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MEDŢIOKLĖS PLOTAI
Medžiotojų klubo “Simsonas” medžioklės plotų vienetas “Reiskiai” randasi Plungės ir
Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose. Medžioklės plotai išsidėstę Valstybinių miškų
urėdijos Telšių regioninio padalinio Kulių girininkijoje ir Kretingos regioninio padalinio
Kartenos girininkijoje.

MEDŢIOTOJŲ KLUBO “SIMSONAS”
MEDŢIOKLĖS PLOTŲ VIENETO “REISKIAI” RIBŲ APRAŠYMAS
Šiaurėje:

nuo kelio Palioniškiai – Kalniškiai, Tyrupio upeliu prieš srovę apie
1,0 km iki administracinės Kretingos ir Plungės rajonų savivaldybių ribos.
Šia riba, šiaurės kryptimi apie 0,5 km, po to per laukus, tarp Kartenos
girininkijos 808 kvartalo ir Kulių girininkijos 616 kvartalų miškų išlaikant
200 metrų atstumą arba vidurio nuo miško sienos iki melioracijos griovio,
kuris sutampa su administracine Kretingos ir Plungės rajonų savivaldybių
riba. Melioracijos grioviu palei srovę iki Blidakės upelio. Šiuo upeliu palei
srovę iki Alanto upės.

Rytuose:

Alanto upe prieš srovę iki miško keliuko. Šiuo keliuku, pietvakarių
kryptimi apie 0,3 km iki kelio Karklėnai – Kuliai. Šiuo keliu, vakarų
kryptimi apie 0,9 km iki melioracijos griovio. Šiuo grioviu prieš srovę, po
to kvartaline linija, pietvakarių kryptimis, tarp Kulių girininkijos 617 ir 21;
617 ir 33; 32 ir 33; 41 ir 42; 48 ir 49; 48 ir 54; 53 ir 54; 60 ir 54 kvartalų
iki administracinės Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių ribos.

Pietuose:

nuo Kulių girininkijos 60 ir 54 kvartalo kvartalinės linijos,
administracine Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių riba, pietų vakarų kryptimis apie 4,7 km iki administracinės Kretingos rajono
savivaldybės ribos.

Vakaruose:

nuo administracinės Plungės ir Klaipėdos rajonų savivaldybių
ribos, administracine Kretingos ir Plungės rajonų savivaldybių riba,
šiaurės rytų kryptimis apie 2,5 km iki miško keliuko esančio Kulių
girininkijos 45 kvartale. Šiuo keliuku, šiaurės rytų kryptimi apie 0,5 km iki
keliuko į Palioniškius. Šiuo keliuku, šiaurės rytų kryptimis apie 2,2 km iki
Palioniškių. Nuo palioniškių, keliu Palioniškiai – Kalniškiai, šiaurės
kryptimi apie 1,1 km iki Tyrupio upelio.
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