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 Apie projektą

Projektas buvo vykdomas dvejuose Lietuvos regioniniuose parkuose iš viso atkuriant 
tris degraduojančias Natura 2000 teritorijas, BAST Šauklių riedulyną (LTSKU0002) 
Salantų regioniniame parke ir Vijurkų pievas (LTKEL0017) bei Dubysos upės slėnį ties 
Bazilionais (LTSIA0007) Kurtuvėnų regioniniame parke. Visos trys tvarkomos 
teritorijos priskiriamos europinės svarbos saugomų teritorijų tinklui Natura 2000, 
taigi projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie šiam tinklui priklausančių gamtinių 
buveinių išsaugojimo. 
Pagrindinis šio projekto tikslas buvo atkurti palankią EB svarbos gamtinių buveinių 
būklę, išsaugoti jas nuo išnykimo ir užtikrinti ilgalaikį teigiamos būklės palaikymą. 
Šiam tikslui pasiekti kaip pagrindinė priemonė buvo pasirinktas ganymas. Kadangi 
trys tvarkomos teritorijos dideliu atstumu yra nutolusios viena nuo kitos bei skiriasi jų 
sudėtis ir būklė, joms nuganyti buvo pasirinktos skirtingos gyvūnų rūšys. Kurtuvėnų 
regioninio parko teritorijose ganosi projekto metu įsigyta žiemojimui atsparių galvijų 
banda, o Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne - muflonai. 

About the project

The project was carried out in three degrading sites of Community Interest which are 
situated in two regional parks in Lithuania: Šaukliu riedulynas (LTSKU0002)  in 
Salantai Regional Park as well as Vijurku pievos (LTKEL0017) and Dubysos upes slenis 
ties Bazilionais (LTSIA0007) in Kurtuvenai Regional Park. All three sites fall within 
Natura 2000 site network.

The aim of this project was to restore and maintain favorable conservation status of 
natural habitats and species of wild flora of Community concern. Grazing was 
selected as the most appropriate measure to reach this aim. Since all the three project 
sites were far from each other and of various status, they were grazed by different 
animal. Kurtuvenai Regional Park bought a herd  of cattle  adapted to cold climates  
and Salantai Regional Park bought   mouflons.
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The aim of the project to preserve and restore these 
habitats of Community interest:

4030 European dry heaths
5130 Juniperus communis italicu formations on heaths or 
calcareous grasslands
6230* Species-rich Nardus italicu grasslands
6410 Molinia italicu meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-
laden soils
2330 Inland dunes with open Corynephorus ilaticu and Agrostis 
italicu grasslands
6120*Xeric sand calcareous grasslands
6270*Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic 
grasslands
6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of 
the montane to alpine levels
6450 Northern boreal alluvial meadows
6510 Lowland hay meadows
Name of the habitat type and asterisk (*) indicates a priority 
habitat.

BAST ŠAUKLIŲ RIEDULYNAS
Paskutinio ledyno, praslinkusio maždaug prieš 26 tūkstančius metų, suformuotas 
šiaurinėje Salantų regioninio parko dalyje slūgso reliktinį tundros gamtovaizdį 
primenantis Šauklių riedulynas - kadagynas. Tai svarbus gamtinis kompleksas, turintis 
didelę mokslinę, estetinę, pažintinę, mokomąją, istorinę bei rekreacinę vertę. Ledyno 
tirpsmo vandenys į šią 79 ha ploto teritoriją sunešė apie 300 tūkst. m³ riedulių. Didžioji 
dalis atslinko iš Švedijos, kiti iš Alandų salų ir Baltijos jūros, Suomijos ir Botnijos įlankos 
dugno.

Projekto metu siekiama išsaugoti ir atkurti šias 
Europinės svarbos buveines:

4030 Viržynai 
5130 Kadagynai 
6230*Rūšių turtingi briedgaurynai 
6410 Melvenynai
2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės
6120*Karbonatinių smėlynų pievos 
6210 Stepinės pievos
6270 *Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos 
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai 
6450 Aliuvinės pievos
6510 Šienaujamos mezofitų pievos 
*Prioritetinės buveinės



Tvarkymo darbai ir įrengta 
infrastruktūra

Projekto metu Šauklių riedulyne buvo 
iškirsti ir išvežti krūmai iš 43 ha 
teritorijos. Darbai prasidėjo 2013 
metų spalio mėnesį, o baigėsi 2014 
metų sausio mėnesį. Teritorijoje buvo 
įrengtas aptvaras, juosiantis 40 ha 
plota, kurioje ganosi muflonų banda, 
pastatytos šėryklos tuo atveju, jei 
žiemos metu muflonams prireiktų 
papildomo šėrimo. Kad lankytojai 
galėtų susipažinti su šia unikalia 
t e r i t o r i j a  b u v o  p a s t a t y t a s  
informacinis stendas, pratęstas 
medinis pėsčiųjų takas, pastatytas 
apžvalgos bokštelis, laiptai per 
aptvarą. 

Beveik pusė visų riedulių – granito atmainos, randama gneisų ir migmatitų, porfyrų ir 
porfyritų bei kitų uolienų rūšių. Po nedideliu priesmėlio sluoksniu slūgso vandeniui 
nepralaidūs sunkūs priemoliai, todėl tarp akmenų dažnai telkšo vanduo. Riedulyne 
vyrauja nuo 0,3 iki 1 m skersmens akmenys, bet yra ir siekiančių 3 metrus. Nuo senų laikų 
šioje teritorijoje buvo aplinkinių kaimų gyventojų bendros ganyklos, nutraukus ganymą 
retmių ir atvirų plotų augalų bendrijas ėmė užgožti savaime augantys krūmai ir medžiai, 
todėl iškilo grėsmė prarasti čia aptinkamas retas ir saugomas Europos Sąjungos svarbos 
buveines.                              

Šauklių riedulyne randamos 5 europinės svarbos buveinės, retų kerpių, grybų ir augalų rūšių.

Five habitats of community interest and several rare plant and animal species can be found in
Šauklių riedulynas.



pSCI ŠAUKLIŲ RIEDULYNAS
 
Šaukliu riedulynas (Saukliai boulder cite) is situated in the northern part of Salantai 
Regional Park. It was formed by the last glacier approximately 26 thousand years ago. 

3
The water of melting glacier brought about 300 000 m  of boulders into the area of 79 
ha. Most boulders are brought here from Sweden, the Aland Islands and The Baltic 
Sea, The Gulf of Finland and Bothnia. Almost half of these are varieties of granite; the 
others include gneiss and porphyry. Under a thin layer of sand there is a  layer of 
loam, therefore the territory is often waterlogged. The boulder site is predominated 
by boulders of radius up to 1 meter. However, some of boulders are as large as 3 
meters in diameter. 
In the past, farmers from surrounding villages used to pasture their cattle in the area 
and after they had stopped, the area overgrew by trees and other low value vegetation 
putting natural and valuable habitats of Community concern under the threat.

Management of the site and developed infrastructure

During the project there were removed bushes and trees from the area of  43 hectares  
of Šaukliu riedulynas.  The works started in October 2013 and finished in January 
2014. The area was equipped with 40 hectares enclosure for  moufflons.  Feeders and 
mangers were built in case moufflons should be fed in winter time. At the entrance of 
the enclosure  there was erected a notice board. To make this unique area accessible 
and even more attractive for the public, there was built a boardwalk, observation 
tower  and stairs to get into the enclosure.

Grazing of the area

European mouflon (Ovis orientalis musimon) is a subspecies group of the wild sheep. 
This subspecies of mouflons naturally inhabit Corsica and Sardinia islands and lives in 
mountainous terrain. Therefore, they are used to climb rocks or boulders in their 
living environment. While climbing boulders in the project area mouflons "clean" 
stones from mosses and allow to settle rare lichen species on boulders. Mouflons are 
herbivorous animals, which feed on grass, leaves, bark, ferns and even mosses. Horns 
of males grow yearly, and they last for their entire live. Therefore, old males have large 
and impressive sickle-shaped horns. In the environment of mouflons have to be 
present steep rocky peaks or rocky terrains. It helps them naturally trim hooves and 
avoid the hoof related diseases.
In December 2015 18 mouflons were released into the area which were brought from 
Panevėžys Forest Enterprise. Two more mouflon rams were brought from Poland to 
improve the genetic structure of the herd. In 2016 ewes gave birth to mouflon lambs 
and the herd is gradually increasing and positive grazing results are expected in no 
time.

Ganymas

Muflonas - tai kalnų avino porūšiui 
priklausantis gyvūnas. Lotyniškas pavadinimas 
- Ovis orientalis musimon. Natūraliai muflonai 
paplitę tik Korsikos ir Sardinijos salose. 
Muflonai Šauklių riedulyne buvo pasirinkti dėl 
gausaus riedulių kiekio. Šie kalnų avinų 
porūšiui priklausantys gyvūnai savo 
gyvenamojoje aplinkoje turi turėti galimybę 
laipioti akmenimis ar uolomis, tad judėdami ir 
ganydamiesi projekto teritorijoje atveria 
apže l ianč ius i r  auga l i jos tankmėje 
besislepiančius įspūdingus riedulius, ant kurių 
mėgsta įsikurti retos kerpių rūšys. Šie gyvūnai 
neišrankūs maistui: ėda žolę, medžių, krūmų 
lapus, žievę, sausą žolę, paparčius ir net 
samanas. Muflonų ragai auga visą gyvenimą, 
todėl vyresnio amžiaus sulaukę individai 
„pasipuošia“ įspūdingais riestais ragais. 
Muflonų kanopos taip pat auga visą gyvenimą, 
todėl jų gyvenamojoje aplinkoje būtinai turi 
būti uolų arba akmenų, kad būtų į ką nutrinti 
kanopas ir jos neperaugtų.
2015 metų gruodį į teritoriją paleista 18 
muflonų, kurie buvo įsigyti iš Panevėžio miškų 
urėdijos. Dar du muflonai atkeliavo iš Lenkijos, 
kad būtų pagerintos genetinės bandos savybės. 
2016 metais bandoje keletas patelių atsivedė 
jauniklių, tad banda pamažu plečiasi ir greitu 
metu bus galima stebėti ženklius ganymo 
rezultatus.



Krūmų kirtimas, šienavimas, ganymas 

Lietuva geografiniu požiūriu, yra miško zonoje. Tad, jei ne žmogaus veikla ir 
pavasariniai ledonešiai, beveik visa mūsų šalies teritorija būtų apaugusi mišku. 
Dubysos aukštupys – ne išimtis. Ilgus metus pievų struktūrą čia palaikė ganomi 
gyvuliai. Tačiau besikeičiant laikams ir galimybėms praktiškai sunyko smulkūs ūkiai, 
kuriems buvo naudingi nedideli užliejamų pievų ploteliai įsiterpę tarp Dubysos upės 
vagos ir apvedamojo kanalo. Nenaudojant natūralios pievos pamažu pradėjo nykti, 
užaugo menkaverčiais krūmais, vienarūšiais žolynais. 
Projekto metu tvarkytos teritorijos pasižymi dideliu mozaikiškumu tiek drėgmės 
režimo, tiek augalijos atžvilgiu. Tad teko taikyti skirtingas tvarkymo priemones. 
iš drėgniausių, jau seniai netvarkomų, tačiau pasipuošusių retų rūšių gausa, pievų 
iškirsti krūmai. Siekiant nepažeisti vertingų augaviečių, darbai vykdyti įšalus gruntui 
ir tik žmonių rankomis. 
Mažiausiai degradavusius sausus plotus pradėta šienauti. Išdžiovintas šienas suktas į 
rulonus ir išvežtas iš teritorijų. Juo žiemą šeriami galvijai. Šienavimo darbai vykdyti 4 
metus, o rezultatai džiuginantys. Drėgnos pievos nebeužželia menkaverčiais 
krūmynais. Stabilizavosi, o vietomis ir padidėjo, lietuviškųjų orchidėjų raudonųjų 
gegūnių populiacija. Gretimose teritorijose, kuriose nevykdyti šienavimo darbai, per 
tą patį laiką, šių augalų populiacija sumažėjo. 
Vis tik vienas didžiausių iššūkių atkuriant pievų naudojimą buvo mėsinių galvijų 
bandos ganymas. Dėl pievų užmirkimo ir reljefo nelygumo ne visur įmanoma naudoti 
šiuolaikinę techniką šienavimui. Tad Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įsigijo 10 
angus veislės galvijų. Šie galvijai ypatingi tuo, jog yra neišrankūs pašaro kokybei ir 
laikymo sąlygoms.  Žiemos metu jiems užtenka nuo vėjo ir lietaus apsaugančios 
pašiūrės. Po dvejų ganymo metų praktiškai neliko dilgėlynų, krūminio builio sąžalynų, 
sumažėjo nendrynai. Jų vietoje susiformavo varpinių augalų bendrijos. 

Dubysa visos Lietuvos mastu unikali upė dėl ypač gilaus 
stačiašlaičio slėnio ir vyraujančių tik kairės pusės intakų. Už 
šias savybes turėtume būti dėkingi ledynui užsilaikiusiam 
dešiniajame upės krante. Šiandieninis, į Kurtuvėnų regioninį 
parką patenkančio, upės aukštupio vaizdas suformuotas ne tik 
natūralių gamtinių sąlygų, bet ir žmogaus rankų. 1825 – 1831 
metais buvo kasamas Ventos – Dubysos perkasas (kanalas), 
siekiant sukurti strategiškai svarbų susisiekimą su Baltijos jūra 
aplenkiant Nemuno žiotis. Dubysos aukštupyje iškastas 
apvedamasis kanalas. Šiuo metu jis natūralizavęsis ir 
nenaudojamas. Pagrindinė vandens tėkmė srūva tai natūraliąją 
vaga, tai kanalu, ankstesniąją vagą paversdama pelkėjančia 
senvage. Šioje vietoje dvi jėgos - gamtos ir žmogaus - sudarė 
unikalią dviejų vandens vagų struktūrą, kurios salose 
formuojasi natūralios pievos, o atskiruose plotuose – ir pelkės.

BAST VIJURKŲ PIEVOS IR DUBYSOS UPĖS 
SLĖNIS TIES BAZILIONAIS

Dubysos slėnio pievose saugoma 6 tipų retos buveinės, 20 gyvūnų 
(vabzdžių ir paukščių) ir  5 augalų rūšys įtrauktos į Lietuvos 
raudonosios knygos sąrašą. 

In Dubysos slėnis there is strictly protected six habitats, 20 species of 
animal (birds and insects) and five plant species listed in Red Data 
Book of Lithuania.



Riverbed structure with grassland and wetlands locked in between. That is the reason 
why the are between. riverbed and channel for many years remained unplowed or 
unsown and stayed natural.

Project activities – removing of shrubs, moving, grazing of cattle

Lithuania is located in the mixed forest-belt of middle climate forest zone. This means 
that if there were no human activity and spring ice drifts in flooded rivers, most of our 
country's territory would be covered in forest. The spring thaw used to increase the 
runoff in upstream Dubysa dozens of times that led the formation and support grassland 
habitats. For years  these natural meadows were grazed by livestock. However, floods 
were reduced due to the restructuring of upstream section of Dubysa river. Moreover, 
due to changing agriculture policies small farms which have maintained flooded 
meadows located between Dubysa riverbed and channel virtually disappeared. Not being 
used the  natural meadows  gradually degraded by overgrowing with shrubs and 
homogeneous grass communities.

It was not possible to begin mowing and grazing right at the begining of project as it was 
necessary to  remove shrubs from the sites. The area is waterlogged, so most of the work 
had to be done manually as the machinery would damage the habitats. 
The mowing of meadows started with the beginning of the project in the areas which 
were less degraded. The collected hay was used as food for cattle in winter time. Mowing 
was carried out for four years, and the results are encouraging, as woody vegetation is 
eradicated from managed areas and the population of the early marsh-orchid population 
has stabilized.

One of the greatest challenges was the use beef cattle in restoring grassland habitats. 
Kurtuvenai Regional Park purchased 10 Angus breed cattle. This breed can graze in poor 
pastures and are adapted to cold climates. It is entirely sufficient to have a shed that 
protects them from wind.  The cattle grazed on reeds, nettles, cow parsley also young 
shoots of shrubs and pines. The last choice was meadowsweet which finally was also 
grazed upon. Two years of grazing have an obvious impact on vegetation community 
structure; homogeneous thickets were replaced by a community of grasses.

 Bridges

The main reason for abandoning of Dubysa upstream meadows was a difficult access of 
the territories by machinery. An artificial island-like structure of the area restricted 
access to the meadows. The the territory was accesible via few places where oxbow 
breaks or via the constructed bridges. This problem was well pronounced in vicinity of 
Vijurkai village. In the past, there were constructed two bridges over the Dubysa channel 
and Dubysa oxbow which were used to drive the livestock or machinery. However, over 
time, the wooden constructions have failed, and the  bridges were no longer used. In 
2012, the bridge over oxbow completely  collapsed. During the Project, the bridge  was 
built over the Dubysa channel, and pipe culvert was built to replace the collapsed bridge 
over the oxbow. The bridge and culvert were designed for modern heavy machinery. The 
reconstruction of infrastructure had a positive effect on the surrounding land-usage. The 
landowners initiated the removal of woody vegetation and started mowing some of the 
privately owned land. 

Tiltai 

Dar viena iš priežasčių lėmusių nutrūkusį Dubysos aukštupio pievų 
naudojimą - tai galimybės į jas patekti su šiuolaikine technika. Įvažiuoti 
įmanoma tik keletoje vietų, kur natūraliai nutrūksta senvagės arba 
žmonių įrengtais tiltais. Perginti gyvulius ar pravažiuoti technikai nuo 
seno naudoti ties Vijurkų kaimu esantys mediniai tiltai. Tačiau laikui 
bėgant medis sutrūnijo, ir tiltai, dėl avarinės būklės, tapo ne tik 
nepravažiuojami, bet galėjo lūžti genant gyvulius. 2012 m. tiltas per 
senvagę visai sugriuvo. Įgyvendinant projektą atstatytas tiltas per 
Dubysos upės apvedamąjį kanalą, o vietoje griuvusio tilto per Dubysos 
upės senvagę įrengta pralaida. Ir tiltas, ir pralaida pritaikyti šiuolaikinei 
sunkiasvorei technikai. Infrastruktūros sutvarkymas akivaizdžiai turėjo 
teigiamos įtakos aplinkinių teritorijų tvarkymui. Privačios žemės 
savininkai savo iniciatyva ėmėsi krūmų šalinimo ir šienavimo darbų.

pSCI VIJURKŲ PIEVOS AND DUBYSOS UPĖS SLĖNIS TIES BAZILIONAIS

Dubysa is a unique river for its deep valleys and  only the left side tributaries prevailing. 
The reason for it is the last ice age and movement of the glacier, which stayed for some 
time on the right bank of the river. The valley of the river is well engraved into the 
landscape and is already observed in the upper reaches of the river which lies in 
Kurtuvenai Regional Park. However, the upper reaches of the Dubysa river were formed 
by both natural processes and human activity. In 1825 - 1831  Russian army soldiers 
excavated Venta - Dubysa channel to connect the Venta river and the Nemunas River 
basins. It gave accesses to the Baltic Sea bypassing the Nemunas delta and at that time it 
was of strategic importance to the Russian Empire. The bypass channel was excavated in 
upper Dubysa. The channel  has naturalized and in some  places it intersects with 
Dubysa riverbed. The main stream of water flows both in the natural riverbed and the 
channel, so the former riverbed and the surrounding territory is being waterlogged. Both 
natural and artificial factors formed a unique double 



VIEŠINIMAS

- Suorganizuoti 4 projekto viešinimo renginiai ir konferencijos, skirti 
bendruomenėms ir visuomenei;
- Teritorijose pastatyti 3 informaciniai stendai;
- Suorganizuota fotografijų apie natūralias pievas paroda;
- Išleisti 2 projekto lankstinukai;
- Projekto metu parengta edukacinė programa ir metodinės priemonės. 
Edukacinės programos tikslas – pristatyti moksleiviams Dubysos upės 
slėnio natūralias pievas, jų vertę, formavimosi procesus ir kylančias 
grėsmes. Programa skirta pradinių ir vyresnių (7 – 9) klasių 
moksleiviams, parengta taikant aktyvaus mokymosi metodus. Programos 
metu dalyviai supažindinami su pievose vykdomais gamtotvarkos darbais, 
jie fotografuoja, piešia, mokosi pažinti augalus ir gyvūnus. Stebėdami 
įvardija miško, natūralios pievos ir kultūrinio lauko esminius skirtumus. 
Renkami ir atpažįstami augalai iš skirtingo tipo pievų. Nustatoma, kurioje 
iš jų augalų įvairovė didžiausia ir kurią galima laikyti natūralia pieva. 

DISSEMINATION

Four events and conferences have been held for the communities and 
general public to raise awareness on management of natural grasslands,
- In all three project sites 4 notice boards have been erected; 
- A photo exhibition on conservation of natural meadows have been 
organized; 
- Two project leaflets have been published; 
- There was  prepared an educational program and methodical means to 
introduce pupils (7 - 9 years old) to the natural values of Dubysa valleys 
meadows, their formation processes, and threats. During the program, 
participants are introduced to nature management measures in 
meadows, they take pictures, draw, learn about plants and animals. While 
using active learning methods, pupils are encouraged to monitor, 
investigate, draw conclusions, that that enable to grasp thee impact of 
human activity on wildlife.


