorijoje
išveda ir jauniklius. Senuose bebrų urvuose vaikus veda ir gyvena mangutai, o savus
urvus keliose vietose išsirausę barsukai.
Sniege savo pėdsakus dažnai palieka kiaunės, o dumblėtas nusekusių kanalų pakrantes pripėduoja kanadinės audinės. Žuvinguose durpyno tvenkiniuose ir didesniuose kanaluose kasmet stebimos ūdros,
kurių pėdsakai, aptinkami ir žiemą, neretai
nuveda prie nebenaudojamų bebraviečių.
Tyrulių pelkėje 2014 m. ir 2015 m. pavasarį
girdėti lūšių balsai, aptikta ir jų pėdsakų.

Baltasis kiškis

Barsukas

Upinis bebras
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Paprastoji angis

Žuvys, varliagyviai ir ropliai
Žuvys. Prie šiaurinėje durpyno dalyje
telkšančių tvenkinių beveik visada galima
sutikti žvejų, kurių geidžiamiausi ir dažniausiai sugaunami laimikiai yra lydekos,
lynai, paprastieji karosai, ešeriai, kuojos ir
raudės. Šių vandens telkinių ichtiofauna
netyrinėta, todėl žvejų laimikis yra bene

vienintelis šaltinis, iš kurio galima spręsti
apie žuvų rūšinę sudėtį ir gausumą. Taigi,
žinių apie meškeriotojų negaudomas rūšis beveik nėra. Tačiau žinoma, kad, kaip
ir kituose švariuose durpingo dirvožemio
vandens telkiniuose, neišdžiūstančiuose Tyrulių pelkės kanaluose ir tvenkiniuose gy-

Lynas

Auksinis karosas
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vena vijūnai. Šias žuvis galima pamatyti po
pavasarinio polaidžio ar rudens liūčių susidariusiuose upeliuose ar didesnėse balose.
Beje, šių žuvų buvo pastebėta tik iš pietinėje
durpyno dalyje esančio tvenkinio ištekančiose versmėse, nors šiaurinėje pelkės dalyje
sutikti žvejai teigia, jog vijūnų nėra pagavę.
Varliagyvių retų rūšių gausa dabartinė
Tyrulių pelkė neišsiskiria, tačiau čia galima
aptikti ir palyginti retų, į Lietuvos raudonosios knygos rūšių sąrašą įtrauktų rūšių.
Šiltuoju metų laiku neapsemtuose durpyno
plotuose dažniausiai pastebimos varliagyvių rūšys yra paprastoji rupūžė ir rudosios
varlės – smailiasnukė ir pievinė (rusvoji). Pavasario ir vasaros sandūroje seklių vandens
telkinių pakrantėse galima išgirsti tuoktuvinius nendrinių ir žaliųjų rupūžių balsus, o
temstant – ant keliuko išvysti ir medžioklėn
išsiruošusias česnakes. Vasarą visi vandens
telkiniai skamba nuo žaliųjų varlių kurkimo, o pelkės rytiniame pakraštyje almančio
Krioklio upelio užutėkiuose ar vakariniu pakraščiu tekančios Šimšos pakrantėse galima
išgirsti ir pavienių kūmučių balsus.
Vasaros viduryje su vandens telkiniais
besiribojančiuose atviruose durpyno plotuose šmirinėja sausumoje likusios vasaros
praleisti keliaujantys paprastieji tritonai. Šių
gyvūnų aptikta bemaž visuose sekliuose
Tyrulių pelkės vandens telkiniuose. Deja,
bet skiauterėtųjų tritonų Tyrulių pelkėje besilankantys gamtininkai iki šiol dar nerado.
Roplių įvairovė Tyrulių durpyno teritorijoje nedidelė, tačiau čia dažnus gyvavedžius driežus ir angis (gyvates marguoles)
gali nesunkiai sutikti ir atsitiktiniai pelkės
lankytojai. Tyrulių pelkėje uogaujantys vietos gyventojai gyvates mato palyginti dažnai, o durpių gavybos plotuose dirbantys
darbuotojai jų randa ir visiškai plikų durpių
plotuose rinkdami iš durpių klodo išlaisvintas kadaise pelkėje augusių medžių liekanas.

Žalioji varlė

Česnakė

Žalioji rupūžė
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Machaonas

Bestuburiai gyvūnai
Tyrulių durpyne detalūs bestuburių gyvūnų faunos tyrimai neatlikti, tačiau rengiant Tyrulių pelkės gamtotvarkos plano
pagrindžiamąją informaciją buvo renkami
duomenys apie teritorijoje aptinkamus žirgelius ir dieninius drugius. Juos apibendrino
B. Gliwa 2012 m. Tytuvėnų regioninio parko
direkcijai pateiktoje ataskaitoje, kurioje nu-

rodoma, kad Tyrulių pelkės PAST išsiskiria
labai didele žirgelių įvairove, o atskirų šio
būrio atstovų saugomų rūšių – palyginti
gausu. Autoriaus duomenimis, teritorijoje
gali gyventi iki 35 žirgelių rūšių, iš kurių
4 rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą
(LRK). Tai šarvuotoji skėtė (taip pat įrašyta į
ES Buveinių direktyvos II priedą), grakščioji
ir baltakaktė skėtės (abi taip pat įtrauktos į
ES BD IV priedą) bei mažoji nehalenija.
Vertinama, kad daugelio žirgelių rūšių
vietinės populiacijos yra stabilios, o atsikuriant pelkinėms buveinėms ir nemažėjant
vandens lygiui esamuose vandens telkiniuose (vandens sklidinuose karjeruose,
bebrų užtvenktuose melioracijos grioviuose ir kt.) šių rūšių populiacijos gali išlikti
gyvybingos ir ateityje.
Tyrulių PAST B. Gliwa aptikto ir tris į
LRK įrašytas dieninių drugių rūšis: rudakį
satyriuką (taip pat ES BD IV priedo rūšį),

Dygusis ragijus
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tamsiąją šaškytę, machaoną ir auksuotąją
šaškytę (ES BD II priedas). Be to, autorius
nurodo, kad Tyrulių durpyne buvo rasta
visoje Europoje labai reta juodoji etmija, o
Tyrulių pelkė yra tik antroji šios rūšies radavietė Lietuvoje. Projekto „Lietuvos ekologinė įvairovė“ darbo grupė 1997 m. išleistame
leidinyje „Lietuvos gamtinė įvairovė: Radviliškio rajonas“ nurodo, kad pietinėje Tyrulių
durpyno dalyje buvo aptiktas Lietuvoje retas vabalas žalvarinis puošniažygis. Iš viso
Tyrulių pelkėje atliktų tyrimų metu jie užregistravo 63 dvisparnių, 19 plėviasparnių,
10 tiesiasparnių ir 15 žirgelių rūšių.
Įgyvendinant projektą bestuburiai gyvūnai nebuvo specialiai tiriami, tačiau neliko nepastebėti. Štai projekto gamtotvarkos
veiklų poveikį augalijos kaitai tyrusi botanikė A. Kriaučiūnienė 2016 m. birželį viename
iš šiaurinės pelkės dalies tvenkinių aptiko į
LRK įrašytą medicininę dėlę. Neabejojama,
kad buvusios didžiausios Lietuvos atviros
žemapelkės biologinę įvairovę tyrinėsiantys gamtininkai ateityje čia dar atras naujų
nykstančių ir saugomų bestuburių rūšių.

Šarvuotoji skėtė

Pieviniai perlinukai

Gluosninis kelmagraužis

Žaliaakis melsvys
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Apskritalapė saulašarė

Tyrulių pelkės augalai
pirmykštė pelkių augalija buvo sunaikinta.
Išeksploatuoti šlapi plotai apaugo nendrėmis, o pažemėjęs vandens lygis leido kurtis
ir sparčiai augti berželiams, pušims ir kark
lų bei šaltekšnių krūmams, kurie vietomis
sužėlė į sunkiai įžengiamus brūzgynus.
Vandens netekusi durpė sparčiai mineralizuojasi ir tampa tinkama augti visiems augalams, kurių sėklas atpučia vėjas, atneša
gyvūnai arba žmonės. Todėl išeksploatuotose durpyno teritorijose šiandien auga sausoms pievoms būdingos paprastoji karlina ir
skėtinė širdažolė, pamiškės pievų katilėliai,
baltagalvės ir jonažolės, apypelkio miškams
būdingos kriaušlapės ir žemuogės. O ant
pakelės pylimų galima rasti įvairios augalijos, pradedant dirbamų laukų piktžolėmis ir
baigiant rapsais ar net pomidorais.
Vykdant Tyrulių pelkės atkūrimo darbus: tvenkiant nusausintus plotus, šienaujant nendres, kertant medžius bei krūmus,

Pelkės – tai nuolatos užmirkę žemės
paviršiaus plotai, apaugę savita augalija.
Pelkių augalai, dar vadinami durpojais,
yra ypatingi, nes auga labai atšiauriomis
sąlygomis. Įspūdingai ir kartais net jaukiai
atrodanti pelkė nėra svetinga. Substratas,
kuriame gyvena augalai, yra durpės ir jos –
blogas šilumos laidininkas, todėl pavasaris
į pelkę ateina kur kas vėliau nei į miškus ir
pievas. Durpėse beveik niekada netrūksta
augalams reikalingo vandens, tačiau jame
labai mažai deguonies, jis rūgštus, nemaistingas ir jame gausu daugeliui augalų
kenksmingų junginių. Ekstremalios sąlygos
reikalauja ypatingo prisitaikymo, todėl pelkėse susiformuoja savitos augalų bendrijos.
Tipiškų pelkinių augalų bendrijų šiandien Tyrulių pelkėje nedaug, jos aptinkamos fragmentiškai ir užima nedidelius plotus. Prieš pradedant durpių gavybą, Tyrulių
pelkynai buvo nusausinti, o kasant durpes
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buvo sudarytos sąlygos atsikurti pelkinių
augalų bendrijoms. Kad jos gali atsikurti,
rodo nušienautų nendrių ir iškirstų krūmų
vietą skubančios užimti viksvos, kūlingės ir
švyliai. Į tamsią atvirą durpę besikabinančios saulašarės ir pavieniai kiminų kereliai
išdega saulėje ir bando įsikurti vėl, o kartą
išdygusios saidros atlaiko visus išbandymus
ir pasilieka ilgam. Atsikūrusios pelkinių augalų bendrijos demonstruoja nepaprastą stabilumą ir atsparumą išoriniams veiksniams.
Joms nedaro pastebimos įtakos nei besniegės
žiemos, nei stiprios pavasario šalnos, nei vasaros kaitra ir sausra. Pelkinės augalų bendrijos ne tik sukuria unikalų pelkių peizažą,
bet ir buveines pelkėse perintiems ar traukiant apsistojantiems paukščiams.
Iš pelkių augalų pirmiausia minėtinos
spanguolės. Tai tikras pelkių lobis. Naudingųjų medžiagų gausa ir įvairove joms neprilygsta jokios kitos mūsų krašto uogos. Spanguolėse esančios vaisių rūgštys jų gerąsias
medžiagas užkonservuoja ilgam. Žiemą sušalusios, o pavasarį atšilusios uogos išsaugo
beveik nepakitusias savo savybes. Spanguolių uogas lesa gervės ir tetervinai, jomis mielai smaguriauja žinduoliai, o lapais minta
drugių vikšrai. Keista, bet spanguolių išvaizda primena augalus, kurie auga drėgmės nepritekliaus sąlygomis ir yra priversti taupyti
vandenį. Šitaip jos stengiasi suvartoti kuo
mažiau pelkės vandens, kuris yra rūgštus, o
kartais net nuodingas. Be to, jos visžalės, nes
smulkiam augalui augant ekstremaliomis
sąlygomis ir nokinant dideles uogas, matyt,
nenaudinga kasmet išauginti naujus lapus.
Tyrulių miestelio ir apylinkių gyventojos pasakoja, kaip vaikystėje drauge su mamomis, o paskui jau pačios eidavo į Tyrulių
pelkę rinkti spanguolių, kurių čia būdavo
„kaip pripilta“. Jų pririnkdavo ne krepšius,
o maišus, vėliau vežimais pargabendavo namo. Tam tikslui net lieptus į sunkiai

prieinamas pelkės vietas nusitiesdavo. Tais
vietomis dar išlikusiais lieptais pasiekus
buvusių spanguolynų vietas, šiandien pasitinka tankūs nendrynai. Tačiau vykdant
pelkės atkūrimo darbus, patvenkus sausinimo griovius ir šienaujant nendres jų vietoje
pamažu kuriasi viksvos ir samanos. Laikui
bėgant tarp jų sudygs ir paukščių atneštos
spanguolių sėklos.
Svarbesni už kitus augalus turėtų būti
kiminai, beveik ištisai dengiantys aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių paviršių. Jų
viršūnės nuolat auga, o rūgščioje terpėje lėtai yrančios apatinės dalys virsta durpėmis.
Kiminai sugeria drėgmę visu savo paviršiumi, todėl sukaupia vandens dešimtis kartų
daugiau, negu patys sveria. Rūgšti pelkės

Pelkėje žydi spanguolės

Statieji atgiriai
23

sąlygas pelkių paukščiams. 2014–2016 m.
tvarkytuose plotuose viksvynai vietomis
įsikuria buvusių nendrynų plotuose. Tai
labai svarbu saugomoms švygždoms, daugeliui tilvikinių paukščių.
Saulašarė – vabzdžiaėdis augalas, klastingas grobuonis. Žvilgančios „saulės ašaros“, viliojančios smulkius vabzdžius, yra
lipnios. Vos prisilietusį vabzdį įklampina,
o besistengdama išsivaduoti auka paliečia
vis daugiau lipnių plaukelių. Pamažu lapas
savo auką uždaro ir suvirškina, išskirdamas
fermentus, labai artimus mūsų skrandžio
sulčių fermentams. Taip saulašarė apsirūpina azotu, kurio labai trūksta pelkių durpėse. Tyrulių pelkės saulašarės demonstruoja
ypatingą atkaklumą, bandydamos užkariauti bent kiek drėgmės turinčią, kitų augalų dar neužimtą durpę ir šitaip pradeda
formuoti pelkinių augalų bendrijas.
Skendenis – dar vienas augalų pasaulio
grobuonis, plūduriuojantis sekliuose Tyrulių pelkės vandens telkiniuose, kurie susidarė iškasus durpes. Jis taip pat randamas
tarp aukštų kupstų susidarančiose vandens
balutėse, kur jį esant išduoda ryškiai geltoni
trumpam iškelti žiedai. Dalis šio augalo lapų
virtę sudėtingais maišeliais-spąstais, turinčiais vožtuvą, kuris atsiveria tik į vidų. Skendenio grobis – smulkučiai vandens bestuburiai, paliečiantys vožtuvą ir maišelyje esančio
vakuumo įtraukiami vidun bei suvirškinami.
Atskiro aprašymo verti dar bent šimtas
Tyrulių pelkės ir apypelkio miškų augalų.
Vieni todėl, kad įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą (baltijinė gegūnė, statusis atgiris,
lieknasis švylys), kiti – neįrašyti, bet palyginti reti šalyje (pelkinis skiautalūpis, dvilapė blandis, tekšė) arba tiesiog labai gražūs (gailis, balžuva, mandrauninkė ir kt.)
Augdami kartu jie sukuria palankias sąlygas perėti pelkių paukščiams ir gyventi bei
maitintis daugybei įvairių kitų gyvūnų.

Vaivoro (girtuoklės) uogos

aplinka nepalanki bakterijoms daugintis,
todėl kiminai būna beveik sterilūs. Šios jų
savybės neliko nepastebėtos. Kiminai buvo
klojami tarp rąstų statant medinius namus,
nes apsaugodavo medieną nuo perteklinės
drėgmės, puvinio ir kenkėjų, buvo dedami
žiemai į bičių avilius jiems apšiltinti, naudoti
kaip tvarsčiai sunkiai gyjančioms žaizdoms
gydyti. Tačiau kiminai nėra tokie jau geri
kitiems augalams. Nuolat augdami aukštyn, jie bando apaugti kitus augalus ir šitaip
užimti jų vietą. Todėl tarp kiminų tarpstantys augalai priversti nuolat su jais kovoti ir
visais įmanomais būdais stiebtis aukštyn.
Tačiau taip kiminai neleidžia pelkėms apaugti sumedėjusia aukšta žoline augalija.
Sunku įsivaizduoti pelkę ir be baltapūkių švylių. Jų sėklas gaubiantys pūkai suteikia pelkei baltą akcentą vasarą, o gelsvus
žiedynus anksti pavasarį nepriteklių laikais žmonės valgydavo ir vadino kulynais.
Žemapelkėse, o neretai ir tarpinio tipo
pelkėse karaliauja viksvos. Dėl savo biologinių savybių jos gerai prisitaikė augti šlapžemėse. Pelkių paukščiai mielai peri viksvų
sąžalynuose ir lesa jų sėklas. Jaunos viksvos
tinka gyvulių pašarui, senos naudotos kraikui ir čiužiniams kimšti. Kai kurios viksvos
pasižymi pluoštinėmis savybėmis ir buvo
naudojamos virvėms bei maišams gaminti.
Dėl Tyrulių pelkės atkūrimo darbų viksvų
pastebimai daugėja, o tai sudaro palankias
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Pjaunamos nendrės

Įgyvendinant projektą atlikti Tyrulių
pelkės atkūrimo darbai ir jų svarba
ir įgyja kupolo formą, todėl visas joms reikalingas vanduo gaunamas kritulių pavidalu.
Aukštapelkės „augimas“ trunka tūkstančius metų, o susikaupusiame durpių klode
užrakinami ir patikimai saugomi didžiuliai
anglies kiekiai – dėl to šios buveinės, kaip
atmosferoje esančio CO2 surišėjos, svarbios
mūsų planetos klimatui. Atviros žemapelkės taip pat kaupia biomasę labiau susiskaidžiusių durpių pavidalu, tačiau jos „auga“
lėčiau. Ilgainiui žemapelkės gali virsti
tarpinio tipo pelkėmis, o vėliau, įsivyraujant kiminams, pereiti į aukštapelkės tipo
buveinę. Šį buveinių virsmą įrodo tai, kad
eksploatuojant durpynus kadaise buvusiose
aukštapelkėse viršutiniuose durpės kloduose glūdi šviesios „aukštapelkinės“ (mažai
susiskaidžiusios) durpės, o pelkės dugne –
tamsios „žemapelkinės“ durpės.

Kodėl reikia „tvarkyti“ sunaikintas ir
pažeistas pelkes?
Pelkės – perteklinės drėgmės vietose
susidariusios gamtinės buveinės, kurioms
būdingos tam tikros specifinės ir palyginti
įvairios aplinkos sąlygos: aukštas gruntinio vandens lygis, skurdus (aukštapelkėse),
arba priešingai – įvairių mineralinių medžiagų persotintas (žemapelkėse) organinis
gruntas, stipriai rūgšti arba šarminė terpė.
Dėl šių sąlygų nulemtų aplinkos ypatumų
pelkėse susiformuoja savita augalija ir gyvūnija, o žmogaus veiklos nepažeistose pelkėse vyrauja tokios rūšys, kurioms gyventi
būtinos sąlygos užtikrinamos tik šiose, kartais „šlapynėmis“ vadinamose, buveinėse.
Nepažeistos aukštapelkės dėl nuolat besikaupiančios iki galo nesuyrančių kiminų ir
kitų augalų (durpojų) biomasės nuolat auga
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Projekto teritorijos schema
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Pelkėse svarbiausias yra vanduo, todėl
viena iš pagrindinių gamtotvarkos priemonių išeksploatuotoms pelkėms atsikurti yra
palankaus hidrologinio režimo sugrąžinimas. Būtent ši prielaida yra svarbiausia norint, kad dabar sausuose durpyno plotuose
pradėtų aktyviau kurtis pelkiniai augalai –
durpojai. Žemapelkėse vyraujančios viksvos ir aukštapelkėse vandenį sulaikančių
kempinių funkciją atliekantys kiminai yra
svarbiausi šių skirtingų pelkinių buveinių
augalijos komponentai.
Didelės, ištisiniu kiminų ir žemų žolių
kilimu padengtos aukštapelkės ar viksvomis
apaugusios atviros žemapelkės yra labiausiai nykstančių pelkių paukščių, tokių kaip
dirviniai sėjikai, didžiosios kuolingos, tikučiai, raudonkojai tulikai, paprastieji griciukai, stulgiai ir švygždos, svarbios buveinės.
Todėl atkuriant pažeistas pelkes daug dėmesio skiriama ne tik tam, kad būtų atkurtas
pelkėdarai palankus drėgmės režimas, bet
ir kiek įmanoma didesniems atviriems, t. y.
medžiais ir krūmais neapaugusiems, plotams formuoti. Pelkėse augantys beržai vegetacijos laikotarpiu išgarina daug vandens,
todėl prisideda prie pelkių augalijai nepalankių drėgmės režimo pokyčių ir yra laikomi pažeistų pelkinių buveinių indikatoriais.
Atkūrus optimalų hidrologinį režimą ir iškirtus medžius, dėl pakilusio vandens lygio
ir įsivyraujančių pelkinių augalų bendrijų ilgainiui medžiams ir krūmams pasidaro sunkiau įsikurti, todėl pelkės ilgai išlieka atviros
su būdingomis pelkių paukščių buveinėmis.
Beveik visuose išeksploatuotų durpynų užmirkusiuose plotuose žolinę pelkių
augaliją pradeda stelbti nendrės. Nors
vandens telkinių pakrančių nendrynai
yra vienintelė didiesiems baubliams tinkama buveinė, jiems pernelyg sutankėjant
ar padengiant visą vandens telkinio plotą,
šie paukščiai negali susirasti pakankamai

maisto, todėl yra priversti perėjimo vietų
ieškotis kitur. Tankių nendrynų plotų mažinimas ir jų suskaidymas į tam tikro dydžio fragmentus pagerina didžiųjų baublių
buveinių savybes ir šių paukščių populiacijos taip tvarkomuose plotuose gausėja.
Palankių hidrologinių sąlygų atkūrimas
Kadangi visoje Tyrulių durpyno teritorijoje yra išlikęs palyginti tankus sausinimo
kanalų tinklas ir didelė šių griovių dalis vis
dar atlieka savo funkciją, daugelyje išeksploatuotų ir apleistų durpyno plotų pelkinėms
buveinėms formuotis nėra tinkamų sąlygų.
Čia vyrauja skurdi augalija arba plika durpė, o pelkinių buveinių fragmentų aptinkama tik grunto daubose arba sausinimo
kanaluose. Per daug sausose vietose pelkė
atsikuria labai lėtai, nes gruntinio vandens

Projekto metu įrengtos užtvankos
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lygis yra pernelyg žemas ir dalis laikinų šlapynių išdžiūsta sausais vasaros mėnesiais.
Pelkėdarai palankaus drėgmės režimo
atkūrimo darbai Tyrulių durpyne buvo
vykdomi pagal 2015 m. paruožtą „Tyrulių
pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projektą“, kurį Lietuvos ornitologų
draugijos užsakymu parengė UAB „Šiaulių
hidroprojektas“. Projektuodami drėgmės režimo atkūrimo techninius sprendimus, šio
projekto rengėjai vadovavosi technine užduotimi, kurioje svarbiausias projekto tikslas buvo sugrąžinti pelkių ekosistemoms atsikurti ir toliau vystytis palankų hidrologinį
režimą, suplanuojant vandens lygio pakėlimą ir palaikymą užtikrinančius hidrotechninius sprendimus. Projektuojant hidrologinio
režimo atkūrimo priemones ir jas įgyvendinus, turėjo būti įgyvendintos šios sąlygos:
• Dirvožemio gruntinio vandens lygis
didesnėje atkuriamų plotų dalyje turi būti
kuo arčiau dirvos (durpės) paviršiaus, užtikrinant tai, kad durpės būtų nuolat įmirkusios, tačiau paviršinio grunto pažemėjimo vietose susiformavę atviro vandens
telkiniai sudarytų ne daugiau kaip 20 proc.
teritorijų ploto;
• Užtikrinti, kad vandens lygis išliktų
daugmaž pastovus;
• Planuojamų užtvankų skaičių ir įrengimo vietas kanaluose projektuoti atsižvelgiant į grunto laidumo ypatumus.
Buvo suprojektuotos, o vėliau įrengtos
32 specialios vandens nutekėjimą sausinimo kanalais mažinančios užtvaros šešiuose
parinktuose plotuose. Jos buvo statomos tik
iš natūralių, vietoje prieinamų medžiagų:
organinio ar mineralinio grunto, medžių ir
krūmų šakų bei plonų rąstų. 2016 m., įvertinus jų poveikį ir atsižvelgus į projekto
stebėsenos komiteto narių rekomendacijas,
daugelį įrengtų užtvankų nutarta sutvirtinti
plastikinėmis spraustasienėmis. Taip pato-

bulintos užtvankos vandenį sulaiko kur kas
patikimiau, o jo perteklius iš plotų nuteka
tik dirvos paviršiumi arba lėtai sunkdamasis per gruntą. Todėl tikimasi, kad įrengtos
užtvankos sulaikys po žiemos susikaupiantį
vandenį per daug sausuose durpyno plotuose ir padės atsikurti palankiam hidrologiniam režimui didelėje pelkės dalyje.
Atvirų plotų formavimas
Visuose plotuose, kuriuose vykdoma
hidrologinio režimo atkūrimo veikla, buvo
šalinama sumedėjusi augalija – medžiai ir
krūmai. Ši priemonė buvo įgyvendinama
tik žiemą, nes tik įšalus gruntui buvo galima visą iškirstą medieną išvežti iš tvarkomų plotų nepažeidžiant žolinių augalų
dangos. Šios veiklos rezultatus Tyrulių
paukščiai palankiai įvertino ilgai netrukus. Beveik visose tvarkytose vietose iškart
po atliktų darbų jau žiemą laikydavosi, o
pavasarį palikuonis vesdavosi plėšriosios
medšarkės. Su vandens telkiniais besiribojančiuose plotuose nuo pat ankstyvo pavasario apsistodavo gulbės giesmininkės ir
pirmosios į pelkę sugrįžusios gervės. Vasarą šie plotai tapdavo nykstančių švygždų
ir raudonkojų tulikų ar plačiau paplitusių
pempių ir perkūno oželių buveinėmis. Tikimasi, kad šiose, naujai sukurtose, atvirose buveinėse, atkūrus hidrologinį režimą,
palankios sąlygos paukščiams išliks dar
ne vienerius metus. To turėtų pakakti, kad
bent dalis Tyruliuose besilaikančių paukščių šią teritoriją įsimintų kaip tinkamą maitintis, veistis ir poilsio vietą. Be to, belieka
viltis, kad ateityje atsiras norinčių tinkamai
tvarkyti šiuos šlapynių plotus.
Užmirkusiuose durpyno plotuose, kurie
per visą apie tris dešimtmečius trukusį apleisto durpyno savaiminės renatūralizacijos
laikotarpį beveik visiškai užžėlė nendrėmis
ir pavieniais sumedėjusiais augalais, taip pat
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pirmiausia reikėjo iškirsti medžius ir krūmus, o vėliau išpjauti ir nendrių sąžalynus.
Šiuose plotuose vykdomais nendrių ir sumedėjusios augalijos šalinimo darbais taip pat
buvo siekiama formuoti atviro tipo buveines
ir sustiprinti čia vietomis atsikuriančių pelkinių augalų bendrijas. Užmirkusiais plotais
įgyvendinant projektą vadintos tos apleisto
durpyno teritorijos, kuriose nesusidarė atviro vandens telkiniai, tačiau durpės paviršius
dėl palyginti aukšto gruntinio vandens lygio
būdavo įmirkęs bemaž visą augalų vegetacijos laikotarpį. Sausesniuose plotuose, kur net
ir vasarą nendres buvo galima pjauti mechanizuotai, nendrynai buvo šienaujami vasaros antroje pusėje. Šiuo laikotarpiu nendrės
dar žaliuoja, todėl jas nupjovus kitais metais
nendrynas ataugdavo gerokai retesnis, o
tarp nendrių stiebų suvešėjo ir kiti žoliniai
augalai, tarp jų įvairių rūšių viksvos. Šiuose
plotuose nendrynai buvo išpjauti pakartotinai ir tai pastebimai pagerino žemažolių
augalų bendrijų įsitvirtinimą jau trečiaisiais projekto metais. Teigiamą įgyvendintų
tvarkymo veiklų poveikį parodė čia atliktų
augalijos tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad
daugelyje užmirkusių durpyno fragmentų,
atlikus tvarkymo darbus, atsikuria pelkinės

augalų bendrijos su kiminais, viksvomis ir
kitais šią buveinę identifikuoti leidžiančiais
augalais bei išryškėja tarpinių pelkių ir liūnų
buveinių bruožai.
Nendrynai dengė ir vykstant renatūralizacijai iš naujo besiformuojančias tarpinio
tipo pelkėms ar net aukštapelkėms būdingas augalų bendrijas. Šiuose plotuose tarp
nendrių buvo galima aptikti kiminų patale
augančių spanguolių, apskritalapių saulašarių ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų. Dauguma šių plotų – liūnai, kuriuose
nepakankamai tvirta augalijos danga neišlaiko net žmogaus svorio. Čia nendrių
bendrijos ir pavieniai sumedėję augalai
mechanizuotai buvo šalinami tik žiemą, kai
po ilgiau užsilaikiusių šalčių susidarydavo
atitinkamą techniką ar dirbančius žmones
pajėgi išlaikyti ledo danga. Atkūrus atvirus
plotus, atlikti augalijos tyrimai parodė, kad
net ir žiemą išpjovus sausus nendrių stiebus
žemųjų žolių ir samanų bendrijos pirmaisiais vegetacijos metais gerokai sustiprėja.
O būtent to ir siekiama pradiniame pelkinių buveinių atsikūrimo etape. Žemapelkių buveinėse vyraujančioms viksvinėms
žolėms ir tarpinio tipo pelkių dangoje vyraujantiems kiminams itin svarbu, kad nuo
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ankstyvo pavasario šalia jų neaugtų saulės
šviesą stelbiantys aukštesni augalai. Be to,
nendrės ir sumedėjusi augalija šaknimis
pasiekia mineralinį gruntą, o po vegetacijos pelkės paviršiuje likusios nudžiūvusios
šių augalų dalys (nendrių stiebai, nukritę
medžių ir krūmų lapai) pelkės paviršinį
sluoksnį papildo mineralinėmis medžiagomis, todėl ir toliau augalijos dangoje lieka
vyrauti derlingesnėse vietose mėgstantys
vešėti augalai. Visi tipiški pelkiniai augalai
prisitaikę augti skurdžiame dirvožemyje,
todėl nendrių ir sumedėjusių augalų pelkinėse buveinėse sukeliama eutrofikacija
ilgainiui tokius augalus išstumia.
Toks nendrių poveikis Tyrulių durpyne
itin akivaizdus apleistuose, anksčiau eksploatuotuose šlapiuose durpių kasimo karjeruose, kuriuos užkariavo nendrės ir čia
suformavo monotoniškus, tankius ir beveik
kitiems augalams įsitvirtinti netinkamus
sąžalynus. Šiose buveinėse skurdi ir fauna.
Tankiuose Tyrulių nendrynuose veisiantis
paukščiams girdimos tik nendrinės startos,
tokių sklypų pakraščiuose gieda ežerinės
nendrinukės, girdimos pavienės mažosios
krakšlės. Visi retieji nendrynų paukščiai
(vandeninės vištelės, kragai, nendriniai
žiogeliai ir kt.) įsikuria tik atviro vandens
pakraščiuose augančiuose nendrynuose.
Iš viso per projekto laikotarpį (2013–
2017 m.) teritorijoje suformuota apie 600 ha
atvirų buveinių.

Pjaunami nendrynai

ištisiniai nendrių sąžalynai netinkami minėtoms saugomoms paukščių rūšims. Todėl
vykdant projektą buvo įgyvendinta kitose
šalyse taikoma nendrynų tvarkymo praktika, kai siekiant pagerinti sąlygas didiesiems
baubliams ir kitiems vandens paukščiams
dideli nendrynų plotai buvo suskaidomi išpjautomis 3–4 m pločio atviro vandens juostomis. Taip suformuota daugiau nendrynų
pakraščių (padidintas vadinamasis pakraščio efektas). Todėl ši priemonė padidina
nendrynų ekologinę talpą. Taip pat išpjautuose nendrynų plotuose pagerėja sąlygos
įsikurti viksvoms ir kitoms žemapelkių ir
vandens augalų bei bestuburių rūšims.
Nendrių stiebai vegetacijos laikotarpiu
specialiomis savaeigėmis nendriapjovėmis
buvo nupjaunami po vandeniu, nes tai
efektyviai sumažina nendrių atžėlimo galimybę, o poveikis yra ilgalaikis. Taip buvo
suformuotos 3–4 m pločio juostos, tarp kurių paliktas maždaug 10 m pločio neliestas nendrynas. Išpjautose juostose kitais
metais atžėlusios retos nendrės išpjautos
pakartotinai ir užtikrintas visiškas nendrių
sunykimas. Projekto metu taip buvo sutvarkyta apie 200 ha tvenkiniuose augančių
nendrynų. Įvertinus 2014–2016 m. atliktos
saugomų paukščių rūšių stebėsenos duomenis nustatyta, kad tiek didžiųjų baublių,
tiek plovinių vištelių gausumas šios veik
los įgyvendinimo plotuose padidėjo.

Tankių tvenkiniuose augančių nendrynų tvarkymas
Tvenkinių seklumose augantys nendrynai – nykstančių didžiųjų baublių, vandens vištelių ir rudakaklių kragų buveinės.
Tačiau sekliuose ir palyginti nedideliuose
Tyrulių durpyno tvenkiniuose vešantys
nendrynai yra labai tankūs, todėl paukščiai
dažniausiai įsikuria tik jų pakraščiuose, o
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„LIETUVOS PAŽEISTŲ DURPYNŲ TVARKYMAS,
ĮGYVENDINANT TYRULIŲ PAUKŠČIŲ APSAUGAI
SVARBIŲ TERITORIJŲ (PAST) ATKŪRIMO DARBUS“
(angl. Demonstrative restoration of the Tyruliai bog as a part
of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatland),
Nr. LIFE12 NAT/LT/001186
Projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), švygždų (Porzana porzana) ir migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus) – bei joms svarbių buveinių būklę ir padidinti jų plotus išeksploatuotose Tyrulių
pelkės dalyse, sugrąžinant pelkinėms ekosistemoms atsikurti palankų hidrologinį režimą, taip
pat mažinant nendrynų ir sumedėjusios augalijos plotus. Tikimasi, kad įgyvendinant numatytas
teritorijos tvarkymo priemones pagerės ir kitiems vandens bei pelkių ekologinės grupės paukščiams, gyvūnams bei augalams būtinos buveinių savybės. Atkūrus pažeistą hidrologinį režimą
būtų pasiektas ir papildomas teigiamas poveikis mažinant nusausintiems durpynams būdingą
anglies emisiją, o tai svarbu sprendžiant klimato kaitos problemą globaliu mastu. Tyrulių pelkės
atkūrimas svarbus ir gamtinio paveldo aspektu, nes tai kadaise buvęs bene didžiausias šalies
žemapelkių ir tarpinių pelkių kompleksas, kuris buvo sunaikintas dėl durpių kasybos.
Įgyvendinus projekto paraiškoje numatytas veiklas, tinkamas hidrologinis režimas turi būti
atkurtas ne mažesniame nei 400 ha plote, o atvirų durpyno plotų pelkinės buveinės tvarkomos ne mažesniame nei 550 ha plote. Hidrologinio režimo atkūrimas ir vietos kelių būklės
pagerinimas taip pat užtikrins geresnę durpyno apsaugą nuo galimų gaisrų, o įrengtos tam
tikrais laikotarpiais transporto priemonių judėjimą ribojančios priemonės leis sumažinti perinčių ar migruojančių paukščių trikdymą. Vykdant 8 viešinimo veiklas numatyta suteikti išsamios informacijos vietos gyventojams ir šalies visuomenei apie Tyrulių pelkės svarbą saugant
nykstančias paukščių rūšis bei jų buveines, taip pat atkuriant žmogaus sunaikintas pelkines
ekosistemas. Informacija apie projekto vykdomus darbus ir pasiektus rezultatus reguliariai
pateikiama projekto interneto svetainėje tyruliai-life.lt.
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