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Aš – Kumeliukas, padykęs, 
bet mielas Kurtuvėnų regioninio 
parko gyventojas. Žirgininkystės 
tradicijos čia tokios pat senos kaip 
ir tvenkinių žuvininkystės. 

Tai itin įvairaus gamtinio ir 
kultūrinio kraštovaizdžio regioninis 
parkas. Čia ir ežeringas miškingas 
kalvynas bei upių slėniai, ir 
žemyninės kopos bei pelkės – 
tikra mozaika įvairių savitų 
buveinių augalams ir gyvūnams. 
Kurtuvėnų regioniniame parke 
saugomi didžiausi Lietuvoje Svilės 
šaltiniai. Čia savitas kultūros 
paveldas: senosios Žemaitijos 
paveldo dalis – Girnikų šventkalnis, 
atgimęs Kurtuvėnų dvaras 
su mediniu svirnu ir žirgynu, 
hidrotechnikos paminklas – 
Ventos–Dubysos perkasas, senieji 
žuvininkystės tvenkiniai, pakeitę 
gamtinį kraštovaizdį.

Regioniniame parke galima 
turiningai praleisti laiką. Kelionės 
žirgais iš Kurtuvėnų dvaro, 
paukščių stebėjimas, žvejyba 
seniausiuose Lietuvoje karpių 
tvenkiniuose suteikia išskirtinių 
potyrių.

Kviečiu į kelionę!



r;q 

, VADOVAS PO 

KURTUVENŲ 

REGIONINĮ PARKĄ 



ICELAND 
LIECHTENSTEIN 
NORWAY 

eea 
grants 

EEE PARAMA LIETUVAI: 

partnerystė vertybėms 
kurti ir išsaugoti 
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