
IŠ LANKYTOJŲ CENTRO – Į GAMTĄ! 
Plateliai – Medsėdžiai – Dovainiai – Užpelkiai – Šeirė – Plateliai 

                                                                                                                                                                                                                                  
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, dalyvaudama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projekte “Iš 

lankytojų centro – į gamtą”, Jums siūlo išbandyti maršrutus, prasidedančius lankytojų centre ir toliau vedančius 

nuostabiais gamtos takais, aplankant muziejus, ekspozicijas, kitas lankomas gamtos, kultūros paveldo vertybes.     

       Platelių lankytojų centras (1) turėtų būti pirmoji Jūsų stotelė kelionėje po šį parką. Nesvarbu, keliauti 

susiruošėte valandai, pusdieniui, savaitgaliui ar visai savaitei – čia rasite visą reikiamą informaciją ir pasiūlysime 

pasirinkti tinkamiausią maršrutą.    

       Plateliai  minimi nuo XV a. ir buvo įsikūrę Šventorkalnio pusiasalyje, kurį su Platelių ežero Pilies sala ir 

joje stovėjusiais gynybiniais įtvirtinimais jungė medinis tiltas. Nuo XVII a. pabaigos Platelių miestelis pradeda 

kurtis dabartinėje vietoje. Platelių karališkasis dvaras XVIII a. pabaigoje atiteko prancūzų grafų Šuazelių 

(Choiseul) giminei. 
Platelių miestelio centre (2) stovi šv. Florijono koplytstulpis, paminklai Lietuvos Nepriklausomybės 

dešimtmečiui (1918-1928),  Lietuvos laisvės armijos (1941-1944-1953 m.) bei Rainių kankinio Balio Korzos 

atminimui. 

Medsėdžių geomorfologinio draustinio (3) įkūrimo tikslas – išsaugoti Platelių duburiui būdingo 

plokščiakalvių reljefo etaloną – Medsėdžių limnokeimą – su šarvuotajai skėtei (Leucorrhinia pectoralis), 

didžiajam auksinukui (Lycaena dispar) ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis. 

K. Striaupos klėtelė Dovainių kaime (4).  Tautodailininko statytoje ir nendrėmis dengtoje klėtelėje galima 

pamatyti jo drožinius.  Tel. (8 448) 49432.  

Užpelkių piliakalnis (dar vadinamas Pilale) (5) yra Užpelkių kaime. Jo plotas - apie pusė hektaro,  nuo 

papėdės - 8 m., aikštelės ilgis - 80 m., plotis - 4 m. Anksčiau Pilalė buvo ariama. Piliakalnis netyrinėtas. Į šiaurę 

nuo piliakalnio, kasant pelkėje durpes, buvo rasta senovinių dirbinių: antkaklių dalys, sidabrinė žieduotoji segė, 

apyrankė ir kt. 

Žmonės pasakoja, kad ant Pilalės vaidenasi, kad šiauriniame piliakalnio šlaite buvusi pakasta auksu 

žieduota karvė; daug kas jos ieškojęs, bet neradęs. 

         Piktežeris (6) - tai ežero virtimo aukštapelke pavyzdys, nes šis ežerėlis po truputį traukiasi, mažėja. Dar 

gyva ežero akis, jos gylis siekia 16 m, pakrantėse – iki 7 m gylio. Prie ežero įrengta apžvalgos aikštelė. 

Gaudupio (Šeirės) pelkė (7) yra viena didesnių pelkių nacionaliniame parke, kuri pamažu susidarė 

užaugant sekliai Platelių ežero įlankai. Čia rastos 7 Lietuvos Raudonosios knygos rūšys: dvilapis purvuolis, 

pelkinė laksva, tuklė ir kt., gyvena bebrai, dažni pieviniai kalviukai ir kitos rūšys. 

Kumelkaktė (8) - tai atsitraukiančio ledyno palikta kalva, iš trijų pusių skalaujama ežero bangų.  

Platelių ežeras (9) - tai didžiausias ir giliausias Žemaitijos ežeras, pasižymintis gamtine, kultūrine ir 

kraštovaizdžio verte. Ežero vardas pirmą kartą paminėtas Lietuvos metrikoje XV a. Jo plotas – 1 205 ha, 

vidutinis gylis –10,5 m, giliausia vieta – apie 50 m. Į ežerą įteka 17 mažų upeliukų, išteka Babrungas. Ežere yra 7 

salos: Pilies, Veršių, Pliksalė, Briedsalė, Ubagsalė, Gaidsalė ir mažiausia Šončelio. Visos ežero salos, Kreiviškių 

ir Auksalės pusiasaliai yra valstybės saugomi gamtos paminklai ar gamtos paveldo objektai. 

Apžvalgos aikštelė (10). Iš aikštelės atsiveria Platelių ežero panorama su Pliksalės, Pilies, Veršių salomis, 

Šventorkalnio pusiasaliu ir Plokštinės miškais. 
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