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Merkinė–Radyščius–Liškiava–Žeimiai–Panara–Merkinė

 1. Lankytojų centras 
 2. Merkinės piliakalnis
 3. Jonionių akmenys
 4. Retųjų ir saugomų augalų kolekcija Liškiavoje
 5. Liškiavos piliakalnis ir alkakalnis
 6. Liškiavos vienuolynas ir bažnyčia

 Dalis kelio tęsiasi automobilių plentu. 

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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ATRASK DZŪKIJĄ.   Dviračių maršrutai

Ši trasa pažymėta taip

Nemunas tarp Dubaklonio ir Merkinės

Atstumai:

Merkinė−Radyščius−Liškiava − 19 km 
(asfaltas, žvyruotas lauko keliukas)

Liškiava−Žeimiai − 3,5 km (žvyrkelis)

Žeimiai−Panara − 9,5 km (žvyruotas miško keliukas)

Panara−Merkinė − 10 km
(smėlėtas miško keliukas)

 



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

Kelionės pradžia – Merkinėje. Nuo lankytojų centro per pora 
minučių pasieksime Merkinės piliakalnį, nuo kurio galėsime 
pasigrožėti vaizdinga Nemuno ir Merkio santaka. Piliakalnyje tarp 
Merkio ir Stangės stovėjo viena svarbiausių lietuvių pilių, minima 
nuo 1359 m.
Važiuodami per tiltą, kairėje matysime didelę karklais apaugusią 
Pamerkio salą. Maždaug prieš 40 metų šioje vietoje bolavo dvi 
atviros smėlio salelės, o XX a. pradžioje salų visai nebuvo. Dabar 
Nemuno salelėse peri upinės ir mažosios žuvėdros, krantiniai tilvikai, 
upėje telkiasi ir didžiųjų ančių būriai, didžiųjų dančiasnapių pulke-
liai. Pakrantėse gana dažnai galima pamatyti žvejojančius pilkuosius 
garnius, o kartais ir juodąjį gandrą ar retą šių kraštų svečią – baltąjį 
garnį. Kartais užklysta ir jūriniai ereliai. Panemunių pievose kreksi 
griežlės, neretai galima pasigrožėti ir spalvingais kukučiais. Rude-
niop pakrančių smėlynai ir dumblynai tampa maitinimosi ir poilsio 
vietomis migruojantiems tilvikams.
Toliau keliaudami kairiuoju Nemuno krantu, pasieksime pušimis 
apaugusioje terasoje išsidėsčiusias kelias riedulių eiles – garsiuosius 
Jonionių akmenis. Šie akmenys yra natūralus Skandinavijos ledynų 
palikimas, nes čia pat, Nemuno vagoje vandenys šniokščia srūdami 
per Siuvėjo rėvos akmenis. Spėjama, kad čia buvo paleastronominė 
stebykla – vieta, kur, tikėtina, mūsų protėviai stebėdavo rudens ir 
pavasario lygiadienius ar vasaros ir žiemos saulėgrįžas. 
Toliau mūsų trasa pro nediduką Jonionių kaimelį miškais išvinguriuoja 
į Merkinės – Leipalingio kelią. Pavažiavę 4 km asfaltu, gražia beržų 
alėja sukame į Spyrių kaimą. Siauras žvyruotas keliukas veda pro 
Radyščiaus kaimą, šalia kurio yra išlikę senos piliakalnio liekanos. Dar 
keletas kilometrų ir kairėje keliuko pusėje atsiveria nuostabaus grožio 
Tetervinės pelkutė, nuo kurios ir Liškiava jau ranka pasiekiama. 

Liškiava - viena garsiausių Lietuvos krašto vietovių. Manoma, kad 
Liškiavos kaimas ir dvaras atsirado XV amžiuje. 1662 metais Liškiavoje 
gyveno 60 vyrų, 50 moterų. XVII a. pabaigoje Liškiava atiteko Seinų 
domininkonams. Jie ir pastatė mūrinę bažnyčią  bei vienuolyną  prie 
jo veikė spirito varykla. Nuo Liškiavos piliakalnio su nebaigtos statyti 
pilies bokštu ar greta esančio alkakalnio atsiveria įspūdingas vaiz-
das į Nemuną ir jo kairiame krante stūksantį Liškiavos bažnyčios ir 
buvusio dominikonų vienuolyno ansamblį. Vėlyvojo baroko Švč. 
Trejybės bažnyčia garsėja savo interjeru - 7 rokoko stiliaus altoriais, 
paveikslais, freskomis. 
Liškiavos pakraštyje, Krūčiaus upelio slėnyje, įsikūrusi Dzūkijos 
nacionalinio parko retųjų augalų ekspozicija. Netoliese 
išlikusios ir didelės senosios žydų kapinės, apsilankymas kuriose 
tikrai paskatins pasidomėti įdomia šiame krašte gyvenusių žydų 
istorija.
Nuo Liškiavos toliau keliausime Mėlynąja trasa, vedančia pane-
muniais pro Žeimius ir Gudelius. Šiose vietose 1944 m. liepos 15 
- 16 d., sovietų kariuomenei keliantis per Nemuną vyko įnirtingi ir 
daug aukų pareikalavę mūšiai.
Toliau kelias Nemuno tėkmės suformuota lyguma veda link 
Panaros kaimo, savo pavadinimą gavusio nuo šiose apylinkėse 
tekančių kelių upelių, kurie „paneria“ į žemės gelmes ir vėl pa-
sirodo tik prieš įtekant į Nemuną. Dabar Panara daugiau žinoma 
dėl šalia kaimo įsikūrusios religinės  „Pilnų namų“ bendruomenės, 
plėtojančios ekologinį vaistažolių ūkį. 
Pravažiavus Panarą, miško keliais sukame link Nemuno, dalis 
maršruto driekiasi juodalksniais apaugusiomis ganyklomis, kur dar 
visai neseniai ganėsi Dubaklonio kaimo karvės ir avys. Pasigrožėję 
upės vaizdais per grybingus pušynus sugrįžtame į Merkinę.

Liškiava
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Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2013-06-26. 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.

Keliauk su NEPTŪNU

Merkinė–Radyščius–Liškiava–Žeimiai–Panara–Merkinė

Lankytojų centras Merkinėje
Vilniaus g. 3
  (8 310)  57 245 
merkine@dzukijosparkas.lt 
www.cepkeliai-dzukija.lt

Lankytojai priimami ištisus metus

800−1200    1245−1700 800−1545

Automobiliu iki Merkinės
nuo  Vilniaus ~104 km, 
nuo Kauno ~98 km,
nuo Druskininkų ~29 km. 


