
Kretingos  miškų urėdijos teritorijoje yra 
Pajūrio ir Salantų regioniniai parkai, Pla-
cio gamtinis rezervatas unikaliai pajūrio 

augalijai išsaugoti, Margininkų ir Laumių bota-
niniai zoologiniai, Grūšlaukės, Kliošių ir Apuolės 
kraštovaizdžio, Gėsalų geomorfologinis, Kartenalės 
entomologinis draustiniai.

Be išvardytų parkų, rezervatų ir draustinių, 
daugelį urėdijos miškų žmonės pasirenka poilsiui. 
Intensyviausiai lankomi pajūrio miškai Klaipėdos, 
Palangos, Šventosios, Šernų girininkijose. Jiems 
poilsiautojų gausa nenusileidžia ir besiglaudžiantys 
prie vaizdingos Minijos upės – Kartenos, Mikoliškių 
girininkijų miškai. Juose rengiamos poilsiavietės, 
pažintiniai ir dviračių takai bei kitos poilsiui skirtos 
vietos.

Klaipėdos girininkijoje, pajūryje, prie vaizdžiai 
Olando kepure pavadinto kalno, įrengta apžvalgos 
aikštelė su laiptais iki paplūdimio, dviračių takas 
nuo Girulių iki Kalotės ežero.

Gausiai turistų ir poilsiautojų lankoma poilsia-
vietė Kunigiškėse. 

Daugiausiai turistų pamėgtų ir gausiai lankomų 
poilsiaviečių yra Šventosios girininkijoje. Tai poil-
siavietė „Laumių vingis“, „Miškas visiems“, serpanti-
ninis takas neįgaliesiems ir kt. Jose įrengtos aikštelės 
transportui, turistiniams autobusams statyti.

Su Skuodo savivaldybe Lenkimų girininkijos 
miške įrengta poilsiavietė su vandens telkiniu, 
pavėsinėmis, miško baldais, automobilių stovėjimo 
aikštele.

Kretingos miškų urėdijos valdose gausu įvairių 
pažintinių takų, apžvalgos aikštelių, atokvėpių vietų, 
poilsiaviečių, vertingų pavienių gamtos objektų.

Europinio kėnio medynėlis Klaipėdos girininkijoje, Girulių miške
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Olando kepurė – 24,4 m aukščio skardis Lietuvai 
priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje, Pajūrio 
regioniniame parke, 2 km į šiaurę nuo Girulių, prie 
Karklės. Prieš 12–15 tūkst. m. suformavo Baltijos 
ledynas.

Tai parabolinė kopa, supustyta ant moreninio 
gūbrio. Ši vieta intensyviai ardoma jūros. Palaipsniui 
iš morenos pagrindo išplaunami didesni ar mažesni 
rieduliai. Todėl vadinamajame pliaže susikaupė 
riedulių sąnašynas. Ardant skardžio pagrindą, nuo 
Olando kepurės viršuje dėl sunkio jėgos formuojasi 
nuošliaužos.

Olando kepurė nuo seno buvo orientyras jūrei-
viams ir žvejams, todėl XIX a. pr. pastatyti naviga-
ciniai ženklai ir nuo tada žymima žemėlapiuose. 
Čia atsiveria jūros vaizdas su stačiais krantais ir 
akmenuotais paplūdimiais. Nuo skardžio patogu 
stebėti virš jūros skrendančius paukščius.

Medynui – 90 metų, vidutinis kėnių aukštis – 20 metrų, 
vidutinis skersmuo – 30 cm, storiausias sieka iki 50 cm
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Šventosios girininkijoje, netoli Būtingės gy-
venvietės, miške slepiasi poilsiavietė „Miškas 

visiems“. Ją rasite važiuodami Liepojos plentu 
nuo Šventosios Latvijos link. Pravažiavę tiltelį, 

dešinėje pusėje išvysite Būtingės evangelikų liu-
teronų bažnyčią – sukite dešinėn į keliuką prieš 

pat ją. Čia pamatysite informacinius stendus, 
kurie nukreips norima linkme. Poilsiautojams 

įrengtos pavėsinės, laužavietės, vaikams – žaidimų 
aikštelės. Iš čia keliaukite pasivaikščioti Šventosios 

miško takais – jūsų laukia „Takas dideliems ir 
mažiems“, „Mįslių šlaitas“, „Ežio takas“, „Ežiuko 

takelis“ bei informacinis pažintinis miško takas.
Tik nepamirškite pasirūpinti apsauga nuo 

uodų! 

Bukų giraitė Klaipėdos girininkijoje
Giraitės bukams – 95 metai, vidutinis bukų aukštis – 22 m, viduti-
nis skersmuo – 32 cm, pavienių medžių skersmuo siekia 60–70 cm
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Šauklių kadagynas
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