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ŽEmAITIjOS NAcIONALINIO PARKO DIREKcIjOS LEIDINyS APIE KRAŠTOVAIZDį
KRAŠTOVAIZDIS PRASIDEDA UŽ SLENKSČIO

„Įspūdinga! Eik vasaros vidurdienį ir nustebsi ne kartą ga-
lįs nuo kalvų atbrailų pažvelgti neįprastai į žemaičių gyveni-
mus iš viršaus, vos ne pro kaminą į židinį... Pateksi čia žiemos 
polaidžio metu – tarpukalves rasi ledu apsidengusias, be to, 
galėsi suskaičiuoti, kiek kuriame kieme vaikų auga – jie bus 
pabirę ant ledo. <...>

Tačiau įspūdingiausia nuo kalvagūbrio dairytis pavasa-

rio vandenų metu. Tada čia pajunti šios žemės poledynmeti-
nę vaikystę. Kalvų papėdės vėl maudosi tirpsto vandenyse, o 
arimai juose atsispindi tamsūs, raudonuoja nuogi priemoliai 
kalvų šonuose – ledynų įsčių šviežumas! Poledynmečio tvano 
liekanų liekanėlė, bet įspūdinga! Iliuziją nupučia vėjas, kuris 
tuo metu neša daug velėnos ir pelkių kvapo.“

Taip apie Šarnelės kraštovaizdį rašė Česlovas  Kudaba 
1972 m.

Šis „Šventorkalnis“ yra apie kraštovaizdį, kuris prasideda 
už slenksčio, apie tarptautines iniciatyvas, Žemaitijos nacio-
nalinį parką, darnų turizmą, žemaitiškumą...

Žemaitijos nacionalinis parkas. K. Stalnionytės nuotr.
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EUROPOS KRAŠTOVAIZDŽIO KONVENcIjA

„Kraštovaizdis prasideda už slenksčio“ – taip vadinosi tarptautinė 
konferencija, vykusi 2012  m. Anykščiuose. 2012  m. Lietuvoje vyko 
daug renginių, skirtų pažymėti Europos kraštovaizdžio konvencijos 
ratifikavimo Lietuvoje 10-metį. Lietuva buvo viena iš pirmųjų Euro-
pos valstybių, 2002 m. ratifikavusių Konvenciją, kurią 17 šalių atstovai 
(tarp jų ir Lietuvos) pasirašė 2000 m. Konvencija įsigaliojo 2004 m., 
kai ją pasirašė 10 Europos valstybių. Šiuo metu 37 Europos šalys yra 
ratifikavusios Konvenciją.

Europos kraštovaizdžio konvencija – tai pirmas tarptautinis susita-
rimas, kuriuo pabrėžiama kraštovaizdžio reikšmė ir būtinybė giliau, 
kompleksiškiau žvelgti į mus supantį pasaulį. Konvencija sukurta atsi-
liepiant į visuomenės norą gėrėtis sutvarkytu kraštovaizdžiu ir aktyviai 

dalyvauti jį kuriant, taip pat tikint, kad kraštovaizdis yra svarbiausias 
asmeninės ir socialinės gerovės elementas, kad kiekvienas iš mūsų turi 
kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir planavimo teisių ir 
pareigų. Konvencijos tikslai – skatinti kraštovaizdžių apsaugą, tvar-
kymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą krašto-
vaizdžio klausimais.
_____________________________________________________

Informacijos apie Europos kraštovaizdžio konvenciją, krašto-
vaizdžio sampratą, teisės aktus, susijusius su kraštovaizdžio po-
litika ir jos įgyvendinimo priemonėmis, Lietuvos kraštovaizdžio 
studiją, įvairius renginius, konkursus galima rasti Aplinkos minis-
terijos tinklalapyje: http://www.am.lt/VI/index.php#r/993.

PROjEKTAS „LIFEscape“

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įgyvendina projektą  
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Pie-
tų Baltijos regione“ („LIFEscape – Implementing European Landsca-
pe Convention in the South Baltic Region“), finansuojamą „Pietų Bal-

Projekto „LIFEscape“ konferencijos dalyviai Platelių apžvalgos aikštelėje. 
D. Abrutės nuotr.

Projekto „LIFEscape“ konferencijos dalyviai Gardų ozo take. D. Abrutės nuotr.

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga  (Europos regioninės plėtros fondas)

Projekto „LIFEscape“ konferencijos dalyviai Gardų ozo take. D. Abrutės nuotr.

tijos bendradarbiavimo per sieną“ 2007–2013 m. programos lėšomis. 
Tai tarptautinė iniciatyva, kuria siekiama išsaugoti ir atsakingai tvarky-
ti vertingus kraštovaizdžius Lenkijoje, Lietuvoje, Švedijoje ir Danijoje. 
Projekte dalyvauja saugomų teritorijų, savivaldybių, apskričių admi-
nistracijos, universitetai.

Projektu „LIFEscape“ siekiama padidinti visuomenės supratimą 
apie kraštovaizdžio vertybes; parengti naujus ar atnaujinti esamus te-
ritorinio (strateginio) planavimo dokumentus, atsižvelgiant į Europos 
kraštovaizdžio konvencijos nuostatas; parengti kolektyvinio krašto-
vaizdžio planavimo metodiką; paskleisti geros praktikos pavyzdžius; 
įkurti Pietų Baltijos kraštovaizdžio forumą ir kt.

Projektas yra vykdomas 4 vietovėse: Žemaitijos nacionaliniame par-
ke, Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parke (Lenkija), Klingaväl upės 
slėnyje (RAMSAR, NATURA  2000 teritorija, Švedija), Tude upės 
deltoje (Danija).
_____________________________________________________

Kviečiame aktyviai dalyvauti projekte. 

Daugiau informacijos galima sužinoti 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje 
(Didžioji g. 10, LT-90420 Plateliai, Plungės r., 
tel.: (8 448) 49337, 8 675 80288), 
svetainėse: www.zemaitijosnp.lt, www.lifescape.eu.
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KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

ŽEmAITIjOS NAcIONALINIS PARKAS

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

Siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus ir 
objektus, Nacionaliniame parke yra suformuota gamtinių re-
zervatų, gamtinių ir kompleksinių draustinių bei gamtos pa-
veldo objektų sistema. Šiose teritorijose prioritetas teikiamas 
kraštovaizdžio, gamtos paveldo vertybių išsaugojimui. Gam-
tinių kompleksų ir objektų išsaugojimui didžiausią reikšmę 
turi kraštovaizdžio draustinių tinklas, sudarantis didžiąją 
Nacionalinio parko konservacinio funkcinio prioriteto zonos 
dalį (7 766 ha, 35,5 %).

Kraštovaizdžio draustiniai Žemaitijos nacionaliniame parke:
_____________________________________________________

Babrungo kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Babrun-
go ir Uošnos upių slėnių kraštovaizdį su natūraliomis upių ir upelių 
atkarpomis, būdingomis Babrungėnų kaimo paupio sodybomis, Gri-
gaičių piliakalniu, Babrungėnų vandens malūnais ir senkapiu, Europos 
Bendrijos svarbos rūšims – didžiajam  auksinukui, ovaliajai  geldutei, 
griežlei, ūdrai ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis.

Grigaičių kraštovaizdžio draustinis. G. Sidabrienės nuotr.

Beržoro kraštovaizdžio draustinis. A. Gedvilo nuotr. Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinis. S. Sidabro nuotr.

Žemaitijos nacionaliniame parke yra skatinama veikla, išsauganti ir 
(ar) išryškinanti kraštovaizdžio įvairovę, pažeistų kraštovaizdžio kom-
pleksų ir objektų atkūrimas formuojant želdynus, didinant ir atkuriant 
vietovės vizualinę, estetinę vertę, tradicinis ir ekologinis ūkininkavimas, 
viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros plėtra, tradicinių elemen-
tų panaudojimas sodybose.

Žemaitijos nacionaliniame parke rekomenduojama dirbamą žemę 
paversti pievomis ir ganyklomis, išsaugoti bei atkurti tradicinę mo-
zaikišką kraštovaizdžio struktūrą nacionalinio parko agrarinėse bei 
miškingose agrarinėse teritorijose, atkurti nusausintų teritorijų hidro-
loginį režimą, renatūralizuoti sureguliuotus vandens telkinius, van-
dentėkmes, išlaikyti natūraliam miškui būdingą medynų rūšinę sudėtį 
ir medynų vertikaliąją struktūrą, išlaikyti atviras pelkes, natūralias pie-
vas, miškapieves, miško aikšteles ir laukymes, šalinant savaime plintan-
čią sumedėjusią augaliją ir nendres, menkaverčius medžius ir krūmus 
bei ekstensyviai naudojant (ganant ir šienaujant).

Beržoro kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti itin raiškų, 
tradicinius bruožus išlaikiusį Beržoro kaimo, Beržoro ežero ir apyeže-
rių kraštovaizdį su Beržoro kaimo urbanistine struktūra ir architektū-
ros vertybėmis, atviromis Beržoro ežero pakrantėmis ir salomis, Euro-
pos Bendrijos svarbos buveinėmis bei dvilapiui purvuoliui, griežlei ir 
kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis.

Grigaičių kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Žemaitijai 
būdingą raiškaus Grigaičių miškingo agrarinio kraštovaizdžio kom-
pleksą su Surblių kapinynu bei griežlei, gulbei giesmininkei ir kitoms 
saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis.

jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Že-
maitijai būdingą kalvoto agrarinio miškingo kraštovaizdžio kom-
pleksą su tradicine žemėnaudos ir užstatymo struktūra, Žernių ir 
Jazdauskiškių piliakalniais, Jazdauskiškių senkapiais bei kapinynu, Eu-
ropos Bendrijos svarbos buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų 
ir gyvūnų rūšimis bei šarvuotajai skėtei, griežlei, gulbei giesmininkei 
tinkamomis buveinėmis.
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KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

Liepijų kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Vidurio Že-
maičių aukštumai būdingo miškingų plokščiakalvių kraštovaizdžio 
etaloną su stambiomis Liepijų limnoglacialinėmis plokščiakalvėmis ir 
mišraus Liepijų miško biocenozėmis, Europos Bendrijos svarbos bu-
veinėmis bei didžiajam auksinukui ir jerubei tinkamomis buveinėmis, 
kitomis saugomomis rūšimis ir buveinėmis.

mikytų kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Žemaitijai 
būdingą raiškų kalvotą mozaikišką kraštovaizdį su miškų, laukų, pie-
vų, tarpukalvių pelkučių ir vienkiemių sodybų kompleksu, Mikytų 
piliakalniu, Mikytų ir Gudalių alkakalniais, Mačiūkių kapinynu ir 
mitologiniu Laumės akmeniu, Europos Bendrijos svarbos buveinėmis 
ir joms būdinga augalija ir gyvūnija, didžiajam auksinukui, šarvuota-
jai skėtei, skiauterėtajam tritonui, griežlei tinkamomis buveinėmis bei 
kitomis saugomomis rūšimis ir buveinių kompleksais.

Paburgės kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti būdin-
gą miškingų bei ežeruotų pelkinių duburių kraštovaizdį su Europos 
Bendrijos svarbos buveinėmis, dvilapiui purvuoliui, šarvuotajai skėtei, 
auksuotajai šaškytei ir griežlei tinkamomis buveinėmis.

Platelių kraštovaizdžio draustinis. V. Plyniaus nuotr.

Grigaičių kraštovaizdžio draustinis. G. Sidabrienės nuotr.

Platelių kraštovaizdžio draustinis. D. Abrutės nuotr.

Platelių kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti didžiausio 
ir giliausio Žemaitijoje Platelių ežero ir jo apyežerių kraštovaizdį su 
vertingomis pakrantėmis, salomis, Kumelkaktės pusiasaliu, Šventor-
kalnio archeologiniu kompleksu, Ąžuolų salos senosiomis gyvenvie-
tėmis, povandeninio paveldo objektais, Europos Bendrijos svarbos 
buveinėmis bei žvilgančiajai riestūnei, dvilapiui purvuoliui, jerubei ir 
ūdrai tinkamomis buveinėmis ir kitomis saugomomis rūšimis.

Pučkorių kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti Pučkorių 
moreninių darinių ruožo kraštovaizdį su ypač raiškia kalvų, giraičių, tar-
pukalvių ir pelkučių mozaika, Pučkorių II ir III piliakalniais, senkapiu, 
Visvainių alkakalniu, Europos Bendrijos svarbos buveinėmis bei šarvuo-
tajai skėtei, didžiajam auksinukui ir griežlei tinkamomis buveinėmis.

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti tradi-
cinius bruožus išlaikiusį Stribaičių kaimo kraštovaizdį su tradicine 
užstatymo ir žemėnaudos struktūra, etnoarchitektūros elementais, 
Europos Bendrijos svarbos buveinėmis bei dvilapiui  purvuoliui, šar-
vuotajai skėtei ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis.

Šarnelės kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti raiškų Šar-
nelės keiminių darinių kraštovaizdį su Šarnelės piliakalniu, senovės 
gyvenvietėmis, poeto V.  Mačernio gimtosios sodybos vieta ir kapu, 
Europos Bendrijos svarbos buveinėmis, didžiajam auksinukui, šarvuo-
tajai skėtei ir griežlei tinkamomis buveinėmis.
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KRAŠTOVAIZDŽIO mONITORINGAS

„Klaidinga manyti, kad kraštovaizdis gali būti sustingdy-
tas laike ir išsaugotas. Jis yra gyvas, pulsuojantis kūnas ir, svar-
biausia, atspindi kultūros permainas. Besikeičianti visuome-
nė, savaime suprantama, keičia aplinką, kurioje gyvena, taigi 
ir kraštovaizdį. Įvairiu mastu kraštovaizdžio kaitą lemia kultū-
rinės, socialinės, ekonominės ir religinės priežastys. Žvelgiant 
į Lietuvos kraštovaizdžio kaitą, matyti, kad didžiuosius poky-
čius savo metu sukėlė metalų epochos pradžia ir žemdirbystė, 
kuriai reikėjo dirbamų laukų. Didelės įtakos kraštovaizdžiui 
turėjo krikščionybės įvedimas, XVI a. antrojoje pusėje įvyk-
dyta Valakų reforma, vėlesni karo, bado ir maro metai. XIX a. 
viduryje – XX a. kraštovaizdį keitė viena paskui kitą vykdytos 
žemės reformos, XX  a. antrojoje pusėje – pramonės plėtra“ 
(hum. m. dr. V. Vaitkevičius, dvisavaitraštis „Aušra“).

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nuo 2005 m. vykdo krašto-
vaizdžio monitoringą pagal Valstybinę aplinkos monitoringo progra-
mą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Monitoringo tikslai: 
stebėti kraštovaizdžio būklę, vertinti žemėnaudos kaitą, pažeistų ir at-
kurtų teritorijų plotus, nustatyti paveldo objektų būklę, įvertinti lanko-
mų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijų pritaikymo 
lankymui laipsnį. 2011  m. buvo parengta 2005–2010  m. laikotarpio 
ataskaita. Pateikiame keletą ištraukų iš šios ataskaitos (daugiau informa-
cijos galima sužinoti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje).

Įdiegus atliekų surinkimo sistemą, nacionaliniame parke neliko mažų-
jų sąvartynų, kuriais buvo paversti mažieji karjerai. Visiškai baigta buvu-
sio didžiausio Plungės rajone Žvirblaičių sąvartyno rekultivacija. Tačiau 
vis dar problemų kelia be šeimininkų likę buvę naudingųjų iškasenų kar-
jerai, pastatai. Šiuose karjeruose nuolat kasinėjama, kai kur paliekama 
šiukšlių, o apleisti, griūvantys statiniai ir jų liekanos darko kraštovaizdį.

2005–2010 m. buvo užfiksuota 390 pažeidimų, iš jų 114 – krašto-
vaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimų.

Žemaitijos nacionaliniame parke yra apie 200 įvairių kultūros paveldo 
objektų, iš jų 12 – kultūros paminklų. 2005–2010 m. laikotarpiu dau-
giausia darbų atlikta rekonstruojant buvusią Platelių dvaro sodybą, res-
tauruojant kryždirbystės paveldo objektus, tvarkant Mikytų alkakalnį.

2005–2010 m. padidėjo gamtos paveldo objektų skaičius – nuo 10 
iki 23. Gamtos paminklo statusas buvo suteiktas 10 gamtos paveldo 
vertybių. Sudėtinga yra Platelių ežero salų priežiūra. Poilsiautojai, išsi-
nuomoję valtis, vandens dviračius, plaukioja po Platelių ežerą ir užsuka 
į salas, po iškylavimo palieka šiukšlių, laužaviečių.

Lankytojų skaičius didėjo nuo 2005 m. iki 2008 m., 2008–2009 m. 
mažėjo, o 2010 m. lankytojų buvo užfiksuota panašiai kaip 2005 m. 
Lankytojų skaičiaus svyravimus lėmė pablogėjusi Lietuvos ekonomi-
nė situacija, rekonstrukcijai uždaryti populiarūs objektai: Militarizmo 
ekspozicija, Platelių dvaro svirnas.

Monitoringo metu buvo vertinamas lankytojų poveikis gamtinei 
aplinkai – rekreacinė digresija (žolinės dangos sunykimas, dirvožemio 
nutrypimas, nuardymas, medžių, krūmų džiūvimas, vandens telkinių 
krantų ardymas ir pan.). Rekreacinė digresija yra susijusi su klimatinė-
mis sąlygomis: jei vasaros orai yra palankūs poilsiauti, pastebima dau-
giau digresijos pažeistų vietų. Tačiau pažeidimo laipsnis dažniausiai 
yra vidutinis, o pažeistų vietų plotas nėra didelis, tad, pasibaigus tu-
rizmo sezonui, gamta dažniausiai pati „atsistato“. Rekreacinė digresija 
dažniausiai pastebima prie Platelių ežero.

Birškaus bukas – gamtos paveldo objektas. S. Kvašinsko nuotr.

Gardų ozo pažintinis takas įrengtas buvusiame žvyro karjere. R. Norvaišaitės nuotr.

Senosios kapinės Paežerės Rūdaičių kaime. A. Kuprelytės nuotr.



6

Šventorkalnis • KRAŠTOVAIZDIS PRASIDEDA UŽ SLENKSČIO 

KRAŠTOTVARKOS DARBAI

Žemaitijos nacionaliniame parke pastaruoju metu yra 
įgyvendinama nemažai įvairių priemonių, keičiančių kraš-
tovaizdį. Dauguma jų vykdomos pagal Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos parengtą pro-
jektą „Saugomų teritorijų tvarkymas“, finansuojamą Europos 
regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto 
lėšomis.

Siberijos pelkė po gamtotvarkos darbų. G. Sidabrienės nuotr.

Siberijos pelkė prieš gamtotvarkos darbus. G. Sidabrienės nuotr.

_____________________________________________________
VIEŠOSIOS TURIZmO IR REKREAcIjOS 
INFRASTRUKTūROS PLėTRA

2013  m. planuojama atnaujinti informacinę sistemą įrengiant 
500  stendų, informacinių ženklų, nuorodų, pastatyti 4 apžvalgos 
bokštus ir kt.

2012 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Turizmo trasų aplink Plate-
lių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“, kuris 
finansuojamas Plungės rajono savivaldybės ir ES struktūrinės paramos 
lėšomis. Projekto metu bus įrengtas dviračių takas aplink Platelių eže-
rą, esant galimybei, ir dviračių takas iki Plungės miesto.

_____________________________________________________
GAmTOTVARKOS DARBAI

Pagrindinė gamtotvarkos veikla orientuota į vertingų pelkinių kom-
pleksų su unikaliomis augalų ir gyvūnų buveinėmis išsaugojimą. Pel-
kinės buveinės labiausiai sunyko per pastaruosius keletą dešimtmečių, 
nustojus jas šienauti dėl pasikeitusių ūkininkavimo tradicijų. Šeirės, 
Siberijos, Plokštinės, Velėnijos pelkėse pastaruoju metu yra iškirsta su-
medėjusi augmenija, šalinamos atžalos, šienaujama (58 ha). Tie patys 
,,gelbėjimo darbai“ dar laukia kitų vertingų pelkių.

Nepamirštos ir pievos, kuriose auga labai reti saugomi augalai. Tokių 
pievų tvarkoma apie 18 ha.

Gamtotvarkos darbai yra vykdomi Šeirės kraštovaizdžio draustinyje, 
Siberijos telmologiniame draustinyje, Plokštinės gamtiniame rezerva-
te, Velėnijos pelkėje ir kt.
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mINTyS APIE KRAŠTOVAIZDį

2012  m. pavasarį buvo surengta keletas susitikimų (in-
terviu) su vietos verslininkais, ūkininkais, Žemaitijos na-
cionalinio parko direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojais. Panašūs interviu pagal Švedi-
jos Linėjaus universiteto (Linnaeus University) parengtą me-
todiką vyko ir kitose projekte „LIFEscape“ dalyvaujančiose 
šalyse: Lenkijoje, Švedijoje, Danijoje. Susitikimų metu buvo 
diskutuojama apie kraštovaizdį, visuomenės galimybes da-
lyvauti kraštovaizdžio planavimo procesuose, nacionalinio 
parko plėtros perspektyvas. Pateikiame keletą susitikimuose 
dalyvavusių žmonių nuomonių. 

Daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje 
http://www.zemaitijosnp.lt/lt/projektai/lifescape-pro-

jektas/Kita-veikla/

_____________________________________________________
Kas yra kraštovaizdis?
„Platesnės sąvokos turbūt nėra. Ką matau, tas ir yra. Ir aš esu kraš-

tovaizdis.“
„Ką mes matome, tas ir yra kraštovaizdis.“

_____________________________________________________
Kokiu būdu jūsų kasdieninis gyvenimas 
yra susijęs su kraštovaizdžiu?
„Aš, kaip būdamas ir smulkus ūkininkas, manau, kad turiu nemažai 

įtakos: vieną dirvą suariu, kitą dirvą užsėju. Prieš 2 metus „įbridau“ į 
pelkę, iškirtau 0,7 ha krūmokšnių ir dabar pačiam gražiau atrodo pa-
žiūrėjus į tą pusę.“

„Mano kasdienis gyvenimas, nuo ryto iki vakaro, susijęs su krašto-
vaizdžiu. Vis galvoju, ar ką nors sutvarkyti, ar pasodinti, pakeisti, at-
naujinti.“

„Mes patys esame kaip kraštovaizdžio dalis, dalyviai. Mes keičiamės, 
keičiasi ir kraštovaizdis.“

_____________________________________________________
Kokios kraštovaizdžio vertybės 
yra svarbios ir turėtų būti saugomos ŽNP?
„Piktežeris Šeirės take: gražu, ramybė, paukščiai, gamta. Gerai, kad 

neleidžiama prieiti prie pat ežerėlio, mindžioti pakrantės augalus.“
„Kai aš įeinu į mišką, jei ten yra apvirtusių medžių, man jis įdomes-

nis, o išvalyti – nebeįdomūs, gali su motociklu važinėtis.“
„Norėčiau, kad nacionaliniame parke būtų saugoma senoviška so-

dyba. Kad ten būtų arklys, žagrės, arklai. Kad tai būtų kaip muziejus.“

_____________________________________________________
Kaip Žemaitijos nacionalinis parkas 
toliau turėtų būti vystomas, plėtojamas?
„Parkas turėtų būti švarus, tvarkingas. Eini ir tau kelia teigiamas 

emocijas, o ne taip, kad nulūžo, nukrito ir niekam tai neįdomu. Kad 
neterštų gamtos, visi prisijungtų prie vandens nuotekų sistemos.“

„Parkas yra mūsų pačių. Mes esame kaip vabalai, kuriuos saugo, jei 
ne nacionalinis parkas, tie plėšrūnai būtų mus jau išlesioję.“

„Aš „vaizdavausi“ koks bus parkas, kai jis dar tik kūrėsi, ir daugelis 
dalykų yra tai, ko mes ir laukėme. Kultūrinis darbas (menininkų globa, 
tradicijų saugojimas) yra žymiai geriau, nei aš kada nors įsivaizdavau. 
Bet ežero švaros, Pilies salos problemos yra apleistos.“

„Turi būti įrengtas takas, nes jei miške bus privirtusių medžių, krū-
mokšniai, ten neisi.“

„Jei visuomenė kažko nepriima, nereiškia, kad jos nereikia mokyti. 
Po kiek laiko ir šiukšlinė integruojasi į visuomenę.“

„Atstatomos sodybos turėtų būti griežčiau reglamentuojamos, kaip 
pastatai turėtų atrodyti, nes jei mes pastatome šiuolaikišką miestietiš-
ką pastatą, pakeičiame, sunaikiname visą aplinką.“

Žemaitijos nacionalinis parkas. G. Sidabrienės nuotr.

Žemaitijos nacionalinis parkas. S. Sidabro nuotr.

Žemaitijos nacionalinis parkas. G. Sidabrienės nuotr.
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IŠSKIRTINė ŽEmAITIjOS NAcIONALINIO PARKO VERTė

Žemaitijos nacionalinis parkas yra išskirtinė Lietuvos sau-
goma teritorija, kurioje sudėtingi ledyno ir poledynmečio 
procesai suformavo kalvotą, gūbriuotą reljefą, ledo luistai iš-
gremžė gilius ežerų duburius, tarp jų ir didžiausią bei giliausią 
Žemaitijoje Platelių ežerą, kurio platybės atsiveria iš apžvalgos 
aikštelės. Ledo tirpsmo sąnašos nusėdo plyšiuose  – atsirado 
seklumų, salų ir pusiasalių raizgalynė. Ežerų gilius klonius, 
turtingas biologine įvairove pelkes supa moreninės kalvos.

Čia dunkso tankūs, ūksmingi eglynai. Natūralūs seni spygliuočių 
miškai (eglės, pušys, nedaug beržų, drebulių) vadinami Vakarų taiga. 
Jie saugomi ir tausojami visoje Europoje.

Gamtos paveldo objektai – Platelių ežero salos (Pilies, Veršių, Plik-
salė, Briedsalė, Gaidsalė, Šončelio, Ubagsalė), Kreiviškių ir Auksalės 
pusiasaliai, Raganos uosis  – apipinti legendomis ir padavimais. Akį 
traukia paslaptingos Beržoro, Ilgio ežerų salos, Platelių liepa ir vinkš-
na, Stirbaičių ąžuolas, eglė „Boba“, Birškaus bukas, Plokščių miško 
eglė, Paparčių kaštonas.

Parko teritorijoje peri visoje Europoje saugomi paukščiai: jerubės, 
griežlės, gulbės giesmininkės ir kt., gyvena retos Raudonosios knygos 
gyvūnų rūšys: lūšis, ūdra, šermuonėlis, baltasis kiškis ir kt. Nacionalinio 
parko augalų pasaulis unikalus išlikusiomis poledynmečio reliktinėmis 
rūšimis: šakotąja ratainyte, kupstine kūlinge, raktažole pelenėle ir kt.

Saviti Kryžiaus keliai Beržore ir Žemaičių Kalvarijoje. Nuo vidu-
ramžių kasmet vykstančiuose Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos at-
laiduose apsilanko keliasdešimt tūkstančių maldininkų.

Plateliai nuo seno garsūs Užgavėnėmis. Ne veltui 2008 m. jie tapo 
patraukliausia Europos turizmo vietove (EDEN) už nematerialaus 
paveldo – Užgavėnių tradicijų – išsaugojimą. Platelių dvaro sodybos 
pastatuose, be kitų ekspozicijų, įkurta ir vienintelė Lietuvoje Užgavė-
nių ekspozicija.

Folkloro ansamblis „Platelē“, senovinio sporto žaidimo ripkos koman-
da puoselėja senąsias tradicijas. Prie Platelių ežero švenčiamos Joninės.

Šaltojo karo muziejus, įrengtas buvusioje požeminėje raketų palei-
dimo aikštelėje, kasmet pritraukia tūkstančius turistų iš viso pasaulio.

Platelių ežere vyksta plaukimo maratonas, buriavimo regata. Skai-
drus ežero vanduo traukia nardymo ir vandens pramogų mėgėjus.

Šaltojo karo muziejus. G. Norvaišo nuotr.

Žemaitijos nacionalinis parkas. A. Gedvilo nuotr.
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DARNUS TURIZmAS

ŽEmAITIjOS NAcIONALINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLAS

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija siekia tapti Europos darnaus 
turizmo saugomose teritorijose chartijos nare. Darnus turizmas – tai 
turizmas, kuris grindžiamas darnaus vystymosi principais, t. y. tenkinti 
dabartinių kartų poreikius ir neapriboti galimybių ateities kartoms pa-
tenkinti savuosius. Tai siekis subalansuoti ekonominius, aplinkosau-
gos ir socialinius tvarumo aspektus, sukurti ne tik didesnę ekonominę 
naudą, bet ir geresnes gyvenimo sąlygas visuomenės nariams. Visų 
chartijos projektų ir veiklos tikslas yra kultūros ir gamtos vertybių ap-
sauga vystant darnų turizmą bei gerinant sąlygas vietos gyventojams, 
verslininkams bei lankytojams. Europos chartijos tinklą koordinuoja 
tarptautinė EUROPARC federacija, kurios narėmis šiuo metu yra 
apie 400 organizacijų, atsakingų už saugomų teritorijų (nacionalinių, 
gamtos, regioninių parkų, NATURA 2000 vietų, biosferos rezervatų 
ir kt.) tvarkymą iš 35 Europos valstybių.

2012 m., siekdami vystyti darnų turizmą Žemaitijos nacionaliniame 
parke, 30 turizmo paslaugų teikėjų pasirašė partnerystės sutartis su na-
cionalinio parko direkcija.

Bendradarbiaujant Valstybinei sau-
gomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos 
ministerijos, valstybinių parkų, biosfe-
ros rezervato ir valstybinių gamtinių 
rezervatų direkcijoms ir nevyriausybi-
nei aplinkosaugos organizacijai Baltijos 
aplinkos forumas, kaip viena iš darnaus 

turizmo skatinimo priemonių, sukurtas Lietuvos saugomos teri-
torijos produkto ženklas. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, 
amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyven-
tojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros 
Lietuvos saugomose teritorijose. Dėl Žemaitijos nacionalinio parko 
produkto ženklo naudojimo buvo pateiktos ir 2012 m. patvirtintos 
34 paraiškos.

Plokštinės pažintiniame take. K. Narkutės-Beniušienės nuotr.

Platelių regata. S. Sidabro nuotr.

Šeirės gamtos take. A. Brazdeikytės nuotr.

Platelių ežere. S. Sidabro nuotr.
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„REINDŽERySTė“ NAcIONALINIAmE PARKE

PROjEKTAS „EŽERAI ATEIČIAI“ („LAKES FOR FUTURE“)

Nuo 2013  m. Lietuvos saugomose teritorijose pradeda 
dirbti vadinamieji „reindžeriai“ (parko prižiūrėtojai) – speci-
alistai, kurių pagrindinės funkcijos yra orientuotos į preven-
cinę, švietėjišką veiklą. Jau anksčiau buvo diskutuota, kaip 
geriau organizuoti kontrolę saugomose teritorijose, kurių 
misija – išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, verty-
bes, jas tvarkyti, organizuoti pažintinį turizmą ir pan. Tad 
kontrolė yra papildoma galimybė užtikrinti apsaugą, žinoti 

situaciją. Todėl nuspręsta saugomose teritorijose organizuo-
ti ir vykdyti priežiūrą, pagrįstą prevencija („reindžeryste“, 
lietuviškas atitikmuo dar nepasiūlytas). Saugomų teritorijų 
specialistas (parko prižiūrėtojas) palaikys glaudesnius ryšius 
su vietos gyventojais, bendruomenėmis, partneriais, konsul-
tuos, teiks informaciją, t. y. bus pagrindiniu kontaktiniu as-
meniu tarp Direkcijos ir gyventojų, organizacijų, turistų.

Projektas „Ežerai ateičiai“ („Lakes for Future“) skirtas 
vietos gyventojams bei projekto partnerių specialistams. Net 
12 projekto partnerių siekia darnaus ežerų ir jų baseinų gam-
tos išteklių valdymo. Tai 8 institucijos iš Latvijos ir 4 Lietuvo-
je: Klaipėdos universitetas, Biržų regioninio, Tytuvėnų regio-
ninio ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos.

Žemaitijos nacionalinio parko veikla skirta Platelių ežerui išsaugo-
ti ir įtraukti vietos gyventojus į gamtosaugos veiklą. Ypač skatinamas 
visuomeninis monitoringas. Jau įsigyta monitoringui reikalinga įran-
ga ir rengiama Platelių ežero monitoringo sistema. 2012  m. Žemai-
tijos nacionaliniame parke įvyko dviejų dienų mokomasis seminaras 
projekto partneriams. 2013 m. pristatant ežerų stebėsenos programą 
parke numatyti 4 renginiai vietos gyventojams. Klaipėdos universite-
tas 2012–2013 m. atlieka įvairius Platelių ežero mokslinius tyrimus: 
batimetrinius tyrimus, dugno buveinių tipų inventorizaciją, dreisenų 
(dreissena polymorpha) auginimo eksperimentą. Visuomenei bus pri-
statyta ir keliaujanti fotografijų paroda „Ežerai ateičiai“.

Projektas tęsis iki 2014 m. vasario 1 d. Projektą finansuoja „Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną“ programa pagal 2007 –2013 m. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

_____________________________________________________

Daugiau informacijos apie projektą galima sužinoti 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje 
(Didžioji g. 10, LT-90420 Plateliai, tel. (8 448) 49337), 
svetainėje www.zemaitijosnp.lt
Projekto administratorė – Edita Lydienė,
tel. 8 684 92042, el. p. edital@zemaitijosnp.lt

Buvusio tilto poliai, apaugę dreisenomis, Platelių ežere. S. Olenin nuotr.Povandeninių kamerų įrenginys. A. Zaiko nuotr.
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PLATELIU EŽERA LEGENDA

Tuo vėituo, kor dabā Plateliu ežers yr, senas laikas tėn 
bovosės daubas tuokės ė pėivas. No ė vėina muotrėška 
tėn nuejosi, griebosi šėina. Bovės uns jau ėšdžiuvės. Ana 
griebosi ė kruovosi i kokštius. Anā besėdarboujont pa-
sėgėrdės balsos:

– To, muotrėškelė, ēk gretiau ėš čia, tau gal būtė gals!
Ana vėsa darba palėkosi išbiegosi ont Šeirės eglyna, i 

kalna. Vo ėš šiaurės vakarū posės pradiejės kėltė tuoks 
dėdėlis debesės jouds ė žaiboutė. Anā tep besėžvalgont, 
pradiejė lytė, ont tuos jau daubuos atejus tam debesiou. 
Pradiejė lytė smarke, smarke lytė. No ana ė sakonti: 

– Kāp platē lej! Kāp platē lej!
No ėr ėš tuo debesėis prilėjosės vėsas tuos lonkas, vė-

sas tuos daubas, ė pasėdarės dėdėlis platos ežers.

Papasakojo Steponas Sabaliauskas, gyvenantis Med-
sėdžių k. Užrašė B. Kerbelytė 1974  m. Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto tautosakos ekspedicijoje (Plate-
liai, V., 1999).

EŽEROU RĒK AUKUOS

Aš eso gėrdiejosi, ka ė Plateliū ežers šnekiejė. Aš pasė-
taikiau tėn būtė, šėina griebiau. Saka, ton apversi šėina ė 
parēsi. Palėkau, most, kuokė valonda. Saka:

– Atēje laiks, nier žmuogaus! Atēje laiks, nier žmuo-
gaus!

Tris kartus pasakė. Kad aš parsėgondau! Apsėžval-
giau, vo žmuogaus nikamė nier, nieka. O balsos yr, 
tuoks stuors, saka:

– Atēje valonda, nier žmuogaus!

Pasakotoja nenurodyta. Į magnetinę juostą įrašė 
S.  Stripinienė 1984  m., tekstą šifravo P.  Krikščiūnas 
1997 m. LTRF mg. 3137(33).

ŽEmAITėŠKĀ - LIETOVėŠKĀ

abraks – riekė
atsėvuožītė – išdrįsti
blezdinga – kregždutė
briekšt – temsta
cėkavītėis – domėtis, kišti 
nosį kur nereikia
ciongs – skersvėjis
cīrolis – vyturys
dėkts – stiprus
dėvuons – užtiesalas

gėmbė – pakaba
gozėks – saga
gražuotė – grūmoti
jebėntās – negali būti
kaštavuotė – ragauti
keravuotė – saugoti
koisis – uodas
kuolītė – girti
kūlis – akmuo, riedulys
kūtė – tvartas

lēpšė – pėda
ozbuons – ąsotis
pīlė – antis
ratā – vežimas
rokoutėis – kalbėti
truopnos – patikimas
vašuoklē – raudonieji serbentai
vuožuotė – galvoti, mąstyti
zars – greitai
zgrebnos – kruopštus

Buvę kraštovaizdžiai: sodyba Mačiūkių kaime. ŽNPD archyvo nuotr.

Buvę kraštovaizdžiai: Platelių miestelio centras. ŽNPD archyvo nuotr.

Buvę kraštovaizdžiai: prie Platelių mokyklos. ŽNPD archyvo nuotr.

Buvę kraštovaizdžiai: senieji Plateliai. ŽNPD archyvo nuotr.

Buvę kraštovaizdžiai: Platelių bažnyčia 1969 m. ŽNPD archyvo nuotr.
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UŽGAVėNIŲ EKSPOZIcIjA
Didžioji g. 24, Plateliai

Tel.: 8 686 09874, 8 677 86518, (8 448) 49231
El. p.: kultura@zemaitijosnp.lt, info@zemaitijosnp.lt

www.zemaitijosnp.lt

Pirmoji Lietuvoje Užgavėnių ekspozicija įrengta buvusioje Platelių 
dvaro arklidėje. Ekspozicijoje pristatoma garsi Žemaitijoje tradicinė 

Užgavėnių šventė, daugiau negu 250 įvairių Užgavėnių „lėčynų“.

ŽEmAITIjOS 
NAcIONALINIO PARKO EKSPOZIcIjA
Didžioji g. 22, Plateliai
Tel.: 8 686 09874, 8 677 86518, (8 448) 49231
El. p.: kultura@zemaitijosnp.lt, info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

Platelių dvaro istorijos, senųjų Platelių, Pilies salos praeities, šio 
žemaičių krašto etnografijos ekspozicijos, naujai įrengta moderni 
gamtos ekspozicija, nuolat keičiamų parodų salė veikia buvusiame 
Platelių dvaro svirne.

ŠALTOjO KARO EKSPOZIcIjA (mUZIEjUS)

Šilinės g. 4, Plokščių k., Plungės r.
Tel.: 8 677 86574, (8 448) 49231
El. p. plokstine@zemaitijosnp.lt

www.zemaitijosnp.lt, www.saltojokaromuziejus.lt

Vienintelis Europoje Šaltojo karo muziejus įrengtas (viename iš 
pirmųjų Sovietų Sąjungoje) buvusiame požeminiame balistinių 

raketų šachtiniame paleidimo komplekse.
Muziejaus istorinė ekspozicija pasakoja apie penkis dešimtmečius 

trukusį Šaltąjį karą – vieną garsiausių bei pavojingiausių karinių 
konfliktų istorijoje.

PLOKŠTINėS 
EKOLOGINIO UGDymO cENTRAS
Plokščių k., Plungės r.
Tel. 8 677 86574
El. p. plokstine@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

Teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos buvusiame sovietų 
kariniame miestelyje.

Leidinys išspausdintas naudojant 100 % perdirbtą popierių 
bei laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

Šis leidinys atspindi Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos požiūrį 
ir ES Komisija bei Vadovaujanti institucija nėra atsakingos už jokį 
šios informacijos panaudojimą.

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga  (Europos regioninės plėtros fondas)


