Kviečiame į Žemaitijos nacionalinį parką, kur graži žemaičių žemės
gamta, gausu istorijos ir kultūros vertybių, kur tyvuliuoja didingas
Platelių ežeras.

Joninės

Žemaitijos nacionalinis parkas
(ŽNP) įkurtas 1991 m. Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo
nutarimu gamtiniu ir kultūriniu
požiūriu vertingiausioms Žemaitijos
teritorijoms išsaugoti, tvarkyti ir
naudoti.

Užgavėnės

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
LANKYTOJŲ CENTRAS PLATELIUOSE

DVIRAČIU

Kelionės po Žemaitijos nacionalinį parką pradžia.

APLINK PLATELIŲ EŽERĄ

Didžioji g. 8, Plateliai, LT-90420, Plungės r.
Tel. (8 448) 49231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
Tinklalapis www.zemaitijosnp.lt

Platelių ežeras

PLATELIŲ EŽERAS
Didžiausias ir giliausias Žemaitijos ežeras. Jo plotas – 1 205 ha,
vidutinis gylis –10,5 m, giliausia vieta – 48,5 m. Ežere yra 7 salos,
kurios kartu su Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliais yra valstybės
saugomi gamtos paminklai ar gamtos paveldo objektai. Lietuvos
kunigaikščiams priklausiusi pilis Pilies saloje stovėjo jau XV a. Ją
su Šventorkalnio pusiasaliu jungė medinis tiltas. Išlikę XVI a. tilto
poliai, Pilies sala ir Šventorkalnio pusiasalis (Platelių dvarvietė)
paskelbti kultūros vertybėmis. Ežere, be daugybės įprastų žuvų,
veisiasi ir lašišinių šeimos žuvys – seliava ir ežerinis sykas, užsilikę
iš poledynmečio laikų. Platelių miestelio pakraštyje yra įrengta
ežero apžvalgos aikštelė – viena populiariausių lankytinų vietų
nacionaliniame parke.

Aklaežeriai Šilinės hidrografiniame draustinyje

• Ekskursijos po Žemaitijos nacionalinį parką ir aplinkines
vietoves.
• Išsami informacija apie lankytinas vietas, tautodailininkus,
amatininkus, pėsčiųjų ir dviračių takus bei trasas, kitas
aktyvaus poilsio galimybes Žemaitijos nacionaliniame parke.
• Lankstinukai ir kiti leidiniai apie Žemaitijos nacionalinį parką,
suvenyrai.
Lankytojų centre veikia ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“.
Žemaičių Kalvarijos bazilika

Darnus turizmas

g.
nių

PANEVĖŽYS

GARGŽDAI

g.
ių
dž
sė

RADVILIŠKIS

ROKIŠKIS

ed

KELMĖ

Šeirės
miškas

VISAGINAS

ANYKŠČIAI

Kuršių nerijos
nacionalinis
parkas

Aukštaitijos
nacionalinis
parkas

ŠILUTĖ

RASEINIAI

ŠVENČIONĖLIAI

Ežero
s g.

i g.

VARĖNA
Dzūkijos
nacionalinis
parkas

Stotie
lioj

ŠALČININKAI

Žem

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
Platelių lankytojų centras
Didžioji g. 8, Plateliai, LT-90420, Plungės r.
Tel. (8 448) 49231
Faks. (8 448) 49337
El. p. info@zemaitijosnp.lt
Tinklalapis www.zemaitijosnp.lt
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Nuotraukos: S. Sidabro, V. Bezaro, V. Plyniaus, V. Gaudiešiaus, A. Gedvilo, G. Margio,
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Medžiagą pateikė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Leidinys išspausdintas laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų spausdinimui.
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PALANGA

Šis ženklas keliautojams padės atrasti, o vietos žmonėms
populiarinti bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka
pagrindines darnios plėtros vertybes.
Saugomų teritorijų vystymasis. Saugomų teritorijų valdytojus ir
vietos verslą sieja savotiškas simbiozės ryšys – jie gali klestėti tik
kartu. Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir
kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams taip
pat svarbi kokybiška ir autentiška produktų ir paslaugų pasiūla:
apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir
t. t. Ženklas suteikiamas tiems prekių gamintojams ir paslaugų
teikėjams, kurie laiko savo veiklą neatsiejama nuo saugomų
teritorijų plėtros tikslų.
Kultūrinio ir gamtinio paveldo puoselėjimas. Produkto ženklu
bus siekiama keliautojų dėmesį atkreipti į produktus ir paslaugas,
skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių
amatų ar kultūrinių vertybių tąsą.
Aplinkai palankesnė veikla. Ženklas suteikiamas tiems produktų
gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai
gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.
Vietos bendruomenių gerovė. Bendras ženklas padės garsinti
vietos gyventojų sukurtus produktus bei teikiamas paslaugas ir taip
skatins vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą.

Kumelkaktės pusiasalis

į Žemaičių Kalvariją, Alsėdžius
NAUJOJI
AKMENĖ

MAŽEIKIAI

Bendradarbiaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, valstybinių parkų,
biosferos rezervato ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijoms
ir nevyriausybinei aplinkosauginei organizacijai Baltijos aplinkos
forumas, sukurtas Lietuvos saugomos teritorijos produkto ženklas,
kaip viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos
produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams
ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie
darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

PLATELIŲ MIESTELIO SCHEMA

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS
SKUODAS

ŽNP teritorija, išskyrus rekreacinės
ir kitos (gyvenamosios) paskirties
prioriteto funkcines zonas, yra
patvirtinta Paukščių ir Buveinių
apsaugai svarbia teritorija (NATURA
2000).
Žemaitijos nacionalinis parkas,
Plateliai, garsėjantys Užgavėnėmis,
2008 m. tapo patraukliausia
Europos turistine vieta (EDEN).
2013 m. Žemaitijos nacionalinis
parkas tapo Europos darnaus
turizmo saugomose teritorijose
chartijos nariu.

Lankytojų centras Plateliuose

Platelių ežeras

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Nacionalinio parko uždaviniai:
• išsaugoti didžiausią Žemaitijoje
ežeringą ir miškingą gamtos
kompleksą;
• išsaugoti esamas ir atkurti
sunaikintas kultūros vertybes;
• organizuoti gamtos, kultūros
paveldo tyrimus, kaupti
informaciją;
• puoselėti Žemaitijos kultūros
tradicijas, propaguoti aplinkos
apsaugos idėjas ir žinias, tradicinį
ūkininkavimą, plėtoti rekreacinę
veiklą, pažintinį turizmą.

Kviečiame nacionalinio parko lankytojus įsigyti produktų ar
naudotis paslaugomis, pažymėtomis Žemaitijos nacionalinio parko
produkto ženklu.

R

 Seniūnija, paštas
 Ambulatorija, biblioteka
 Universalus
daugiafunkcis centras
 Mokykla
 Amatų centras
 Kultūros centras

B Platelių ežero
apžvalgos aikštelė
C Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia
D Žemaitijos nacionalinio
parko ekspozicija
E Užgavėnių ekspozicija
F Platelių dvaro parkas

Raganos uosis
Platelių liepa
Platelių vinkšna
Šv. Florijono
koplytstulpis
K Paminklas Lietuvos
Nepriklausomybės
dešimtmečiui

G
H
I
J

L Paminklas Lietuvos laisvės
armijai
M Paminklas B. Korzai
N Jazminų kalnas
O Šeirės gamtos takas
P Giliuko ir Kaštoniuko takas
Dviračių ir pėsčiųjų
takas

LANKYMASIS NACIONALINIAME PARKE
Žemaitijos nacionalinis parkas yra nacionalinės ir europinės
reikšmės saugoma teritorija, kurioje būtina elgtis atsakingai, kad
čia esančios gamtos ir kultūros vertybės išliktų ir ateities kartoms.
Rūpinkimės ir tausokime Žemaitijos nacionalinį parką:
• nepalikime šiukšlių gamtoje – pasiimkime jas, rūšiuokime ir
palikime šiukšlių konteineriuose;
• laužus kurkime tik įrengtose laužavietėse. Nuolat prižiūrėkime
užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilkime laužavietę
žemėmis arba vandeniu, kol laužas visiškai nustos rusenęs;
• stovyklaukime, poilsiaukime tik tam skirtose vietose;
• netriukšmaukime, garsiai neleiskime muzikos ar kitaip
netrukdykime kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio,
nenaikinkime, nežalokime augalijos, gyvūnijos, negadinkime
kultūros vertybių, rekreacinių įrenginių, ženklų ir kt.;
• prisiriškime šunis, nemaudykime jų paplūdimiuose ar kitose
viešose vietose;
• nestatykime automobilių, motociklų arčiau kaip 25 metrai nuo
vandens telkinio kranto.
Daugiau informacijos apie elgesį nacionaliniame parke, lankymosi
taisykles galima sužinoti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje
(Didžioji g. 10, Plateliai), internete http://www.zemaitijosnp.lt,
informacijos stenduose nacionaliniame parke.

Darnus turizmas

Gegrėnų piliakalnių take

DARNUS TURIZMAS
2013 m. Žemaitijos nacionalinis parkas tapo Europos darnaus turizmo
saugomose teritorijose chartijos nariu. Judėjimo iniciatorė – tarptautinė EUROPARC federacija, jungianti apie 400 aplinkosauginių organizacijų 35 Europos šalyse. Chartijos nariai įsipareigoja laikytis Europos
darnaus turizmo saugomose teritorijose principų, parengti ir įgyvendinti darnaus turizmo strategiją ir veiksmų planą.
Chartija yra praktinė priemonė, padedanti saugomoms teritorijoms
ir vietos verslininkams plėtoti darnų turizmą. Kas yra darnus turizmas?
Tai turizmas, kuris puoselėja gamtos įvairovę, kultūros paveldą ir tradicijas, leidžia jas išsaugoti ateities kartoms. Darnus turizmas prisideda
prie ekonomikos vystymosi ir mūsų visų gerovės.

MARŠRUTO APLINK PLATELIŲ EŽERĄ SCHEMA

R

Tai vienas populiariausių
Žemaitijos nacionalinio parko
turistinių maršrutų, kuriame
gausu įdomių turistinių objektų,
gamtos ir kultūros vertybių,
vaizdingų panoramų, įrengta
turizmo infrastruktūra.
Žiedinio maršruto ilgis - 24 km
(dviračių takas).
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Informacija (stendai)
Nardymo galimybės
Poilsio, svečių namai
Stovyklavietė
Valčių nuoma
Poilsiavietė
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Ambulatorija
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Plokštinės gamtinis rezervatas

Plateliai – Beržoras
Asfaltuotas dviračių, pėsčiųjų
takas, 1,4 km. Šioje atkarpoje
pamatysite:

I
į Plungę
E

B Žemaitijos nacionalinio parko P
Q
direkcijos lankytojų centras
R
C Plateliai
S
D Siberijos telmologinis
T
draustinis
E Siberijos apžvalgos bokštas
F Beržoras
G Birškaus bukas
H Beržoro ežeras
I L. Černiausko meno galerija
J Babrungo upės ištakos
K Plokštinės gamtinis
rezervatas

L Šaltojo karo ekspozicija
M Plokštinės pažintinis takas
N Platelių ežero apžvalgos
aikštelė

O Paplatelės pažintinis takas

Paukščių stebėjimo vieta
Užpelkių piliakalnis
Kazio Striaupos klėtelė
Šeirės pėsčiųjų takas
Platelių ežero apžvalgos
aikštelė
Dviračių takas

E

Siberijos telmologinis draustinis
D. Viena vertingiausių pelkių
nacionaliniame parke, Natura
2000 teritorija, kurioje rasta
Europoje ir Lietuvoje saugomų
augalų, grybų, gyvūnų rūšių.
Ši žemapelkė paskelbta
telmologiniu draustiniu,
kuriame, siekiant išsaugoti
biologinę įvairovę, draudžiama
lankytis nuo balandžio 1 d. iki
rugpjūčio l d.
Siberijos apžvalgos bokštas E
(yra kelio ženklas su nuoroda
„Lankytinas objektas“).
Iš 15 m aukščio bokšto matosi
Beržoro apylinkės, Siberijos
pelkė, Platelių ežeras, Platelių
miestelio pietinė dalis, Liepijų
miškas.
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Beržoras F. Senas gatvinis
kaimas, minimas nuo XV a.,
išsaugojęs tradicinį kraštovaizdį,
yra valstybės saugoma kultūros
vertybė. XVIII a. bažnyčia –
vienas seniausių medinių
sakralinės architektūros pastatų
Lietuvoje. Čia yra Kryžiaus
kelias, gausu atstatytų arba
išlikusių koplytėlių, kryžių
ir koplytstulpių. Šalia kelio
Pauošniai–Plateliai auga
Birškaus bukas – gamtos
paveldo objektas G.
Beržoro ežeras H. Ežero
plotas – 52 ha, didžiausias
gylis – 6,3 m. Jame esanti sala –
hidrografinis gamtos paveldo
objektas. Daugiausia ežere yra
ešerių, gausu ir kuojų, karšių,
lydekų, raudžių. Prie ežero yra
įrengtos 2 atokvėpio vietos, yra
kaimo turizmo sodybų.
Už 1,6 km nuo maršruto
trasos, važiuojant link Plungės,
buvusiame XIX a. Babrungėnų
vandens malūne veikia privati
L. Černiausko meno galerija –
kūrybinės dirbtuvės I.

Plokščiai – Šaltojo karo
ekspozicija (muziejus)
Asfaltuotas dviračių takas 4,9
km. Atkarpoje pamatysite:

Plokštinės gamtinis rezervatas
K. Važiuojant link ekspozicijos,
dešinėje kelio pusėje matosi
Plokštinės gamtinis rezervatas,
apimantis rytinę Plokštinės
miško dalį su įspūdingais
Juodupio – Uošnos pelkynais,
gyvybingais šaltiniais,
paslaptingais upeliukais.
Žmogaus veikla čia ribojama,
tad ir lankytis draudžiama.
Šaltojo karo ekspozicija
(muziejus) L. Ekspozicija
įrengta buvusioje sovietinės
armijos požeminėje
termobranduolinių raketų
paleidimo aikštelėje. Čia
pateikiama išskirtinė vaizdinė ir
grafinė medžiaga, pasakojanti
apie kažkada buvusios visiškai
slaptos sovietinės imperijos
branduolinės ginkluotės
organizavimo ir veikimo
principus.
Plokštinės pažintinis takas
M. 3 km ilgio pėsčiųjų takas
prasideda netoli Šaltojo
karo ekspozicijos ir vingiuoja
Plokštinės miško kalvomis,
buvusios sovietinės karinės
bazės teritorijoje, pro gamtos
paminklą – Pilelio šaltinį.
Atkarpoje yra kaimo turizmo
sodyba, atokvėpio vietos.

Šaltojo karo ekspozicija –
Paplatelė – Paežerės Rūdaičiai
Asfaltuotas dviračių takas 4,7 km.
Šioje atkarpoje:
Paplatelės rekreacinė zona. Tai
puiki vieta poilsiui. Čia yra keletas
stovyklaviečių, poilsio namų,
viešbutis, kavinė, restoranas,
kaimo turizmo sodybų, sporto
aikštelių.

Viena iš vaizdingiausių maršruto
atkarpų: keliaujama pro
Beržoro ežerą, pietinę Platelių
ežero dalį, kurioje matosi viena
iš 7 ežero salų – Gaidsalė,
dešinėje kelio pusėje – Žiedelio
ežeras. Šioje atkarpoje yra
stovyklaviečių, kaimo turizmo
sodybų.

Babrungo upės ištakos J.
Atkarpos pradžioje, kairėje
kelio pusėje matosi vandens
įrenginys, reguliuojantis Platelių
ežero vandens lygį. Šioje vietoje
prasideda Babrungo upė.
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Ilgio ežeras

Sutartiniai ženklai
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Plateliai C. Tai vienas gražiausių ir garsiausią praeitį turinčių
Žemaitijos miestelių. Istoriniuose šaltiniuose jie minimi nuo XV
Šilinės Žemaitijos
holdrografinis
a. Lankytini objektai:
nacionalinio parko ir Užgavėnių
ekspozicijos, XVIII a.draustinis
bažnyčia, XIX a. varpinė, XIX a. dvaro sodyba,
dvaro parke augantys gamtos paminklai: storiausias Lietuvoje
uosis, Platelių liepa, vinkšna, paminklai Lietuvos Nepriklausomybės
dešimtmečiui, Lietuvos laisvės armijos ir Rainių kankinio B. Korzos
atminimui, Giliuko ir Kaštoniuko pėsčiųjų takas dvaro parke, Platelių
ežero apžvalgos aikštelė. Miestelyje yra nacionalinio parko direkcija ir
lankytojų centras, seniūnija, paštas, ambulatorija, vaistinė, biblioteka,
degalinė, keletas parduotuvių, kavinių, kaimo turizmo sodybų, jachtų
klubas, svečių namai ir kt.

Laumalenkų
kraštovaizdžio
draustinis

Plokščiai

G

į Alsėdžius

S
Platelių
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Paežerės Rūdaičiai

B

Beržoras

Maršrutas prasideda ir baigiasi
Plateliuose. Geriausia kelionę
pradėti Žemaitijos nacionalinio
parko direkcijos lankytojų
centre B, kuriame veikia
ekspozicija „Žemaitijos žemės
slėpiniai“, teikiama išsami
informacija apie lankytinus
objektus, vedamos pažintinės
ekskursijos.
Jazdauskiškių kraštovaizdžio

Beržoras – Plokščiai
(posūkis į Šaltojo karo ekspoziciją
(muziejų), yra kelio ženklas
„Šaltojo karo muziejus“).
Asfaltuotas dviračių takas 3,4 km.

Platelių ežero apžvalgos aikštelė
N. Iš rytinėje ežero pakrantėje
esančios apžvalgos aikštelės
matosi ežero panorama, vakarinė
pakrantė.
Paplatelės pažintinis takas
O. Pėsčiųjų takas (2,3 km)
vingiuoja miškais apaugusiomis
kalvomis, Sultekio tvenkinio
pakrantėmis. Takui žaismingumo
suteikia medinės skulptūros, o
iš apžvalgos bokšto atsiveria
vaizdas į tvenkinį ir jį juosiančius
spygliuočių miškus.

O

P

Paežerės Rūdaičiai – Medsėdžiai
Asfaltuotas dviračių takas 4,3 km. Atkarpoje:
Paukščių stebėjimo vieta P. Įrengta prie Pakastuvos tvenkinio,
telmologiniame draustinyje, už 400 m nuo maršruto trasos (yra
kelio ženklas „Paukščių stebėjimo vieta“). Čia galima pamatyti
gerves, rudakaklius kragus, didžiuosius baublius, švygždas, gulbes,
nendrines linges ir kt. Kitose telmologinio draustinio vietose,
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, draudžiama lankytis nuo
balandžio 1 d. iki rugpjūčio l d.

Q

R

Paežerės Rūdaičių rekreacinė zona. Šiaurinėje Platelių ežero
pakrantėje yra stovyklaviečių, kaimo turizmo sodybų.
Užpelkių piliakalnis Q. I-ojo tūkstantmečio kultūros paminklas.
Už 3 km nuo maršruto trasos, važiuojant link Dovainių yra
tautodailininko Kazio Striaupos klėtelė R. Klėtelėje galima
pamatyti tautodailininko medžio drožinių.

S

T

Medsėdžiai – Plateliai
5,1 km: 3,2 km sukietinto grunto (skaldos, žvyro) dviračių takas, 1,9
km asfalto dangos dviračių takas. Atkarpoje:
Šeirės pėsčiųjų takas S. Už 0,6 km nuo žiedinės sankryžos,
keliaujant link Platelių, kairėje kelio pusėje prasideda dviračių
tako aplink Platelių ežerą atkarpa, kurios įrengimas šiuo metu
jau baigtas. Takas įrengtas vaizdingose Šeirės miško vietose,
Platelių ežero pakrantėje. Dalis šio tako (1,8 km) sutampa su Šeirės
pėsčiųjų taku. Keliaujant pėsčiųjų taku (4,1 km) galima pamatyti
būdingą šiam kraštui reljefą, Šeirės mišką, Gaudupio pelkę,
Piktežerį, Platelių ežerą, įprastas ir retas augalų, grybų ir gyvūnų
rūšis, o įrengta infrastruktūra padės pažinti aplinką per regėjimą,
uoslę, klausą, lietimą, judėjimą ir mąstymą.
Platelių ežero apžvalgos aikštelė T. Aikštelė yra įrengta vakarinėje
ežero pakrantėje. Iš jos atsiveria viena gražiausių Platelių ežero
ir jo apylinkių panorama: matosi Pilies, Veršių, Pliksalės salos,
Šventorkalnio pusiasalis, rytinė ežero pakrantė.

