ATRASK DZŪKIJĄ. Dviračių maršrutai
Neptūnas – natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas
Varėnos miškuose, greta Dzūkijos nacionalinio parko.
Būtent jis paskatino mus supažindinti gamtos
mylėtojus su nepakartojamo grožio Lietuvos kampeliu.
Čia – eterinių aliejų prisotintas pušyno oras – grynas,
kaip ir pats nuo gamtos neatskiriamas Neptūnas.

Parengėme Jums įvairaus sudėtingumo dviračių
maršrutų, vedančių miškų takais, upių ir ežerėlių
pakrantėmis, etnografiniais kaimais. Kviečiame visus,
kuriems artimas aktyvus poilsis, o gamta – neatsiejama
gyvenimo dalis, pasimėgauti natūraliu Dzūkijos
gamtos grožiu.
www.facebook.com/neptunas
www.neptunas.lt
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Atstumai:
Zervynos–„Ūlos akis” – 5 km (asfaltas)
„Ūlos akis”–Žiūrai – 2 km (asfaltas, miško keliukas)
Žiūrai–Trakiškiai – 1 km (žvyruotas miško keliukas)
Trakiškiai–Mardasavas – 4 km (žvyruotas miško keliukas)

4
Etnografinė
sodyba

Mardasavas–Puvočiai – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Puvočiai–Marcinkonys – 9 km (asfaltas)

Čepkelių valstybinio
rezervato muziejus

1. Zervynų etnografinis kaimas
2. Šaltinis „Ūlos akis”
3. Puvočių apžvalgos bokštas
4. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
Dalis kelio tęsiasi automobilių plentu. Nors kelyje 		
automobilių nedaug, tačiau reikia būti atidiems.
Ūla

Keliauk su NEPTŪNU

Zervynos–Trakiškiai–Puvočiai–Marcinkonys
Trasos pradžia Zervynose – viename gražiausių Dzūkijos kaimų,
garsėjančių savo paminklinėmis sodybomis. Šis kaimas paskelbtas architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie radiniai
liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių laikų. Zervynas
į dvi dalis dalija sraunioji Ūlos upė, priviliojanti nemažai vandens
pramogas mėgstančių turistų.
Kirtę XIX a. nutiestą Varšuvos–Sankt Peterburgo geležinkelį, asfaltuotu keliu pasieksime vieną lankomiausių Dzūkijos nacionalinio parko vertybių – „Ūlos akies“ šaltinį. Tai vienas garsiausių ir
įspūdingiausių šaltinių.
„Ūlos akis“ yra kairiojo Ūlos kranto terasoje tarp Mančiagirės
ir Žiūrų kaimų, nutolęs 8 metrus nuo kranto. Tai lyg mažytis
ežerėlis, kurio duburio ilgis 4,4 m, o plotis – 3,4 m. Jo centre
nuolat kunkuliuoja stiprios vandens srovės maišomas smėlis.
Iš šaltinio į Ūlą 67 m ilgio upeliu per parą nuteka net 137,2 m3
vandens. Senesnieji gyventojai tiki, kad „Ūlos akies“ vanduo gali
padėti išvengti įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos saulei
nusileidus. Šalia įrengta poilsiavietė, kurioje, prieš leidžiantis
laiptais žemyn prie šaltinio, reikia palikti dviračius.

Toliau aplankysime bekraščiuose pušynuose išsibarsčiusius
Trakiškių, Mardasavo, Puvočių ir Kašėtų kaimelius.
Stabtelėsime Merkio ir Ūlos santakoje, įlipsime į apžvalgos
bokštą Puvočiuose, pasigėrėsime Grūdos upės vingiais.
Žygį baigsime etnografinėje sodyboje Marcinkonyse. Jos
ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir baldai, amatininkų
darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių eksponatų – XIX
a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta (indauja). Čia pamatysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį, geinį – virvinį
prietaisą kopti į drevėtą pušį bitėms kopinėti, skiltuvą ugniai
skelti, kraičkubilį – kuparo – dėžės formos skrynios lenktu
antvožu – „prosenelį“, gagančių – valties gale įstatomą prietaisą,
skirtą pasišviesti naktinės žvejybos metu, „dziedą“ – balanos
laikiklį ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais
ir amatais.
Vakarop iš Marcinkonių į Zervynas galima grįžti traukiniu –
17.25 val. (rekomenduojame pasitikslinti traukinių atvykimo–
išvykimo laiką iš anksto). Galima grįžti ir vaizdingu asfaltuotu
keliu (apie 12 km).

Keturšlaitis kluonas Zervynose

Marcinkonių geležinkelio stotis

Lankytojų centras Marcinkonyse

(8 310) 44 532; (8 700) 55 111
www.litrail.lt

Šilagėlių g. 11
(8 310) 44 466
info@dzukijosparkas.lt
www.cepkeliai-dzukija.lt
Lankytojai priimami ištisus metus

Automobiliu iki Marcinkonių
nuo Vilniaus ~99 km,
nuo Kauno ~119 km,
nuo Druskininkų ~35 km.

800−1200 1245−1700

800−1545

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2012-06-20. Nei NEPTŪNAS, nei Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija negali prisiimti atsakomybės už netikslumus, kurių gali atsirasti maršrutuose ar kitoje informacijoje,
ar galimas problemas, Jums naudojantis šiuo gidu. Išsamesnės informacijos ieškokite www.cepkeliai-dzukija.lt arba lanktytojų centre.
© 2012

Nepamirškite:
• patogios aprangos ir avalynės,
• kepuraitės nuo saulės, šalmo,
• vandens, užkandžių,
• fotoaparato,
• šiek tiek grynųjų,
• įkrauto mobiliojo telefono.

