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TAKO IŠSKIRTINUMAS:
1. Aktyvus gamtos pažinimas. 4 aikštelėse įrengta speciali įranga padės
vaikams geriau pažinti gamtą per pojūčius ir žaidimus. Įranga tinkama
vaikams nuo 3 metų amžiaus.
2. Gaudupio pelkė. Viena didesnių pelkių nacionaliniame parke. Čia rastos
8 Lietuvos Raudonosios knygos rūšys: dvilapis purvuolis, pelkinė laksva,
tuklė ir kt., gyvena bebrai, dažni pieviniai kalviukai ir kitos rūšys.
3. Piktežeris. Tai ežero virtimo aukštapelke pavyzdys. Dar gyva ežero
akis, jos gylis siekia 16 m, pakrantėse – iki 7 m gylio. Vanduo rūgštus,
jame nedaug deguonies. Iš žuvų gyvena tik ešeriai. Prie ežero įrengta
apžvalgos aikštelė.
4. Platelių ežero pakrantė. Čia Platelių ežero pakrantė išsiskiria
vaizdingomis ežero panoramomis, senų žmonių pasakojimuose minimu
Skarbo (Lobių) kalnu, Kumelkaktės iškyšuliu, kuriame, manoma, galėjo
būti senovės šventvietė.
6. Pritaikymas įvairiems lankytojų poreikiams. Taku gali keliauti skirtingų
pomėgių ir poreikių lankytojai: dalis tako yra pritaikyta judėjimo negalią
turintiems lankytojams, dalis – dviratininkams ir visas takas – pėstiesiems,
tarp jų ir šeimoms su mažamečiais vaikais.

Rūpinkimės ir tausokime Žemaitijos
nacionalinį parką, elkimės atsakingai,
kad čia esančios gamtos ir kultūros
vertybės išliktų ir ateities kartoms.
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Keliaujant pėsčiųjų taku (4,1 km), įrengtu Platelių kraštovaizdžio
draustinyje, galima pamatyti būdingą šiam kraštui reljefą, Šeirės mišką,
Gaudupio pelkę, Piktežerį, Platelių ežerą, įprastas ir retas augalų, grybų
bei gyvūnų rūšis, o įrengta infrastruktūra padės pažinti aplinką per
regėjimą, uoslę, klausą, lietimą, judėjimą ir mąstymą.

Lankytojų centras

PLATELIAI - ŠEIRĖS PAŽINTINIS TAKAS

4,1 km ilgio pėsčiųjų takas, iš jų 1,4 km pritaikyta judėjimo negalią turintiems
žmonėms, yra Žemaitijos nacionaliniame parke, šalia Platelių miestelio,
už 1,3 km nuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lankytojų centro
Plateliuose. Dalis tako (1,8 km) sutampa su dviračių taku aplink Platelių
ežerą. Tako pradžios koordinatės: 364652, 6214840 (LKS) arba 56.048411,
21.827357 (WGS). Takas yra nužymėtas nuorodomis, pradžioje yra
informacinis stendas, danga – sukietintas gruntas.
Šalia tako yra stovyklavietė, poilsio, svečių namai, jachtų klubas, kavinė.
Medžiagą pateikė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Nuotraukos: S. Sidabro, A. Brazdeikytės,
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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.

