
 

 

Piešinių konkursas – Platelių ežerą 
matau tokį... 

Ką kiekvienam reiškia švarus vanduo? 
Pabandykime įminti gyvūnijos ir augmenijos 
įvairovės paslaptis. Prisiminkime legendas apie 
Platelių ežerą. Pajuskime bangų harmoniją, 
vandens kvapą, skonį. Pasinerkime į povandeninį 
pasaulį ir savo mintis, patirtus įspūdžius perteikime 
piešiniais. 

Konkurse gali dalyvauti ir patys mažiausi 
(ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai) ir bendrojo 
lavinimo mokyklų mokiniai. Darbai turi būti išbaigti, 
estetiški, atlikti ant A4 formato lapo. Konkurso 
nuostatai paskelbti www.zemaitijosnp.lt ir 
Žemaitijos nacionalinio parko facebook paskyroje. 

Laukiame Jūsų darbų iki 2015 m. kovo 12 d. 
adresu: Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, 
Didžioji g. 10, LT-90420, Plateliai, Plungės r. 

Nuoširdžiai linkime Jums kūrybinės 
sėkmės! 

 

 
2015 m. kovas 

 
GAMTOJE 

Čir-vir-vir-pavasaris, - nuvilnijo per 
Žemaitijos laukus pirmoji vieversio giesmė. Netruks 
ir rytmečius papuoš varnėnų švilpčiojimai, gervių 
šūkčiojimai, žąsų girgsėjimas. Grįžta paukščiai į 
namus. O ar spėjai sukalti naują inkilėlį? Pats metas 
meistrauti. 

Pietinėje šlaito, miško aikštelės pusėje 
augantys lazdynai jau pasipuošę geltonais 
žirginėliais (tai vyriški žiedai). Lazdyno moteriški 
žiedai susitelkę į mažas galvutes iš kurių kyšo 
rausvų purkų kuokšteliai. Skuba lazdynas paskleisti 
žiedadulkes, kol medžiai nesulapoję. Vėjas laisvai 
tarp šakelių nardo ir išnešioja žiedadulkes. 

Užaugusius riešutėlius mėgsta voverės, 
miegapelės, peliniai gružikai, paukščiai (kėkštai, 
riešutinės) ir žinoma – vaikai! 

 

 

Nuspalvink riešutėlius. Jų teks palaukti iki rudens. 
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Žemaitijos nacionalinio parko Platelių lankytojų 
centras veikia ir šeštadieniais 

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Kovo 20 d. (penktadienį) minima pasaulinė 
Žemės diena. Jei turite – iškelkite Žemės 
vėliavą. 
 
Kovo 28 d. (šeštadienį) – tradicinis 
nemokamas žygis. Žemaitijos nacionalinio 
parko direkcijos gidai ves ekskursiją buv. 
kariniame miestelyje (Plokštinėje). Taip pat 
nemokamai aplankysite Šaltojo karo 
ekspoziciją ir parodą „Po svetimu dangum: 
Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir 
tremtyje 1940-1958 m.“. 
 
Kovo 28 d. (šeštadienį) 12.00 val. – „Gera turėti 
hobį... LĖLĖS“. Šaltojo karo ekspozicijos 
lankytojų centre vyks Linos Videckienės 
autorinių interjerinių lėlių parodos pristatymas. 
 
Balandžio 24 d. (penktadienį) – Žemaitijos 
nacionalinio parko direkcijos ir jos partnerio – 
Klaipėdos universiteto ATVIRŲ DURŲ DIENA 
Plateliuose!  
 
Detalesnė informacija apie renginius skelbiama 
www.zemaitijosnp.lt  ir Žemaitijos nacionalinio 
parko facebook paskyroje 
www.facebook.com/zematijanationalpark 

 
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  
 

AKCIJA - ŠVARUS EŽERAS 

2015 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 
vykdo aplinkosauginę akciją “Švarus ežeras”.  

 

Pasaulinę Žemės dieną kviesime naudoti 
ekologiškas skalbimo priemones, pavasarį rengsime 
seminarą apie individualių nuotekų tvarkymą. Vasaros 
sezono metu tikrinsime taršos šaltinius aplink Platelių 
ežerą, lankysimės kaimo turizmo sodybose, kalbėsime su 
vietiniais ūkininkais. Nutirpus ledui savanorius pakviesime 
dalyvauti savanoriškos ežerų stebėsenos programoje 
‘Stebiu ežerą’. Vyks edukaciniai užsiėmimai prie ežero, 
“Žaliosios” pamokos mokyklose. Vasarą sukvies praktinis 
šlapynių šienavimo seminaras.  

 

„ŽALIOJI PAMOKA“ – ŠVARUS EŽERAS 

Pamokoje mokiniai išklauso animuoto pranešimo 
apie ežere vykstančius cheminius ir biologinius procesus; 
diskutuoja apie šiukšlių poveikį vandens ekosistemoms, 
žmogui. Ypač sukrečia filmuota medžiaga apie šiukšlių 
žalą gyviems organizmams. Kalbama apie Platelių ežero 
dugno tyrimus: demonstruojama Klaipėdos universiteto 
filmuota medžiaga, aptariamos dugno buveinės, augalija. 

Dėl pamokos balandžio - gegužės mėn. tartis tel. 
8 684 92042. 
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