2015 m. sausis
GAMTOJE
Artėja pusiaužiemis. Sausio 25-oji nuo seno
ypatinga, nes tą dieną visi įdėmiai stebėdavo orus.
Tikėta, kad tos dienos priešpiečio oras atitinka
pirmąją, o popietinis – antrąją žiemos pusę.

Su praėjusiomis šventėmis
Patrepsėjo kojomis gruodis, pasnigo, pašąlo. Vėl
atšilo... Ir štai jau Nauji Metai Su nauja laime,
troškimais,
pasiekimais
ir
staigmenomis
sveikiname visus skaitytojus. Linkime kuo dažniau
patirti atradimų džiaugsmą 2015-aisiais. Atminkite,
didžiosios Gamtos paslaptys slypi mažuose
dalykuose.

Kviečiame keliauti po Žemaitijos nacionalinį parką
ir žiemą, dalyvauti renginiuose ir žygiuose. O
pasišildyti prie židinio galima Žemaitijos
nacionalinio parko Platelių lankytojų centre (veikia
ir šeštadieniais) arba Plokštinės lankytojų centre
(veikia visomis savaitės dienomis). Dabar pats
metas aplankyti ekspozicijas: „Žemaitijos žemės
slėpiniai“ – lankytojų centre Plateliuose; Žemaitijos
nacionalinio parko ir Užgavėnių – Platelių dvaro
pastatuose; Šaltojo karo ekspoziciją Plokščių
kaime. Minėtose vietose galima įsigyti ir suvenyrų.

Sausio 25 d. iš žiemos miego pabunda barsukas. Jei
pramerkęs akis pamato savo ilgą šešėlį, vėl gulasi ir
užmiega. Jei diena ūkanota, nemato savo šešėlio.
Mano, kad jau laikas keltis, tad ant antrojo šono
nebesigula. Ir ateina ankstyvas pavasaris...
Tačiau iki pavasario dar toli. Žiemojantiems
paukšteliams nebaisus šaltis, jei jų nekamuoja alkis.
Ypač šaltos, giliasniegės žiemos praretina kurapkų
pulkelius. Kurapka (lot. Perdix perdix) kiek didesnė
už naminį karvelį. Pažinti nesunku, nes kito
panašaus paukščio laukuose nėra.

Žiemą užklysta į gyvenvietes, laikosi arčiau ūkininkų
sodybų. Atviroje vietoje galima joms įrengti
slėptuves, paberti pašaro: grūdų ar jų išvalų, žolių
sėklų.
Susispietė kurapkėlės
suskaičiuoti jas.

nuo

vėjo.

Pabandyk

APIE GAMTĄ GAMTOJE
Nėra prasto oro, yra tik bloga apranga. Žiemos metu
nepamirškite šiltos, neperšlampančios avalynės ir rūbų.
Geriausia apranga – žieminiai kombinezonai

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių lankytojų
centras veikia ir šeštadieniais

Biologijos pamoka KITAIP
Plokštinės pažintiniame take. Kodėl gi ne? Pamokos
trukmė – 2 val. Pagrindinė tema – MIŠKO GYVŪNAI.
Susitinkame prie Šaltojo karo ekspozicijos, automobilių
stovėjimo aikštelėje. Keliaujame 3 km pėsčiomis
Plokštinės pažintiniu taku. Aplankome gamtos paminklą –
Pilelio šaltinį, apžiūrime šikšnosparnių inkilus, stebime
žvėrelių pėdsakus, susipažįstame su Žemaitijai būdingais
eglynais ir jų gyventojais.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
Sausio 31 d. (šeštadienį) bus minima Pasaulinė
pelkių diena.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kviečia
paminėti Pelkių dieną gamtoje Barstytalių
pelkėje. Priklausomai nuo oro sąlygų bus
keliaujama po pelkę (ledu) arba aplink pelkę.
Galutinė vieta – Barstytalių pelkės apžvalgos
bokštelis, prie kurio gersime karštą arbatą,
kepsime ant laužo bandeles ir žarijose bulves.
Susitikimo vieta ir laikas bus paskelbti
tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt.
Vasario 17 d. (antradienį) – Užgavėnės.
Žemaitijos nacionaliniame parke tradiciškai
šurmuliuos persirengėliai, kvepės blynais, gros
muzikantai. Pasiimkite su savimi gerą nuotaiką
ir atvykite į Platelius!

Kiškio pėdsakai sniege

Pamokos metu žaidžiame aktyvius komandinius žaidimus,
mokomės matuoti medžių aukštį.
Priimamos ne didesnės kaip 30 vaikų grupės.
2 val. trukmės užsiėmimo kaina 17,38 EUR (60 Lt).
***********************************************
Platelių lankytojų centre vedamas 1 val. trukmės
užsiėmimas „ Medžių pažinimas – ŽNP botaniniai paveldo
objektai“. Vaikai praktiškai susipažįsta su savaime
augančiais Lietuvoje medžiais, jų mediena, lajos forma.
Priimamos ne didesnės kaip 20 vaikų grupės.
1 val. trukmės užsiėmimo kaina 8,69 EUR (30 Lt).
***********************************************
Pasirašiusiems bendradarbiavimo sutartis su Žemaitijos
nacionalinio parko direkcija, 1 edukacinis užsiėmimas per
metus – nemokamai.
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Atsakinga už ekologinio švietimo koordinavimą
Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr.
specialistė Edita Lydienė
tel. 8 448 49337, mob. tel. 8 684 92042
El. p.: edita.lydiene@zemaitijosnp.lt
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Didžioji g. 10, 90420 Plateliai, Plungės r. sav.
tel. 8 448 49337, faks. 8 448 49337
El. p.: znp@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

