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ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS
THE ŽEMAITIJA NATIONAL PARK
Žemaitija – vienas iš penkių Lietuvos etnokultūrinių regionų. Šis
kraštas visais laikais galėjo didžiuotis
unikalia istorija. Jis ypatingas ir dabar, o norint pajusti tą išskirtinumą,
pakanka pabendrauti su vietiniais
žmonėmis ir išgirsti jų savitą tarmę.
Žemaitijos šiaurės rytinėje dalyje
tyvuliuoja Platelių ežeras, aplink kurį
1991 m. įsteigtas Žemaitijos nacionalinis parkas. Parkas užima 21 754 ha ir
plyti dviejų savivaldybių – Plungės ir
Skuodo, teritorijoje. Visai šiai teritorijai būdingas kalvotas kraštovaizdis,
susiformavęs praslinkus paskutiniajam ledynui. Kalvų daubose gausu
šlapynių, pelkučių, kurias pamėgę
bebrai, todėl visame parke nesunku aptikti šių stambiausių Europos

Žemaitija, or Samogitia, is one
of the five ethno-cultural regions of
Lithuania. This land with its distinct
history through centuries preserved
uniqueness that most easily may be
sensed through communication with
local people and hearing their distinctly original dialect.
In the north-east of Žemaitija lake
Plateliai lies around which the Žemaitija
National Park was founded in 1991. The
area of the Park is 21,754 ha extending in two municipalities - Plungė and
Skuodas. A hilly landscape observed
across the entire area was formed by
the last glacier retreat. The low lying
areas among the hills encircle wetlands and small marshes the beavers
are fond of, in the Park territory visi-

Pietinė Platelių ežero dalis © Giedrius Norvaišas
Southern part of lake Plateliai © Giedrius Norvaišas
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Žemaitijos nacionalinis parkas © Giedrius Norvaišas
The Žemaitija National Park © Giedrius Norvaišas

graužikų suręstų ar renčiamų namų
ir užtvankų.
Kiek daugiau nei pusę (54 proc.)
parko teritorijos užima miškai. Vyrauja ūksmūs eglynai. Didžiausias miškų
masyvas plyti nacionalinio parko
centrinėje dalyje. Jį sudaro Plokštinės, Paplatelės, Miežlaukio, Liepkalnio, Paburgės miškai. Lapuočių daugiausia Liepijų miške: čia gausiai auga
brandūs ąžuolai, tačiau nemažą dalį
medyno sudaro ir skroblai bei liepos.
Nedideliais ploteliais užsilikę brandūs medynai yra gausybės saugomų
paukščių ir kitų gyvūnų, grybų ir augalų rūšių namai.
Bene visas gyvenimas Žemaitijos
nacionaliniame parke sukasi aplink
Platelių ežerą. Tai giliausias, didžiausias ir bene gražiausias ežeras Žemaitijoje su salomis, pusiasaliais, įlankomis, apjuostas kalvų virtinių, pasidabinęs miškais. Kartu tai ir vienas
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tors may notice lodges and dams built
by these biggest European rodents.
Woods occupy more than half
(54%) of the Park area. Shady spruce
forests prevail here. The biggest forest massif covers the central part
of the Žemaitija National Park consisting of the Plokštinė, Paplatelė,
Miežlaukis, Liepkalnis, Paburgė forests. Prevalence of deciduous trees
is seen in the Liepijos forest where
mature oaks grow, along with hornbeams and linden. Stands of old
trees grouping in small areas shelter
numerous protected species of birds
and animals, mushrooms and plants.
In the Žemaitija National Park life
seethes around Lake Plateliai. It is
the deepest, biggest and perhaps the
most beautiful lake in Žemaitija, with
islands, peninsulas, bays, surrounded
by hilly chains and adorned with forests. Lake Plateliai, 1,205 ha, is one of

didžiausių (aštuntas pagal dydį) ežerų Lietuvoje, tyvuliuojantis 1 205 ha
plote. Ežero vandenys skalauja septynias salas: Pilies, Veršių, Šončelio,
Pliksalę, Briedsalę, Ubagsalę ir Gaidsalę. Visos ežero salos bei Kreiviškių
ir Auksalės pusiasaliai yra valstybės
saugomi gamtos paveldo objektai.
Ežerą maitina net septyniolika mažų
upeliukų, kurie it gyvybės gyslos papildo jį šviežia energija. O štai iš ežero išteka tik viena upė – Babrungas.
Savo tėkme prasiveržusi pro Auksalės pusiasalį, Didžiuosius ir Mažuosius ežero vartus, ji teka į Žemaitijos
kalvų žemumas, kur čiurlendama vingiuoja slėniais iki pat Minijos. Platelių
ežerą suformavusį ledyną mena sykas, reliktinė gėlavandenė žuvis.
Dėl kalvoto, duburiuoto, miškingo Žemaitijos nacionalinio parko reljefo čia susidarė daug įvairaus dydžio
pelkių. Jos užima 9,7 proc. nacionalinio parko teritorijos. Vyrauja šar-

the biggest (the 8th by size) lakes in
Lithuania. The lake has 7 islands: Pilies,
Veršių, Pliksalė, Briedsalė, Ubagsalė,
Gaidsalė and Šončelis. All islands of
the lake, also the peninsulas Kreiviškių
and Auksalė are natural heritage objects protected by the state. 17 rivulets
flow waters to the lake like vital strings
bringing new energy into the lake. The
Babrungas river is the only one taking
its source in the lake. With the stream
cutting its way through the Auksalė
peninsula, the Great and Small Gates
it runs into the lowland among hills
of Žemaitija where the purling stream
twisting across the valleys falls into
the Minija river. The Common Whitefish, a relict freshwater fish, reminds
the glacier that formed lake Plateliai.
Due to the hilly, low lying and
woody relief of the Žemaitija National
Park many marshes of different sizes
emerged. They cover 9,7% percent of
the Park area. Alkaline fens and tran-

Uošnos upė © Marius Karlonas
The Uošna river © Marius Karlonas
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mingos žemapelkės bei tarpinio tipo
pelkės. Mažiausiai yra aukštapelkių.
Dauguma vertingiausių pelkinių buveinių susitelkusios aplink Platelių,
Beržoro, Ilgio, Burgio, Endriuškaičių
ir kitus ežerus – tai Siberijos, Gaudupio, Briedinės, Beržoro, Sidabrinės,
Liepto, Pakryžinės, Pailgio, Paburgės
ir kitos pelkės. Šiaurės vakaruose,
nacionalinio parko paribyje, driekiasi viena iš didesnių, 35 ha užimanti
Barstytalių pelkė. Klampynių, liūnų,
akivarų, medžiais apaugusių salų
išraizgytą slėpiningą, daugiau nei
80 ha užimantį Juodupio pelkių kompleksą saugo Plokštinės gamtinis
rezervatas. Apie 40 proc. Lietuvos
raudonosios knygos augalų rūšių,
aptinkamų nacionaliniame parke,
auga pelkėse. Būtent šiose buveinėse randama didžiausia gegužraibinių
augalų rūšių įvairovė.
Žemaitijos nacionaliniame parke
galima aptikti natūralių, pusiau natūralių ir kultūrinių pievų. Pastarosios vyrauja atvirame kraštovaizdyje.
Natūralių pievų bendrijos biologinės
įvairovės požiūriu pačios vertingiausios. Tačiau daug jų buvo sunaikinta
dar praeito amžiaus antroje pusėje
numelioravus ir apsodinus mišku.
Pievos kinta ir dėl šiuolaikinio ūkininkavimo pobūdžio, o dalis jų yra
apleidžiamos ir apauga krūmais,
medžiais. Nedideli natūralių pievų
lopinėliai nacionaliniame parke išlikę
upelių slėniuose, miško aikštelėse,
kalvų šlaituose, papelkiuose, paežerėse, pakrūmėse.
Žemaitijos nacionaliniame parke
yra išskirti du gamtiniai rezervatai –
10
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sition mires prevail, the number of
raised bogs is smallest among them.
The majority of the most valuable wetland habitats are found at
lakes Plateliai, Beržoras, Ilgis, Burgis, Endriuškaičiai and lakesides of
other lakes – the wetlands, swamps
and marshes of Siberija, Gaudupis,
Briedinė, Beržoras, Sidabrinė, Liepto,
Pakryžinė, Pailgis, Paburgė and others. In the north-west outskirts of the
Park the Barstytaliai swamp, 35 ha, extends. The marshy grassland of Juodupis, more than 80 ha, with quagmires,
quaking bogs, islands overgrown with
trees is protected in the Plokštinė
Strict Nature Reserve. About 40% of
the plant species found in the Park
and included in the Red Data Book of
Lithuania grow in the marshes. Numerous species of the orchid family
plants are found in these habitats.
In the Žemaitija National Park
natural, semi-natural, cultural meadows are found. The latter prevail in
the open landscape. Communities of
natural meadows are most valuable
in view of the biological diversity.
Many of them were destroyed in the
second half of the last century because of erected drainage systems or
afforestation. Condition of the meadows changes due to the nature and
methods of current farming, some
of them become neglected – then
shrubs and trees spread. In the Park
small patches of natural meadows
survived in valleys of the rivers, clearings in the forests, slopes of hills, at
wetland edges, lakeshores, beside
bushes.

Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) © Marius Karlonas
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) © Marius Karlonas

Plokštinės ir Rukundžių. Jų bendras
plotas – 1227 ha (5,6 proc. visos nacionalinio parko teritorijos). Žmonių
nelankomuose rezervatuose ramybę
randa lūšys ir vilkai, peri nemažai retų
rūšių paukščių, tarp jų ir tikslinė saugoma rūšis, miškų vištelė – jerubė.
Parke esama ne tik rezervatų,
bet ir kitų griežtesnės gamtos apsaugos zonų – gamtinių ir kompleksinių
draustinių. Gamtinių draustinių šioje
teritorijoje vienuolika: trys geomorfologiniai, vienas hidrografinis, penki telmologiniai, vienas botaninis ir
vienas botaninis-zoologinis. Bendras
gamtinių draustinių plotas – 1389 ha
(6,4 proc. visos nacionalinio parko
teritorijos). Be jų dar yra dvylika kraštovaizdžio draustinių, kurių bendras
plotas – 8249 ha (38 proc. nacionalinio parko teritorijos).

In the Žemaitija National Park 2
strict nature reserves were designated – those of Plokštinė and Rukundžiai,
with the total area 1, 227 ha (5,6 % of
the Park territory). Lynxes and wolves
find peaceful environment in the strict
nature reserves not visited by people.
Also, rare bird species breed, including
a targeted protected one – the Hazel
Grouse.
Besides the strict nature reserves, in the Park other stringent
nature protection zones exist, i.e.
nature and complex reserves. 11 nature reserves were designated in
this area: 3 – geomorphological, 1 –
hydrographical, 5 – telmological, 1 –
botanical and 1 – botanical–zoological. The total area of nature reserves
accounts for 1,389 ha (6,4% of the
total area of the Park). In addition, 12
11
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Sultekio tvenkinys © Marius Karlonas
The pond of Sultekis © Marius Karlonas

Žemaitijos nacionalinio parko
miškų ir atvirų erdvių mozaikoje, tarp
telkšančių ežerų ir sruvenančių upelių, tarp kalvų ir pelkių duburių, tarp
vienkiemių ir kaimų, galima aptikti
pačių įvairiausių gyvūnų. Žinoma,
kad jų šioje saugomoje teritorijoje
gyvena apie pustrečio tūkstančio rūšių ir kasmet atrandama vis naujų. Iš
jų net apie 130 yra saugomos (įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, Europos Bendrijos svarbos).
Nuo praeito amžiaus aštuntojo
dešimtmečio iki šių dienų Žemaitijos
nacionaliniame parke stebėtos 207
paukščių rūšys. Iš jų 55 įtrauktos į
Lietuvos raudonąją knygą. Nacionalinio parko paukščių rūšinė sudėtis
kinta. Pavyzdžiui, žalvarnis paskutinį
sykį stebėtas 1985 m., dirvinis sėji12
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landscape reserves were designated, 8,249 ha (38 % of the Park area).
Various animals are observed in
the mosaic of forests and open spaces among the lakes and rivulets, hilly
stretches and wetland areas, farmsteads and villages of the Žemaitija
National Park. 2,5 thousand species
were found in the protected area and
new ones are observed each year. 130
species of animals are protected (included in the Red Data Book of Lithuania, also of Community importance).
In the period from 1970s up to
now 207 bird species were observed
in the Žemaitija National Park; 55
species are included in the Red Data
Book of Lithuania.
The composition of the national
list of bird species varies. For example,

kas – 1990 m. O štai nacionaliniame
parke didele retenybe buvusių pilkųjų gervių per pastaruosius keletą
metų labai pagausėjo ir jų trimitavimas girdimas vos ne iš kiekvienos
didesnės pelkės. Gūdžiuose, pelkėtuose miškuose prieglobstį randa ir
keliolika retesnių sparnuočių rūšių:
juodasis gandras, jerubė, žuvininkas,
vapsvaėdis, jūrinis erelis, mažasis
erelis rėksnys, vištvanagis, sketsakalis, žvirblinė pelėda, lututė, pilkoji
ir juodoji meletos, vidutinis margasis
genys, baltnugaris genys, uldukas,
paprastasis purplelis, mažoji musinukė, baltabruvis nykštukas. Pievose,
šlapynėse ir vandens telkiniuose taip
pat sutinkama ne viena reta paukščių
rūšis: rudakaklis, raguotasis, mažasis
kragai, didysis baublys, gulbė giesmi-

the European Roller was observed last
in 1985, the European Golden Plover –
in 1990, whereas the Common Crane,
a rare species formerly, became abundant in recent years and its trumpeting
calls may be heard nearly from all bigger marshes. In sombre marshy forests
peaceful environment may be found
by a dozen of more rare bird species:
Black Storks, Hazel Grouses, Western
Ospreys, European Honey Buzzards,
White-tailed Eagles, Lesser Spotted
Eagles, Northern Goshawks, Eurasian
Hobbies, Eurasian Pygmy Owls, Boreal Owls, Grey-headed and Black
Woodpeckers, Middle Spotted Woodpeckers, White-backed Woodpeckers,
Stock Doves, European Turtle Doves,
Red-breasted Flycatchers, Common
Firecrests. In the meadows, wetlands

Ganomos pievos Žemaitijos nacionaliniame parke © Marija Jankauskienė
Pasture meadows in the Žemaitija National Park © Marija Jankauskienė
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Ubagsalė Platelių ežere © Kristina Stalnionytė
The Ubagsalė island in lake Plateliai © Kristina Stalnionytė

ninkė, pievinė lingė, švygžda, griežlė, ilgasnapė vištelė, lygutė, urvinė
kregždė, ūsuotoji zylė ir kt. Paukščių
rūšių įvairovė žymiai padidėja per pavasario ir rudens migracijas.

14
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and water bodies rare bird species are
also observed: Red-necked, Horned
and Little Grebes, Eurasian Bitterns,
Whooper Swans, Montagu’s Harriers, Spotted Crakes, Corn Crakes, Water Rails, Woodlarks, Sand Martins,
Bearded Reedlings and other birds.
The diversity of bird species increases
in spring and autumn migrations.

APIE LEIDINĮ
ABOUT THE FIELD GUIDE
Paukščių stebėjimas – puikus būdas praleisti laisvalaikį, kadangi sparnuočių galima aptikti kone visur ir bet
kuriuo metu. Tai patvirtina daugelyje
Europos šalių vis labiau populiarėjantis ornitologinis turizmas ar tiesiog išvykos į gamtą. Dažniausiai tam nereikia nei įmantrios įrangos, nei didesnių
pradinių investicijų. Užtenka ir paprasčiausių optinių prietaisų (žiūronų, fotoaparato ar filmavimo kameros) bei
pradinių žinių apie paukščių išvaizdą,
jų balsus bei buveines – ką ir kur galime aptikti tam tikru metų laiku. Nors
paukščių įvairovė santykinai nemaža
net miestuose ar gyvenvietėse, visgi

Birdwatching is an excellent way
to enjoy one‘s leisure time as birds
may be found nearly everywhere and
right along. Ornithological tourism
or simply outing to nature that has
gained popularity in Europe confirms
it. In most cases it requires neither sophisticated equipment nor major initial investments. Minimal optics (binoculars, a camera) and initial knowledge about appearance of birds,
their voices, what and where may be
found in certain seasons are needed.
Though relatively big diversity of birds
occurs in towns or settlements, however, those seeking to discover some-

Stebint jerubę Paplatelės take © Marius Karlonas
Observing the Hazel Grouse in the Paplatelė Nature Trail © Marius Karlonas
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norint aptikti ką nors įdomesnio ar
unikalaus, reikėtų aplankyti kuo įvairesnių vietovių, kuriose išlikusi natūrali, žmogaus mažai paveikta gamta.
Šiuo metu daug informacijos apie
paukščius galima rasti internete, tačiau pastaraisiais metais Lietuvoje išleista ir keletas puikių paukščių pažinimo vadovų, po kurių pasirodymo susidomėjimas sparnuočiais labai išaugo.
Padaugėjo ir interneto puslapių apie
paukščius, besidominčiųjų sparnuočiais grupių socialiniuose tinkluose,
kur žmonės dalijasi informacija apie
paukščius ir jų stebėjimus. Vis dėlto
nemažai stebėtojų susiduria su ta pačia problema – vis dar stinga informacijos apie vietas, kuriose galima tikėtis
sutikti vienų ar kitų rūšių paukščių.
Mintis parengti paukščių stebėjimo gidą, kuriame būtų nurodytos geriausios stebėjimo vietos ir konkretūs
maršrutai mūsų šalyje, leidinio autoriui
kilo 2014 metais. Tačiau tokiam leidiniui parengti reikia rimto pasiruošimo
ir žinių. Mat sudaryti gerus stebėjimo
maršrutus įmanoma tik pačiam esant
patyrusiu paukščių stebėtoju, gerai
susipažinusiu su krašto ornitofauna,
jos paplitimu įvairiais metų laikais ir
kitais ypatumais. Taigi tokio darbo
gali imtis tik ne vienerius metus tose
vietose paukščius stebėję ir gerai juos
pažįstantys gamtininkai. Pirmasis šios
serijos leidinys pasirodė 2017 metais,
lietuvių bei anglų kalbomis išleistas
„Paukščių stebėtojo gidas Nemuno
deltos regione“. Pastarąjį leidinį Baltijos aplinkos forumo iniciatyva ir Šilutės
miesto savivaldybės užsakymu parengė Lietuvos ornitologų draugija. 2018
metais Lietuvos ornitologų draugija
16
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thing more interesting or unique are
advised to visit different sites where
nature has been preserved. Currently, much information about birds may
be found on the internet, also in recent years a few field guides in Lithuanian have been published that have
considerably contributed to raising
interest in birds. The number of internet pages, groups interested in birds
in social media sharing information
about birds and birdwatching has increased. However, many birders face
a problem – shortage of information
concerning birdwatching sites.
The idea to publish a birdwatching field guide including the best
birdwatching sites and routes in
our country based on experience of
other countries occurred to the author in 2014. However, preparation
of such publication needs considerable preparedness and knowledge.
A field guide may be produced by
experienced birdwatchers who have
explored the ornithofauna in the
country, its distribution in different
seasons as well as its other specific
features. Such work may be carried
out only by naturalists who observed
birds in those areas a number of years
and know them very well. In 2017, the
first field guide of this series “Birding
in Lithuania Nemunas Delta Region”
was published in Lithuanian and English. The field guide was prepared by
the Lithuanian Ornithological Society
upon the initiative of the Baltic Environmental Forum and request of the
Municipality of Šilutė. In 2018, the
Lithuanian Ornithological Society initiated and published the second field

inicijavo ir išleido antrąjį šios serijos leidinį, „Paukščių stebėtojo gidas Dzūkijos regione“.
Šį, jau trečiąjį tokio pobūdžio leidinį Lietuvos ornitologų draugija parengė Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijos iniciatyva. Jame aprašyta 11
paukščių stebėjimo maršrutų Žemaitijos nacionaliniame parke (2 iš jų iš dalies patenka ir į parko apsaugos zoną).
Maršrutai apima skirtingas buveines:
užliejamas ir sausas pievas, upių ir paežerių slėnius, eutrofinius ir mezotrofinius ežerus, spygliuočių, mišriuosius
ir lapuočių miškus, žemapelkes, ganomas pievas, agrarinį kraštovaizdį ir kt.
Ši skirtingų buveinių gama Žemaitijos
nacionaliniame parke sukuria ypatingas sąlygas gyventi aibei skirtingų
sparnuočių, kurių šioje, nors ir nedidelėje, teritorijoje užregistruota 207 rūšys. Keliaudami nurodytais maršrutais
tinkamu metų ir paros laiku turėsite
galimybę sutikti ne tik retų šio krašto

guide of this series “Birding in Lithuania Dzūkija Region”.
This field guide has been prepared by the Lithuanian Ornithological Society upon the initiative of the
Žemaitija National Park directorate.
The field guide describes 11 birdwatching sites and routes in the Žemaitija
National Park (2 of them partially fall
under the Park’s protection zone).
The routes cover different habitats:
flooded and dry meadows, river and
lakeside valleys, eutrophic and mezotrophic lakes, conifer, mixed and deciduous forests, fens, pastured meadows, agrarian landscape, etc. In the
Žemaitija National Park the range of
different habitats creates particular
conditions for birds, with registered
207 species in this relatively small
area. Taking the described routes
in proper season and time you will
have an opportunity to find rare birds
in this region, as well as many other

Paukščių stebėtojos Žemaitijos nacionaliniame parke © Modestas Bružas
Birdwatchers in the Žemaitija National Park © Modestas Bružas
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sparnuočių, tačiau ir aibę kitų čia perinčių paukščių rūšių, kurias paprastai
nėra lengva pamatyti.
Būnant gamtoje, ypač stebint retesnius paukščius, labai svarbu laikytis paukščių stebėjimo etikos ir netrikdyti sparnuočių be reikalo. Išskirtinai
svarbu į tai atsižvelgti pavasarį ir vasaros pirmoje pusėje, kuomet paukščiai
gina savo teritorijas, peri ir maitina
jauniklius. Todėl šiuo laikotarpiu reikia elgtis nuosaikiai ir apgalvotai, kad
mūsų buvimas gamtoje jai nepakenktų. Taip pat būtina laikytis ir saugomų
teritorijų lankymo taisyklių, kurios
užtikrina tinkamą gamtos vertybių išsaugojimą. Labai svarbu atminti, kad
paukščių stebėtojas privalo būti gamtos draugas ir puoselėtojas!
Dar viena taisyklė, kurios būtina
laikytis vykstant į gamtą – gerbti privačią nuosavybę. Neretai sparnuočius
stebėti patogu ir gyvenvietėse ar greta
privačių žemių, todėl lankantis tokioje
teritorijoje privalu būti mandagiam ir
į tai atsižvelgti. Kai kuriuose paukščių
stebėjimo maršrutų (Burgio, Gegrėnų, Barstytalių) yra medžiotojų plotai,
įrengti medžioklės bokšteliai, todėl
tamsiu paros metu reikia būti atidiems.
Tikimės, jog „Paukščių stebėtojo
gidas Žemaitijos nacionaliniame parke“ gamtos entuziastams atskleis dar
nematytą šio krašto grožį, supažindins su geriausiomis paukščių stebėjimo vietomis, retomis ir įdomiomis
paukščių rūšimis, pažadins prigimtinę
meilę gamtai ir paskatins labiau domėtis mūsų krašto sparnuočiais bei jų
apsauga.
Taigi, ilgai nelaukite: už žiūronų
ir – į gamtą!
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breededing bird species that are not
easy to find in general.
Being in nature and watching
birds, in particular, it is very important to comply with the birdwatching ethics and not to disturb birds
without any necessity. Spring is an
exceptionally sensitive period when
birds defend their territories, breed
and feed their offspring. In that
period moderate and considerate
behaviour is obligatory, so that our
presence in nature wouldn‘t harm it.
It is also necessary to comply with
the rules of visiting protected areas
that ensure appropriate preservation of nature values. It is important
to remember that a birder must be a
friend of nature and foster it!
Another rule that must be obeyed
in nature – respect to private ownership. Often birdwatching takes place
in settlements or at private properties, so visiting such areas requires
politeness and respect to private
property. Several birdwatching sites
(Burgis, Gegrėnai, Barstytaliai) include hunting areas where hunting
towers are erected, thus birders must
be watchful in the dark.
We hope that “Birding in Lithuania Žemaitija National Park” for nature enthusiasts will disclose unseen
beauty of the country, acquaint with
the most valuable birdwatching sites,
rare and interesting bird species,
arouse natural love for nature and encourage to take interest in birds and
their protection in our country.
So, without any delay let’s take
binoculars and set out to nature!

Padėka
Marijai JANKAUSKIENEI
Už pagalbą ruošiant šį leidinį Lietuvos ornitologų draugija nuoširdžiai
dėkoja ilgametei Žemaitijos nacionalinio parko ekologei ir žinomai Lietuvos
gamtininkei Marijai Jankauskienei.
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patirtimi, žiniomis apie parko gamtos
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maršrutus. Be Marijos Jankauskienės
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Marius Karlonas ir Marija Jankauskienė © Marius Karlonas
Marius Karlonas and Marija Jankauskienė © Marius Karlonas
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KAIP NAUDOTIS GIDU
Bendras žemėlapis. Norėdami greitai rasti reikiamą teritoriją, atsiverskite
knygos gale esantį žemėlapį ir ieškokite jus dominančios teritorijos numerio.
Pagal šį numerį naudodamiesi knygos lapų kraštuose esančia numeracija verskite puslapius ir greitai aptiksite reikiamą teritoriją 1 .
Žemaitijos nacionaliniame parke aptinkamų paukščių rūšių sąrašas pateikiamas leidinio pabaigoje (97 psl). Prie kiekvienos rūšies nurodytas sezoniškumas ir statusas parke.
TOP 3 – trys svarbiausios paukščių rūšys, kurias pastebėti minimoje teritorijoje yra didesnė tikimybė nei kitose vietose.
Tikslinės rūšys – paukščių rūšys, kurias aptikti aprašomoje teritorijoje yra
nemaža tikimybė, tačiau dažniausiai tai reti arba tik šiame regione pastebimi
paukščiai. Šiame sąraše nerasite įprastų sparnuočių rūšių.
Aprašant teritorijas vartojami šie simboliai:
Tinkamiausias metų laikas paukščiams stebėti žymimas spalvomis: – pavasaris; – vasara; – ruduo; – žiema.
– teritorijoje rekomenduojama turėti ne tik žiūronus, bet ir monoklį.
Dažniausiai šis simbolis pridedamas prie teritorijų, kur aptinkama vandens
paukščių arba tilvikų, nes juos paprastai tenka stebėti iš didelio atstumo.
1 – paukščių stebėjimo arba kita svarbi vieta, aprašyta tekste. Visų stebėjimo vietų koordinates su QR kodais rasite 91 psl.
,
,
,
– aprašomi paukščių stebėjimo maršrutai arba
tekste minimi keliai.
– šiaurės kryptis padės lengviau susiorientuoti žemėlapyje.
– mastelis, pagal kurį galėsite tiksliau įvertinti atstumą.
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HOW TO USE THE FIELD GUIDE
The map of described sites. To easily find the area you are looking for,
open the map at the end of the book and find the number of this area. You
may use the numbering on the margins of the book pages – turning the pages
you‘ll easily find the area 1 .
The list of bird species recorded in Žemaitija National Park provided on
page 97. Each species is indicated in seasonal prevalence and status in the
Park.
TOP 3 indicates three most important species in the described area, with
a higher probability to watch them in the mentioned area, compared to other
places.
Notable species means species of birds with a high probability to find
them in the described area, however, in most cases these are rare species of
birds or the ones recorded only in this region. The list does not include common bird species.
For the site description the symbols are used as follows:
The best season of the year for birdwatching is marked in colours:
–
spring; – summer; – autumn; – winter.
– The visitors are advised to have both binoculars and a monocular. In
most cases the symbol is linked to the areas where waterfowl or waders are
watched, as birdwatching there might be done from long distances.
1 – A birdwatching site or any other important site described in the text.
For coordinates with QR codes of all birdwatching sites see page 91.
,
,
,
–���������������������������������������������
Described birdwatching routes or roads mentioned in the text.
– The North direction will enable to better read the map.
– The scale will enable to assess distances more precisely.
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BABRUNGĖNŲ IR GRIGAIČIŲ KALVOS
BABRUNGĖNAI AND GRIGAIČIAI HILLS

TOP 3: Mažasis erelis rėksnys,
vapsvaėdis, griežlė.

TOP 3: Lesser Spotted Eagle, European Honey Buzzard, Corn Crake.

Tikslinės rūšys: gulbė giesmininkė,
klykuolė, didysis dančiasnapis, nendrinė lingė, pievinė lingė, mažasis erelis
rėksnys, vapsvaėdis, griežlė, pilkoji gervė, perkūno oželis, brastinis tilvikas,
pilkoji meleta, tulžys, volungė, margasis žiogelis, upinis žiogelis, paprastoji
medšarkė, raudongalvė sniegena.

Notable species: Whooper Swan,
Common Goldeneye, Common Merganser, Western Marsh Harrier, Montagu’s Harrier, Lesser Spotted Eagle,
European Honey Buzzard, Corn Crake,
Common Crane, Common Snipe, Green
Sandpiper, Grey-headed Woodpecker,
Common Kingfisher, Eurasian Golden
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Vietovės aprašymas. Pietinėje
parko dalyje, daubose tarp kalvų, įsikūrę du nedideli kaimai – Babrungėnai ir Grigaičiai. Kaimus supa mozaikiškas kraštovaizdis su ganomomis
ir apleistomis pievomis, šlapynėmis,
bebrynais, spygliuočių ir mišriaisiais
miškais, o Babrungėnų kaimu pravingiuoja iš Platelių ežero ištekėjusi
Babrungo upė.
Stebėjimo taktika ir vietos. Nuo
Platelių miestelio pavažiavę 7 km
Plungės gatve, dešinėje kelio pusėje
pamatysite nusukimą į žvyruotą kelią
su nuoroda į Babrungėnų kaimą. Pasukę į jį (
) už 2 km privažiuosite
Babrungo upę. Sustokite prie tiltelio
1 ir tyliai pastovėkite – upės šlaituose perintys tulžiai kartkartėmis praskrenda virš upės vagos, todėl kant
riai palaukus ir nusišypsojus sėkmei
čia galite išvysti šiuos smaragdo spalvos paukščius. Šioje vietoje taip pat

Oriole, Common Grasshopper Warbler,
River Warbler, Red-backed Shrike, Common Rosefinch.
Site description. Two small villages Babrungėnai and Grigaičiai – are located
among small hills in the southern part
of the Park. The villages are surrounded
by a landscape reminding of a mosaic of
pastures and neglected meadows, wetland areas, beavers‘ habitats, conifer
and mixed forests; the Babrungas river
coming from lake Plateliai curves across
the village of Babrungėnai.
Birdwatching sites and tactics.
Driving from Plateliai along Plungės
street, beyond 7 km, on the right side
of the road you will see the sign to the
village of Babrungėnai. Turn to this road
(
) and beyond 2 km you will come
to the Babrungas river. Stop at the
bridge over the river 1 and stay quiet
there: Common Kingfishers breeding in

Tulžys (Alcedo atthis) © Dalia Račkauskaitė
Common Kingfisher (Alcedo atthis) © Dalia Račkauskaitė
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1

galite pastebėti didžiųjų dančiasnapių, klykuolių, o netoliese esančioje
šlapynėje peri perkūno oželiai ir pilkosios gervės, kurių balsus lengviausia išgirsti rytais ir vakarais.
Pervažiavę tiltelį už 300 m pasukite į pirmą keliuką dešinėje ir važiuokite juo toliau. Už 1,5 km pravažiuosite seną žvyro karjerą dešinėje ir pietinėje keliuko pusėje dauboje esančią
šlapynę. Už jos pakilę į kalniuką palikite automobilį pakelėje ir palypėkite į kairėje esančią kalvą 2 . Ši
kalva – puiki vieta stebėti gretimuose miškuose perinčius plėšriuosius
paukščius. Įdienojus virš galvos neretai suka ratus mažieji ereliai rėksniai,
vapsvaėdžiai, paprastieji suopiai,
nendrinės lingės. Šalia esančiame
bebrų užtvenktame pievų plote peri
pilkosios gervės, o kartais ir gulbės
giesmininkės. Šlapiuose pakraščių
krūmynuose švilpauja raudongalvės
sniegenos ir svirpia upiniai žiogeliai.

the slopes of the river occasionally fly
over the river bed, your patience and
success may allow you to get a glimpse
of these emerald birds. On the site you
may also notice Common Mergansers,
Common Goldeneyes; in the wetland
area nearby Common Snipes and Common Cranes breed and their voices are
best heard in mornings and evenings.
Having passed the bridge, beyond
300 m, turn to the first road on the
right and drive further. Beyond 1,5 km
you will pass the old sand-pit by and
shortly – a low lying wetland area.
Move further up the hill, leave your vehicle at the roadside and go up the hill
on the left 2 . The hill is an excellent
birdwatching site: from here you may
observe raptors breeding in the surrounding woods. In the daylight Lesser
Spotted Eagles, European Honey and
Common Buzzards, Western Marsh
Harriers often circle above. In the area
nearby dammed by beavers Common

Žemaitijos kalvos iš 3-iojo stebėjimo taško © Marius Karlonas
Žemaitija hills from birdwatching site No. 3 © Marius Karlonas
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1

Paprastasis kiras (Larus canus) ir mažasis
erelis rėksnys (Aquila pomarina)
© Marius Karlonas
Mew Gull (Larus canus) and Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
© Marius Karlonas

Vapsvaėdis (Pernis apivorus)
© Marius Karlonas
European Honey Buzzard (Pernis apivorus)
© Marius Karlonas

Taip pat galima išgirsti bei pamatyti
pilkąsias meletas.
Sugrįžę į automobilį važiuokite
keliuku pirmyn apie 600 m, kol dešinėje pusėje esančioje dauboje pamatysite šlapynę 3 . Čia palikę automobilį palūkėkite – jei stebėjimo taške
2 nepavyko pamatyti mažojo erelio
rėksnio ar vapsvaėdžio, juos išvysti
galite ir šioje vietoje. Pievoje galite
išgirsti griežlių, pievinių kalviukų balsus; pavieniuose krūmuose svirpia
margieji žiogeliai, miško pakraščiuose švilpauja volungės.

Cranes breed and sometimes - Whooper Swans. In wet bushy areas Common
Rosefinches whistle and River Warblers
chirr, Grey-headed Woodpecker.
Having returned to your vehicle
drive further, 600 m, and you will
see a low lying wetland area on the
right. Here 3 leave your car and wait
a little: if you failed to observe Lesser
Spotted Eagles or European Honey
Buzzards on site 2 you may find
them here. In the meadow you may
hear Corn Crakes, Meadow Pipits, in
solitary bushes Common Grasshopper
Warblers chirr, Eurasian Golden Orioles whistle at the forest edges.

Kiti gyvūnai: taurusis elnias, stirna, pilkasis kiškis, upinis bebras, lapė,
barsukas, usūrinis šuo, kanadinė audinė.

Other animals: European red deer,
deer, grey hares, European beavers,
foxes, badgers, racoon dogs, Canadian
minks.
23
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MIŠKAIS APLINK BURGIO EŽERĄ IR PELKĘ
THROUGH FORESTS AROUND LAKE BURGIS AND BOG

TOP 3: žuvininkas,
ūsuotoji zylė.

švygžda,

TOP 3: Western Osprey, Spotted
Crake, Bearded Reedling.

Tikslinės rūšys: ausuotasis kragas, raguotasis kragas, didysis baltasis garnys, didysis baublys, juodasis gandras, rudagalvė kryklė,
kuoduotoji antis, klykuolė, jerubė,
žuvininkas, vapsvaėdis, jūrinis erelis,
mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, paukštvanagis, vištvanagis, sket-

Notable species: Great Crested
Grebe, Horned Grebe, Great Egret,
Eurasian Bittern, Black Stork, Eurasian
Teal, Tufted Duck, Common Goldeneye, Hazel Grouse, Western Osprey,
European Honey Buzzard, Whitetailed Eagle, Lesser Spotted Eagle,
Western Marsh Harrier, Eurasian
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sakalis, ilgasnapė vištelė, švygžda,
laukys, pilkoji gervė, perkūno oželis,
slanka, brastinis tilvikas, rudagalvis
kiras, upinė žuvėdra, naminė pelėda, žvirblinė pelėda, juodoji meleta,
pilkoji meleta, mažasis margasis genys, lėlys, lygutė, nendrinis žiogelis,
mažoji musinukė, ūsuotoji zylė, riešutinė, paprastoji medšarkė, eglinis
kryžiasnapis, raudongalvė sniegena.
Vietovės aprašymas. 6 km į vakarus nuo Alsėdžių, Paburgės kaime,
slūgso Burgio ežeras su jį supančia
pelke ir ošiančiu užpelkėjusiu mišku.
Iš pelkėtų eglynų per daugybę bebrų užtvankų ežerą pasiekia Šilinės
upelis, o Uošnos upė savo kelią iki
Burgio ežero pelkėtais miškais skinasi dar vargiau. Tačiau ežeras – tik
tarpinė jos stotelė: pratekėjusi Burgį

Sparrowhawk, Northern Goshawk,
Eurasian Hobby, Water Rail, Spotted
Crake, Eurasian Coot, Common Crane,
Common Snipe, Eurasian Woodcock,
Green Sandpiper, Black-headed Gull,
Common Tern, Tawny Owl, Eurasian
Pygmy Owl, Black Woodpecker, Greyheaded Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker, European Nightjar,
Woodlark, Savi’s Warbler, Red-breasted Flycatcher, Bearded Reedling, Spotted Nutcracker, Red-backed Shrike,
Red Crossbill, Common Rosefinch.
Site description. Lake Burgis surrounded by a bog and marshy forest is
located in the village of Paburgė, 6 km
west from Alsėdžiai. The Šilinė stream
running from marshy spruce-groves,
past plenty of beaver dams reaches
lake Burgis; and the Uošna river con-

Burgio, Burgalio ir Sklyplaičių ežerai © Giedrius Norvaišas
Lakes Burgis, Burgalis and Sklyplaičiai © Giedrius Norvaišas
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2

upė tęsia savo kelionę gūdžiais Žemaitijos nacionalinio parko miškais.
Keliaudami šiuo maršrutu stebėsite
vandens, pelkių, pievų ir spygliuočių
miškų paukščius. Maršrutas, kurio
ilgis 7,5 km, tinkamas keliauti tik pėsčiomis, todėl jam vertėtų skirti apie
pusę dienos.
Stebėjimo taktika ir vietos. Maršruto pradžia 1 – Paburgės kaime,
ant Burgio ežero kranto. Į Paburgę
atvykti (
) galite Mažeikių–Tauragės asfaltuotu keliu, prieš autobusų stotelę pasukę į miško keliuką
kairėje, o važiuodami nuo Mažeikų
pusės – už stotelės dešinėje. Šiuo keliuku per mišką važiuokite 690 m, kol
pamatysite miškų apsuptą pievą, čia
pasukite į pirmą keliuką dešinėje ir už
100 m vėl įvažiuosite į mišką. Pavažiavę dar 850 m, atvyksite į maršruto

Burgio ežeras © Saulius Sidabras
Lake Burgis © Saulius Sidabras
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tributing much efforts makes its way
through marshy forests to the lake.
However, the lake is just its intermediate point – it flows into Burgis and
continues its way out further through
sombre forests of the Žemaitija National Park. Following this route you
will be able to observe waterfowl,
birds of marshes, meadows and coniferous forests. The route, 7,5 km, is
suitable for hiking only, thus visitors
are advised to plan half a day.
Birdwatching sites and tactics.
The route 1 starts at the village of
Paburgė at the lakeside of Burgis.
You can come (
) to the village
of Paburgė from the high-road of
Mažeikiai-Tauragė, having turned left
to a small forest road just before the
bus stop; or if you go from the direction of Mažeikiai – turn right at the

2

Juodasis gandras (Ciconia nigra) © Marius Čepulis
Black Stork (Ciconia nigra) © Marius Čepulis

pradžią. Prie medinio namuko (Lietuvos geologijos tarnybos seisminės
stoties) palikite automobilį. Jei ant
įvažiavimo į šią vietą bus uždėtas
atitvaras, nuo jo iki seisminės stoties
teks paėjėti pėsčiomis.
Stebėjimą pradėkite apžvelgdami Burgio ežerą. Rudenį ir pavasarį į
ežerą leidžiasi migruojančios antys ir
gulbės, o perėjimo metu įsikuria ganėtinai daug įvairių rūšių paukščių.
Balandį–liepą ežere palanku stebėti
didžiuosius baltuosius ir pilkuosius
garnius, nendrynuose dumsi baubliai,
plaukioja didžiosios, kuoduotosios
antys, rudagalvės kryklės, klykuolės,
gulbės nebylės, ausuotieji kragai.
Peri kelios rudagalvių kirų poros ir
pavienės upinės žuvėdros. Ežerą juosiančiuose nendrynuose girdėti ežerinių nendrinukių, didžiųjų ir mažųjų
krakšlių, nendrinių žiogelių balsai,
sutinkama ir ūsuotųjų zylių. Vakarais

bus stop. Follow the small road in the
forest, 690 m, until you drive up to
the meadow surrounded by forests
and here turn to the first small road
on the right and beyond 100 m you
will enter the forest again. Go further
850 m and you will come to the beginning of the route. Leave your vehicle
at a small wooden house – the Seismic Station of the Lithuanian Geological Survey. If the road entry to the
area is fenced you will have to walk to
the Seismic Station.
Start your birdwatching in the
area of lake Burgis. In migration period migrating ducks and swans land
on the lake, and in breeding period
a variety of bird species is observed
here. In April–July in the lake visitors
may observe Great Egrets and Grey
Herons, from the reed beds booms
of bitterns are heard, Mallards,
Tufted Ducks, Common Goldeneyes,
29
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Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) © Dalia Račkauskaitė
Spotted Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) © Dalia Račkauskaitė

ir rytais ežero nendrynuose švilpčioja
švygždos, galima pamatyti perkūno
oželių, brastinių tilvikų, slankų tuoktuvinius skrydžius. Įdienojus virš ežero
ir jį supančių pievų bei pelkių pradeda
medžioti plėšrieji paukščiai. Sklando
čia pat perinčios nendrinės lingės bei
sketsakaliai, atskrenda jūrinių erelių,
vapsvaėdžių, mažųjų erelių rėksnių,
kartkartėmis apsilanko žuvininkas.
Pakraščių krūmynuose švilpauja raudongalvės sniegenos.
Apsidairę ežere toliau stebėkite
keliaudami pėsčiomis (
). Eidami pakrante pietvakarių kryptimi už
350 m taku įžengsite į nendryną, kurio viduriu srovena iš ežero ištekėjusi
Uošnos upė 2 . Ši vieta – sudėtingiausia viso maršruto dalis, kadangi
tiltelis pastatytas tik per pačią upę, o
nendrynų pakraščiai neretai būna šlapi ar net negausiai apsemti. Žemaitijos
30
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Mute Swans, Great Crested Grebes
swim around. Several pairs of Blackheaded Gulls and individual Common
Terns breed. In the reed beds surrounding the lake voices of Sedge
and Great Reed Warblers, Eurasian
Reed and Savi’s Warblers are heard,
Bearded Reedlings are found. In
evenings and mornings, in the reed
beds of the lake whistling of Spotted Crakes is heard, Common Snipes,
Green Sandpipers, Eurasian Woodcocks demonstrate their lekking
flights. In broad daylight, raptors
start their hunting activities over the
lake and nearby meadows. Gliding
flights are performed by Western
Marsh Harriers and Eurasian Hobbies breeding nearby, White-tailed
Eagles, European Honey Buzzards,
Lesser Spotted Eagles come flying
here, occasionally Western Ospreys

nacionalinio parko direkcija planuoja
įrengti tiltelį per visą šlapią nendryno atkarpą (30 m), tačiau rengiant šį
leidinį minimai atkarpai įveikti reikėjo aukštų žygio arba guminių batų.
Nuo tiltelio per Uošną patogu stebėti ūsuotąsias zyles, perkūno oželius,
mažąsias ir didžiąsias krakšles, ežerines nendrinukes, todėl nevertėtų
skubėti pereiti nendryno, o palūkėti ir
apsidairyti bent 20 minučių.
Perėję Uošnos upę toliau keliaukite kito stebėjimo taško 3 link. Iš
nendryno vedančiu takeliu netrukus
prieisite mišką, o dar po 200 m –
pasieksite laukymę, kurią praeikite
miško pakraščiu, tada vėl pateksite
į miško keliuką. Juo žygiuokite dar
280 m, kol prieisite pirmą keliuką
dešinėje. Čia pasukę į dešinę ir paėję
400 m pasieksite laukymę ant kalvos
3 . Laukymė, kurioje kažkada stovėjo sodyba, – puiki vieta atsikvėpti ir

visit. Common Rosefinches whistle
in bushes at the lakeside.
Having looked around at the lake,
continue birdwatching hiking further
(
). Walking along the lakeshore
in the southwest direction, beyond
350 m, you will come to the path
across the reed area with the Uošna
river 2 in the middle. This place is
the most complicated segment of the
route: there is a small bridge across
the river but often edges of the reed
area are wet and may be slightly
flooded. The Administration of the
Žemaitija National Park plans to build
a foot bridge across the wet segment
of the reed area (30 m), but at the moment of preparation of this publication high hiking or rubber boots were
helpful here. The small bridge across
the Uošna river is a good site to observe Bearded Reedlings, Common
Snipes, Eurasian Reed and Great Reed

Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) © Marius Karlonas
Bearded reedling (Panurus biarmicus) © Marius Karlonas
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ilgiau stebėti paukščius. Prie Šilinės
įsikūrę bebrai užtvenkė upelius, taip
sukurdami ištisą pelkėto miško kompleksą. Pastarajam neliko abejingi ir
sparnuočiai – čia neretai girdėti gervių trimitai, juodųjų meletų klykavimai, vyksta brastinių tilvikų, perkūno
oželių tuoktuviniai skrydžiai. Vakarais ir rytais skraido slankos, gieda lygutės, o vos brėkštant ar jau beveik
sutemus galima išgirsti ir žvirblinių
pelėdų švilpčiojimus. Šią vietą nesunkiai pasieksite ir nuo Plokštinės šaltojo karo ekspozicijos (1 km) ar buvusiame kariniame miestelyje esančio
ekologinio ugdymo centro (750 m).
Kalvos papėdėje yra gyvybingas šaltinis, kurio vanduo tinkamas gerti.
Palikus laukymę, maršrutas tęsiasi miškais. Nuo kalvos nusileiskite
žemyn, miško link vedančiu keliuku.
Toliau senu miško keliu eikite 600 m
iki kelių sankryžos. Pastarojoje pasu-

Warblers, Sedge Warblers, thus observers are advised not to be in a hurry
and stay here for at least 20 minutes.
Having crossed the Uošna river,
walk in the direction of the next birdwatching site 3 . Taking the small path
from the reed area soon you will reach
the forest and following the small forest path, beyond 200 m, you will come
to a glade; walk along the edge of the
forest and you will come to the small
forest road. Follow it, 280 m, until you
reach the first small road on the right
side. Turn to the right, walk 400 m and
you will come to the glade on the small
hill 3 . The glade where a homestead
used to exist is an excellent place for
a respite and longer birdwatching. At
Šilinė beavers made dams on small rivers creating a marshy wood complex.
Birds like this area: trumpeting cranes,
yaffing Black Woodpeckers, sounds of
Green Sandpipers are heard, lekking

Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) © Marius Čepulis
Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) © Marius Čepulis
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kite į dešinę vedančiu geros kokybės
žvyruotu keliu. Už 215 m pasieksite
Liepkalnio miško eglynu vingiuojantį Šilinės upelį 4 . Čia verta bent 20
minučių atsipūsti ir tyliai pasėdėti.
Upelį supančiuose eglynuose galima
išgirsti švilpaujančias jerubes, kurios
kartais išeina ir ant žvyrkelio palesti
akmenukų. Balsais džiugina ne tik
jos, bet ir ankstyvosios, pilkosios bei
žaliosios pečialindos, juodagalvės
devynbalsės, šiaurinės pilkosios zylės, miškiniai kalviukai, kartkartėmis
praskrendantys egliniai kryžiasnapiai
ar juodagalvės sniegenos.
Praėję Šilinės upelį, toliau keliaukite besisukančiu ir į kalnelį kylančiu
pagrindiniu keliu. Už 330 m nuo upelio
pamatę pirmą keliuką dešinėje, juo pasukite iš pagrindinio kelio. Toliau šiuo
eglynu keliaukite 2,6 km, kol prieisite
Mažeikių–Tauragės kelią. Žygiuodami
mišku praeisite laukymę su sena sodybviete, o vėliau – ir Uošnos upę 5 ,
besibraunančią per medynus į Burgio
pelkę. Čia galite trumpai pailsėti ir pasiklausyti paukščių. Greta esanti Burgio
pelkė – mėgstama gervių buveinė,
todėl jų klyksmai čia nereti. Užmirkęs
medynas Uošnos pakraščiuose – it
oazė įvairiems sparnuočiams: zylėms,
devynbalsėms, pečialindoms, mažiesiems margiesiems geniams, juodosioms ir pilkosioms meletoms.
Perėję Uošną, keliaukite 1 km,
kol pasieksite Mažeikių–Tauragės
kelią. Visoje miško atkarpoje, nuo
pat Šilinės upelio iki asfaltuoto kelio,
atidžiai klausykitės: šiuose miškuose
neretos mažosios musinukės ir riešutinės. Pastarųjų riksmai kartais aidi
net kelių šimtų metrų atstumu.

flights of Common Snipes may be
observed. In evenings and mornings
Eurasian Woodcocks fly, Woodlarks
sing, and in the silence of evenings
or early mornings, at twilight, visitors
may hear whistling Eurasian Pygmy
Owls. Access to this site is easy from
the direction of the Cold War Museum
(1 km) and the Ecological Education
Centre (750 m) located in the former
military complex. At the foot of the
hill a drinking water spring exists.
From the glade the route further
extends through forests. From the
hill go down following the small road
towards the forest. Then take the old
forest road, 600 m, to the crossroad
and turn to the gravel road of good
condition on the right side. Beyond
215 m you will reach the Šilinė stream
4 wandering in the spruce grove of
Liepkalnis. Here you are advised to
take a 20 minute rest and sit in silence. In spruce groves surrounding
the stream you may hear whistling
Hazel Grouses that sometimes walk
out onto the gravel road to peck small
pebbles. Also, here you may hear Willow Warblers, Common Chiffchaffs,
Wood Warblers, Eurasian Blackcaps,
Willow Tits, Tree Pipits; sometimes
you may notice flying Red Crossbills
and Eurasian Bullfinches.
Having left the Šilinė stream behind follow the serpentine main road
up the hill. 330 m beyond the stream
leave the main road and turn to the
first small road on the right. Follow
it going through spruce groves, 2,6
km, until you come to the high-road
of Mažeikiai-Tauragė. Hiking in the
forest you will come to the glade of
33
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Žuvininkas (Pandion haliaetus )
© Marius Karlonas
Western Osprey (Pandion haliaetus)
© Marius Karlonas

Pasiekę asfaltą pasukite į dešinę
ir paėjėkite 250 m. Žingsniuodami
plentu kartkartėmis pakelkite galvą į
viršų, o jei pavargote, prisėskite pailsėti autobusų stotelėje. Kairėje kelio
pusėje esantis miško ir pelkių masyvas – Rukundžių gamtos rezervatas.
Saulei įšildžius orą, virš rezervato
sklando mažieji ereliai rėksniai ir juodieji gandrai, kuriuos kartais galima
stebėti ir nuo kelio.
Už autobusų stotelės vėl pasukite į miško keliuką dešinėje. Iki maršruto pabaigos jums liko 1,7 km. Miško
kelias – tas pats, kuriuo atvykote prie
Burgio ežero. Kaip nuo čia sugrįžti į
maršruto pradžią 1 , aprašyta pirmoje šio skyrelio pastraipoje.
Maršrutu rekomenduojama eiti
ankstyvą rytą, saulei tekant. Jei nu34
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a former homestead, further – the
Uošna river 5 forcing its way through
trees and bushes to the Burgis bog.
Here you may have a short rest and
listen to singing birds. Cranes like the
Burgis bog and their calls may be often heard here. Wet woody areas of
the Uošna river is a welcome oasis for
birds – tits, warblers, Lesser Spotted
Woodpeckers, Black and Grey-headed Woodpeckers.
Having left the Uošna river behind walk 1 km to the high-road of
Mažeikiai-Tauragė. Within this segment of the forest, from the Šilinė
stream to the asphalt road, listen attentively - Red-breasted Flycatchers
and Spotted Nutcrackers often occur
in these forests. Kraak-kraak sounds
of the latter spread out several hundred meters around.
Having reached the asphalt road,
turn to the right and walk 250 m from
time to time looking up; if you are
tired you may sit for a while at the bus
stop. The massif of the forests and
bogs on the left side of the road is
the Rukundžiai Strict Nature Reserve.
When the sun warms the weather
up Lesser Spotted Eagles and Black
Storks gliding over the Reserve may be
observed sometimes from the road.
Having passed the bus stop turn
again to the small forest road on the
right. The distance from this point to
the end of the route is 1,7 km. Here
you are standing on the same forest
road that you used when coming to
lake Burgis. Instructions how to return from here to the beginning of
the route 1 are provided in the first
paragraph of this section above.

Paprastoji lūšis (Lynx lynx) © Saulius Sidabras
Eurasian lynx (Lynx lynx) © Saulius Sidabras

spręsite pradėti vidurdienį, o baigti
vakare, tada keliaukite priešinga
kryptimi, nei siūloma maršruto aprašyme. Norint pamatyti daugiau ir
įvairių paukščių, labai svarbu prie
Burgio ežero ir laukymės 3 būti
anksti ryte arba saulei leidžiantis.
Jei keliose vietose sustosite pailsėti
ir stebėti paukščių, maršrutui įveikti
jums reikės bent 5–6 valandų.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, briedis, pilkasis kiškis, baltasis kiškis, paprastoji voverė, upinis
bebras, lūšis, vilkas, lapė, barsukas,
miškinė kiaunė, angis, trapusis gluodenas.

You are advised to take this route
in the early morning, with the sunrise.
If you decide to start out at midday
and finish up in the evening you are
advised to hike in the opposite direction, not like described above. In order
to see a greater number and variety of
birds it is very important to stay at lake
Burgis and the glade 3 early in the
morning or at sunset. It will take you
at least 5-6 hours to hike along the entire route, with short rests and stops.
Other animals: Deer, European
red deer, moose, grey hares, mountain hares, red squirrels, European
beavers, lynx, wolves, foxes, badgers, common martens, common viper,
slow worms.

33
35

LIEPIJŲ MIŠKAS IR JĮ SUPANČIOS PIEVOS
LIEPIJOS FOREST AND SURROUNDING MEADOWS

TOP 3: jerubė, naminė pelėda, vidutinis margasis genys.

TOP 3: Hazel Grouse, Tawny Owl,
Middle Spotted Woodpecker.

Tikslinės rūšys: rudakaklis kragas, mažasis kragas, klykuolė, jerubė,
vapsvaėdis, mažasis erelis rėksnys,
nendrinė lingė, paukštvanagis, vištvanagis, sketsakalis, pilkoji gervė, griežlė, slanka, brastinis tilvikas, naminė
pelėda, mažasis apuokas, juodoji
meleta, pilkoji meleta, vidutinis mar-

Notable species: Red-necked
Grebe, Little Grebe, Common Goldeneye, Hazel Grouse, European Honey
Buzzard, Lesser Spotted Eagle Western Marsh Harrier, Eurasian Sparrowhawk, Northern Goshawk, Eurasian
Hobby, Common Crane, Corn Crake,
Eurasian Woodcock, Green Sandpip-
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gasis genys, mažasis margasis genys,
grąžiagalvė, lygutė, margasis žiogelis,
mažoji musinukė, baltabruvis nykštukas, riešutinė, paprastoji medšarkė,
volungė, eglinis kryžiasnapis.
Vietovės aprašymas. Vakarinėje
Žemaitijos nacionalinio parko dalyje, Platelių miestelio pašonėje, žaliuoja Liepijų miškas, kuris priklauso
Liepijų kraštovaizdžio draustiniui.
Visas miškas išraižytas upelių, griovų bei raguvų, šlaitų nuožulnumose
atsiveriančių šaltinių, miško viduryje telkšančių pelkių. Medynai labai
įvairiaamžiai, skirtingų rūšių. Apie 75
proc. visų medynų yra savaiminės kilmės, likusieji – kultūriniai. Išskirtinis
Liepijos kraštovaizdžio draustinio
bruožas yra tas, kad čia įsikūrusios
didžiausios plačialapių miškų liepinių
skroblynų bendrijos, kurios nacio-

er, Tawny Owl, Long-eared Owl, Black
Woodpecker, Grey-headed Woodpecker, Middle Spotted Woodpecker,
Lesser Spotted Woodpecker, Eurasian Wryneck, Woodlark, Common
Grasshopper Warbler, Red-breasted
Flycatcher, Common Firecrest, Spotted Nutcracker, Red-backed Shrike,
Eurasian Golden Oriole, Red Crossbill.
Site description. In the western
part of the Žemaitija National Park,
near Plateliai, a small town, the Liepijos forest falling under the boundaries
of the Liepijos Landscape Strict Nature Reserve extends. The entire forest is cut out by rivulets, small ravines
and gullies, slope springs and marshes
in the middle of the forest. The stand
varies in age and species. About 75% of
the trees are spontaneous, the rest –
cultural. The Liepijos Landscape Strict

Liepijų miškas © Marius Karlonas
The Liepijos forest © Marius Karlonas
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naliniame parke labai retos. 2019 m.
Liepijų miške pažintinė trasa, kurios
bendras ilgis 4 km, tačiau yra galimybė eiti tik pusę maršruto – 2 km.
Stebėjimo taktika ir vietos. Liepijų mišką galite pasiekti dviem keliais:
pėsčiomis nuo Platelių gyvenvietės
(
) arba automobiliu (
).
Keliaudami pėsčiomis nuo Platelių
miestelio centro, už Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro pasukite į dešinę ir eikite Liepijų gatve 500 m,
kol keliukas išsišakos. Šioje vietoje pasirinkite kairįjį keliuką ir paėję 170 m
pasukite į keliuką, vedantį į laukus.
Paėję juo 100 m užlipkite laipteliais
kur stovi medinė skulptūra-paminkals
1 . Nuo kalvos galėsite apžvelgti dalį
Platelių miestelio ir kalvotus laukus
bei Liepijų mišką. Nusileidę nuo kalvos toliau keliaukite laukų keliuku 150
m, kol dešinėje pusėje pamatysite dar
mažesnį keliuką per laukus. Pasukę į jį

Nature Reserve is known for its biggest hornbeam communities, being
very rare in other parts of the Park.
In 2019, a nature trail, 4 km, was built
in the Liepijos forest, however, hikers
may use only half of it - 2 km.
Birdwatching sites and tactics.
Visitors may reach the Liepijos forest
in two ways: walking from Plateliai,
a small town (
), or using transport means (
).
Walking from the centre of Plateliai, beyond the Visitor Centre of
the Žemaitija National Park turn to
the right and follow Liepijų street,
500 m. At the forking choose the left
road an beyond 170 m take the small
road going into the fields. Follow it
100 m and take the stairs up the hill
1 . From the hilltop you may view a
part of Plateliai, a small town, the
hilly fields and the Liepijos forest.
Having descended from the hill hike

Apžvalgos laukas nuo 3-iojo stebėjimo taško © Marius Karlonas
A view from birdwatching site No. 3 © Marius Karlonas
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Jerubė (Bonasia bonasia) © Marius Čepulis
Hazel Grouse (Bonasia bonasia) © Marius Čepulis

keliaukite 900 m iki Liepijų miško pakraščio (visas maršrutas nuo Platelių
miestelio iki Liepijų miško pažymėtas
rodyklėmis su užrašu „Liepijų pėsčiųjų
trasa“). Priėję miško kampą 3 galite
pailsėti ir pasėdėti ant Ubagų kalno
akmens. Nuo šios vietos arba nuo kalvos priešakyje 2 galima stebėti miške
perinčius plėšriuosius paukščius, kurie į mišką supančius laukus neretai
išskrenda pamedžioti. Čia veisimosi
metu stebimi vapsvaėdžiai, mažieji
ereliai rėksniai, paprastieji suopiai,
nendrinės lingės, paukštvanagiai ir vištvanagiai, sketsakaliai. Miško pakraštyje girdėti lygutės giesmė, pievose ir
pavieniuose krūmuose gieda pieviniai
kalviukai, paprastosios kiauliukės,
margieji žiogeliai. Gegužės–birželio
vakarais ir ankstyvais rytais ši vieta
puikiai tinka klausytis griežlių. Nuo
stebėjimo taško 3 prasideda Liepijų
miško pėsčiųjų trasa (
), ji aprašyta teksto pabaigoje.

along the small field road, 150 m, until on the right side you will see a very
small road across the fields, turn to
it and hike 900 m to the edge of the
Liepijos forest (the entire route from
the town of Plateliai to the Liepijos
forest is marked with the signs Liepijų
pėsčiųjų trąsa (Liepijų Nature Trail). At
the corner of the forest 3 take a rest,
or you may sit on the stone of Ubagų
hill. Either from this point or from the
hilltop 2 visitors may observe birds
breeding in the forest that come out
for hunting in the fields. In breeding
period European Honey Buzzards,
Lesser Spotted Eagles, Common
Buzzards, Western Marsh Harriers,
Eurasian Sparrowhawks and Northern Goshawks, Eurasian Hobbies are
observed. Birdwatchers may hear
songs of Woodlarks in the outskirts
of the forest, Meadow Pipits, Whinchats, Common Grasshopper Warblers sing in the meadows and soli39
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Mažasis apuokas (Asio otus)
© Marius Karlonas
Long-eared Owl (Asio otus)
© Marius Karlonas

Mažoji musinukė (Ficedula parva)
© Saulius Karalius
Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva)
© Saulius Karalius

Jei nusprendėte į Liepijų mišką
atvykti automobiliu, nuo Platelių
miestelio centro važiuodami Plungės
gatve, už 1,4 km pravažiuosite stovėjimo aikštelę ir Siberijos apžvalgos
bokštą (41 psl.). Netrukus už jo pamatysite žvyrkelį į dešinę (Kalnų g.).
Pasukite juo ir važiuokite 2,5 km iki
miško. Pakeliui sustokite ties šlapyne
dešinėje 4 . Čia kai kuriais metais peri
mažieji ir rudakakliai kragai, klykuolės, stebimi besimaitinantys pilkieji
bei didieji baltieji garniai.
Privažiavę mišką pasukite į dešinę ir važiuokite dar 700 m, kol pamatysite informacinius stendus dešinėje kelio pusėje 5 . Šioje vietoje palikite automobilį ir keliaukite nužymėtu
taku (
) per mišką.
Bendras maršruto mišku (
)
ilgis 4 km, tačiau yra galimybė vidury-

tary shrubs. In May-June evenings
and early mornings, it is an excellent
site to listen to Corn Crakes. From
birdwatching site 3 the Liepijų Nature Trail (walking) starts; for more
details see end of the text.
If you decided to come to the
Liepijos forest by a motor vehicle,
from the centre of the town of Plateliai take Plungės street, beyond 1,4 km
you will come to a parking lot and the
Siberija observation tower (page 41).
A little further turn right to the gravel
road (Kalnų street) and drive forward
2,5 km to the forest. On your way make
a stop at the wetland area on the right
side of the road 4 . In the area Little
Grebes and Red-necked Grebes, Common Goldeneyes breed from time to
time, feeding Grey Herons and Great
Egrets may be observed.
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Pilkoji meleta (Picus canus)
© Dalia Račkauskaitė
Grey-headed Woodpecker (Picus canus)
© Dalia Račkauskaitė

je maršruto pasivaikščiojimą sutrumpinti ir perėjus tiltelį į tako pradžią
grįžti greičiau. Tai galite padaryti,
nesvarbu, ar pradėsite eiti mišku nuo
3 , ar 5 vietos. Tačiau balandį–liepą,
esant gražiam orui, labai rekomenduojama įveikti visą maršrutą Liepijų
mišku – eidami keliu, vingiuojančiu
per skirtingus medynų tipus, turėsite
galimybę pamatyti daug retų ir įdomių paukščių rūšių.
Balandį šiame miške aktyviai trelena ir klykauja geniai. Pastarųjų čia
galima sutikti 6 rūšių: juodąją meletą,
pilkąją meletą, didįjį, vidutinį ir mažąjį
marguosius genius bei miško pakraštyje klykaujančią grąžiagalvę. Miške
itin verta pasidairyti vidutinio margojo
genio, kuris čia gana dažnas dėl vyraujančių senų ąžuolų. Kovą ir balandį su-

Having approached the forest
turn to the right and drive further,
700 m, and you will see the information stands on the right side of the
road 5 . Leave your vehicle here and
hike taking the marked trail (
)
across the forest. The distance of the
trail in the forest (
) is 4 km, however you may shortcut: in the middle
of the distance take the small bridge
and you will come back to the starting
point sooner (you can shortcut in both
cases: having started hiking in the forest from point 3 or 5 ). Birdwatchers
visiting in April-July, if the weather
permits, are strongly advised to hike
along the entire distance of the trail
in the Liepijos forest which leading
across different types of stands will
award them with seeing and hearing
many rare and interesting species of
birds.
In April, woodpeckers squeak and
drum actively in the forest. Here 6 species of woodpeckers are found: Black
Woodpecker, Grey-headed Woodpecker, Great Spotted Woodpecker,
Middle Spotted Woodpecker, Lesser
Spotted Woodpecker, and in the outskirts of the forest - Eurasian Wryneck.
In the forest you may look for a Middle
Spotted Woodpecker that is not rare
here due to prevailing old oaks. In April
and March owls become active; here
you may hear Tawny Owls and Longeared Owls.
In May, all small songbirds come
back and the forest is filled with their
songs that cease in July, at the end
of breeding season. In these months
abundant Eurasian Blackcaps and
39
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aktyvėja pelėdos. Iš pastarųjų čia galima išgirsti naminę ir mažąjį apuoką.
Gegužę, parskridus visiems smulkiesiems giesmininkams, miškas prisipildo giesmių, kurios pradeda tilti
tik liepą, baigiantis veisimosi sezonui.
Šiuo laikotarpiu miške ir jo pakraščiuose gausu juodagalvių ir sodinių
devynbalsių, pilkųjų, ankstyvųjų ir žaliųjų pečialindų, strazdų, margasparnių musinukių. Tankesnėse miško dalyse girdėti ir mažosios musinukės, o
senų eglių viršūnėse kartais čiulba tik
pastaraisiais metais Lietuvoje dažniau
pradėję perėti baltabruviai nykštukai.
Eidami per mišką vedančiu taku, taip
pat turėsite galimybę sutikti ir kitų
retesnių miško sparnuočių: riešutinių,
eglinių kryžiasnapių. Bebrynų pakraščiuose laikosi brastiniai tilvikai.
Vienas įdomiausių miške gyvenančių paukščių – jerubė. Šios nedidelės
miškų vištelės itin pamėgusios Liepijų
mišką, todėl jų populiacijos tankumas
čia yra pats didžiausias visame Žemaitijos nacionaliniame parke. Išvysti jerubę pirmam labai sunku, tačiau
išgirsti jos aukšto dažnio švilpčiojimą
pasiseka kur kas dažniau.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, briedis, pilkasis kiškis, baltasis
kiškis, paprastoji voverė, upinis beb
ras, lapė, barsukas, miškinė kiaunė,
kanadinė audinė.

42
40

Garden Warblers, Common Chiffchaffs, Willow Warblers and Wood
Warblers, thrushes, European Pied
Flycatchers stay in the forest and its
outskirts. In dense areas of the forest
Red-breasted Flycatchers are heard,
sometimes Common Firecrests, that
breed more often in Lithuania in recent years, sing sitting on top of old
spruces. Taking the trail across the
forest birdwatchers may possibly find
some rarer birds - Spotted Nutcrackers, Red Crossbills. Green Sandpipers
occur next to beavers‘ places. One
of the most interesting forest birds
is the Hazel Grouse. These forest
grouse are fond of the Liepijos forest – the density of their population
in this forest is biggest compared to
other parts of the Žemaitija National
Park. It is nearly impossible to see it,
but birdwatchers may happen to hear
its high frequency whistles.
Other animals: Deer, European
red deer, moose, grey hares, mountain hares, red squirrels, European
beavers, foxes, badgers, common
martens, Canadian minks.

PLATELIŲ DVARO PARKAS IR SIBERIJOS
APŽVALGOS BOKŠTAS
PLATELIAI MANOR PARK AND SIBERIJA OBSERVATION TOWER

TOP 3: grąžiagalvė, vidutinis margasis genys, naminė pelėda.

TOP 3: Eurasian Wryneck, Middle
Spotted Woodpecker, Tawny Owl.

Tikslinės rūšys: klykuolė, didysis
dančiasnapis, vapsvaėdis, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, nendrinė

Notable species: Common Goldeneye, Common Merganser, European Honey Buzzard, White-tailed Eagle,
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Platelių dvaro parkas © Marius Karlonas
The Plateliai Manor Park © Marius Karlonas

lingė, paukštvanagis, pilkoji gervė,
perkūno oželis, brastinis tilvikas, naminė pelėda, grąžiagalvė, vidutinis
margasis genys, pilkoji meleta, juodoji
meleta, lygutė, volungė, paprastasis
erškėtžvirblis, margasparnė musinukė, raudongalvė sniegena.
Vietovės aprašymas. Platelių dvaro sodybos istorija dabartinėje vietoje siekia XVII a. Platelių dvaro parkas
pradėtas formuoti XIX a. 6,2 ha teritorijoje. Nors parkas ir nedidelis, bet
savo reljefu ir augmenija atspindi kalvotą Platelių apylinkių kraštovaizdį,
kuriame gausu želdynų. Parkas mišrus, jame dominuoja peizažinio parko
elementai – alėjos, vingiuoti takai, netaisyklingos pievelės. Parko teritorijoje yra du nedideli tvenkiniai. Vyrauja
vietinės medžių rūšys: ąžuolai, uosiai,
klevai, liepos, skroblai, šermukšniai,
vienas europinis maumedis. Dauguma jų yra dideli. Čia auga įspūdingi,
44
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Lesser Spotted Eagle, Western Marsh
Harrier, Eurasian Sparrowhawk, Common Crane, Common Snipe, Green
Sandpiper, Tawny Owl, Eurasian Wryneck, Middle Spotted Woodpecker,
Grey-headed Woodpecker, Black
Woodpecker, Woodlark, Eurasian
Golden Oriole, Dunnock, European
Pied Flycatcher, Common Rosefinch.
Site description. The history of the
Plateliai Manor dates back to the 17th
century. The Plateliai Manor Park, 6,2
ha, was started on this area in the 19th
century. Though the Park is not big its
relief and plants mirror the hilly and
rich landscape of the Plateliai vicinity.
The Park is compound, elements of
a landscape park prevail. Alleys and
walks are curved, lawns – of irregular
shapes. Two small ponds lie within
the Park boundaries. Local tree species are dominant in the Park: oaks,
ashes, maples, lindens, hornbeams,

gamtos paminklais paskelbti medžiai:
storiausias Lietuvoje uosis, vadinamas Raganos uosiu, ir Platelių liepa.
Kiek piečiau nuo Platelių miestelio, ant Cidabro kalno, pastatytas
15 m aukščio Siberijos apžvalgos
bokštas. Iš bokšto matyti Platelių ir
Beržoro ežerai, Siberijos pelkė – viena vertingiausių pelkių Žemaitijos
nacionaliniame parke, paskelbta telmologiniu draustiniu. Taip pat regimas Beržoro kaimas, pietinė Platelių
miestelio dalis, Liepijų miškas. Platelių dvaro parką ir apžvalgos bokštą
galima lankyti kiekvieną dieną.
Stebėjimo taktika ir vietos.
Platelių dvaro parkas. Nuo miestelio centro pavažiavę pietų kryptimi Didžiąja gatve 600 m, pamatysite renovuotus dvaro pastatus, o rytinėje pusėje, už akmeninės tvoros – seną dvaro
parką 1 . Palikite automobilį dešinėje
kelio pusėje esančioje automobilių
stovėjimo aikštelėje 2 ir perėję gatvę

mountain ashes, also one European
larch. The majority of trees have big dimensions. Also, here impressive trees
designated natural monuments grow:
the Lithuanian thickest ash, called the
Witch Ash and the Linden of Plateliai.
The Siberija observation tower
(its height - 15 m) was built on Cidabras hill south to the town of Plateliai. From the tower visitors may
view lakes Plateliai and Beržoras, the
Siberija swamp – one of the richest
wetland areas in the Žemaitija National Park, designated a telmological strict nature reserve. Visitors may
also view the village of Beržoras, the
southern part of the town of Plateliai, the Liepijos forest. The Plateliai
Manor Park and the tower are open
for visitors all days of the week.
Birdwatching sites and tactics.
The Plateliai Manor Park. From the
centre of the town drive south along
Didžioji street and beyond 600 m you

Siberijos apžvalgos bokštas © Saulius Sidabras
The Siberia observation tower © Saulius Sidabras
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Vaizdas į Siberijos pelkę iš bokšto © Saulius Sidabras
The Siberija swamp from the tower © Saulius Sidabras

nusileiskite laiptais į parką. Parkas nėra
didelis, tačiau dėl brandžių, drevėtų
medžių gamtos vertybių jame apstu.
Po parką vertėtų pasivaikščioti
neskubant – įsiklausant ir apžiūrint
kiekvieną sparnuotį. Pavasariais ir vasaromis, į parką sugrįžus giesmininkams, čia galima išgirsti liepsnelių, rytinių lakštingalų, volungių, juodagalvių ir sodinių devynbalsių, ankstyvųjų
ir pilkųjų pečialindų, margasparnių ir
pilkųjų musinukių, paprastųjų pilkųjų
zylių, bukučių, lipučių, svilikėlių, dagilių, žaliukių, svilikų ir kitų įprastų
giesmininkų balsus. Parke taip pat
peri penkios genių rūšys: didysis margasis, vidutinis margasis, mažasis
margasis, pilkoji meleta, grąžiagalvė.
Kabančiuose dideliuose inkiluose ir
drevėtuose medžiuose įsikuria klykuolės, didieji dančiasnapiai ir naminės pelėdos. Pastarųjų čia galima
klausytis vėlyvais pavasario vakarais
ir naktimis, o kartais pasiseka aptik46
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will see renovated buildings of the
Manor; the old Manor Park 1 extends beyond the stone fence. Leave
your vehicle on a parking lot 2 on the
right side of the road, cross the street
and walk down the stair to the Park.
The Park is not big but contains natural values due to mature trees with a
great number of hollows.
Take a slow walking pace in the
Park – listen carefully to and look at
each bird. In spring and summer, when
song birds come back to the Park you
may hear European Robins, Thrush
Nightingales, Eurasian Golden Orioles,
Eurasian Blackcaps and Garden Warblers, Willow Warblers and Common
Chiffchaffs, European Pied Flycatchers
and Spotted Flycatchers, Marsh Tits,
Eurasian Nuthatches, Treecreepers,
European Serins, European Goldfinches, European Greenfinches, Hawfinches as well as other common songbirds.
In the Park 5 species of woodpeckers

ti ir prie medžio kamieno prigludusį
dienojantį paukštį.
Siberijos apžvalgos bokštas. Nuo
dvaro parko keliaukite 800 m pietų
kryptimi, Plungės gatvės (
) pakraščiu besidriekiančiu pėsčiųjų taku,
kol pamatysite nuorodą į Siberijos apžvalgos bokštą. Nuo Plungės gatvės iki
bokšto – vos 400 m, tačiau neskubėkite, atidžiai žingsniuokite taku jo link.
Eidami šlapio miško pakraščiu, per laukymę vedančiu taku pamatysite aibę
smulkiųjų giesmininkų. Iš įdomesnių
sparnuočių čia galima išgirsti čiulbant
volunges, erškėtžvirblius, sodines devynbalses, svilikus, raudongalves sniegenas, kartais – paprastąsias medšarkes. Sustokite kelioms minutėms ant
tiltelio per bebrų užlietą miško ruožą –
šioje vietoje galima pamatyti brastinį
tilviką ar išgirsti juodąją meletą.
Užkopę į Cidabro kalną pasieksite
Siberijos apžvalgos bokštą 3 . Iš bokš-

breed: Great Spotted Woodpecker,
Middle Spotted Woodpecker, Lesser
Spotted Woodpecker, Grey-headed
Woodpecker, Eurasian Wryneck.
Hanging big nest- boxes and tree
hollows house Common Goldeneyes,
Common Mergansers and Tawny Owls.
The latter may be heard in late evenings
and nights in spring, sometimes in daytime watchful birds may be found flattening themselves to tree trunks.
The Siberija observation tower.
From the Plateliai Manor Park hike
south, 800 m, along the walking path
next to Plungės street (
) until
you see the sign to the Siberija observation tower. The distance from the
Plungės street to the tower is 400 m –
walk slowly looking around attentively: the trail across the clearing next to
the wet outskirts of the forest brings
you an opportunity to see and hear
abundance of small birds. Here you

Perkūno oželis (Gallinago gallinago) © Marius Čepulis
Common Snipe (Gallinago gallinago) © Marius Čepulis
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Klykuolė (Bucephala clangula) © Marius Karlonas
Common Goldeneye (Bucephala clangula) © Marius Karlonas

to labai patogu apžvelgti panoramą
visose pusėse, todėl esant nevėjuotam orui čia vertėtų pastovėti ilgėliau.
Rytų pusėje matyti Siberijos pelkė – ją
ir jos pakraščių medynus itin mėgsta
sparnuočiai. Rytais ir vakarais virš pelkės skraido brastiniai tilvikai ir perkūno
oželiai, kurių tuoktuvinius skrydžius
galima išvysti ir išgirsti nuo bokšto. Šie
paukščiai neretai tupi ir ant pelkėje augančių pavienių pušaičių ir eglių. Pelkę
apžvelgę su žiūronais ar monokliu galite pamatyti pilkųjų gervių. Jei pasiseks,
jums pasirodys ir taurusis elnias ar briedis. Pelkėje ir ją supančiose pievose
neretai medžioja nendrinės lingės, paprastieji suopiai ar paukštvanagiai, virš
laukų čirena lygutės. Kartais iš bokšto
matyti praskrendančios pievinės lingės ar jūriniai ereliai.
Vakarų pusėje atsiveria vaizdas į
Žemaitijos kalvas ir horizonte esantį
Liepijos mišką (žr. 34 psl.). Šią pa48
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may hear such interesting birds as
Eurasian Golden Orioles, Dunnocks,
Garden Warblers, Hawfinches, Common Rosefinches, sometimes - Redbacked Shrikes. For a few minutes
having stopped on the small bridge
over the area dammed by beavers
you may see a Green Sandpiper or
hear a Black Woodpecker.
Having climbed Cidabras hill you
will reach the Siberija observation
tower 3 . From the tower a splendid
view to all sides opens, and birdwatchers are advised to stay here longer, if
no wind blows. In the eastern side the
Siberija swamp stretches - birds like
the swamp and trees at its edges. In
mornings and evenings Green Sandpipers and Common Snipes fly over
the swamp, their courtship flights
may be seen and heard from the
tower. These birds often sit on solitary small pines or spruces growing in

Naminė pelėda (Strix aluco)
© Marius Karlonas
Tawny Owl (Strix aluco)
© Marius Karlonas

noramą vertėtų atidžiau stebėti vidurdienį, kuomet aktyvūs plėšrieji
paukščiai. Liepijos miške perintys
vapsvaėdžiai ir mažieji ereliai rėksniai
neretai išskrenda į aplinkinius laukus
pamedžioti.
Į Platelių dvaro parką ir Siberijos
bokštą geriausia vykti rytais ar vakarais.
Vidurdienį paukščiai ne tokie aktyvūs.
Kiti gyvūnai. Platelių parkas – didžiausia šikšnosparnių buveinė nacionaliniame parke. Čia yra užregistruotos
septynios šikšnosparnių rūšys, iš kurių
dauguma įrašytos į Lietuvos raudonąją
knygą. Parke įsikūrusios dar dvi saugomos gyvūnų rūšys: skiauterėtasis tritonas ir juodasis apolonas. Prie Siberijos
pelkės stebimi briedžiai, taurieji elniai,
stirnos, šernai, bebrai, pilkieji kiškiai,
lapės, barsukai, usūriniai šunys.

the swamp. Using a monocular or binocular you may spot Common Cranes,
sometimes - European red deer or
moose. In the swamp and its surrounding meadows Western Marsh
Harriers, Common Buzzards and Eurasian Sparrowhawks hunt, Woodlarks
chirp. Sometimes Montagu’s Harriers
or White-tailed Eagles may be observed from the tower.
On the western side of the tower
birdwatchers may view the Žemaitija
hills, on the horizon - the Liepijos fo
rest (page 34). Here birdwatching is
advised at noon when raptors become
active. European Honey Buzzards and
Lesser Spotted Eagles breeding in the
Liepijos forest often fly out hunting
over the adjacent fields.
The best time to visit the Plateliai
Manor Park and the Siberija tower
is mornings and evenings, as In daytime birds are less active.
Other animals. The Plateliai Park
is the biggest habitat of bats in the
Žemaitija National Park. Here 7 species of bats were registered, the
majority of which are included into
the Red Data Book of Lithuania.
In the Park two protected species
are found - the Great Crested Newt
and Clouded Apollo. At the Siberija
swamp these animals are found:
moose, European red deer, deer,
wild boars, European beavers, grey
hares, foxes, badgers, racoon dogs.
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PAPLATELĖS GAMTOS TAKAS
PAPLATELĖ NATURE TRAIL

TOP 3: didysis baublys, sketsakalis, jerubė.

TOP 3: Eurasian Bittern, Eurasian
Hobby, Hazel Grouse.

Tikslinės rūšys: didysis baublys,
pilkasis garnys, rudagalvė kryklė, kuoduotoji antis, klykuolė, didysis dančiasnapis, jerubė, vapsvaėdis, jūrinis
erelis, nendrinė lingė, paukštvanagis,
sketsakalis, nendrinė vištelė, ilgasnapė vištelė, švygžda, laukys, perkūno
oželis, slanka, brastinis tilvikas, juodo-

Notable species: Eurasian Bittern, Grey Heron, Eurasian Teal,
Tufted Duck, Common Goldeneye,
Common Merganser, Hazel Grouse,
European Honey Buzzard, Whitetailed Eagle, Western Marsh Harrier,
Eurasian Sparrowhawk, Eurasian
Hobby, Water Rail, Spotted Crake,
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Apžvalgos bokštas Paplatelės take
© Saulius Sidabras
The observation tower in the Paplatelė
Nature Trail © Saulius Sidabras

Sketsakalis (Falco subbuteo)
© Saulius Burinskas
Eurasian Hobby (Falco subbuteo)
© Saulius Burinskas

ji meleta, pievinis kalviukas, miškinis
kalviukas, nendrinis žiogelis, margasis
žiogelis, didžioji krakšlė, žalioji pečialinda, eglinis kryžiasnapis.

Eurasian Coot, Common Snipe, Eurasian Woodcock, Green Sandpiper,
Black Woodpecker, Meadow Pipit,
Savi’s Warbler, Common Grasshopper, Great Reed Warbler, Wood Warbler, Red Crossbill. Common Moorhen, Great Reed Warbler, Tree Pipit.

Vietovės aprašymas. Paplatelės
gamtos pažintinis takas prasideda
rytiniame Platelių ežero krante, ties
Paplatelės kaimu. Pirmuosius 500 m
vingiuodamas kalvotu, tipišku Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžiu, takas veda pro kertinę miško buveinę, kurioje augančios pušys
mena dar XIX a. Keliaudami toliau
pasieksite Sultekio tvenkinį, kurio pakrante vėl grįšite į Paplatelės kaimą.
Pusiaukelėje, ant kalvos, įrengtas
stebėjimo bokštas, iš kurio atsiveria
puiki Sultekio tvenkinio ir jį supančių
miškų panorama. Paplatelės gamtos
tako ilgis – 2,3 km.

Site description. The Paplatelė
Nature Trail starts on the eastern
bank of lake Plateliai, at the village of
Paplatelė. At the start, 500 m, the Trail
curving through a typical landscape
of the Žemaitija National Park leads
via a woodland key habitat with pine
trees from the 19th century. Shortly
the Trail reaches the pond of Sultekis
and following its bank twists back
to the village of Paplatelė. Halfway,
from the observation tower erected
on a hill a splendid panoramic view of
49
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Stebėjimo taktika ir vietos.
Atvykę į Paplatelės kaimą automobilį galite palikti stovėjimo aikštelėje 1 , prie kurios pamatysite informacinį stendą, žymintį tako pradžią
(
). Pirmuosius 500 m taku keliausite per seną pušyną su eglėmis.
Čia kartais sustokite ir pasiklausykite: galite išgirsti ne tik įprastų miško
paukščių, tokių kaip žaliosios pečialindos, paprastieji nykštukai ir strazdai,
balsus, bet ir jerubės švilpčiojimą. Už
400 m nuo tako pradžios, užkopę į
kalvą, prieisite mišku besidriekiančią
elektros liniją, po kuria esančią atvirą,
smėlėtą žemę ir pamėgusios jerubės.
Atidžiau pasidairę, čia galite rasti ir šių
vištinių paukščių smėlyje paliktų duobučių, kuriose jie „prausiasi“.
Nusileidę nuo kalvos atsiremsite
į užpelkėjusį Sultekio tvenkinį 2 . Pa-

the pond of Sultekis and its surrounding forests opens. The Paplatelė Nature Trail extends 2,3 km.
Birdwatching sites and tactics.
Having come to the village of
Paplatelė you may leave your vehicle in a parking lot 1 where you
will notice an information board indicating the entry to the Trail (
).
The first 500 m of the Trail curve via
a forest of old pine-trees mixed with
some spruce, here you may occasionally stop and listen for a while: besides
common forest birds, such as Wood
Warblers, Goldcrests and thrushes,
you may also hear whistling of Hazel
Grouses. Beyond 400 m from the start
of the Trail, having climbed a small hill
you will approach an overhead electrical line stretching across the forest –

Didieji baubliai (Botaurus stellaris) © Simonas Minkevičius
Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) © Simonas Minkevičius

52
50

5

Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus) © Dalia Račkauskaitė
Common Moorhen (Gallinula chloropus) © Dalia Račkauskaitė

sukite į dešinę ir toliau keliaukite į ant
kalvos esantį stebėjimo bokštą 3 . Eidami tvenkinio pakrante galite išgirsti ar pamatyti rudagalvių kryklių, kuoduotųjų ančių, klykuolių, laukių, nendrinių vištelių, ežerinių nendrinukių,
nendrinių žiogelių, nendrinių startų.
Vakarais ir rytais nendrynuose aktyviai baubia didieji baubliai, kartais
girdisi švygždų ir ilgasnapių vištelių
balsai, į tuoktuvinius skrydžius virš
tvenkinio leidžiasi perkūno oželiai ir
slankos.
Užlipę į stebėjimo bokštą puikiai
apžvelgsite visą panoramą – Sultekio tvenkinį ir jį supančius miškus.
Iš čia patogu stebėti plėšriuosius
paukščius, atskrendančius pamedžioti virš tvenkinio. Balandį–liepą
čia sutinkamos septynios jų rūšys:
vapsvaėdis, jūrinis erelis, paprastasis
suopis, nendrinė lingė, paukštvana-

Hazel Grouses like open sandy soil
under it. Here, attentive visitors may
notice small hollows on the sand –
„bathing“ spots of Hazel Grouses.
Having descended from the small
hill to the marshy pond of Sultekis 2 ,
turn to the right and continue to the
observation tower 3 on a small hill.
Following the bank of the pond you
may hear or observe Eurasian Teals,
Tufted Ducks, Common Goldeneyes,
Eurasian Coots, Common Moorhens,
Sedge and Savi’s Warblers, Common Reed Buntings. In evenings and
mornings, in the reed beds Eurasian
Bitterns produce active booms, from
time to time Spotted Crakes and Water Rails are heard, above the pond
Common Snipes and Eurasian Woodcocks are engaged in lekking flights.
From the observation tower you
will be able to enjoy a panoramic
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gis, vištvanagis, sketsakalis. Pastarąjį
pastebėti nesunku – balandžio pabaigoje kranklių jaunikliams palikus
lizdą pušyje, į jį sugrįžta sketsakalių
šeima, kuri nuo gegužės mėnesio iki
liepos pabaigos čia augina jauniklius
ir virš tvenkinio medžioja įvairius
vabzdžius bei paukštelius. Lizdą pamatysite atidžiai apsidairę iš bokšto.
Geriausias metas stebėti plėšriuosius
paukščius – saulėtas rytas nuo 9 iki
12 valandos ir popietė nuo 15 iki 18
valandos. Minėtais dienos tarpsniais
plėšrieji paukščiai skraido ir medžioja
aktyviausiai.
Jei turėsite kantrybės pastovėti
apžvalgos bokšte iki saulėlydžio, matysite, kaip sutemoms artėjant suaktyvėja bebrai. Juos galite stebėti užpelkėjusioje pakrantėje graužiančius
krūmokšnius ar medelius.
Nuo apžvalgos bokšto iki stovėjimo aikštelės grįžkite kita Sultekio
tvenkinio puse. Čia, ant saulės įkaitintų šlaitų, vidurdieniais šildosi angys,
trapieji gluodenai bei gyvavedžiai
driežai.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, pilkasis kiškis, paprastoji voverė, upinis bebras, lapė, barsukas,
miškinė kiaunė, angis, trapusis gluodenas, žalioji kūdrinė varlė.

view of the pond of Sultekis surrounded by woods. It is a convenient
place to observe hunting raptors
over the pond. In April – July, 7 species of raptors may be found here:
European Honey Buzzard, Whitetailed Eagle, Common Buzzard,
Western Marsh Harrier, Eurasian
Sparrowhawk, Northern Goshawk,
Eurasian Hobby. The latter can be
easily noticed in the former nest of
Northern Ravens on a pine tree after their young leave it at the end of
April, then a family of Eurasian Hobbies nurture their chicks in May- end
of July and hunt various insects and
small birds over the pond. You will
notice the nest taking an attentive
look from the tower. The best time
to watch raptors is a sunny morning
from 9 a.m. till noon, also in the afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. During
these periods of the day raptors are
flying and hunting most actively.
If you stay on the observation
tower until sunset, at dusk beavers
become active. You may observe
them felling shrubs or small trees.
From the observation tower to
the parking lot you are advised to return following the other side of the
pond of Sultekis; here wipers, slow
worms and viviparous lizards warm
themselves on sunny slopes.
Other animals: Deer, European
red deer, grey hares, red squirrels,
European beavers, foxes, badgers,
common martens, common wiper,
slow worms, pool frogs.
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PLATELIŲ EŽERAS
LAKE PLATELIAI

6

TOP 3: vandens paukščių santalkos, juodakaklis naras, jūrinis erelis.
Tikslinės rūšys: rudakaklis naras,
juodakaklis naras, rudakaklis kragas,
juodakaklis kragas, raguotasis kragas, tundrinė žąsis, želmeninė žąsis,
baltakaktė žąsis, gulbė giesmininkė,
mažoji gulbė, rudagalvė antis, kuoduotoji antis, žiloji antis, nuodėgulė,

TOP 3: agglomerationsof waterfowl, Black-throated Loon, Whitetailed Eagle.
Notable species: Red-throated
Loon, Black-throated Loon, Rednecked Grebe, Black-necked Grebe,
Horned Grebe, Tundra Bean Goose,
Bean Goose, Greater White-fronted
Goose, Whooper Swan, Tundra Swan,
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Pliksalė © Giedrius Norvaišas
Pliksalė island © Giedrius Norvaišas

klykuolė, mažasis dančiasnapis, vidutinis dančiasnapis, didysis dančiasnapis, žuvininkas, jūrinis erelis, nendrinė lingė, laukys, juodoji meleta.
Vietovės aprašymas. Žemaitijos
nacionalinio parko perlas – Platelių
ežeras yra ne tik didžiausias ir giliausias Žemaitijoje, bet taip pat išskirtinai
svarbus dėl gamtinės, kultūrinės ir
kraštovaizdžio vertės. Giliausia ežero vieta – apie 48,5 m. Į ežerą įteka
septyniolika mažų upeliukų, išteka
Babrungo upė. Platelių vandenys skalauja septynias salas: Pilies, Veršių,
Šončelio, Pliksalę, Briedsalę, Ubagsalę ir Gaidsalę. Visos ežero salos bei
Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliai yra
valstybės saugomi gamtos paveldo
objektai. Atabrado zonos plačios, todėl čia gausiai susitelkia migruojantys
paukščiai, o vanduo užšąla tik žiemos
pradžioje, tad sparnuočiai ežere gali
užsibūti ilgėliau. Maršruto automobiliu (
) aplink ežerą ilgis – 29 km.
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Common Pochard, Tufted Duck,
Greater Scaup, Velvet Scoter, Common Goldeneye, Smew, Red-breasted Merganser, Common Merganser,
Western Osprey, White-tailed Eagle,
Western Marsh Harrier, Eurasian
Coot, Black Woodpecker.
Site description. Lake Plateliai, a
pearl of the Žemaitija National Park, is
the largest and deepest lake in Samogitia - it reaches up to 48,5 m. 17 rivulets fall into Plateliai, and the Babrungas river has its source in the lake. Waters of the lake wash 7 islands: Pilies,
Veršių, Pliksalė, Briedsalė, Ubagsalė,
Gaidsalė and Šončelis. All islands and
the Kreiviškiai and Auksalė peninsulas
of the lake are objects of natural heritage protected by the state. The shallows of the lake are broad and abundant agglomerations of migrating
birds form here, water freezes in early
winter, thus birds may delay here. The
route by motor vehicle (
) around
the lake - 29 km.

Pontoninis tiltas šiaurinėje Platelių ežero pusėje © Rovena Augustienė
The pontoon pier in the northern area of lake Plateliai © Rovena Augustienė

Stebėjimo taktika ir vietos.
Kaip ir daugelio kitų didžiųjų Lietuvos ežerų, Platelių ežero ornitologinė svarba išryškėja vandens paukščių pavasario ir rudens migracijų
metu. Gausiausios vandens paukščių
santalkos ežere būna kovą–balandį
ir rugpjūtį–lapkritį. Planuojant stebėjimo maršrutą reikia atminti, kad
migruojantys paukščiai dažniausiai
telkiasi priešvėjinėje ežero priekrantėje, kur bangavimas būna mažiausias. Kadangi ežeras didelis, norint jį
gerai apžvelgti prireiks monoklio.
Pirmoji stebėjimo vieta – Platelių
miestelio jachtklubas 1 . Miestelio
šiaurinėje dalyje pasukite į dešinę
Ežero gatve ir važiuokite 1,1 km iki
ežero pakrantės, kur pamatysite
jachtklubą ir lieptus į ežerą. Nuo lieptų patogu apžvelgti vakarinę ežero
dalį. Pavasario ir rudens migracijų
metu jachtklubo pakrantę mėgsta
laukiai, kurie čia telkiasi visai prie
kranto. Iš čia taip pat galima stebėti
klykuoles, kuoduotąsias antis, au-

Birdwatching sites and tactics.
The ornithological importance of
lake Plateliai reveals itself in spring
and autumn migration of waterfowl,
like in many other major lakes in
Lithuania. In lake Plateliai the largest
waterfowl agglomerations assemble
in March-April and August-November. When planning the birdwatching route one should keep in mind
that migrating bird agglomerations
are usually formed at the windward
coastline of the lake which is rough
least. As the lake is big a monocle is
very useful for birdwatching.
The first birdwatching site - the
Yacht Club in the town of Plateliai
1 . In the northern part of the town
turn to Ežero street on the right and
drive 1,1 km up to the lakeside where
you will see the Yacht Club and piers
in the lake. Standing on the pier you
may conveniently observe the western part of the lake. In spring and autumn migration Eurasian Coots like
the Yacht Club coastal area and stay
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Juodakaklis naras (Gavia arctica) © Dalia Račkauskaitė
Black-throated Loon (Gavia arctica) © Dalia Račkauskaitė

suotuosius kragus, retkarčiais praskrendančius jūrinius erelius. Nuo
liepto atsivers puikus vaizdas į dvi
ežero salas – Pilies ir Veršių.
Antroji stebėjimo vieta – šiaurinėje ežero dalyje 2 . Tuo pačiu keliu
grįžę į Platelių miestelį, pasukite į Žemaičių Kalvarijos gatvę ir važiuokite
šiaurės kryptimi 2,6 km iki žiedinės
sankryžos. Žiede pasukę į pirmąjį išvažiavimą dar pavažiuokite 300 m,
kol dešinėje kelio pusėje pamatysite
nuorodą į stovyklavietę ir automobilių
stovėjimo aikštelę bei informacinius
stendus. Palikę automobilį paėjėkite
100 m iki kyšulio 2 . Iš čia atsiveria
šiaurinė ežero dalis, kuri taip pat yra
mėgstama vandens paukščių poilsio
stotelė. Pavasario ir rudens migracijų
metu šiaurinėje ežero dalyje galima
stebėti gulbių nebylių ir giesmininkių
santalkas, ausuotuosius kragus, klykuoles ir didžiuosius dančiasnapius –
kai kurie iš jų čia lieka ir perėti. Retkarčiais, esant vėjuotam orui ir didelėms
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next to the coast. At this site visitors
may observe Common Goldeneyes,
Tufted Ducks, Great Crested Grebes,
occasionally White-tailed Eagles fly
past. From the pier visitors may enjoy
a splendid view of two islands – Pilies
and Veršių.
The second birdwatching site the northern part of the lake 2 .
Return to the town of Plateliai using
the same road and turn to Žemaičių
Kalvarijos street and follow in the
north direction, 2,6 km, up to the
traffic circle. Having entered the
traffic circle take the first exit, then
drive 300 m until you see on the right
side a sign to the camping site and
parking lot with information stands.
Leave your vehicle here and walk
100 m to the cape 2 . From here you
may observe the northern part of the
lake – it’s a stopover of waterfowl. In
spring and autumn migration, in the
northern part of the lake agglomerations of Mute and Whooper Swans,

bangoms ežero viduryje, užuovėją čia
randa ir retai apsilankančios jūrinės
antys – nuodėgulės. Gegužės mėnesį
ir vasarą šioje vietoje virš ežero skraido upinės žuvėdros.
Trečioji stebėjimo vieta – Paplatelė 3 . Iš antrosios stebėjimo
vietos toliau važiuokite Žemaičių
Kalvarijos gatve 3,1 km, kol pamatysite nuorodą į Paplatelę (pakeliui
pravažiuosite Pakastuvos tvenkinį,
kurį taip pat verta apžvelgti (67 psl.).
Pasukę į asfaltuotą miško keliuką
(Plokštinės g.) pavažiuokite 650 m ir
dešinėje pusėje pamatysite viešbutį
„Linelis“. Įvažiavę į viešbučio kiemą
palikite automobilį. Ežero pakrantės ties „Lineliu“ atabradas seklus ir
platus, todėl patinka vandens paukščiams. Čia, prie pat kranto, neretai
maitinasi gulbės nebylės, klykuolės,
dančiasnapiai, laukiai, ausuotieji kragai. Pasistačius monoklį ir atidžiau

Great Crested Grebes, Common Goldeneyes and Common Mergansers
part of which stay to winter here may
be observed. Occasionally, in windy
weather the site shelters rare visitors
- Velvet Scoters. In May and summer
Common Terns fly over the lake.
The third birdwatching site Paplatelė 3 . From the second birdwatching site drive along Žemaičių
Kalvarijos street, 3,1 km, until the
sign to Paplatelė (on your way you
will notice the pond of Pakastuva,
also deserving your observation
(page 67). Having turned to the asphalt forest road (Plokštinė street)
drive 650 m and on the right you
will see the Linelis Hotel. Go into
the courtyard of the hotel and leave
your car there. The coastline at the
Linelis Hotel has broad and not deep
shallows, so waterfowl like it. Mute
Swans, Common Goldeneyes, Mer-

Ausuotieji kragai (Podiceps cristatus) © Marius Čepulis
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) © Marius Čepulis
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apžvelgus ežerą galima aptikti ir įvairesnių sparnuočių. Migracijų metu
šioje ežero pusėje leidžiasi pavieniai
juodakakliai, rudakakliai ir raguotieji kragai, kartais pavyksta pamatyti
juodakaklių ir rudakaklių narų. „Linelio“ viešbutyje visus metus veikia restoranas, tad jei sužvarbote, čia galite
užsukti arbatos.
Ketvirtoji stebėjimo vieta – rytinė ežero dalis 4 . Išvažiavę iš „Linelio“ toliau riedėkite Plokštinės gatve
1,2 km. Pravažiavę dar vieną viešbutį,
o už jo – pušynėlį, netrukus išlįsite į
laukymę, kurios kairėje pusėje stovi
sodyba (Plokštinės g. 28). Čia, prieš
kelio išsišakojimą, palikite automobilį ir ties vieta, kur matyti informacinis stendas, paėjėkite 20 m iki
ežero. Nuo aukšto šlaito ežeras bus
kaip ant delno. Nors gausių vandens
paukščių santalkų čia nebūna, tačiau

gansers Eurasian Coots, Great Crested Grebes often feed here very close
to the shore. Attentive birdwatchers using a monocular may notice a
bigger variety of birds. In migration
period individual Black-necked and
Red-necked Grebes, Horned Grebes
land, sometimes Black-throated and
Red-throated Loons may be found.
If you got chilled, a restaurant in the
Linelis Hotel welcomes you.
The fourth birdwatching site - the
eastern part of the lake 4 . Having
left the Linelis Hotel drive along
Plokštinė street (in Paplatelė),
1,2 km. Having passed another hotel and a pine grove you will come
to an open area with a homestead
(Plokštinė street 28) on its left side.
Leave your vehicle at the fork in the
road and walk 20 m towards the
lake where you see the information

Didieji kormoranai (Phalacrocorax carbo) © Marius Karlonas
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) © Marius Karlonas
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ši ežero dalis neretai „padovanoja“
narų. Pastarieji dažniausiai maitinasi
pačiame ežero viduryje arba arčiau
kranto, ties regykla. Ežere migracijų
metu sutinkama juodakaklių ir rudakaklių narų. Kartais neperintys jauni
narai čia užsibūna iki vasaros.
Penktoji stebėjimo vieta – vadinamieji Mažieji ežero vartai 5 . Pajudėję
nuo 4-osios vietos, pasirinkite vieną iš
dviejų išsišakojančių kelių (abu atves į
tą patį kelią) ir riedėkite Šilinės gatve
link Plokštinės Šaltojo karo muziejaus
(informaciją apie muziejaus darbo
laiką rasite Žemaitijos NP svetainėje www.zemaitijosnp.lt). Pravažiavę
muziejų tęskite kelionę pagrindiniu
žvyruotu keliu (Plokštinės g.) 3,4 km,
kol dešinėje pamatysite miško keliuką (Mažųjų Vartų g.). Juo pasukę riedėkite 1,5 km iki sodybos. Ties kelio
užtvaru palikite automobilį ir toliau
keliaukite pėsčiomis 400 m (
).
Apėję sodybą keliuku iš kairės, žingsniuokite link kyšulio galo, kol prieisite
visuomenininkės kapą. Nors čia takelis baigsis, tačiau mišku paėję dar 100
m pasieksite kyšulio galą 5 . Nuo šios
vietos jums atsivers vaizdas į Kreiviškės pusiasalį ir Beržo ragą, tarp kurių
ir yra Didieji ežero vartai. Kiek arčiau –
Auksalės pusiasalis, kuriame, tarp vieno iš ragų bei kyšulio, yra Mažieji vartai. Per rudens migracijas (nuo liepos
pradžios) čia būriuojasi ir medžiuose
nakvoja didieji kormoranai, kurių šioje
vietoje kartais suskaičiuojama iki 200–
300. Ežero įlankose telkiasi gulbės nebylės, klykuolės, didieji ir mažieji dančiasnapiai, vasarą stebimi rudakakliai
kragai, girdėti didžiųjų baublių balsai.
Ilgiau palūkėję šioje vietoje pavasarį

stand. From the high slope you will
have a good view of the lake. Though
no numerous waterfowl agglomerations occur here, but loons may be
often found. Usually they feed in the
middle of the lake or closer to the
coast at the observation platform. In
migration period Black-throated and
Red-throated Loons are observed.
Sometimes not breeding loons stay
here until summer.
The fifth birdwatching site - the
Lesser Gate of the lake 5 . Starting
from the fourth birdwatching site
choose one of the forking roads (both
will take you to the same road) and
drive along Šilinė street towards the
Cold War Museum (more information concerning its working hours on
website of the Žemaitija National Park
www.zemaitijosnp.lt. Having passed
the Museum continue along the main
gravel road (Plokštinė street), 3,4
km, until you see a small forest road
(Mažųjų Vartų street) on the right
side. Turn to this road and drive 1,5
km until you come to the homestead.
Leave your vehicle at the fence and
walk 400 m (
). Take the small
bypassing road on the left side of the
homestead, then walk towards the
end of the cape until you come to the
grave of a public figure. The path ends
here; continue to walk further in the
forest, 100 m, and you will come to
the end of the cape 5 . From here you
may view the Kreiviškė peninsular and
the Beržas cape with the Great Gate
of the lake between them. A little
closer you will see the Auksalė peninsular; there the Small Gate is between
two capes. In autumn migration Great
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Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) © Marius Karlonas
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) © Marius Karlonas

išvysite medžiojančius jūrinius erelius,
kurie netoliese peri.
Šeštoji stebėjimo vieta – pietinė
ežero dalis 6 . Sugrįžę į pagrindinį kelią (Plokštinės g.) važiuokite 1,5 km iki
asfaltuoto kelio (Plungės g.), čia pasukite į dešinę ir važiuokite 1,6 km iki
Laumalenkų kaimo, kol kairėje kelio
pusėje pamatysite automobilių stovėjimo aikštelę su informaciniais stendais. Palikite automobilį ir perėję kelią
apžvelkite ežerą. Kadangi pakrantėje
augantys pavieniai medžiai užstoja
dalį įlankos, paėjėkite palei kelią besidriekiančiu pėsčiųjų ir dviračių taku,
kol atsivers platesnis vaizdas. Šioje
ežero dalyje užuovėją ir ramybę randa
migruojančios didžiosios, rudagalvės
ir kuoduotosios antys, klykuolės bei
didieji ir mažieji dančiasnapiai. Pastarieji šią ežero vietą mėgsta labiausiai,
ypač balandį ir lapkritį, kai vyksta dančiasnapių migracija.
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Cormorants flock here and stay overnight, sometimes up to 200-300 birds.
In bays of the lake Mute Swans, Common Goldeneyes, Common Mergansers and Smews stay, in summer Rednecked Grebes are observed, calls of
Eurasian Bitterns are heard. In spring,
if you stay at this site longer you may
see hunting White-tailed Eagles that
breed nearby.
The sixth birdwatching site - the
southern part of the lake 6 . Return
to the main road (Plokštinė street)
and drive 1,5 km up to the asphalt road
(Plungė street); here turn to the right
and drive 1,6 km up to the village of
Laumalenkai and you will see a parking
lot with information stands on the left
side. Leave your vehicle here, cross
the road and observe the lake. Solitary
trees grow on the shores of the lake
partially obstructing the bay; walk
along the walking-cycling path until

Septintoji stebėjimo vieta – Beržynėlio stovyklavietė 7 . Nuo 6-osios
apžvalgos vietos pavažiavę 500 m
Plungės gatve link Platelių, pasukite į
pirmą keliuką dešinėje ir juo važiuokite iki pabaigos (600 m). Poilsiavietėje
palikite automobilį ir apsidairykite ežere. Nuo čia jums atsivers vaizdas į Auksalės pusiasalį ir Piktežerį, kurį supa
tarpinio tipo pelkė bei į Platelių ežero
įlanką tarp Kreiviškių ir Auksalės pusiasalių. Įlankomis vandens paukščiai
neretai naudojasi kaip užuovėjomis,
kuriose gali ramiai ilsėtis ir maitintis
esant didelėms bangoms atviruose
ežero plotuose. Migracijų metu iš šios
apžvalgos vietos galite stebėti klykuoles, didžiuosius ir mažuosius dančiasnapius, didžiuosius kormoranus, kartais praskrendančius jūrinius erelius
ar žuvininkus. Pelkėtame pusiasalyje
peri pilkosios gervės, perkūno oželiai,
brastiniai tilvikai, tačiau šiuos paukščius dažniau sutiksite pavasarį.
Pavažiavę dar 3,7 km Plungės gat
ve tolyn, sugrįšite į Platelių miestelį.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, briedis, pilkasis kiškis, baltasis
kiškis, paprastoji voverė, upinis bebras, lūšis, vilkas, lapė, barsukas,
miškinė kiaunė, angis, trapusis gluodenas, pievinė, smailiasnukė ir žalioji
kūdrinė varlės.

you have a broader view. In this part of
the lake migrating Mallards, Common
Pochards, Tufted Ducks, Common
Goldeneyes, Common Mergansers
and Smews find shelter and quietness.
The latter like this area in the lake, in
April and November in particular, in
migration period of mergansers.
The seventh birdwatching site –
the Beržynėlis campside 7 . From the
sixth birdwatching site drive along
Plungė street in the direction of Plateliai, 500 m, turn to the first small road
on the right and drive to its end, 600
m. Leave your vehicle at the rest site
and view the lake. From here you will
view the marshy Auksalė peninsula
and a small lake in it – lake Piktežeris.
Waterfowl use these bays of the lake
as wind protection shelters where
they can rest and feed when lake
Plateliai is rough. In migration periods, from this birdwatching site you
may observe Common Goldeneyes,
Common Mergansers and Smews,
Great Cormorants, White-tailed Eagles, sometimes Western Ospreys fly
past. On the marshy peninsula Common Cranes, Common Snipes, Green
Sandpipers breed, but it is easier to
observe them in spring.
Driving further along Plungė
street, 3,7 km, you will come back to
the town of Plateliai.
Other animals: Deer, European
red deer, moose, grey hares, mountain hares, red squirrels, European
beavers, lynx, wolves, foxes, badgers,
common martens, common wipers, slow worms, common and moor
frogs, pool frogs.
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ŠEIRĖS GAMTOS TAKAS
ŠEIRĖ NATURE TRAIL

TOP 3: jerubė, juodoji meleta,
baltabruvis nykštukas.

TOP 3: Hazel Grouse, Black
Woodpecker, Firecrest.

Tikslinės rūšys: klykuolė, didysis
dančiasnapis, jerubė, vapsvaėdis, nendrinė lingė, jūrinis erelis, paprastasis
suopis, paukštvanagis, laukys, pilkoji
gervė, paprastoji pempė, perkūno
oželis, slanka, brastinis tilvikas, keršulis, naminė pelėda, pilkoji meleta, juodoji meleta, miškinis kalviukas, žalioji

Notable species: Common Goldeneye, Common Merganser, Hazel
Grouse, European Honey Buzzard,
Western Marsh Harrier, White-tailed
Eagle, Common Buzzard, Eurasian
Sparrowhawk, Eurasian Coot, Common Crane, Northern Lapwing, Common Snipe, Eurasian Woodcock,
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pečialinda, baltabruvis nykštukas, mažoji musinukė, eglinis kryžiasnapis.
Vietovės aprašymas. Šeirės gamtos takas prasideda šiaurinėje Platelių miestelio dalyje, ties automobilių
stovėjimo aikštele. Keliaudami pėsčiųjų taku, kurio ilgis 4,1 km, įrengtu
Platelių kraštovaizdžio draustinyje,
susipažinsite su šiam kraštui būdingu reljefu, Kadagynės-Šeirės mišku,
Gaudupio pelke, Piktežerio ežerėliu,
Platelių ežeru, įprastomis ir retomis
augalų, grybų bei paukščių rūšimis.
Šalia tako gausu informacinių stendų, supažindinančių su juo keliaujant sutinkamomis gamtos vertybėmis. Takas nužymėtas nuorodomis,
pradžioje yra informacinis stendas,
danga – sukietintas gruntas. 1,4 km
atkarpa pritaikyta judėjimo negalią
turintiems žmonėms.

Green Sandpiper, Common Wood Pigeon, Tawny Owl, Grey-headed Woodpecker, Black Woodpecker, Tree Pipit,
Wood Warbler, Firecrest, Red-breasted Flycatcher, Red Crossbill.
Site description. The Šeirė Nature Trail starts in the northern part
of Plateliai, a small town, at the parking lot. Hiking along the Nature Trail,
4,1 km, established in the Plateliai
Landscape Nature Reserve you will
be able to see the relief typical of this
area, the forest of Kadangynė-Šeirė,
the Gaudupis bog, lakes Piktežeris
and Plateliai, common and rare species of plants, mushrooms, birds. The
Šeirė Nature Trail includes numerous
information stands providing knowledge of natural values found in the
Trail area which is marked with information signs; at the entry you
will find the information stand, the

Lieptas per Gaudupio pelkę Šeirės take © A. Brazdeikytė
The Šeirė Nature Trail. The foot-bridge across the Gaudupis bog © A. Brazdeikytė
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Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla)
© Dalia Račkauskaitė
Firecrest (Regulus ignicapilla)
© Dalia Račkauskaitė

Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra)
© Dalia Račkauskaitė
Red Crossbill (Loxia curvirostra)
© Dalia Račkauskaitė

Stebėjimo taktika ir vietos. Nuo
Platelių miestelio centro vykdami į
šiaurę vedančiu pagrindiniu keliu, už
450 m dešinėje pamatysite autobusų stotelę. Iš karto už jos pasukite į
keliuką (Ežero gatvę) dešinėje ir už
500 m privažiuosite automobilių stovėjimo aikštelę 1 , kurioje prasideda
Šeirės gamtos takas (
). Jei iš automobilių stovėjimo aikštelės paėjėsite 100 m į pietus, Platelių apžvalgos
aikštelės 2 link, pamatysite ant storo stuobrio sukabintus inkilus, skirtus įvairiems paukščiams. Virš atviros
erdvės praskrenda būriai paprastųjų
bei pavieniai sidabriniai, kaspijiniai
kirai. Ežero pakrantėse stebimi didieji baltieji garniai. Trešnėse kartais
čiulba pasmaguriauti atskridusios
volungės.
Pirmoji tako dalis 1,5 km vingiuoja
Šeirės miško pakraščiu ir Platelių ežero pakrante. Eidami šia tako atkarpa
pamatysite vandens ir miško paukščių. Ežere stebimi ausuotieji kragai,
klykuolės, didieji dančiasnapiai, laukiai, kirai ir žuvėdros. Miške girdėsite

Trail’s pavement is solid soil. 1,4 km
is adapted for the disabled.
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Birdwatching sites and tactics.
Taking the main road from the centre
of Plateliai, a small town, northwards,
beyond 450 m, you will reach a bus
stop on the right side, then take the
right road, i.e. Ežero street, and follow
it 500 m to the parking lot 1 – here
you will see the entry to the Šeirė Nature Trail (
). If from the parking
lot you walk 100 m southwards in the
direction of the Plateliai observation
platform 2 , you will see nest-boxes
for various birds erected on a heavy
trunk of a dry tree. Over the open
space flocks of Mew Gulls, solitary European Herring Gulls and Caspian Gulls
fly past. Great Egrets are observed
at the lakeside. Sometimes Eurasian
Golden Orioles sing having come here
to taste sweet cherries.
The first part, 1,5 km, of the Trail
curves along outskirts of the Šeirė
forest and shores of lake Plateliai.
Hiking on this segment of the Trail

sodines, juodagalves ir rudąsias devynbalses, miškinius kalviukus, žaliąsias, pilkąsias ir ankstyvąsias pečialindas, bukučius, zyles ir kitus įprastus
miško pakraščių paukščius.
Takui nusukus gilyn į mišką, už
250 m, dešinėje pamatysite nuorodą
ir taką į Piktežerio ežerėlį 3 . Eidami
link Piktežerio atidžiai klausykitės,
čia neretai galima išgirsti mažosios
musinukės balsą, o ežerėlyje ar jo
pakraščiuose pamatyti klykuoles, didžiąsias ar rudgalves antis, rudagalves, krykles, ar brastinius tilvikus.
Grįžus į pagrindinį taką, jis toliau
veda per vakarų taigos buveinę – natūralų seną spygliuočių mišką. Miške
ankstyvais pavasario rytais dažnai
klykauja juodosios meletos, trelena
didieji margieji ir mažieji margieji geniai, švilpauja jerubės, gieda amaliniai, juodieji ir giesmininkai strazdai,

you will find waterfowl and forest
birds. Great Crested Grebes, Common Goldeneyes, Common Mergansers, Eurasian Coots, also gulls and
terns are observed on the lake. In the
forest outskirts you will hear Garden
Warblers, Eurasian Blackcaps and
Barred Warblers, Tree Pipits, Wood
Warblers, Common Chiffchaffs, Willow Warblers, Eurasian Nuthatches,
tits and other common birds.
The Trail goes deeper into the forest, and beyond 250 m, on the right
side you will notice the sign and a path
to lake Piktežeris 3 . Walking towards
lake Piktežeris be attentive - Redbreasted Flycatchers are often heard
here. In the lake you can observe Goldeneyes, Common Pochards, Common
Teals and Green Sandpipers.
Having returned to the main Trail
you will further walk in the forest

Juodoji meleta (Dryocopus martius) © Dalia Račkauskaitė
Black Woodpecker (Dryocopus martius) © Dalia Račkauskaitė
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įvairius garsus skleidžia triukšmingi
kėkštai. Neretos liepsnelių ir karietaičių giesmės. Atidesni stebėtojai kartais pastebi ties medžių viršūnėmis
praskrendančius eglinius kryžiasnapius, o eglių tankmėje galima išgirsti
ne tik paprastąjį nykštuką, bet ir kur
kas rečiau sutinkamą jo giminaitį –
baltabruvį nykštuką. Naktimis miške
ūbauja naminės pelėdos.
Eidami taku, du kartus kirsite
Gaudupio pelkę 4 ir iš jos ištekantį
to paties vardo upelį. Žygiuojant per
pelkę nutiestais mediniais tilteliais
nevertėtų skubėti; sustokite ne tik
pasimėgauti vaizdu ir ramybe, bet ir
atidžiai įsiklausykite, apsidairykite.
Rytais ir vakarais čia galima pamatyti perkūno oželių, pempių, brastinių
tilvikų tuoktuvinius skrydžius, pamiške praplasnojančias slankas. Pelkėje
esančių salų pakraščiuose peri pilkosios gervės, kurios apie savo buvimą neretai išduoda klykaudamos.
Įdienojus virš pelkės ir miško galima
stebėti medžiojančius paprastuosius
suopius, vapsvaėdžius, nendrines
linges, paukštvanagius, kartkartėmis
praskrenda ir žuvininkas.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, pilkasis kiškis, paprastoji voverė, upinis bebras, lapė, miškinė kiaunė, šermuonėlis.

across a western taiga habitat. Here,
in early mornings Black Woodpeckers
squeak actively, Great Spotted and
Lesser Spotted Woodpeckers drum,
Hazel Grouses whistle, Mistle Thru
shes, Common Blackbirds and Song
Thrushes produce their songs, and
Eurasian Jays unfold different sounds
in the forest. Attentive birdwatchers
may sometimes hear Red Crossbills
flying over the trees, in spruce density Goldcrests may be heard, as well as
rarer Firecrests. In the forest Tawny
Owls hoot at nights.
Following the Trail you will cross
the Gaudupis bog 4 twice as well as
the Gaudupis stream having its source
in the bog. Hikers taking the wooden
plank walkways across the bog are
advised to take a slow walking pace –
you may stop here to enjoy the scenery and quietness, to listen attentively
and look around. In mornings and
evenings lekking flights are performed
by Common Snipes, lapwings, Green
Sandpipers, and flying Eurasian Woodcocks may be noticed on the outskirts.
Common Cranes breed on edges of
islands in the bog, the presence of
which is betrayed by their trumpeting calls. In broad daylight, hunting
Common Buzzards, European Honey
Buzzards, Western Marsh Harriers,
Eurasian Sparrowhawks may be observed flying over the bog and forest,
occasionally Western Ospreys fly past.
Other animals: Deer, European
red deer, grey hares, red squirrels,
European beavers, foxes, common
martens, ermines.
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UŽANKANTIS PAKASTUVOS EŽERAS
OVERGROWING LAKE PAKASTUVA
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TOP 3: mažasis kragas, švygžda,
raiboji devynbalsė.

TOP 3: Little Grebe, Spotted
Crake, Barred Warbler.

Tikslinės rūšys: mažasis kragas,
rudakaklis kragas, didysis baltasis garnys, pilkasis garnys, didysis baublys,
gulbė giesmininkė, rudagalvė kryklė,
kuoduotoji antis, klykuolė, didysis dančiasnapis, nendrinė lingė, pievinė lingė,
švygžda, ilgasnapė vištelė, nendrinė
vištelė, laukys, pilkoji gervė, perkūno

Notable species: Little Grebe, Rednecked Grebe, Great Egret, Grey Heron, Eurasian Bittern, Whooper Swan,
Eurasian Teal, Tufted Duck, Common
Goldeneye, Common Merganser,
Western Marsh Harrier, Montagu’s
Harrier, Spotted Crake, Water Rail,
Common Moorhen, Eurasian Coot,
69
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Pakastuvos ežeras © Marius Karlonas
Lake Pakastuva © Marius Karlonas

oželis, brastinis tilvikas, rudagalvis kiras, upinė žuvėdra, raiboji devynbalsė,
nendrinis žiogelis, margasis žiogelis,
mažoji krakšlė, raudongalvė sniegena.
Vietovės aprašymas. Šiaurinėje
Platelių ežero pakrantėje, ties Paežerės Rūdaičių kaimu slūgsanti Pakastuvos pelkė ir užankantis 1,8 ha ežerėlis
susiformavo ledo guolio duburyje.
Pakastuvos pelkei suteiktas telmologinio draustinio apsaugos statusas,
kurio tikslas – išsaugoti pelkės ekosistemą su saugomomis rūšimis, Europos Bendrijos svarbos vandenų ir
miškų buveinėmis, saugomų paukščių
perimvietėmis ir maitinimosi vietomis, saugomų vabzdžių bendrijomis.
Draustinio plotas – 60 ha. Vietiniai
gyventojai Pakastuvos ežerą vadina
Pakastuvos tvenkiniu, prūdu.
Stebėjimo taktika ir vietos. Užankančio Pakastuvos ežero ornitologinė
70
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Common Crane, Common Snipe,
Green Sandpiper, Black-headed Gull,
Common Tern, Barred Warbler, Savi’s
Warbler, Common Grasshopper Warbler, Eurasian Reed Warbler, Common Rosefinch.
Site description. The Pakastuva
marsh and becoming overgrown
lake Pakastuva, 1,8 ha, located at
the northern shores of lake Plateliai
formed in the depression of an ice
bed. The Pakastuva marsh has been
designated a telmological nature
reserve seeking to preserve the ecosystem of the Pakastuva marsh with
its protected species, water and
woodland habitats of Community
importance, breeding and feeding
sites of protected bird species, protected communities of insects. The
nature reserve covers 60 ha. Local
people call it the pond of Pakastuva,
instead of lake Pakastuva.

svarba išryškėja pavasarį ir vasarą, kuomet čia migracijos ir perėjimo metu
pradeda telktis įvairiausi sparnuočiai.
Kovą–balandį tvenkinyje būriuojasi migruojančios antys, tarp kurių – šaukštasnapės, pilkosios, kuoduotosios
antys, rudagalvės kryklės, klykuolės,
didieji dančiasnapiai. Pirmieji perintys
paukščiai – didieji baubliai, antys, nendrinės lingės – į ežerą parskrenda dar
kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje. Balandžiui įpusėjus pradeda giedoti smulkieji nendrynų giesmininkai:
krakšlės, nendrinukės, žiogeliai, nendrinės startos. Vėliausiai, gegužę, pasirodo upinės žuvėdros, karklinės nendrinukės, raudongalvės sniegenos.
Nuo liepos vidurio nendrynų paukščiai
prityla, o vandens paukščiai su savo
jaunikliais pradeda palikinėti vandens
telkinį. Rudenį čia kartais leidžiasi migruojantys vandens paukščiai, tačiau
skaitlingų santalkų jie nesudaro.

Birdwatching sites and tactics.
The ornithological importance of
overgrowing lake Pakastuva manifests itself in spring and summer when
in migration and breeding periods
a diversity of birds gathers here. In
March-April, flocks of migrating ducks
are observed in the lake, including
Northern Shovelers, Gadwalls, Tufted
Ducks, Eurasian Teals, Common Goldeneyes, Common Mergansers. The
first breeding birds (Eurasian Bitterns,
ducks, Western Marsh Harriers) come
to the lake in late March – early April.
In the second half of April small reed
bed songbirds launch their songs –
various species of warblers, Common Reed Buntings. Common Terns,
Marsh Warblers, Common Rosefinches are the latest arrivals – show up in
May. Starting from the second half of
July reed bed songbirds calm down,
waterfowl and their young leave the

Ilgasnapė vštelė (Rallus aquaticus) © Simonas Minkevičius
Water Rail (Rallus aquaticus) © Simonas Minkevičius
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Atvykti į šią teritoriją nesudėtinga: važiuodami (
) Žemaičių Kalvarijos gatve link Paežerės Rūdaičių
kaimo, ties Pakastuvos ežeru pamatysite nuorodą į lankytiną objektą su
užrašu „Paukščių stebėjimo vieta“.
Pasukę nurodyta kryptimi važiuokite Paežerės gatve 300 m, tuomet
kelio išsišakojime pasirinkite kairiąją
atšaką ir, pariedėję juo vos 50 m, sustokite šalikelėje. Ežero pakrantėje,
medžių ūksmėje, įrengta regykla –
bokštelis paukščiams stebėti 1 . Iš
regyklos patogu stebėti ir klausytis
vandens ir nendrynų paukščių. Vakarinėje apyežerio dalyje peri pilkosios gervės, kurios vėliau klajoja po
visą pelkyną. Centrinėje ežero dalyje
esančiame neužžėlusiame vandens
plote ir nendrynų pakraščiuose plaukioja mažieji ir rudakakliai kragai, rudagalvės kryklės, kuoduotosios antys, klykuolės, kartais stebimi didieji

water body. In autumn, migrating waterfowl land here occasionally, without abundant formations.
The site is easy to reach: driving
(
) along Žemaičių Kalvarijos
street in the direction of the village
of Paežerės Rūdaičiai, at lake Pakastuva you will find the sign Paukščių
stebėjimo vieta (Birdwatching Site).
Turn to this direction and move along
Paežerė street, 300 m, take the left
road at the forking, drive further 50 m
and stop at the roadside. At the lakeside you will find the birdwatching
platform - tower 1 . From the platform
it is convenient to observe and listen
to waterfowl and reed bed songbirds.
In the western lakeside area Common
Cranes breed, and later they start to
wander all over the marshland. In the
central, not overgrown area of the
lake and at the shores Little and Rednecked Grebes, Eurasian Teals, Tufted

Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) © Dalia Račkauskaitė
Barred Warbler (Sylvia nisoria) © Dalia Račkauskaitė
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Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides)
© Aurimas Aleliūnas
Savi’s Warbler (Locustella luscinioides)
© Aurimas Aleliūnas

dančiasnapiai, kiauksi laukiai ir nendrinės vištelės. Reguliariai pasimaitinti atskrenda pilkieji ir didieji baltieji
garniai, rudagalviai kirai ir upinės žuvėdros. Iš bokštelio taip pat galima
stebėti gulbes giesmininkes, kurios
čia pat, nendrių saloje, kai kuriais
metais bando perėti, bet vėliau pasitraukia. Kartais išsiperi gulbės nebylės, bet dėl plėšrūnų jauniklių neišaugina. Nendrynų plotuose dienomis
girdėti didžiųjų ir mažųjų krakšlių,
ežerinių nendrinukių, nendrinių žiogelių, nendrinių startų balsai. Virš
viso telmologinio draustinio ploto
dažnai medžioja nendrinės lingės,
kurių bent dvi poros čia pat ir peri.
Kai kuriais metais nendryne įsikuria ir
pievinės lingės – jas taip pat patogu
stebėti iš regyklos. Ežerą supančiuo-

Ducks, Common Goldeneyes swim,
sometimes Common Mergansers are
observed, loud kowk-kowk of Eurasian Coots and Common Moorhens
are heard around. Grey Herons and
Great Egrets, Black-headed Gulls and
Common Terns come here for regular
feeding. From the tower birdwatchers may observe Whooper Swans
that from time to time take efforts
to breed in the reed bed on the close
island but later leave. In the reed areas Great Reed and Eurasian Reed
Warblers, Sedge Warblers, Savi’s
Warblers, Common Reed Buntings
are heard in daytime. Over the telmological nature reserve area Western
Marsh Harriers hunt frequently, at
least two pairs of them breed here.
In some years Montagu’s Harriers
settle themselves in the reed bed,
and birdwatchers may observe them
from the observation platform. In the
bushes around the lake solitary songs
of Common Grasshopper Warblers,
Marsh Warblers, Common Rosefinches, Barred Warblers spread. The latter
sometimes may be heard next to the
platform.
In mornings and evenings, dusk
birds become active in the wetland
area: in the reed bed Eurasian Bitterns boom vigorously, Common
Cranes and Water Rails squeak,
Common Snipes and Green Sandpipers are engaged in their courtship
flights, in some years Spotted Crakes
whistle around. In spring and autumn migration feeding Great Grey
Shrikes are observed.
Observation from the main road,
Žemaičių Kalvarijos street 2 , is a con73
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Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) © Antanas Razmas
Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) © Antanas Razmas

se krūmynuose gieda pavieniai margieji žiogeliai, karklinės nendrinukės,
raudongalvės sniegenos, raibosios
devynbalsės. Pastarąsias kartais pavyksta išgirsti visai greta regyklos.
Rytais ir vakarais šlapynėje suaktyvėja sutemų paukščiai. Nendryne aktyviai baubia didysis baublys, klykauja
pilkosios gervės ir ilgasnapės vištelės,
į tuoktuvinius skrydžius leidžiasi perkūno oželiai ir brastiniai tilvikai, kai kuriais
metais švilpauja švygždos. Pavasario ir
rudens migracijų metu stebimos besimaitinančios plėšriosios medšarkės.
Dar viena patogi vieta apžvelgti
Pakastuvos ežerą iš kitur – nuo pagrindinio kelio, Žemaičių Kalvarijos
gatvės 2 . Iš čia stebėsite tokius pačius paukščius, kaip ir iš regyklos, tik
atsivers kiti apžvalgos plotai.
Kiti gyvūnai: stirna, šernas, upinis bebras, trapusis gluodenas, kanadinė audinė. 2001 metais apyežerėje
rastas balinis vėžlys. Šlapiose apyežerės pievose auga gegūnės.
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venient point to take a different overview angle of lake Pakastuva. Standing on this site you will observe the
same birds as from the observation
platform but from this side another
seeing field will open in front of you.
Other animals: Deer, wild boars,
European beavers, slow worms, Canadian minks. In 2001, the Pond Turtle was found at the lakeside. Marsh
orchids grow in the wet lakeside
meadows.

VARDUVOS SLĖNIO PIEVOS
IR ROTINĖNŲ TVENKINYS
MEADOWS OF VARDUVA VALLEY
AND ROTINĖNAI POND

9

TOP 3: migruojančių ančių, žąsų
ir tilvikų santalkos.

TOP 3: agglomerations of migrating ducks, geese and waders.

Tikslinės rūšys: gulbė giesmininkė, želmeninė žąsis, pilkoji žąsis, tundrinė žąsis, baltaskruostė bernik_lė,

Notable
species:
Whooper
Swan,Taiga Bean Goose, Greylag
Goose, Tundra Bean Goose, Bar73
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Rotinėnų tvenkinys © Saulius Sidabras
The Rotinėnai Pond © Saulius Sidabras

baltakaktė žąsis, eurazinė cyplė,
pilkoji antis, rudagalvė kryklė, dryžagalvė kryklė, smailiauodegė antis,
šaukštasnapė antis, rudagalvė antis,
kuoduotoji antis, klykuolė, mažasis
dančiasnapis, didysis dančiasnapis,
ausuotasis kragas, pilkasis garnys,
didysis baltasis garnys, jūrinis erelis,
nendrinė lingė, pempė, dirvinis sėjikas, perkūno oželis, brastinis tilvikas,
raudonkojis tulikas, kirai.
Vietovės aprašymas. Šiaurės rytiniame Žemaitijos nacionalinio parko
pakraštyje esančiame Rotinėnų tvenkinyje ir Varduvos upės slėnio užliejamose pievose pavasariais mėgsta apsistoti migruojantys vandens ir tilvikiniai paukščiai. Pratekėjusi Žemaičių
Kalvariją, ankstyvą pavasarį Varduvos upė išsilieja į lygius slėnio laukus,
kurie savo vandeningomis pievomis
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nacle Goose, Greater White-fronted
Goose, Eurasian Wigeon, Gadwall,
Eurasian Teal, Garganey, Northern
Pintail, Northern Shoveler, Common
Pochard, Tufted Duck, Common
Goldeneye, Smew, Common Merganser, Great Crested Grebe, Grey
Heron, Great Egret, White-tailed
Eagle, Western Marsh Harrier, Common Lapwing, European Golden Plover, Common Snipe, Green Sandpiper, Common Redshank, Gulls.
Site description. The Rotinėnai
pond situated in the north-east periphery of the Žemaitija National
Park and flooded meadows of the
Varduva river valley attracting migrating waterfowl and waders become their staging area each spring.
In early spring the Varduva river,
having flown by Žemaičių Kalvarija,

pritraukia būrius migruojančių žąsų ir
tilvikų. Šis slėnis buvo viena mėgstamiausių Plungės rajone migruojančių
paukščių maitinimosi ir poilsio vietų,
bet sovietmečiu atliekant melioracijos darbus buvo ištiesintos upelių vagos, nusausinti užliejami plotai ir taip
padaryta didelė žala gamtai.
2 km į pietus nuo Žemaičių Kalvarijos esantis Rotinėnų tvenkinys patinka migruojančioms antims. Pastarojo
vietoje iki pat 1984 m. plytėjo šlapios
Pagardenio slėnio pievos, tačiau pastačius 120 m ilgio pylimą buvo užtvindyta 36 ha plotą užimanti teritorija.
Stebėjimo taktika ir vietos. Varduvos slėnis. Varduvos upės slėnis
slūgso Žemaičių Kalvarijos miestelio
šiaurės rytiniame pakraštyje. Kad jį
pasiektumėte, pirmiau turite atvykti
į Žemaičių Kalvariją. Miestelio centre,
ties bažnyčia, pasukite į Vienuolyno
gatvę ir važiuokite ja šiaurės rytų
kryptimi 1,1 km, kol pasieksite san-

overflows onto smooth fields of the
Varduva river valley, and the waterlogged meadows magnetize migrating geese and waders. The valley
used to be an abundant feeding
and resting site of migrating birds in
the district of Plungė, but in the Soviet period the flooded areas were
drained by renovation of the drainage system resulting in a great damage to the nature.
Migrating ducks are fond of
the Rotinėnai pond, 2 km south to
Žemaičių Kalvarija. On the site wet
meadows of the Pagardenis valley
used to exist, and when in 1984 a
120 m long dyke was built and an area
of 36 ha was flooded it converted into
a pond.
Birdwatching sites and tactics.
The Varduva valley. The valley of
the Varduva river lies in the northeast outskirts of the small town of
Žemaičių Kalvarija. You will start your

Migruojančių ančių būriai © Marius Karlonas
Flocks of ducks © Marius Karlonas
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kryžą (
). Čia pasukite į dešinę ir
pavažiavę 50 m palikite automobilį
kelkraštyje. Priešais matysite piliakalnį 1 , ant kurio užlipus bus patogu
apžvelgti visą slėnį. Geriausias laikas
aplankyti šią teritoriją – kovo pabaiga – balandis, kuomet dar šlapiose
Varduvos upės užliejamose pievose
apsistoja migruojantys paukščiai.
Slėnyje ilsėtis leidžiasi žąsų būriai,
gulbės giesmininkės, gervės, tilvikiniai ir sėjikiniai paukščiai, kirai.
Slėnį taip pat patogu apžvelgti
atvykus į jo pakraštį Alksnių skersgat
vyje. Nuo Žemaičių Kalvarijos miestelio centro važiuokite Vienuolyno
gatve 500 m, kol pamatysite keliuką į
dešinę. Pasukę juo važiuokite 950 m,
kol kirsite kanalą ir kelias išsiskirs į
priešingas puses, sankryžoje pasukite į kairę ir pavažiavę 250 m palikite
automobilį kelio pakraštyje. Ties melioracijos kanalų išsišakojimu esanti
aikštelė 2 yra patogi vieta slėniui

trip from Žemaičių Kalvarija – in the
centre, at the church; turn to Vienuolyno street and drive along it north-east,
1,1 km, until you come to the crossroad
(
). Here turn to the right, drive
50 m and leave your vehicle at the
roadside. You will see the hill fort 1
in front of you and from its top you
will be able to enjoy a panoramic view
of the valley. The best time to visit this
site is the end of March-April when
wet meadows flooded by the Varduva
river become a staging area of migrating birds. In the valley flocks of geese,
Whooper Swans, cranes, waders and
gulls land for resting.
It is also convenient to observe
the valley having come to its edge
in Alksnų street. From the centre
of Žemaičių Kalvarija, a small town,
move along Vienuolyno street, 500
m, until you come to the small road
on the right side. Turn to it and drive
950 m until you reach the canal and

Baltakaktės žąsys (Anser albifrons) © Marius Karlonas
Greater White-fronted Goose (Anser albifrons) © Marius Karlonas
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Didysis baltasis garnys (Egretta alba) © Marius Karlonas
Great Egret (Egretta alba) © Marius Karlonas

apžvelgti. Slėnyje paukščiai išsisklaido dideliais atstumais vieni nuo kitų,
todėl jį apžvelgti patogiausia turint
monoklį.
Rotinėnų tvenkinys. Nuo Žemaičių
Kalvarijos centro važiuokite (
)
550 m Alsėdžių gatve pietų kryptimi,
kol dešinėje pamatysite kelią su nuoroda į Gegrėnus. Pasukite link Gegrėnų, tačiau vos už 50 m. kelias išsišakos. Čia pasirinkite kairiąją asfaltuotą
atšaką – Plungės gatvę. Pavažiavę
1,5km pamatysite Rotinėnų tvenkinio
šiaurinę dalį. Ties tvenkiniu, išsišakojus keliui, pasirinkite kairįjį keliuką ir
pavažiuokite dar 400 m iki Pagardenio
užtvankos (
). Palikę automobilį
palypėkite 400 m ant kalvos 3 , nuo
kurios bus patogu apžvelgti visą tvenkinio teritoriją.
Tvenkinio ornitologinė svarba
išryškėja pavasarį, kuomet vyksta
vandens paukščių migracija. Jame
leidžiasi migruojančios eurazinės
cyplės, pilkosios antys, rudagalvės ir
dryžagalvės kryklės, smailiauodegės,

the road dividing to the opposite directions; at the crossroad turn to the
left, drive 250 m and leave your vehicle at the roadside. The open site at
the branching of the drainage canals
2 is a convenient place to examine
the valley. In the valley birds disperse widely, so a monocular would
be a very suitable tool.
The Rotinėnai pond. From the
centre of Žemaičių Kalvarija drive
(
) 550 m along Alsėdžių street
to the south, then follow the sign to
Gegrėnai on the right side. Take the
direction to Gegrėnai, and beyond
50 m where the road forks choose
the left asphalt road - Plungės street.
Drive 1,5 km and you will see the
northern part of the Rotinėnai pond.
At the pond the road forks; choose
the left small road and drive further
400 m to the Pagardenis dam (
).
Leave your vehicle and climb 400 m
to the hill 3 ; from here you will be
able to observe the entire area of
the pond.
79
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Rudoji lapė (Vulpes vulpes) © Marius Karlonas
Red Fox (Vulpes vulpes) © Marius Karlonas

šaukštasnapės, rudagalvės bei kuoduotosios antys, klykuolės, mažieji ir
didieji dančiasnapiai. Žvejoti atskrenda baltieji ir pilkieji garniai. Pastarieji
netoliese peri kolonijoje todėl jų čia
galima sutikti ir vasarą. Perėti tvenkinyje taip pat lieka ausuotieji kragai,
didieji dančiasnapiai, o kartais stebimos ir upinės žuvėdros. Didžiąją
metų dalį šioje vietoje galima pamatyti jūrinių erelių, kadangi migruojantys sparnuočiai ir žuvys yra pagrindinis šių plėšriųjų paukščių grobis.
Kiti gyvūnai: stirna, pilkasis kiškis, upinis bebras, lapė, kanadinė audinė, ūdra.

The ornithological importance of
the pond reveals itself in spring migration of waterfowl. Migrating Eurasian
Wigeon, Gadwalls, Eurasian Teals,
Garganeys, Northern Pintails, Northern Shovelers, Common Pochards,
Tufted Duck, Common Goldeneyes,
Smews and Common Mergansers
land on it Great Egrets and Grey
Herons come here to fish. The latter
breed in a colony and are found here
in summer too. Great Crested Grebes,
Common Mergansers also stay in the
pond, and sometimes Common Terns
are found here. White-tailed Eagles
are observed on the site nearly the
whole year as migrating birds and fish
are the main prey of these raptors.
Other animals: Deer, grey hares,
European beavers, foxes, Canadian
minks, otters.
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GEGRĖNŲ IR PŪČKORIŲ LAUKAI
FIELDS OF GEGRĖNAI AND PŪČKORIAI

10

TOP 3: migruojančių vandens ir
plėšriųjų paukščių santalkos, griežlė.
Tikslinės rūšys: gulbė giesmininkė, želmeninė žąsis, tundrinė žąsis,
baltakaktė žąsis, pilkoji žąsis, eurazinė cyplė, pilkoji antis, rudagalvė
kryklė, dryžagalvė kryklė, šaukšta
snapė antis, kurapka, nendrinė lingė,
pievinė lingė, javinė lingė, tūbuotasis

TOP 3: agglomerations of migrating waterfowl and raptors,
Corn Crake.
Notable species: Whooper Swan,
Taiga Bean Goose,Tundra Bean
Goose, Greater White-fronted Goose,
Greylag Goose, Eurasian Wigeon, Gadwall, Eurasian Teal, Garganey, Northern Shoveler, Grey Partridge, Western
79
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Paukščių stebėtojai Gegrėnų laukuose © Saulius Sidabras
Birdwatchers in the Gegrėnai fields © Saulius Sidabras

suopis, mažasis erelis rėksnys, griežlė, pilkoji gervė, dirvinis sėjikas, perkūno oželis, didžioji kuolinga, brastinis tilvikas, raudonkojis tulikas, kirai,
margasis žiogelis, upinis žiogelis, paprastoji medšarkė, plėšrioji medšarkė, raudongalvė sniegena.
Vietovės aprašymas. Žemaitijos
nacionalinio parko šiauriniame pakraštyje bei jo apsaugos zonoje, abipus Varduvos, Margupio ir Degemės
upių, plyti derlingi laukai. Laukus iš
visų pusių supa Žemaitijos kalvos,
ant kurių viduramžiais stovėjo kuršių pilys. Slėnio pakraščiuose įsikūrę du nedideli kaimai – Gegrėnai ir
Pūčkoriai, kurių vietiniai gyventojai
daugiausia verčiasi gyvulininkyste ir
žemdirbyste, taip derlingame slėnyje
palaikydami atvirą kraštovaizdį, itin
mėgstamą migruojančių paukščių.
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Marsh Harrier, Montagu’s Harrier,
Hen Harrier, Rough-legged Buzzard,
Lesser Spotted Eagle, Corn Crake,
Common Crane, European Golden
Plover, Common Snipe, Eurasian Curlew, Green Sandpiper, Common Redshank, Gulls, Common Grasshopper
Warbler, River Warbler, Red-backed
Shrike, Great Grey Shrike, Common
Rosefinch.
Site description. In the northern
periphery of the Žemaitija National
Park and its protection zone fertile
fields surrounding the Varduva, Margupis and Degemė rivers stretch. The
fields are engirdled by small hills of
Samogitia where castles of Curonians
stood. Two small villages - Gegrėnai
and Pūčkoriai – are situated in the
outskirts of the valley, people here
are mainly engaged in cattle breed-

Stebėjimo taktika ir vietos. Slėnių pievos paukščiams patraukliausios ankstyvą pavasarį, kovą–balandį, kuomet polaidžio vanduo subėga
į laukų balas, o upės ištvinsta ir užlieja dalį laukų. Plungės rajone nedaug
tokių vietų, kur migruojantys paukščiai randa derlingų, užliejamų laukų,
tad šioje teritorijoje kiekvieną pavasarį buriasi negausios migruojančių
gulbių, žąsų, ančių, tilvikų ir plėšriųjų
paukščių santalkos.
Migruojančių paukščių santalkos dažniausiai sutinkamos trijose
vietose 3 , 4 , 5 . Jas patogiausia
apžvelgti važiuojant nuo Pūčkorių
link Gegrėnų (
) ir stebint kairę
laukų pusę.
Pirmoji santalkų vieta – laukai
ties Pūčkoriais 3 . Tačiau pirmiausia
apsidairykite šlapynėse greta Pūčkorių kaimo. Daubose esančiose už-

ing and husbandry, thus sustaining an
open landscape in the rich valley that
migrating birds are fond of.
Birdwatching sites and tactics.
The valley meadows unveal themselves in early spring, March-April
when snowmelt water runs to sloughs
in the fields, the rivers overflow partially flooding the area. In the district
of Plungė a small number of sites exists where migrating birds can find
rich, flooded fields, and this site attracts moderate size agglomerations
of migrating swans, geese, ducks,
waders and raptors each spring.
Agglomerations of migrating birds
are observed mainly on three sites: 3 ,
4 , 5 . Driving from Pūčkoriai towards
Gegrėnai (
) and focusing on the
left side fields will make convenient
birdwatching.

Griežlė (Crex crex) © Marius Čepulis
Corn Crake (Crex crex) © Marius Čepulis
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Pievinė lingė (Circus pygargus)
© Marius Karlonas
Montagu’s Harrier (Circus pygargus)
© Marius Karlonas

pelkėjusiose balose peri gulbės giesmininkės, jas 1 ir 2 vietose galite
pamatyti visai greta kelio. Tuo tarpu
gegužę–liepą šiose gamtos oazėse
gausu įvairių naktį čiulbančių giesmininkų – žiogelių, nendrinukių, krakšlių, lakštingalų. Pasigrožėję šiais
paukščiais neskubėdami važiuokite
vingiuotu keliuku link Gegrėnų, kol
už 650 m dešinėje kelio pusėje pamatysite keliuką į laukus. Pasukite juo ir
pavažiavę 200 m sustokite. Nuo čia
bus patogu apžvelgti melioracijos
griovių išraižytas pievas 3 . Pastarosios – mėgstama gulbių giesmininkių
bei žąsų maitinimosi ir poilsio vieta.
Antroji santalkų vieta – užliejama
pieva 4 . Iš 3 stebėjimo vietos sugrįžę į pagrindinį kelią toliau važiuokite
link Gegrėnų. Pavažiavę 450 m kairėje
84
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The first staging area: the fields
at Pūčkoriai 3 . But first look around
the wetland areas adjacent to the village of Pūčkoriai. In marshy sloughs
lying at hollow places Whooper
Swans breed, and you may observe
them at sites 1 and 2 next to the
road. In May-July, these nature oases harbor numerous birds that sing
at night - a variety of warblers, nightingales. Having observed the impressive birds here, drive slowly along
the small road towards Gegrėnai and
beyond 650 m take the small road
on the right running into the fields.
Drive further 200 m and make a stop.
From this site you will have a wider
angle to observe the meadows 3
carved out by drainage ditches. The
meadows are a favourite feeding
and resting area of Whooper Swans
and geese.
The second staging area: the
flooded meadow 4 . From birdwatching site 3 come back to the
main road and drive further in the
direction of Gegrėnai. Beyond 450 m
you will see a small field road on the
left side. Leave your vehicle here and
walk 100 m – a wider overview will
open from the small hill. You will see
a rather small area of flooded meadows where in spring migrating ducks
and waders gather.
The third staging area: the fields
surrounding the Margupis streamlet
5 . From the flooded meadow take
the main road to Gegrėnai. Beyond
1 km on the left side you will find a
small cemetery, immediately beyond
it turn to the small gravel road (Alkos
street) on the left. Following this

kelio pusėje pamatysite nedidelį laukų keliuką. Čia pasilikite automobilį ir
paeikite 100 m, kol nuo kalvos atsivers
platesnis apžvalgos laukas. Priešaky
plyti nedidelis užliejamų pievų plotas,
kuriose pavasarį leidžiasi migruojančios antys ir tilvikai.
Trečioji santalkų vieta – Margupio upelį supantys laukai 5 . Nuo
užliejamos pievos važiuokite pagrindiniu keliu link Gegrėnų. Pavažiavę
1 km kairėje kelio pusėje pamatysite
kapinaites. Iš karto už jų pasukite į
žvyruotą keliuką kairėje (Alkos g.).
Važiuodami šiuo keliu kelis šimtus
metrų, galėsite apžvelgti laukus, kuriuose pavasario migracijos metu leidžiasi žąsys, gulbės ir kirai.
Visose trijose santalkų vietose
taip pat sutinkama ir kitų sparnuočių.
Šiuos laukus itin mėgsta migruojantys plėšrieji paukščiai: migruodamos
juose pamedžioti sustoja nendrinės,

road a few hundred meters you can
observe the fields where in spring
geese, swans and gulls land.
Other species of birds are also
found on the three staging areas
above. The fields are preferred by
migrating raptors, in migration period Western Marsh, Montagu’s and
Hen Harriers, Lesser Spotted Eagles,
Rough-legged and Common Buzzards, Eurasian Sparrowhawks come
here for hunting. Sometimes Great
Grey Shrikes may be observed sitting
on bushes and electrical wires, you
may happen to succeed to observe
Grey Partridges at the roadside. In
May-July, at the drainage ditches
loud krek krek calls of Corn Crakes
are heard, sounds of Common Quails
spread out in the fields.
From the open hill 6 situated
between the settlement of Gegrėnai
and the hill fort of Gegrėnai you

Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) © Dalia Račkauskaitė
Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) © Dalia Račkauskaitė
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Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) © Saulius Burinskas
Great Grey Shrike (Lanius excubitor) © Saulius Burinskas

pievinės ir javinės lingės, mažieji ereliai rėksniai, tūbuotieji ir paprastieji
suopiai, paukštvanagiai. Ant krūmų
ir elektros laidų kartais tupi plėšriosios medšarkės, pakelėse pasiseka
pamatyti kurapkų. Gegužę–liepą
šioje vietoje, prie melioracijos kanalų
kreksi griežlės; pasitaiko, kad iš laukų
atsklinda ir putpelės balsas.
Apžvelgti dalį slėnio ir pasigrožėti
Žemaitijos kraštovaizdžiu patogu nuo
atviros gana aukštos kalvos 6 , esančios tarp Gegrėnų gyvenvietės ir Geg
rėnų piliakalnio. Automobilius galite
palikti piliakalnio papėdėje įrengtoje
automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kiti gyvūnai: taurusis elnias, stirna, pilkasis kiškis, upinis bebras, lapė,
kanadinė audinė.
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may conveniently observe a part of
the valley and enjoy a landscape of
Samogitia. You may leave your vehicle in a parking lot at the foot of the
hill fort.
Other animals: European red
deer, deer, grey hares, European
beavers, foxes, Canadian minks.

BARSTYTALIŲ PELKĖ
BARSTYTALIAI SWAMP

11

TOP 3: švygžda, gulbė giesminin
kė, vapsvaėdis.

TOP 3: Spotted Crake, Whooper
Swan, European Honey Buzzard.

Tikslinės rūšys: gulbė giesmininkė, didysis baublys, pilkasis garnys,
didysis baltasis garnys, rudagalvė
kryklė, jerubė, vapsvaėdis, jūrinis
erelis, nendrinė lingė, paukštvanagis, sketsakalis, laukys, švygžda, perkūno oželis, slanka, brastinis tilvikas,
juodoji meleta, pievinis kalviukas,

Notable species: Whooper Swan,
Eurasian Bittern, Grey Heron, Great
Egret, Eurasian Teal, Hazel Grouse,
European Honey Buzzard, Whitetailed Eagle, Western Marsh Harrier, Eurasian Sparrowhawk, Eurasian
Hobby, Eurasian Coot, Spotted Crake,
Common Snipe, Eurasian Woodcock,
85
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Barstytalių pelkė © Marius Karlonas
Barstytaliai swamp © Marius Karlonas

miškinis kalviukas, upinis žiogelis,
margasis žiogelis, žalioji pečialinda,
svilikas, eglinis kryžiasnapis, nendrinė starta.
Vietovės aprašymas. Šiauriausiame Žemaitijos nacionalinio parko
pakraštyje, Mikytų kraštovaizdžio
draustinyje, slūgso Barstytalių pelkė. Tai viena iš didžiausių pelkių Žemaitijos nacionaliniame parke – jos
plotas 36 ha. Ši žemapelkė – unikalus
gamtos ir žmogaus sukurtas pelkės
kompleksas. Vandenyje ir įsiterpusiose salelėse, kupinose pelkinės aug
menijos, prieglobstį randa gausybė
gyvūnų ir augalų. Pelkę supa Barstyčių miškas, kuriame vyrauja eglynai
bei pušynai, daugiausia pasodinti tik
XX a. antroje pusėje. Viso maršruto
aplink Barstytalių pelkę ilgis – 5,5 km.
88
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Green Sandpiper, Black Woodpecker,
Meadow Pipit, Tree Pipit, River Warbler, Common Grasshopper Warbler,
Wood Warbler, Hawfinch, Red Crossbill, Common Reed Bunting.
Site description. The Barstytaliai
swamp extends in the Mikytai Landscape Nature Reserve, in the northern outskirts of the Žemaitija National
Park. It is one of the largest wetlands
in the Žemaitija National Park - 36 ha.
This fen is a unique wetland created
by nature and man. Plenty of animals
and plants find shelter in the mosaic of
water, wetland vegetation and small
islands. The swamp is surrounded by
the Barstyčiai forest with prevailing
spruce and pines, mainly planted in the
late 20th century. The route around
the Barstytaliai swamp – 5,5 km.

Stebėjimo taktika ir vietos. Nuo
Barstyčių miestelio važiuodami Salantų gatve, pasibaigus asfaltuotam keliui
ir keliukams išsiskyrus, priešais mišką
pasukite kairiuoju keliuku (
). Juo
pavažiavę 650 m, dešinėje kelio pusėje pamatysite automobilių stovėjimo
aikštelę ir informacinį stendą 1 . Čia
palikite automobilį ir paėjėkite iki ap
žvalgos bokšto. Šis bokštas – puiki vieta norint apžvelgti didžiąją dalį Barstytalių pelkės ir stebėti čia gyvenančius
paukščius. Jau nuo balandžio pelkėje
knibžda sparnuočių: perėti ruošiasi
rudagalvės kryklės, didžiosios antys,
gulbės giesmininkės, pilkosios gervės,
nendrinės lingės. Gegužę ir birželį pilkosios gervės jau vedžiojasi jauniklius,
o gulbės giesmininkės ir antys plaukioja apsuptos pūkuotų jauniklių. Dienomis virš pelkės medžioja vapsvaėdžiai,
nendrinės lingės, paprastieji suopiai ir

Birdwatching sites and tactics.
From a small town of Barstyčiai drive
along Salantų street, when the asphalt street finishes at the forking
near the forest take the left small
road (
). Follow it, 650 m, and you
will come to the parking lot on the right
and the information stand 1 . Leave
your vehicle here and walk to the observation tower – an excellent site to
view the biggest part of the Barstyčiai
swamp and to observe birds. Already
in April, the swamp teems with birds:
Eurasian Teals, Mallards, Whooper
Swans, Common Cranes, Western
Marsh Harriers start their preparations
for breeding. In May-June, Common
Cranes guide their offspring, Whooper
Swans and ducks swim around surrounded by their downy young. During the daytime European Honey Buzzards, Western Marsh Harriers, Com-
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Mažasis kragas (Tachybaptus ruficollis) © Dalia Račkauskaitė
Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) © Dalia Račkauskaitė
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Švygžda (Porzana porzana) © Simonas Minkevičius
Spotted Crake (Porzana porzana) © Simonas Minkevičius

sketsakaliai. Vėlyvais vakarais ir ankstyvais rytais šioje vietoje galima išgirsti
didžiųjų baublių, švygždų, perkūno
oželių balsus. Pelkėje taip pat peri
pempės, brastiniai tilvikai, laukiai, gieda upiniai ir margieji žiogeliai, didžiosios krakšlės, lakštingalos, nendrinės
startos, raudongalvės sniegenos.
Turint daugiau laiko verta aplink
pelkę apeiti ratu (
). Maršrutas,
kurio ilgis 5,5 km, ves keliuku per
kalvotus laukus su šlapynėmis ir krūmynais, pro vienkiemius, spygliuočių
mišką, žvyro karjerą.
Maršrutą pradėkite nuo Barstytalių pelkės apžvalgos bokšto ir keliaukite pietų kryptimi vedančiu keliuku.
Už 670 m kelias išsišakos. Pasirinkite
dešiniąją atšaką ir sustokite apsižvalgyti 2 . Šioje stebėjimo vietoje galite pamatyti pievų ir šlapių krūmynų
paukščių: nendrinių lingių, pempių,
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mon Buzzards and Eurasian Hobbies
hunt over the swamp. In late evenings
and early mornings birdwatchers
may hear Eurasian Bitterns, Spotted
Crakes, Common Snipes. In the swamp
Lapwings, Green Sandpipers, Eurasian
Coots breed, songs of River Warblers
and Common Grasshopper Warblers,
Nightingales, Reed Buntings, Common Rosefinches spread around.
If you may devote more time circle the swamp (
). The route,
5,5 km, leads along the small road
across hilly fields with wetland areas,
by farmsteads, through the deciduous forest and sand-pit.
Start hiking from the observation
tower of the Barstytaliai swamp and
continue following the small road to
the south direction. Beyond 670 m,
at the forking take the right road and
have a stop for birdwatching 2 . In this

pievinių kalviukų, paprastųjų kiauliukių, lakštingalų, margųjų žiogelių,
raudongalvių sniegenų ir kitų įprastų
sparnuočių.
Žingsniuodami dešiniuoju keliuku
praeisite kelias sodybas ir už 600 m
pasieksite mišką. Keliaukite miško
pakraščiu dar 400 m, kol jūsų keliukas susijungs su platesniu žvyruotu
keliu. Sankryžoje pasukite į dešinę ir
toliau eikite 900 m per mišką vedančiu keliu, kol pasieksite pagrindinį kelią. Pakeliui praeisite nedidelį žvyro
karjerą 3 , čia galite sustoti pailsėti.
Šioje vietoje gegužę ir birželį aktyviai gieda sodinės ir juodagalvės devynbalsės, žaliosios ir ankstyvosios
pečialindos, miškiniai kalviukai. Vandens telkinio pakrante bėgioja brastiniai tilvikai, kartais – upiniai kirlikai.
Keliaudami mišku taip pat galite
išgirsti ir pamatyti juodųjų ir pilkųjų

birdwatching site you may observe
birds of meadows and wet bushlands:
Western Marsh Harriers, Lapwings,
Meadow Pipits, Whinchats, Nightingales, Common Grasshopper Warblers, Common Rosefinches as well as
a variety of common birds.
Walking along the small road on
the right you will pass several farmsteads by and beyond 600 m you will
approach the forest. Walk further
along the forest edge, 400 m, until your small road merges with the
gravel road. At the crossroad turn
right and take the forest road, 900
m, until you reach the main road.
After you pass a small sand-pit 3
by, you may have a short rest stop
here. In May-June, on this site Garden Warblers, Eurasian Blackcaps,
Wood Warblers and Willow Warblers, Tree Pipits sing actively. On

11

Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) © Aurimas Aleliūnas
Green Sandpiper (Tringa ochropus) © Aurimas Aleliūnas
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Pilkoji gervė (Grus grus)
© Marius Karlonas
Common crane (Grus grus)
© Marius Karlonas

meletų, didžiųjų margųjų genių, jerubių, pilkųjų gervių, slankų, erškėtžvirblių, amalinių, juodųjų ir giesmininkų
strazdų, margasparnių musinukių,
volungių, svilikų, eglinių kryžiasnapių
ir kitų įprastų miško paukščių.
Priėję pagrindinį kelią pasukite į
dešinę ir žygiuokite 2,2 km iki Barstyčių
miestelio, kur ties asfalto pradžia pasukę į dešinę sugrįžkite prie automobilio 1 . Šioje atkarpoje galite pastebėti
vapsavėdį, sketsakalį, paukštvanagį,
paprastąjį suopį, nendrinę lingę. Pamiškėje gieda lygutės, devynbalsės,
miškiniai ir pieviniai kalviukai, dagiliai,
raudongalvės sniegenos, svilikai, geltonosios startos. Ant laidų neretai tupi
paprastosios medšarkės.
Kiti gyvūnai: stirna, taurusis elnias, pilkasis kiškis, paprastoji voverė, upinis bebras, lapė, barsukas,
miškinė kiaunė, geltonskruostis žaltys, gyvavedis driežas, trapusis gluodenas, žaliosios kūdrinės varlės.
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the foreshores of the water body
you may see Green Sandpipers and
Little Ringed Plovers running about.
Hiking in the forest you my hear
and observe Black and Grey-headed
Woodpeckers, Great Spotted Woodpeckers, Hazel Grouses, Common
Cranes, Eurasian Woodcock, Dunnocks, Mistle Thrushes, Common
Blackbirds, Song Thrushes, European Pied Flycatchers, Eurasian Golden
Orioles, Hawfinches, Red Crossbills
and other common forest birds.
Having reached the main road
turn right and hike 2,2 km up to
Barstyčiai, a small town, at this
point turn right where asphalt begins and you will return to your vehicle 1 . Within this segment you
may observe European Honey Buzzards, Eurasian Hobbies, Eurasian
Sparrowhawks, Common Buzzards,
Western Marsh Harriers. You may
hear Woodlarks, Tree and Meadow
Pipits, European Goldfinches, Common Rosefinches, Hawfinches, Yellowhammers singing at the forest
edges. Red-backed Shrikes often sit
on electrical wires.
Other animals: Deer, European
red deer, grey hares, red squirrels,
European beavers, foxes, badgers,
common martens, Grass Snake, Slow
Worm, Common Lizard.

STEBĖJIMO VIETŲ QR KODAI IR
KOORDINATĖS
QR CODES TO BIRDWATCHING SITES
QR kodais užkoduotos nuorodos
į stebėjimo vietas Google žemėlapyje. Nuskaitę QR kodą, savo įrenginyje
matysite tikslią stebėjimo vietą. Jei
nesinaudojate QR kodų nuskaitymo
taikomąja programa, po jais parašytos ir koordinatės, kurias suvedę į
savo įrenginį rasite konkrečią stebėjimo vietą žemėlapyje.

QR codes contain encoded references to birdwatching sites on the
Google map. You will be able to see
the exact location of a birdwatching
site on your device having read the
QR code. If you do not use QR code
reader application, location coordinates are written underneath and
having entered them into your device
you will be able to see the birdwatching site location on the map.

Babrungėnų ir Grigaičių kalvos
Babrungėnai and Grigaičiai Hills

1 55.983566, 21.865549

2 55.987848, 21.838249

3 55.991720, 21.831308

Miškais aplink Burgio ežerą ir pelkę
Through Forests Around Lake Burgis and Bog

1 56.023957, 21.930159

2 56.022072, 21.926987

3 56.027926, 21.919967
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4 56.034224, 21.921019

5 56.030984, 21.946189

Liepijų miškas ir jį supančios pievos
Liepijos Forest and Surrounding Meadows

1 56.040846, 21.806058

2 56.038738, 21.797585

4 56.024451, 21.790660

3 56.035217, 21.795055

5 56.033344, 21.781576

Platelių dvaro parkas ir Siberijos apžvalgos bokštas
Plateliai Manor Park and Siberija Observation Tower

941 56.038717, 21.817737

2 56.037979, 21.813854

3 56.035217, 21.795055

Paplatelės gamtos takas
Paplatelė Nature Trail

1 56.046485, 21.885858

2 56.047636, 21.894876

3 56.045657, 21.895343

Platelių ežeras
Lake Plateliai

1 56.047750, 21.832467

2 56.070005, 21.831237

3 56.053774,21.878705

4 56.043692, 21.884518

5 56.021532, 21.847940

6 56.018645, 21.829335

7 56.024288, 21.837499
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Šeirės gamtos takas
Šeirė Nature Trail

1 56.048332, 21.827114

2 56.046962, 21.828354

3 56.059958, 21.835220

4 56.055877, 21.831234
Užankantis Pakastuvos ežeras
Overgrowing Lake Pakastuva

1 56.070765, 21.856547
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2 56.068121, 21.850156

Varduvos slėnio pievos ir Rotinėnų tvenkinys
Meadows of Varduva Valley and Rot

1 56.118717, 22.024064

2 56.113836, 22.031776

3 56.090581, 22.005773

Gegrėnų ir Pūčkorių laukai
Fields of Gegrėnai and Pūčkoriai

1 56.100440, 21.874018

2 56.104610, 21.888630

3 56.111442, 21.890487

4 56.109216, 21.905815

5 56.107858, 21.920379

6 56.091108, 21.931477
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Barstytalių pelkė
Barstytaliai Swamp

1 56.148638, 21.863455
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2 56.143183, 21.863006

3 56.138420, 21.853158

ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE
APTIKTŲ PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS
LIST OF BIRD SPECIES RECORDED
IN ŽEMAITIJA NATIONAL PARK
Eil.
Nr.

Lietuviškas rūšies
pavadinimas / Species
name in Lithuanian

Mokslinis rūšies
pavadinimas /
Scientific name

Angliškas rūšies pavadinimas /
Species name in English

*Rūšies
statusas ŽNP /
Status in the
ŽNP

BŪRYS / ORDER ANSERIFORMES
Šeima / Family Anatidae
1

Gulbė nebylė

Cygnus olor

Mute Swan

P, M, Ž

2

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

Whooper Swan

P, M, Ž

3

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

Taiga Bean Goose

M

4

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

Tundra Bean Goose

M

5

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

M

6

Pilkoji žąsis

Anser anser

Greylag Goose

M, NP

7

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

Canada Goose

1995 V (M)

8

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

Barnacle Goose

M

9

Urvinė antis

Tadorna tadorna

Common Shelduck

2015 V (M)

10

Eurazinė cyplė

Anas penelope

Eurasian Wigeon

M

11

Pilkoji antis

Anas strepera

Gadwall

2001 V (N)

12

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

Eurasian Teal

P, M

13

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

Mallard

P, M, Ž

14

Dryžagalvė kryklė

Anas querquedula

Garganey

P, M

15

Smailiauodegė antis

Anas acuta

Pin-tailed Duck

M

16

Šaukštasnapė antis

Anas clypeata

Northern Shoveler

P (1995), M

17

Rudagalvė antis

Aythya ferina

Common Pochard

P (1995), M

18

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

Tufted Duck

P (1995), M, Ž

19

Nuodėgulė

Melanitta fusca

Velvet Scoter

M, Ž

20

Klykuolė

Bucephala clangula

Common Goldeneye

P, M, Ž

21

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

Smew

M, Ž

22

Vidutinis dančiasnapis

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

1987 V (P)

23

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

Common Merganser

P, M, Ž

BŪRYS / ORDER GALLIFORMES
Šeima / Family Tetraonidae
24

Jerubė

Tetrastes bonasia

Hazel Grouse

P, Ž

25

Tetervinas

Tetrao tetrix

Black Grouse

P, Ž
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Šeima / Family Phasianidae
26

Kurapka

Perdix perdix

Grey Partridge

P, Ž

27

Putpelė

Coturnix coturnix

Common Quail

P, M

28

Paprastasis fazanas

Phasianus colchicus

Common Pheasant

2014 P (N)

BŪRYS / ORDER GAVIIFORMES
Šeima / Family Gaviidae
29

Rudakaklis naras

Gavia stellata

Red-throated Loon

2017 V (N)

30

Juodakaklis naras

Gavia arctica

Black-throated Loon

M, NP

BŪRYS / ORDER PODICIPEDIFORMES
Šeima / Family Podicipedidae
31

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

P, M

32

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

P, M, Žr

33

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

P, M

34

Raguotasis kragas

Podiceps auritus

Horned Grebe

P, M

35

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

2004 V (P)

Šeima / Family Phalacrocoracidae
36

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

NP, M, Žr

BŪRYS / ORDER CICONIIFORMES
Šeima / Family Ardeidae
37

Didysis baublys

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

P, M, Žr

38

Mažasis baublys

Ixobrychus minutus

Little Bittern

1995 P (N)

39

Didysis baltasis garnys

Egretta alba

Great Egret

NP, M

40

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

Grey Heron

P, M, Ž

Šeima / Family Ciconiidae
41

Juodasis gandras

Ciconia nigra

Black Stork

P, M

42

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

White Stork

P, M

BŪRYS / ORDER ACCIPITRIFORMES
Šeima / Family Accipitridae
43

Vapsvaėdis

Pernis apivorus

European Honey Buzzard

P, M

44

Juodasis peslys

Milvus migrans

Black Kite

2002 P (N)

45

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

P, M, Ž

46

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

P, M

47

Javinė lingė

Circus cyaneus

Northern Harrier

M

48

Pievinė lingė

Circus pygargus

Montagu's Harrier

P, M

49

Vištvanagis

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

P, M, Ž

50

Paukštvanagis

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

P, M, Ž

51

Paprastasis suopis

Buteo buteo

Common Buzzard

P, M, Ž

52

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

Ž, M

53

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

Lesser Spotted Eagle

P, M

Western Osprey

M,PN

Šeima / Family Pandionidae
54

Žuvininkas

Pandion haliaetus

BŪRYS / ORDER FALCONIFORMES
Šeima / Family Falconidae
55
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Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

Common Kestrel

P? gal PN, M

56

Raudonkojis sakalas

Falco vespertinus

Red-footed Falcon

U, M

57

Startsakalis

Falco columbarius

Merlin

2004 P (N)

58

Sketsakalis

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

P, M

59

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

1987 P (M)

BŪRYS / ORDER GRUIFORMES
Šeima / Family Rallidae
60

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

Water Rail

1995 V (N)

61

Švygžda

Porzana porzana

Spotted Crake

P, M

62

Griežlė

Crex crex

Corn Crake

P, M

63

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

Common Moorhen

P, M

64

Laukys

Fulica atra

Eurasian Coot

P, M, Ž

Common Crane

P, M, Žr (2017)

Šeima / Family Gruidae
65

Pilkoji gervė

Grus grus

BŪRYS / ORDER CHARADRIIFORMES
Šeima / Family Haematopodidae
66

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

2002 P (M)

Šeima / Family Charadriidae
67

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

P, M

68

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

2017 V (M)

69

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

European Golden Plover

1990 V (M)

70

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

P, M

Šeima / Family Scolopacidae
71

Gaidukas

Calidris pugnax

Ruff

1997 P (M)

72

Oželis nykštukas

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

2014 V (M)

73

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

Common Snipe

P, M

74

Slanka

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

P, M

75

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

1993 P (M)

76

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

Eurasian Curlew

1991 P (P)

77

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

P, M

78

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

Green Sandpiper

P, M

79

Tikutis

Tringa glareola

Wood Sandpiper

M

80

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

Common Redshank

1997 P (P)

81

Tamsusis tulikas

Tringa erythropus

Spotted Redshank

2019 V (M)

Šeima / Family Laridae
82

Rudagalvis kiras

Larus ridibundus

Black-headed Gull

P, M

83

Paprastasis kiras

Larus canus

Mew Gull

NP, M

84

Silkinis kiras

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

1988 V (M)

85

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

European Herring Gull

NP, M

86

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

Caspian Gull

2017 V (M)

87

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

Little Gull

2002 P (M)

Šeima / Family Sternidae
88

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

Common Tern

P, M

89

Mažoji žuvėdra

Sternula albifrons

Little Tern

1987 V (M)

90

Juodoji žuvėdra

Chlidonias niger

Black Tern

1996 P (P)
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BŪRYS / ORDER COLUMBIFORMES
Šeima / Family Columbidae
91

Uolinis karvelis

Columba livia f. domestica

Rock Pigeon

P, M, Ž

92

Uldukas

Columba oenas

Stock Dove

P, M

93

Keršulis

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

P, M

94

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

P, N, M

95

Paprastasis purplelis

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

P, M

BŪRYS / ORDER CUCULIFORMES
Šeima / Family Cuculidae
96

Gegutė

Cuculus canorus

Common Cuckoo

P, M

BŪRYS / ORDER STRIGIFORMES
Šeima / Family Strigidae
97

Didysis apuokas

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

2013 Vs, N

98

Baltoji pelėda

Bubo scandiacus

Snowy Owl

1993 V (M)

99

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

Eurasian Pygmy Owl

P, Ž

100

Pelėdikė

Athene noctua

Little Owl

1991 P (P)

101

Naminė pelėda

Strix aluco

Tawny Owl

P, M, Ž

102

Mažasis apuokas

Asio otus

Long-eared Owl

P, M, Ž

103

Balinė pelėda

Asio flammeus

Short-eared Owl

2000 P (M)

104

Lututė

Aegolius funereus

Boreal Owl

2001 P (N), Ž

BŪRYS / ORDER CAPRIMULGIFORMES
Šeima / Family Caprimulgidae
105

Lėlys

Caprimulgus europaeus

European Nightjar

P, M

BŪRYS / ORDER APODIFORMES
Šeima / Family Apodidae
106

Juodasis čiurlys

Apus apus

Common Swift

P, M

BŪRYS / ORDER CORACIIFORMES
Šeima / Family Alcedinidae
107

Tulžys

Alcedo atthis

Common Kingfisher

P, M

European Roller

1985 P (P)

Eurasian Hoopoe

1985 P, M

Šeima / Family Coraciidae
108

Žalvarnis

Coracias garrulus
Šeima / Family Upupidae

109

Kukutis

Upupa epops

BŪRYS / ORDER PICIFORMES
Šeima / Family Picidae
110

Grąžiagalvė

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

P, M

111

Pilkoji meleta

Picus canus

Grey-headed Woodpecker

P, M, Ž

112

Žalioji meleta

Picus viridis

European Green Woodpecker

2004 P (M)

113

Juodoji meleta

Dryocopus martius

Black Woodpecker

P, M, Ž

114

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

P, M, Ž

115

Vidutinis margasis genys

Dendrocopos medius

Middle Spotted Woodpecker

P, M, Ž

116

Mažasis margasis genys

Dendrocopos minor

Lesser Spotted Woodpecker

P, M, Ž

117

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

White-backed Woodpecker

1998 V (N)

118

Tripirštis genys

Picoides tridactylus

Eurasian Three-toed Woodpecker

1995 V (N)
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BŪRYS / ORDER PASSERIFORMES
Šeima / Family Alaudidae
119

Lygutė

Lullula arborea

Woodlark

P, M

120

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

P, M

Šeima / Family Hirundinidae
121

Urvinė kregždė

Riparia riparia

Sand Martin

P, M

122

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

Barn Swallow

P, M

123

Langinė kregždė

Delichon urbicum

Common House Martin

P, M

Šeima / Family Motacillidae
124

Dirvoninis kalviukas

Anthus campestris

Tawny Pipit

1996 P (P)

125

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

Tree Pipit

P, M

126

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

Meadow Pipit

P, M

127

Geltonoji kielė

Motacilla flava

Western Yellow Wagtail

2002 P (P)

128

Baltoji kielė

Motacilla alba

White Wagtail

P, M

Šeima / Family Bombycillidae
129

Svirbelis

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing

M, Ž

White-throated Dipper

M, Ž

Šeima / Family Cinclidae
130

Vandeninis strazdas

Cinclus cinclus

Šeima / Family Troglodytidae
131

Karietaitė

Troglodytes troglodytes

Winter Wren

P, M, Žr

Dunnock

P, M

Šeima / Family Prunellidae
132

Paprastasis erškėtžvirblis

Prunella modularis
Šeima / Family Turdidae

133

Liepsnelė

Erithacus rubecula

European Robin

P, M

134

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

Thrush Nightingale

P, M

135

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

P, M

136

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

P, M

137

Paprastoji kiauliukė

Saxicola rubetra

Whinchat

P, M

138

Paprastasis kūltupys

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

P, M

139

Juodasis strazdas

Turdus merula

Common Blackbird

P, M, Ž

140

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

Fieldfare

P, M, Ž

141

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

Song Thrush

P, M

142

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

Redwing

P, M

143

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

P, M

144

Baltagurklis strazdas

Turdus torquatus

Ring Ouzel

2019 V (M)

Šeima / Family Sylviidae
145

Margasis žiogelis

Locustella naevia

Common Grasshopper Warbler

P, M

146

Upinis žiogelis

Locustella fluviatilis

River Warbler

P, M

147

Nendrinis žiogelis

Locustella luscinioides

Savi's Warbler

P, M

148

Paprastoji tošinukė

Hippolais icterina

Icterine Warbler

P, M

149

Ežerinė nendrinukė

Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler

P, M

150

Karklinė nendrinukė

Acrocephalus palustris

Marsh Warbler

P, M

151

Mažoji krakšlė

Acrocephalus scirpaceus

Eurasian Reed Warbler

P, M

152

Didžioji krakšlė

Acrocephalus arundinaceus

Great Reed Warbler

P, M
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153

Raiboji devynbalsė

Sylvia nisoria

Barred Warbler

1996 V (N)

154

Pilkoji devynbalsė

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

P, M

155

Rudoji devynbalsė

Sylvia communis

Common Whitethroat

P, M

156

Sodinė devynbalsė

Sylvia borin

Garden Warbler

P, M

157

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

P, M

158

Šiaurinė pečialinda

Phylloscopus trochiloides

Greenish Warbler

P, M

159

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

P, M

160

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

P, M

161

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

P, M

162

Paprastasis nykštukas

Regulus regulus

Goldcrest

P, M

163

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

Firecrest

2017 V (N)

Šeima / Family Muscicapidae
164

Pilkoji musinukė

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

P, M

165

Mažoji musinukė

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

P, M

Ficedula hypoleuca

European Pied Flycatcher

P, M

Long-tailed Tit

P?, M, Ž

166 Margasparnė musinukė

Šeima/Family Aegithalidae
167

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus
Šeima / Family Paridae

168

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

P, M, Ž

169

Didžioji zylė

Parus major

Great Tit

P, M, Ž

170

Juodoji zylė

Periparus ater

Coal Tit

P, M, Ž

171

Kuoduotoji zylė

Lophophanes cristatus

European Crested Tit

P, M, Ž

172

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

Marsh Tit

P, M, Ž

173

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

Willow Tit

P, M, Ž

174

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

Bearded reedling

2019 V (NP)

Eurasian Nuthatch

P, M, Ž

Eurasian Treecreeper

P, M, Ž

Eurasian Penduline Tit

P, M

Eurasian Golden Oriole

P, M

Šeima / Family Sittidae
175

Bukutis

Sitta europaea
Šeima / Family Certhiidae

176

Miškinis liputis

Certhia familiaris
Šeima / Family Remizidae

177

Remeza

Remiz pendulinus
Šeima / Family Oriolidae

178

Volungė

Oriolus oriolus
Šeima / Family Laniidae

179

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Red-backed Shrike

P, M

180

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

M, Ž

Šeima / Family Corvidae
181

Kėkštas

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

P, M, Ž

182

Šarka

Pica pica

Eurasian Magpie

P, M, Ž

183

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

Spotted Nutcracker

P, M, Ž

184

Kuosa

Corvus monedula

Western Jackdaw

P, M, Ž

185

Kovas

Corvus frugilegus

Rook

P, M, Ž

186

Pilkoji varna

Corvus cornix

Hooded Crow

P, M, Ž

187

Kranklys

Corvus corax

Northern Raven

P, M, Ž
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Šeima / Family Sturnidae
188

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

Common Starling

P, M, Ž

Šeima / Family Passeridae
189

Naminis žvirblis

Passer domesticus

House Sparrow

P, M, Ž

190

Karklažvirblis

Passer montanus

Eurasian Tree Sparrow

P, M, Ž

Šeima / Family Fringillidae
191

Paprastasis kikilis

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

P, M, Ž

192

Šiaurinis kikilis

Fringilla montifringilla

Brambling

M

193

Svilikėlis

Serinus serinus

European Serin

1993 P (N)

194

Žaliukė

Carduelis chloris

European Greenfinch

P, M, Ž

195

Dagilis

Carduelis carduelis

European Goldfinch

P, M, Ž

196

Alksninukas

Carduelis spinus

Eurasian Siskin

P, M, Ž

197

Paprastasis čivylis

Carduelis cannabina

Common Linnet

P, M

198

Paprastasis čimčiakas

Carduelis flammea

Common Redpoll

M, Ž

199

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

Red Crossbill

P, M, Ž

200 Raudongalvė sniegena

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

P, M

201

Pinicola enucleator

Pine Grosbeak

1989 V (Ž)

202 Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

P, M, Ž

203 Svilikas

Coccothraustes coccothraustes Hawfinch

Pušinė sniegena

P, M, Ž

Šeima / Family Emberizidae
204 Sniegstartė

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

M, Ž

205 Geltonoji starta

Emberiza citrinella

Yellowhammer

P, M, Ž

206 Sodinė starta

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

1993 V (P)

207 Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

P, M

* Rūšies statuso reikšmės (nustatytos pagal ŽNPD specialistų turimą informaciją):
P – Peri.
NP – Apie perėjimą nežinoma, nors stebima veisimosi sezono metu.
M – Stebima migracijų metu.
Ž – Stebima žiemojimo metu.
Žr – Žiemoja retai.
U – Užskrenda (nereguliariai).
N – Statusas nežinomas dėl duomenų stokos.
Metai / Vs – Buvo paleistas po dirbtinio veisimo.
Metai / P – Paskutinis rūšies stebėjimo atvejis.
Metai / V – Vienintelis rūšies stebėjimo atvejis.
**Apsaugos statusas:
RK – Į Lietuvos raudonąją knygą įtraukta rūšis.
PD – Paukščių direktyva, 1 priedas.
* Values of species status (based on the information collected by ŽNP staff):
P – Breeds.
NP – Breeding unknown though observed in breeding season.
M – Observed in migration season.
Ž – Observed wintering.
Žr – Winters rarely.
U – Irregular occurrence.
N – Status unknown due to lack of data.
Year / Vs – Released after artificial breeding.
Year / P – Last registered case.
Year / V – Single case registered.
**Protection status:
RK – Species included in Red Data Book of Lithuania.
PD – Bird directive, Anex 1.
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NAUDINGA INFORMACIJA
Informacijos centrai
Informacinis centras
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
lankytojų centras (tinklalapyje rasite ir
informaciją apie apgyvendimo ir maitinimo
vietas ŽNP, turinčias Žemaitijos nacionalinio
parko produkto ženklą.
Plungės turizmo informacijos centras
(svarbiausia informacija keliaujantiems
Plungės rajone)

Adresas
Didžioji g.
8, Plateliai,
Plungės r.

Kontaktai
+370 448 49231
znp@zemaitijosnp.lt

Dariaus ir Girėno
g. 27, Plungė

+370 640 53644
turizmas@plunge.lt

Paukščių stebėjimo gidai ir fotografija
Gamtos gidai
Birding Lithuania Tours – UAB
„Ornitostogos“
Knygos autorius – Marius Karlonas

Kalbos
LT, EN,
RU

Marija Jankauskienė, Žemaitijos
nacionalinio parko direkcija

LT

Kontaktai
+370 651 20363
birding.lithuania@gmail.com
www.birdinglithuania.com
www.ornitostogos.lt
+370 677 86764,
marija.jankauskiene@zemaitijosnp.lt

Vietinė produkcija
Amatai
Kontaktai
+370 611 66021
vaivamiskoziedas@
gmail.com

Gamintojas
Vaida
Jundulaitė

Adresas
Miškų g. 5,
Visvainių km.,
Plungės r.

Kazys
Striaupa

Vingio g. 34,
Dovainių k.,
Plungės r.

+370 448 49432

Medžio drožybos dirbiniai

Leonardas
Černiauskas

Malūno g. 14,
Babrungėnų
k., Plungės r.

+370 685 69566

Medžio drožybos dirbiniai,
tapybos darbai
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Teikiamos prekės ir paslaugos
Šiame ūkyje puoselėjami senieji
lietuviški amatai: audimas,
natūralus vilnos dažymas,
mezgimas rankomis ir pan.

Gamintojas

Adresas

Žemės ūkio produktai
Kontaktai

Teikiamos prekės ir
paslaugos
Medus, žiedadulkės,
bičių duonelė, pikis

Vidos Angelskienės bitininkystės ūkis

Liepkalnio g.
8, Pūčkorių
k., Žemaičių
Kalvarijos sen.,
Plungės r.

+370 688 10823

Nijolės Makiejevienės ekologinis ūkis

Miškų g. 10,
Visvainių k.,
Plungės r.

+370 611 25692
nijolemakiejeviene@
gmail.com

Žolelių arbatos bei
prieskoniai

Donato
Abručio
bitininkystės
ūkis

Adresas: Barstyčių
g. 1, Mačiūkių k.,
Plungės r. sav.

+37061269114,
+37068621542
d.abrutis@gmail.
com

Medus, bičių terapijos
paslaugos

Janinos
Skersienės
bitininkystės
ūkis

Grigaičių k.,
Babrungėnų sen.,
Plungės r. sav.

+370 52 70592

Medus, bičių duonelė,
kiti bičių produktai

Aušros
Pupkevičienės
ožkų sūrių
ūkis

Vidursodžio
g.1, Stirbaičių
k., Platelių sen.,
Plungės r.

+37069179173,
+37068121687
vic21dom@gmail.
com

Ožkų sūriai

Sauliaus
Petručio
pieno ūkis

Mokyklos g.
15, Gegrėnų k.,
Plungės r.

+370 607 94123

Varškės sūriai, sūrių
degustacijos
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Vilkų kitokių
sūrių ūkis

Knygnešių g. 2,
Vilkų k., Plungės r.

+370 683 23369

Sūriai, kiti pieno
produktai

Ekologinisbiodinaminis
ūkis „Miško
sodai“

Miškų g. 5,
Visvainių km.,
Plungės r.

+370 611 66021
vaivamiskoziedas@
gmail.com

Daržo gėrybės
(vaistiniai prieskoniniai
augalai, daržovės ir
uogos)

Kviečiame rinktis vietinę produkciją. Ją vartodami padedate vystytis regionui ir gamtiniam
turizmui, palaikote tausojantį požiūrį į mūsų aplinką. Daugiau vietinės produkcijos gamintojų rasite Žemaitijos nacionalinio parko tinklalapyje.
Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo turėtojas – šis ženklas leidžia
atpažinti, kad paslauga teikiama ar produktas pagamintas vietinio gyventojo.
Ženklo turėtojas – tai žmogus, kuris gyvena ar veiklą vykdo Žemaitijos nacionaliniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingų produktų, teikia naudą vietos bendruomenei. Plačiau: http://zemaitijosnp.lt/
zemaitijos-np-produkto-zenklas/.
Kita svarbi informacija
Plungės autobusų stoties tvarkaraštis – www.plungesap.lt/turinys/tvarkarasciai/lt;
Autobusų tvarkaraščiai ir bilietai internetu – www.autobusubilietai.lt;
Traukinių tvarkaraščiai ir bilietai internetu: https://www.litrail.lt/;
Plungės r. greitoji medicinos pagalba – 8-448-71 606, plungesgmp@gmail.com, J. Tumo-Vaižganto g. 91, 90160 Plungė;
Skubi pagalba – 112.

108
106

USEFUL INFORMATION
Information centres
Information centre
Visitor Centre of the Žemaitija National Park
(on the website you will find information
concerning accommodation and food in
the ŽNP with a holder of the sign “Žemaitija
National Park product”).
Plungė Tourism Information Centre
(provides useful information for travellers
in Plungė district)

Address
Didžioji street
8, Plateliai,
Plungė district

Contacts
+370 448 49231
znp@zemaitijosnp.lt

Dariaus ir
Girėno street
27, Plungė

+370 640 53644
turizmas@plunge.lt

Birdwatching guides and photography
Nature guides
Birding Lithuania Tours – UAB
“Ornitostogos“
Marius Karlonas, the author of the
field guide

Languages
LT, EN, RU

Contacts
+370 651 20363
birding.lithuania@gmail.com
www.birdinglithuania.com
www.ornitostogos.lt

Local production
Crafts
Contacts
+370 611 66021
vaivamiskoziedas@
gmail.com

Goods and services
Farm engaged in old Lithuanian
crafts: weaving, natural dyeing
of wool, hand knitting, etc.

Vingio street
34, Dovainiai
village,
Plungė
district

+370 448 49432

Traditional wood handicraft

Malūno
street 14,
Babrungėnai
village,
Plungė
district

+370 685 69566

Traditional wood handicraft,
painting art pieces

Producer
Vaida
Jundulaitė

Address
Miškų street
5, Visvainiai
village
Plungė
district

Kazys
Striaupa

Leonardas
Černiauskas
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Producer

Agriculture products
Address
Contacts

Goods and
services
Honey, bee
pollen, bee
propolis

Beekeeping
farm of Vida
Angelskienė

Liepkalnio street 8,
Pūčkoriai village,
Žemaičių Kalvarija
neighbourhoods,
Plungė district

+370 688 10823

Ecologocal
farm of Nijolė
Makiejevienė

Miškų street 10,
Visvainiai village,
Plungė district

+370 611 25692
nijolemakiejeviene@
gmail.com

Herb teas and
spices

Beekeeping
farm of Donatas
Abrutis

Barstyčių street 1,
Mačiūkai village,
Plungė district
municipality

+37061269114,
+37068621542
d.abrutis@gmail.com

Honey, bee
therapy services

Beekeeping
farm of Janinos
Skersienės

Grigaičiai village,
Babrungėnai
neighbourhoods,
Plungė district
municipality

+370 52 70592

Honey, bee
pollen, other bee
products

Goat farm
of Aušra
Pupkevičienė

Vidursodžio
street 1, Stirbaičiai
village, Plateliai
neighbourhoods,
Plungė district

+37069179173,
+37068121687
vic21dom@gmail.com

Goat cheese

Dairy farm of
Saulius Petrutis

Mokyklos street 15,
Gegrėnai village,
Plungė district

+370 607 94123

Cottage cheese,
cheese tasting

Cheese farm of
Vilkai

Knygnešių street 2,
Vilkai village, Plungė
district

+37068323369

Cheese, dairy
produce
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The ecologicalbiodynamic farm
“Miško sodai”

Miškų street 5,
Visvainiai village,
Plungė district

+370 611 66021
vaivamiskoziedas@
gmail.com

Garden harvest
(medicinal
plants, herbs,
vegetables and
berries)

We encourage to choose the local production. Consumption of the local production helps
to develop the region, nature tourism and supports sustainable attitude towards our
environment. More information about local producers you may find on the website of the
Žemaitija National Park.
Holder of the sign “Žemaitija National Park product”. The sign enables to
recognise that the service is provided or product was produced by a local
person. A holder of the sign is a person who lives or is engaged in the activates
in the Žemaitija National Park, also his/her activities do not infringe the protected values,
produces products characteristic to the ethnographical region, contributes to the benefit
of the local community. For more information: http://zemaitijosnp.lt/zemaitijos-np-produktozenklas/.
Important information
Plungė Bus Station schedules – www.plungesap.lt/turinys/tvarkarasciai/lt;
Online bus schedules and tickets – www.autobusubilietai.lt;
Online train schedules and tickets – https://www.litrail.lt/;
Medical services: Plungė District Ambulance Services – tel. 8-448-71 606,
plungesgmp@gmail.com, J. Tumo-Vaižganto street 91, 90160 Plungė;
Emergency call – 112.
Airports:
Palanga +370 612 44442 www.palanga-airport.lt
Kaunas +370 612 44442 www.kaunas-airport.lt
Vilnius +370 612 44442 www.vilnius-airport.lt
Lithuanian currency – Euro
Lithuania country code +370
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Teritorijų numeriai žemėlapyje
Area numbers on the map
Numeris
No.

Pavadinimas
Title

Puslapis
Page

1.

Babrungėnų ir Grigaičių kalvos
Babrungėnai and Grigaičiai Hills

20

2.

Miškais aplink Burgio ežerą ir pelkę
Through Forests Around Lake Burgis and Bog

24

3.

Liepijų miškas ir jį supančios pievos
Liepijos Forest and Surrounding Meadows

34

4.

Platelių dvaro parkas ir Siberijos apžvalgos bokštas
Plateliai Manor Park and Siberija Observation Tower

41

5.

Paplatelės gamtos takas
Paplatelė Nature Trail

48

6.

Platelių ežeras
Lake Plateliai

53

7.

Šeirės gamtos takas
Šeirė Nature Trail

62

8.

Užankantis Pakastuvos ežeras
Overgrowing Lake Pakastuva

67

9.

Varduvos slėnio pievos ir Rotinėnų tvenkinys
Meadows of Varduva Valley and Rotinėnai Pond

73

10.

Gegrėnų ir Pūčkorių laukai
Fields of Gegrėnai and Pūčkoriai

79

11.

Barstytalių pelkė
Barstytaliai Swamp

85
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PAUKŠČIŲ STEBĖTOJO GIDAS
ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE
BIRDING IN LITHUANIA
ŽEMAITIJA NATIONAL PARK
Autorius / Author Marius Karlonas

Spausdino UAB „BALTO print“
Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius
www.baltoprint.com
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