
TAKO IŠSKIRTINUMAS:

1. Gardų ozas. Takas įrengtas didžiausiame ir įspūdingiausiame Žemaitijoje 
Gardų oze. Tai geomorfologiškai ypatinga, viena raiškiausių Lietuvoje 
reljefo formų. Ozas – ilga siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir 
žvyro. Šis kalvagūbris susidarė iš nuogulų, kurios klostėsi ledyno viduje, 
vandens tirpsmo tėkmių vagose prieš 12–13 tūkstančių metų. Puslankio 
formos sudėtingas pylimas – kalvagūbris nuo Varduvos upės Žemaičių 
Kalvarijos miestelyje tęsiasi į šiaurės vakarus net 3,5 km. Gardų ozo 
aukštis nuo papėdžių iki aukščiausių gūbrio keterų vietomis siekia 10–15 
metrų. Sovietiniais laikais šioje vietoje buvo žvyro karjeras, vėliau – 
nelegalus šiukšlynas.

2. Keiminis kraštovaizdis. Vyrauja atvirų erdvių kraštovaizdis su 
keiminėmis, panašiomis į duonos kepaliukus, kalvomis. Tai kalvotosios 
Žemaitijos šiaurės vakarinė dalis. Ledyno ir poledynmečio sudėtingi 
procesai suformavo banguotą, vaizdingą, mozaikišką reljefą.
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Rūpinkimės ir tausokime Žemaitijos 
nacionalinį parką, elkimės atsakingai, 
kad čia esančios gamtos ir kultūros 
vertybės išliktų ir ateities kartoms.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lankytojų centras Plateliuose
Didžioji g. 8, Plateliai, LT-90420, Plungės r., tel.: (8 448) 49231, 8 677 86758
El. p. info@zemaitijosnp.lt, tinklalapis www.zemaitijosnp.lt

Žemaitijos nacionalinis parkas (ŽNP) įkurtas 1991 m. gamtiniu ir kultūriniu 
požiūriu vertingiausioms Žemaitijos teritorijoms išsaugoti, tvarkyti ir 
naudoti. ŽNP yra NATURA 2000 teritorija, EDEN tinklo ir Europos darnaus 
turizmo saugomose teritorijose chartijos narys.

Medžiagą pateikė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Nuotraukos: R. Norvaišaitės, D. Abrutės. 
Redagavo UAB „Skrivanek vertimų biuras“. Parengė ir išleido UAB „INDIGO print“.

Šis leidinys atspindi Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos požiūrį. ES Komisija ir vadovaujanti institucija 
nėra atsakingos už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

© Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 2014

Leidinys išspausdintas ant 100 proc. perdirbto popieriaus, laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų spausdinimui.

Keliaujant pėsčiųjų taku (1 km) galima pamatyti Gardų ozą, sužinoti, kas 
tai yra ir kaip jis susiformavo, iš apžvalgos aikštelės stebėti šių vietovių 
kraštovaizdį su širdelės formos sala dirbtiniuose tvenkiniuose.

1 km ilgio pėsčiųjų takas yra Žemaitijos nacionaliniame parke, už 4,4 km 
nuo Žemaičių Kalvarijos miestelio ir už 25,6 km nuo Žemaitijos nacionalinio 
parko direkcijos lankytojų centro Plateliuose. 

Koordinatės: 375418, 6223524 (LKS) arba 56.129301, 21.996009 (WGS). 
Takas yra nužymėtas nuorodomis. Tako danga: žvirgždas.

Šalia tako įrengti vandens telkiniai, apžvalgos aikštelė, automobilių 
stovėjimo aikštelė, stovai dviračiams pastatyti, atokvėpio vieta, tualetas.
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