
TAKO IŠSKIRTINUMAS:

1. Kraštovaizdis. Galimybė ne tik pamatyti, bet ir pajusti Žemaitijos 
nacionalinio parko kalvotą reljefą, kuris šiame take labai raiškus. 
Paplatelės apylinkių reljefą prieš 13–13,5 tūkstančių metų suformavo 
paskutinis ledynas. Kalvų aukštis siekia iki 189 m virš jūros lygio.

2. Skulptūros. Tai vienintelis takas nacionaliniame parke, kuriame yra 
išlikusių XX a. devintajame dešimtmetyje lietuvių pasakų motyvais 
sukurtų medinių skulptūrų. Dalis skulptūrų yra pritaikytos vaikų 
žaidimams, aktyviam poilsiui.

3. Kertinė miško buveinė. Takas pirmuosius 300 m driekiasi per kertinę 
miško buveinę (KMB). Tai žmogaus ūkinės veiklos nepažeistas arba 
mažai pažeistas miško plotas, kuriame aptinkamos nykstančios, 
pažeidžiamos, retos saugotinų augalų, grybų, gyvūnų rūšys. Čia esanti 
buveinė priskirta pušynų ir mišrių miškų su pušimis tipui, jos plotas – 10,5 
ha, auga šimtametės pušys, eglės.

4. Sultekio tvenkinys (6 ha). XX a. aštuntajame dešimtmetyje buvo 
suformuotas tvenkinys, kuris pamažu pelkėja. Čia galima pamatyti ar 
išgirsti vapsvaėdį, nendrinę lingę, paprastąjį suopį ir kitus paukščius. 
Tvenkinio pakraščiuose auga saugomos gegūnės. Miške praminti 
stambiųjų kanopinių (briedžių, stirnų, šernų) takai, gausu geninių šeimos 
paukščių iškaltų uoksų, skruzdėlynų.
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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: S. Sidabro, G. Sidabrienės, 
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.

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.

2,3 km ilgio Paplatelės pažintinis pėsčiųjų takas yra Žemaitijos nacionaliniame 
parke, rytinėje Platelių ežero pakrantėje, Paplatelės kaime, už 8,9 km nuo 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lankytojų centro Plateliuose. Tako 
pradžios koordinatės: 368287, 6214552 (LKS) arba 56.046841, 21.885817 
(WGS). Takas yra nužymėtas nuorodomis, pradžioje yra informacinis 
stendas. Tako danga: natūrali (0,6 km), sukietinto grunto (1,3 km), asfalto 
(0,4 km).

Takas yra Paplatelės rekreacinėje zonoje. Netoli yra viešbutis, poilsio namai, 
kaimo turizmo sodybos, stovyklavietės, kavinė, restoranas.
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