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Problemos ir aktualijos

Šauklių riedulyno kadagyną

padės prižiūrėti muflonai
Dovilė BARČKUTĖ
Salantų regioniniame parke 79 ha teritorijoje plyti vienas
didžiausių Lietuvoje šauklių riedulynas. tai prieš tūkstančius metų praslinkusio paskutinio ledyno palikimas,
stebinantis reliktiniu tundros gamtovaizdžiu, retais augalais ir didžiausiu mūsų šalyje kadagynu. Kadagių buveinėms formuotis naudingiausias visada buvo ganymas.
Deja, nustojus ganyti ar ganant per menkai, šiose ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriamose vertingose
buveinėse suveša aukštaūgiai medžiai ir krūmai, ilgainiui
nustelbiantys kadagius ir užgožiantys besitraukiančio ledyno išbarstytus riedulius. taip iškyla grėsmė išnykti retoms saugomoms europos Sąjungos svarbos buveinėms.
šiuo metu šauklių riedulyne vykdomas „Life+“ programos finansuojamas projektas „Degraduojančių europinės
svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“, kurio tikslas – ne tik atkurti palankią gamtinių
buveinių būklę ir neleisti joms sunykti, bet ir užtikrinti
ilgalaikį geros būklės palaikymą. įgyvendinant projektą,
riedulyne jau įkurdinta dvi dešimtys įvairaus amžiaus
muflonų. šiems gyvūnams patikėta itin svarbi misija – išlaisvinti riedulius nuo juos slepiančios žolinės augalijos.

Tikimasi, kad muflonai labai pagelbės prižiūrint Šauklių riedulyną
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Veikla

Lietuvos dalyje: gūbriuotosios pūsliakerpės (Lasalia pustulata), suodinosios
saitakerpės (Umbilicaria deusta), daugialakštės saitakerpės (Umbilicaria polyphylla). Gausiausiai šių retųjų rūšių
randama būtent Šauklių riedulyne.
Deja, jų populiacijoms grėsmę kelia riedulynų apaugimas krūmais.

Gūbriuotoji pūsliakerpė

Paprastasis burbulis

LeDyNo PaLiKimaS – šimtai
tūKStaNčių KuBiNių metrų
rieDuLių
Šiaurinėje Salantų regioninio parko
dalyje plytintis unikalus Šauklių riedulynas vadinamas Lietuvos tundra.
Natūralioje paskutinio ledynmečio,
slinkusio prieš 26 tūkst. metų, suformuotoje 79 ha teritorijoje stūkso apie
300 tūkst. m³ riedulių, kuriuos čia sunešė ledyno tirpsmo vandenys. Dauguma
jų atslinko iš Švedijos, kiti – iš Alandų
salų ir Baltijos jūros, Suomijos ir Botnijos įlankos dugno.
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 siekiančių net 3 m.

dagiai labai vešlūs, įvairiausių formų,
siekia net 6 m aukštį. Reliktinį tundros
gamtovaizdį primenančiame riedulyne
aptinkamos augalų buveinės priklauso
Europos ekologiniam tinklui „Natura
2000“. Gamtiniu požiūriu tai unikali
vieta, kurioje verta atlikti detalesnius
mokslinius tyrimus.
Bendrijos, kuriose vyrauja kadagiai,
formuojasi karbonatinguose dirvožemiuose vandens telkinių pakrantėse
arba vietovėse, kur dirvožemiai susidarę ant buvusių vandens telkinių kalkinių darinių. Būtent pastaruoju būdu
susidarė Šauklių kadagynas. Šiame kadagyne yra įsiterpusių viržynų ir rūšių
turtingų briedgaurynų kompleksų su
gausiais bruknių kereliais ir dažnai užmirkstančiuose reljefo pažemėjimuose
vešančiais melvenynais.
Ant riedulių auga retos kerpių rūšys, aptinkamos tik šiaurvakarinėje

tRUMpAlAIKėS
GAMtotVARKoS pRIeMoNėS
NeVeIKSMINGoS
Nuo senų laikų Šauklių riedulyno kadagyne buvo bendros aplinkinių kaimų
gyventojų ganyklos. Ganant gyvulius,
buvo palaikoma atvirų pievų augalijos ir
pavienių kadagių mozaika. Nustojus ganyti, retmių ir atvirų plotų augalų bendrijas ėmė gožti savaime augantys krūmai ir medžiai, todėl iškilo grėsmė, kad
čia aptinkamos retos saugomos Europos
Sąjungos svarbos buveinės išnyks.
Nebeganant ima tankėti medynas
ir kadagynas pamažu virsta mišku.
O miške kadagys miškininkų ne itin
mėgstamas, nes turi daug eterinių aliejų, kurie ypač gerai dega – kilus gaisrui kadagiai pakelia ugnį į viršutinius
ardus. Kita vertus, kadagys nuo seno
labai vertinamas augalas dėl gydomųjų
savybių, kadagynuose grynesnis oras.
Gamtosauginiu požiūriu kadagynai
vertinami dar ir dėl to, kad suformuoja
skirtingo tipo bendrijas, priklausančias
nuo augavietės sąlygų.

rieDuLyNe PrieGLoBStį
raNDa itiN retoS rūšyS
Šauklių riedulynas – svarbus
gamtinis kompleksas, turintis didelę
mokslinę, estetinę, pažintinę, mokomąją, istorinę ir rekreacinę vertę. Dėl
išskirtinių gamtinių sąlygų čia susiformavo savitos augalų bendrijos. Ilgainiui teritorijoje įsivyravo kadagiai, tad
šiandien čia veša didžiausias Lietuvos
kadagynas. Riedulyne augantys ka-
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Į Šauklių riedulyno dalį, kurioje apgyvendinti muflonai, galima patekti per dviejose vietose
įrengtus medinius laiptus

Veikla

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prasidėjus žemės reformai,
Šauklių riedulyno kadagyną Salantų
regioninio parko darbuotojų iniciatyva
pavyko įteisinti kaip valstybinę miško
žemę ir taip išvengti šios teritorijos išdalijimo privatiems asmenims. Miškininkų ir parko darbuotojų pastangomis
čia buvo šalinami krūmai, kad kadagynas išliktų kaip atvira buveinė. Tačiau
trumpalaikės gamtotvarkos priemonės,
tokios kaip krūmų kirtimas, dažniausiai yra neveiksmingos. Dėl to buvo
būtina, kad šioje teritorijoje ir vėl būtų
ganoma. Neganant kadagius kaipmat
ima stelbti greitai augantys berželiai,
karklų krūmai, melvenynuose sparčiai
plinta lendrūnai, o viržynų buveines
stelbia didžialapio šakio sąžalynai.
Iš pradžių buvo bandoma vietinius
gyventojus paskatinti kadagyne ganyti avis. Tačiau to padaryti nepavyko,
nes aplink apstu derlingos žemės ir
ganyklų. Tik Salantų regioninio parko direkcijai pradėjus vykdyti „Life+“
programos finansuojamą projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose
parkuose“ atsidaro reali galimybė vėl
pradėti ganyti kadagyne ir išsaugoti šią
itin vertingą buveinę.
KaDaGyNe jau GyveNa
Dvi DešimtyS mufLoNų
Dar prieš kelerius metus pradėjus
įgyvendinti projektą buvo nutarta Šauk
lių riedulyno kadagyne apgyvendinti
muflonus. Pirmieji gyvūnai į kadagyną
buvo atgabenti šį rudenį.
Muflonai pasirinkti neatsitiktinai.
Nors šiuos gyvūnus nesėkmingai bandyta introdukuoti Lietuvos laukinėje
gamtoje, tačiau jie puikiai išgyvena aptvaruose. Savitai Šauklių riedulyno teritorijai ši rūšis pasirinkta dėl kelių svarių
argumentų. Muflonai neišrankūs pašarui, ėda įvairią žolę, krūmų atžalas, netgi
samanas. Be to, riedulyno dirvožemyje
ir jo paviršiuje slūgso daugybė riedulių,
tad tikėtina, kad kalnų avinams muflonams akmenys primins natūralias gyvenamąsias sąlygas, o gyvūnams laipiojant
rieduliais bus užtikrinta natūrali jų kanopų priežiūra. Muflonams patikėta ir
kita svarbi misija. Viliamasi, kad jie nuės

Rieduliams apaugant aukšta žoline augalija gali išnykti retos tokiose augavietėse įsikuriančios rūšys

riedulius užgožiančią žolinę augaliją.
Šiuo metu aptvare ganosi dvidešimt muflonų. Aštuoniolika gyvūnų
atkeliavo iš Panevėžio miškų urėdijos
aptvarų, o du – iš Lenkijos. Pastarieji
turėtų pagerinti genetines bandos savybes. Žiemą muflonams reikalinga
papildoma priežiūra, todėl jais rūpinsis
Kretingos miškų urėdijos darbuotojai.
rieDuLyNaS PatrauKLuS
viSaiS metų LaiKaiS
Šiandien kone pusę Šauklių riedulyno kadagyno juosia tvora, „išdygusi“
projekto metu. Nuo šiol šioje teritorijoje
šeimininkaus muflonai. Tačiau tai nesutrukdys lankytojams grožėtis unikaliu
riedulyno gamtovaizdžiu. Į šią kadagyno dalį galima patekti per dviejose vietose įrengtus medinius laiptus, kuriais
tereikės perlipti tvorą. Toks ypatingas
įėjimo vidun būdas pasirinktas dėl pa-

prastos priežasties – kad iš aptvaro nepaspruktų muflonai.
Mėgstantys patogumą kadagyną
galės apžiūrėti pasivaikščiodami medine tako dalimi, besitęsiančia iki apžvalgos bokštelio. Palypėjus iki viršaus iš jo
visu gražumu atsiveria lietuviškoji tundra: žiemą čia baltame sniego fone ryškiai žaliuoja kadagių bokštai; pavasarį
aiškiai matomi senoliai rieduliai, vasarą
akys raibsta nuo sužydusių viržių. Kadagyne auga ir nemažai gegužraibinių
augalų: gausu vyriškųjų gegužraibių ir
žalsvažiedžių blandžių, aptinkama ir
retesnių baltijinių gegūnių, pavasariais
geltonus žiedus į saulę kelia paprastieji
burbuliai. O nuo šiol visais metų laikais,
jei nusišypsos laimė, Šauklių riedulyno
kadagyne bus galima pasigrožėti ir besiganančiais kalnų avinais muflonais.
Salantų regioninio parko direkcijos
nuotraukos

Projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose
parkuose“ (projekto Nr. LIFE10 NAT/LT/117) finansuoja Europos Sąjungos „Life+“ programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir projekto partneriai.
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