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MEDŢIOKLĖS PLOTAI
Medžiotojų būrelio “Klepščiai” medžioklės plotų vienetas “Paalantis” randasi Plungės ir
Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijose. Medžioklės plotai išsidėstę Valstybinių miškų
urėdijos Telšių regioninio padalinio Kulių girininkijoje ir Kretingos regioninio padalinio
Mikoliškių girininkijoje.

MEDŢIOTOJŲ BŪRELIO “KLEPŠČIAI”
MEDŢIOKLĖS PLOTŲ VIENETO “PAALANTIS” RIBŲ APRAŠYMAS
Šiaurėje:

nuo melioracijos griovio, ties Reiskių gyvenviete, keliu Reiskiai –
Karklėnai, rytų kryptimi apie 0,9 km iki miško keliuko į šiaurę. Šiuo
keliuku, šiaurės rytų kryptimi apie 0,3 km iki Alanto upės. Šia upe prieš
srovę iki kelio Reiskiai – Karklėnai. Šiuo keliu, rytų kryptimis apie 3,4 km
iki kelio Šiemuliai – Kuliai per Karklėnus.

Rytuose:

keliu Šiemuliai – Kuliai per Karklėnus, pietų kryptimis apie 3,7 km
iki Kulių gyvenvietėje esančios Beržų gatvės.

Pietuose:

Beržų gatve, pietvakarių kryptimi iki Alanto gatvės. Šia gatve,
vakarų kryptimi iki Alanto upės. Alanto upe prieš srovę apie 0,05 km, po
to melioracijos grioviu prieš srovę iki kelio Kuliai – Šakiniai. Šiuo keliu,
vakarų kryptimis apie 3,8 km, po to per laukus, šiaurės vakarų kryptimi
apie 0,2 km iki administracinės Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių
ribos. Šia riba, į vakarų pusę apie 1,8 km iki kvartalinės linijos, tarp Kulių
girininkijos 54 ir 60 kvartalų. Šia kvartaline linija, vakarų kryptimi apie
0,5 km iki kvartalinių sankirtos tarp 53, 54, 59 ir 60 kvartalų.

Vakaruose:

nuo kvartalinių sankirtos, tarp 53, 54, 59 ir 60 kvartalų, šiaurės
rytų kryptimi, kvartaline linija, tarp Kulių girininkijos 53 ir 54; 48 ir 54;
48 ir 49; 41 ir 42; 32 ir 33; 617 ir 33; 617 ir 21 kvartalų iki melioracijos
griovio. Šiuo griovių palei srovę iki kelio Reiskiai – Karklėnai.
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