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Žemaitijos nacionalinio parko turistinis žemėlapis
M 1 : 71 000

Kaimo turizmo sodyba/
Accommodation in farmstead/
Urlaub auf dem Bauernhof

Kavinė/ Cafe

Pliažas/ Plage/ Badestrand

Šaltinis/ Spring/ Quelle

Informacija/ Information board/
Information
Policija/ Police/ Polizei
Med. punktas/ Ambulance/
Ambulanz
Paštas/ Post office/ Post

Poilsio namai/ Guesthouse/
Ferienheim

Stovyklavietė/ Campsite/
Zeltlager
Jachtklubas/ Yachtclub/
Jachtklub

Miestelis, kaimas/Settlement,village/
Stadt,  Dorf

Ežeras, kūdra/ Lake, pond/ See
Upė/ River/ Fluss

Pelkė/ Swamp/ Moor

Miškas/ Forest/ Wald

Degalinė/ Petrol station/
Tankstelle

Stovėjimo vieta/ Parking place/
Parkplatz

Žvejyba draudžiama/
No fishing/ Angeln verboten
Regykla/ Viewpoint/
Aussichtsplatz
Bažnyčia/ Church/ Kirche
Kapinės/ Cemetery/ Friedhof

Memorialinė sodyba/
Memorial farmstead/ Gedenkhof

Girininkija/ Forest renger's office/
Forstamt

Kelias su kieta danga/
Main road/ Hauptstraße
Žvyrkelis/ Gravelled road/
Schotterstraße
Miško kelias/ Forest road/
Waldweg

Gamtos pažintinis takas/
Nature path/Naturpfad

Turistinė trasa/ Tourist route/
Touristische routen

Nacionalinio parko riba/
Boundary of ŽNP/
ŽNP Grenze
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Topografinė informacija LDBK 50 000-V      VŽGT,1996

Directorate of ŽNP/Direktion von ŽNP
ŽNP direkcija/

Visitor centre/ Informationszentrum
Lankytojų (informacijos) centras/ Paukščių stebėjimo vieta/ 

Bird-watching place/

G. NORVAIŠAS

Legenda/ Legend/ Legende

ŽNP buferinės zonos riba/
Boundary of buffer zone ŽNP/
ŽNP Grenze

Piliakalnis/ Hillfort/
Wallburganlagen

Rezervatai/ Strict Nature Reserves /
Strenge Naturschutzgebiet

Draustiniai / Nature Reserve /
Naturschutzgebiet

Alkakalnis/ Sacrifice hill
Opfer Hügel/
Mitologiniai akmenys / 
Mythological Stones / 
Mythologische Steine/

Apžvalgos bokštas/ View tower/
Turm

Amatų centras/craft Centre
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1  PLATELIŲ LNKYTOJŲ CENTRO  
EKSPOZICIJA 

Atvykusieji į Platelius apsilankę lankytojų centre ne tik 
gaus visą informaciją apie visas vietas, kurias verta ap-
lankyti, bet ir galės apžiūrėti interaktyvią ir šiuolaikiškai 
įrengtą centro ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 
Įdomioje ekspozicijoje, išsidėsčiusioje per du centro 
aukštus, kiekvienas lankytojas ras sau įdomiausią ir ak-
tualiausią informaciją. Antrame centro aukšte, gamtos 
ekpozicijoje, vilko pėdsakais pasekę galės išgirsti įvairių 
paukščių giesmes, kurios džiugina skirtingu dienos metu 
tarsi pagal laikrodžio rodyklę. Galės susipažinti su įvairiais 
parko paukščiais – gulbėmis (nebyle ir giesmininke), di-
džiaisiais dančiasnapiais, klykuolėmis, jerubėmis, didžio-
siomis antimis ir daugeliu kitų.

2  „PAUKŠČIŲ BENDRABUTIS“ 
Apsilankiusius Platelių lankytojų centre, darbuotojai bū-
tinai nukreips į Platelių apžvalgos aikštelę, esančią netoli 
Platelių ežero, iš kurios atsiveria nuostabūs, legendomis 
apipintų Platelių ežero Pilies ir Veršių salų kraštovaizdžiai. 
Einant link šios aikštelės siūlytume atkreipti dėmesį į 
gana neįprastą statinį, linksmai vadinamą „Paukščių 
bendrabučiu“. Čia pamatysite įvairaus dydžio inkilus, 
skirtus paukščiams. Prie kiekvieno jų išvysite paveikslėlį 
paukščio, kuriam inkilas galėtų būti skirtas. Šiame „ben-
drabutyje“ yra ir gyventojų, didelė tikimybė, kad išvysite 
naminį žvirblį, karklažvirblį, didžiąją zylę ar paprastąjį 
varnėną. Vaikams - tai puiki edukacinė priemonė, padė-
sianti susipažinti su įvairių rūšių paukščių „namais“.

3  ŠEIRĖS PAŽINTINIS TAKAS 
Keliaujant pėsčiųjų taku (4,1 km), įrengtu Platelių kraš-
tovaizdžio draustinyje, galima pamatyti būdingą šiam 
kraštui reljefą, Šeirės mišką, Gaudupio pelkę, Piktežerį, 
Platelių ežerą, įprastas ir retas augalų, grybų, gyvūnų 
bei paukščių rūšis. Didelė tikimybė, kad vaikštant šiuo 
taku pavyks išgirti, o gal ir pamatyti daugybę žvirblinių 
būrio paukščių, kurie gausiai peri šiame take, esančiuo-
se miškuose ir specialiai jiems įkeltuose inkiluose.  Čia 
gausu kikilių,  ankstyvųjų, pilkųjų bei žaliųjų  pečialindų, 
kelių rūšių devynbalsių,  liepsnelių,  gyvena mažosios 
musinukės, juodosios zylės, egliniai kryžiasnapiai, li-
pučiai, įvairių rūšių strazdai. Inkiluose peri mėlynosios, 
pilkosios, juodosios bei didžiosios zylės, margasparnės 
musinukės, varnėnai, grąžiagalvės. Jei pavyks galbūt pa-
matysite ir retas paukščių rūšis: juodąją  meletą, vapsva-
ėdį, jūrinį erelį ir jam skirtą lizdą prie Piktežerio, gervę, 
didžiuosius dančiasnapius.

4  PAUKŠČIŲ STEBĖJIMO VIETA 
Nedidelis namelis įrengtas tarp medžių ir krūmų, pritaiky-
tas stebėti paukščius gyvenančius Pakastuvos  patvenkti-
niame ežerėlyje. Šis užželiantis ežeras yra Pakastuvos tel-
mologinio draustinio dalis, jame galima pamatyti, išgirsti 
ir stebėti daug įvairiausių rūšių paukščių: pilkąsias gerves, 
didžiuosius baublius, švygždas, gulbes nebyles ir gulbes 
giesmininkes, nendrines  ir pievines linges, pilkuosius 
garnius, didžiuosius baltuosius garnius,  didžiąsias antis, 
klykuoles, perkūno oželius, remezas, didžiąsias ir mažąsias 
krakšles, nendrines startas  ir daugelį kitų. Vieni jų tvenki-
nyje tik maitinasi, kiti ir peri. Viskas, ko reikia,  anksti keltis, 
nepamiršti žiūronų ir geros kantrybės.

5  PAPLATELĖS PAŽINTINIS TAKAS
Šis 2,3 km ilgio pėsčiųjų takas yra Žemaitijos nacionali-
niame parke, rytinėje Platelių ežero pakrantėje. Pėsčiųjų 
takas vingiuoja miškais apaugusiomis kalvomis, Sultekio 
tvenkinio pakrantėmis. Iš apžvalgos bokšto atsiveria 
vaizdas į Sultekio tvenkinį ir jį juosiančius spygliuočių 
miškus. Iš bokštelio stebėdami 6 ha tvenkinį ir mišką gali-
ma pamatyti ar išgirsti didyjį baublį, pilkąjį garnį, didžiąją 
antį, laukį, klykuolę, pilkąją gervę, perkūno oželį, juodąją 
meletą, didįjį  ir mažąjį margąjį genį, kranklį, vapsvaėdį, 
nendrinę lingę, paprastąjį suopį ir kitus paukščius. 

6  BARSTYTALIŲ APŽVALGOS BOKŠTAS
Norint aplankyti Barstytalių apžvalgos bokštą ir išvysti 
paukščius, gyvenančius Barstytalių pelkėje, teks nuke-
liauti į šiaurinę Žemaitijos nacionalinio parko dalį, netoli 
Barstyčių miestelio. Barstytalių pelkė - viena iš didžiausių 
sovietmečiu patvenktinių  pelkių Žemaitijos nacionalinia-
me parke. Vandens, pelkinės augmenijos, įsiterpusių sau-
sumos salelių mozaikoje prieglobstį randa aibė paukščių, 
kuriuos galite stebėti nuo 5 m bokšto. Čia galima pama-
tyti, išgirsti  ar stebėti šiuos paukščius: didyjį baublį, pilkąjį  
ir didyjį baltąjį garnį, baltąjį gandrą, gulbę giesmininkę, 
rudagalvę kryklę, didžiąją antį, dryžagalvę kryklę,  klykuo-
lę, nendrinę lingę, paprastąjį suopį, švygždą, laukį, pilkąją 
gervę, pempę, perkūno oželį, brastinį tilviką ir kt.

7  ILGIO EŽERO PAUKŠČIŲ STEBĖJIMO 
VIETA

Norint išvysti paukščius gyvenančius ir perinčius Ilgio 
ežere reikės nuvažiuoti į Laumalenkų kaime esantį nedi-
delį namelį ant Ilgio ežero kranto. Tai yra puiki vieta pa-
matyti, išgirsti ir stebėti daug rūšių paukščių, tokius kaip: 
mažasis ar didysis dančiasnapis, jūrinis erelis, erelis žuvi-
ninkas, nendrinė lingė, paprastasis suopis, didysis bau-
blys, kuoduotoji antis, pilkasis ir didysis baltasis garnys, 
ausuotasis kragas, gulbė giesmininkė ir gulbė  nebylė ir 
daugelis kitų.

8  JOGAUDŲ APŽVALGOS BOKŠTAS
Jogaudų kaime, netoli Luokos, rasite 5 metrų aukščio 
apžvalgos bokštą (regyklą) iš kurio galime stebėti įvai-
rius miško paukščius:   paprastuosius   suopius,   jūrinius 
erelius, nendrines linges; iš vieno vandens telkinio į kitą 
perskrendančias gulbes nebyles ir gulbes giesmininkes, 
klausytis Luokos ežere baubiančio didžiojo baublio, kitų 
vandens ir miško paukščių balsų.  

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA 

Didžioji g. 10, LT-90420 Plateliai, Plungės r.
Tel./fax. (8448) 49 337
El.p. znp@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

Medžiaga buvo parengta Europos Sąjungos lėšomis.
Už turinį atsakingas projekto partneris – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Turinys neatspindi Europos Sąjungos, Vadovaujančios institucijos ar Pietų Baltijos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programos 2014-2020 jungtinio sekretoriato, nuomonės.

Nuotraukų autoriai: T. Mikutaitė, R. Augustinė, A. Brazdeikytė, S. Sidabras

PROGRAMA:
Europos Sąjungos 2014-2020m. Interreg 
V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 
sieną programa.

TIKSLAS:
Padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį tu-
rizmą kietųjų lapuočių miškuose, visame 
pietiniame Baltijos jūros regione, tobulinti 
ir stiprinti įvairių nacionaliniame ir tarptau-
tiniame turizmo sektoriuje veikiančių ben-
drovių bendradarbiavimą.

UŽDAVINIAI:
• padidinti gamtos objektų populiarumą ir lan-

kytojų skaičių lapuočių miškuose; 
• suburti vietos bendruomenę, vietines turizmo 

asociacijas, fizinius ir juridinius asmenis dirbti 
kartu;

• sukurti naujus turizmo produktus bei paslaugas;
• parengti bendrą strategiją, kuria bus siekiama 

padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą 
kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame 
Baltijos jūros regione, o projekto veiklos bus 
vykdomos kruopščiai atrinktose teritorijose.

PARTNERIAI:
• Pagrindinis partneris: Švedijos miškų 

agentūrą (SE);
• Partneriai:

• Blekingės regionas (SE);
• Blekingės apskrities administracinė valdy-

ba (SE);
• Gdansko regioninė miškų urėdija (PL);
• Pamario turizmo valdyba (PL);

• Asocijuoti partneriai:
• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

prie Aplinkos ministerijos;
• Lietuvos gamtos fondas;
• Plungės turizmo informacijos centras;
• Telšių miškų urėdija;
• Žemaitijos kaimo turizmo asociacija;

BIUDŽETAS:
• Bendra projekto suma – 1 493 252.65 EUR
• Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

biudžetas – 302.885,00 Eur.


