LAISVADIENIS KREKENAVOS REGIONINIAME PARKE
Laisvą dieną kviečiame praleisti gamtoje, netoli Panevėžio esančiame Krekenavos
regioniniame parke.
Kelionę pradėkite Krekenavos regioninio parko direkcijos lankytojų centre, kuriame įrengta
kompozicija „Nevėžio upės senvagių įvairovė“. Didžiausia vertybė - Nevėžio vidurupio paslėnio
kraštovaizdis. Jo išskirtinis bruožas – raiškus terasinis Nevėžio senslėnis su natūraliomis pievomis
ir daugybe senvagių bei jų liekanų.
Ekspozicinėse erdvėse vaizdžiai ir patraukliai supažindinama su parko augalija bei gyvūnija,
pasakojama apie žmonių gyvenimą prie Nevėžio: piliakalnius, dvarus, kaimus ir miestelius, vandens
malūnus, įžymius žmones. Informaciniuose terminaluose įdėta platesnė aiškinamoji medžiaga apie
senvagių susidarymą, pažintinio turizmo galimybes. Edukaciniai animuoti siužetai parodo, kaip
negalima elgtis gamtoje, kokia žala padaroma gamtai neatsakingu elgesiu. Lankytojų laukia unikali
pažintis su parko simboliu stumbru, apie šių miško galiūnų gyvenimo ypatumus viename iš ekranų
rodomas video filmas. Stiklo pertvaroje įkomponuoti parke surinkti augalai. Ekponuojamas žymaus
kryždirbio V.Svirskio išdrožtas šimtametis kryžius.
Sienos dekoruotos parke gyvenančių gyvūnų ir augalų siluetais, kurie žaismingai
“apsigyvena” visoje patalpoje. Ant grindų ir lubų priklijuoti gyvūnų pėdsakai vedantys į
ekspoziciją.
Toliau kviečiame pasukti mokomojo-pažintinio “Girinio tako” link, įrengto 2003 metais
Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške. Pusės kilometro ilgio takas driekiasi vaizdingame
miške prie Linkavos upelio.
Miško lankytojus pasitinka “Girinio tako” vartai. Žingsniuodami įspūdingu miško taku,
natūralioje aplinkoje susipažinsite su labiausiai Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis,
miško ardais, pagrindiniais miško priežiūros ir apsaugos darbais, pagrindinėmis miškininkystės
sąvokomis. Išmoksite apmatuoti augančio ir nukirsto medžio medienos tūrį, apžiūrėsite medelių
apsaugos nuo miško žvėrių priemones, medienos pavyzdžius.
Visą informaciją apie mišką rasite penkiose stotelėse: “Dažniausiai krašto miškuose
sutinkamos medžių rūšys”, “Miško ardai”, Miško atkūrimas ir želdinių apsaugos priemonės”,
“Ugdomieji ir sanitariniai kirtimai”, “Pagrindiniai miško kirtimai ir medienos matavimas”.
Tako pabaigoje esančiame Girinio namelyje-pavėsinėje eksponuojamos miško žvėrių ir
paukščių nuotraukos, jaunųjų miško lankytojų piešiniai, kūrybiniai darbai. Iš bokštelio – regyklos
atsiveria vaizdingas Linkavos upelio slėnis ir skardis. Jei labai neskubate, prisėskite ant stotelėse
esančių suolelių, pailsėsite slėnyje prie laužavietės.
Aplankę Girinį, pasukite į Pašilių stumbryną. Tai vienas iš įspūdingiausių ir labiausiai
lankomų Panevėžio girių turtų. Stumbryne laikomi stambiausi laukiniai gyvūnai – Europos
stumbrai, įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę Raudonąją knygą. Šiuo metu aptvaruose
daugiau nei 20 strumbrų, laisvėje maždaug 30-40 km spinduliu aplink stumbryną klajoja apie 50
stumbrų. Per 35-erius Pašilių stumbryno egzistavimo metus stumbryno aptvaruose gimė 131, o
laisvėje – apie 66 stumbrų jauniklius.
Pašiliuose stumbrais galėsite gėrėtis nuo dengtos pakylos – apžvalgos aikštelės.
Pašilių stumbryne sukurta unikali galimybė gėrėtis stumbrais iš arti: matysite, kaip jie
maitinasi, braižo savo didžiules nugaras į medžių kamienus, ilsisi saulės atokaitoje. Ekskursijos
vadovas jus supažindins su europinių stumbrų gyvenimu, papasakos daug įdomių istorijų apie šiuos
stambiausius laukinius gyvūnus.
Stumbryne įrengta laužavietė su suolais ir grindiniu, tad po kelionės patirtais įspūdžiais
galėsite pasidalinti prie kaitrios laužo ugnies.
Netoli stumbryno, miške, rasite atkurtą buvusią Vyčio apygardos “Rupūžėno” būrio
partizanų žeminę. Apžiūrėkite ir ją.
Praleidę dieną gamtoje, jausitės pailsėję, o namo grįšite lydimi geros nuotaikos.

