Pavesinės / picnic huts

Scena renginiams / stage for concerts
Lakes for Futures ∙ Ežerai ateičiai ∙ Ezeri nākotnei
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Žaidimų aikštelė mažiesiems
playground at the beach
Manoma, kad Giliaus ežeras
susiformavo prieš 1 0-1 4 tūkstantmečių,
tirpstant ledynams. Legenda byloja,
kad šioje vietoje yra nuskendęs miškas.
Sakoma, kad ežeras viesulu atūžęs
dangumi ir užkritęs ant čia augusio
miško, kad senovėje žvejai žvejodami
ežere ir traukdami tinklus juos
susidraskydavo užkliuvę už
paskendusių eglių ir pušų viršūnių.
Legenda gali turėti tiesos, nes ne
vienas Lietuvos ežeras susiformavo
ištirpus po ledynmečio
užsilikusiems didžiuliams ledo
luitams, kurie laikui bėgant ištirpo
palikdami seklesnius ar gilesnius
duburius. Vasarą ežero vanduo
išsiskiria savo žalsva spalva. Tokią
spalvą ežerui suteikia
mikroskopiniai dumbliai. Ežerą
daugiausia papildo rytinėje
pakrantėje ištekantys šaltiniai.
Prie ežero prigludęs šimtametis
šilas, aplink vingiuojantis
pažintinis takas, jaukūs
paplūdimiai pritraukia daug
gamtos mylėtojų ir poilsiautojų.

Gilius

201 2-201 4 metais Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programa apjungė 1 2 partnerių iš Latvijos ir Lietuvos
projekte „Ežerai ateičiai“. Dalyviai projekto veiklomis siekė
atkreipti dėmesį į ežerų būklę, kūrė infrastruktūrą, skatino
visuomenę aktyviau dalyvauti savo vietovės vandens telkinių
apsaugoje, įsigijo reikiamą įrangą bei skleidė informaciją apie
projekto metų atliktus darbus. Taip pat kiekvienas partneris,
atsižvelgdamas į savo teritorijoje iškylančias problemas,
atliko konkrečias veiklas, susijusias su ežerų apsauga.
Tytuvėnų regioninio parko direkcijos veiklos projekto metu:
• Infrastruktūros kūrimas (Giliaus ežero pakrantės tvarkymas)
• Ežerų vandens tyrimai
• Įrangos bei spec. prietaisų įsigyjimas
• Ežerų stebėsenos programos “Lake watch” įdiegimas
• Viešinimas, susitikimai

GILIAUS PAEŽERĖMIS
LAKE GILIUS
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The lake is usually considered as a
postglacial formation, a large
sinkhole resulting from a block of
ice which remained freezed
underground for a long time after
ice age. The lake is of green color
due to abundance of green algae.

Ežero plotas / Surface area
36 ha
Didžiausias gylis / max.
depth ~23 m

Even 1 2 partners from Latvia and Lithuania joined a common
project to implement sustainable use of lakes and their
surroundings. Each partner puts the for this special lake
appropriate measures into pratice. Additionally, there is a
general scope, to develop necessary infrastructure, to
disseminate best practices, to involve stakeholder at local
and regional level.
The Regional park Tytuvenai implemented those measures:
• Construction of infrastructure (cleeninig of the shore of
Lake Gilius)
• Water analysis at several lakes
• Purchase of special equipment
• Establishing of the “Lake watch” monitoring schema
• Public relation works

Buvusi pionierių
stovykla prie Giliaus
ežero
Entrance to the former
summer camp
at Lake
Gilius

Pietinis Giliaus ežero paplūdimys anksčiau buvo
viena populiariausių Kelmės rajono
poilsiaviečių. Čia vyko koncertai, varžybos,
šokiai, ilgą laiką veikė vaikų vasaros stovykla.
Laikui bėgant, įranga paseno, tapo
nebetinkama poilsiavietei, vieta prarado
patrauklumą. Įgyvendinus projektą „Ežerai
ateičiai“ – pakrantė įgavo naują kvėpavimą:
naujai atstatyta scena, įrengta krepšinio,
vaikų žaidimo aikštelės, pastatytos trys
pavėsinės, sutvarkytas paplūdimys ir kita. Ši
infrastruktūrą papildė Giliaus pažintinį taką.
Since long the main beach at the South of Lake
Gilius has been one of the most famous sites for
recreation and festivals in Kelme district. Due to
decay of the infrastructure the site lost a lot of
attractiveness over years. During the project "Lakes
for Future" the beach was renewed, buildings and
equipment reconstructed including stage, walking
paths, playground, picnic huts.
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Maketavo ir išleido UAB Kruenta

Giliaus ežero ortofoto; matosi taip pat Apušio bei Gauštvinio
ežerai
Aerial Photo from Lake Gilius with Lake Apušys and Lake
Gauštvinis in the background

Ir žiemą čia yra ką veikti
In use in winter as well

