Keliaujant atrasti
Keliaudamas Dzūkijos nacionalinio parko takais gali susipažinti
su šio krašto gamtos ir kultūros vertybėmis, šilinių, panemunių ir
gruntinių dzūkų buitimi, tradicijomis, papročiais. Nuo Merkinės
ir Liškiavos piliakalnių atsi
veria vieni įspūdingiausių Lietuvos
kraštovaizdžių. Merkinė garsėja istorija. Jos apylinkėse darbuojasi
nagingi juodosios keramikos meistrai. Marcinkonys vilioja pėsčiųjų
turizmo mėgėjus. Pažintinis Dziackagirio takas veda vaizdingomis
kaimo apylinkėmis. Mažie
siems lankytojams įrengtas
Girinio takas, vingiuojantis
aplink se
nojo malūno
tvenkinį. Musteikoje įkur
ta drevinės bitininkystės
ekspozicija ir pažintinis
ta
kas suteikia galimybę
paklausyti tykaus bičių
dūzgimo drevėse ir kel
mi
niuose aviliuose bei
atskleidžia senąsias biti
ninkystės tradicijas. Smagu pabūti valstybiniame Čepkelių gamtos
rezervate, nusidriekusiame mokomajame take, kur įrengti takeliai ir
neįgaliesiems. Paukščių ir drugių stebėjimas, pažintis su valgomaisiais
grybais, miškų, pievų ir pelkių augalais, gyvūnų veiklos pėdsakais –
kiekvienam pagal pomėgius. Vis daugiau turistų traukia Merkio ir
Nemuno vandenys, o plaukiant baidarėmis gražiąja Ūla, akį traukia
įspūdingi Dzūkijos upių kanjonai, šaltiniai, vaizdingos ganyklos,
pakrančių ievų ir gluosnių tankmės arba atviros smiltpievės. Bet
kuriuo metų laiku traukia įspūdingas, legendomis apipintas Ūlos
Akies šaltinis, iš žemės gelmių išnešantis „verdantį“ juodą smėlį.

Jums siūlome: 5 pėsčiųjų takus, 3 dviratininkų trasas, 1 van
dens trasą, 10 muziejų ir ekspozicijų, 18 kaimo turizmo sodybų

Informacija:
Marcinkonių lankytojų centras
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT-65303 Varėnos r.
Tel. 8 310 44 466
El. paštas info@dzukijosparkas.lt
Merkinės lankytojų centras
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.
Tel./faksas 8 310 57245
El. paštas merkine@dzukijosparkas.lt
Internete: www.dzukijosparkas.lt
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Dzūkijos nacionalinis
parkas

Dzūkijos nacionalinis parkas yra didžiausia saugoma teritorija
Lietuvoje, įkurtas saugoti ir puoselėti Dainavos upių santakos
gamtos ir kultūros vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui ir pažintiniam
turizmui. Jame gausu šaltinių ir upių, kurių vanduo papildo
didžiausią Lietuvos upę Nemuną. Kartu tai viena miškingiausių
Lietuvos saugomų teritorijų. Didžiąją teritorijos dalį užimantys
šilai priklauso miškų masyvui, nusitęsusiam per Lietuvą, Lenkiją
ir Baltarusiją. Parkas išsiskiria ir unikaliu kultūriniu kraštovaizdžiu,
čia išliko gamtos ir žmogaus per šimtmečius sukurta miškų, laukų
ir pievų mozaika, senieji kaimai su tradicine medine architektūra,
savitas šilų ir panemunių ir gruntinių dzūkų gyvenimo būdas. Visi
Dzūkijos nacionalinio parko miškai paskelbti „Natura 2000“
teritorija, kuri vadinama Dainavos giria. Ji skirta europinės svarbos
rūšims ir buveinėms išsaugoti.
Parkas įsteigtas 1991 m.,
jo plotas – 58 519 ha.
Parke yra išskirti 3 re
zer
vatai ir 28 draustiniai,
kurie užima 46 proc. teri
torijos, saugomi 42 gamtos
paveldo objektai, iš kurių 18
paskelbti gamtos paminklais.

Pažinti ir išsaugoti

Išklausyti amžių sakmę...

Keliaujant po Dzūkiją, kur bepažvelgsi, visur pušys – kopų
viršūnėse ir upių slėnių šlaituose, banguotose lygumose ir
pelkynuose. Tačiau po šia monotoniška skraiste slepiasi labai savitas
ir turtingas gamtos pasaulis. Miškai, užliejamos ir žemyninės pievos,
aukštapelkės ir žemapelkės,
smėlio kopos tapo prieglobsčiu
daugeliui augalų ir gyvūnų, kurie
būdingi tik šiam kraštui. Slėniai
sujungia poledynmečio upių
suformuotą Dainavos ly
gumą
su žemyninių kopų telkiniais
ir Dzūkų aukštumos kalvomis.
Pietiniame Lietuvos pakraštyje
gausiau pietiniam ir piet
rytiniam paplitimo rūšių, kurios
į šį kraštą atkeliavo iš Vidurio ir
Pietryčių Europos žemyniniais
smėlynais bei Nemuno slėniu.
Kitur Lie
tuvoje šių rūšių yra
mažai arba visai nesutinkama.
Pelkės, ūksmėti papelkių miškai
ir šaltavandenės upės priglaudė
šiauriau papli
tusias rūšis, liku
sias čia nuo poledynmečio.
Kur
tinys, apuokas, balinis vėž
lys, lygiažvynis žaltys, didžioji
miegapelė, plačialapė klum
paitė, tulžys – tai tik keletas iš
retųjų gyvūnų rūšių, sutinkamų nacionaliniame parke. Dideliuose
miško plotuose išsibarstę maži dirbamų laukų, pievų ar ganyklų
lopinėliai padeda išlikti atvirų buveinių rūšims – kukučiui, žalvarniui,
spalvingiems drugiams ir puošnioms gegužraibėms. Dzūkijos šilai
garsėja voveraičių, baravykų, žaliuokių ir kitų grybų derliais.
Miškuose bei kaimuose rymančios drevėtos pušys – senovinės
drevinės bitininkystės paminklai, versmė „Ūlos akis“, Skroblaus
versmės, Mančiagirės skardžiai prie Ūlos ar Lietuvio liepa
Margionyse, Nemuno rėvos ir skardžiai – tai saugomi gamtos
paveldo objektai, bylojantys apie šio krašto gamtos praeitį.

Garsūs dzūkų etnokultūriniai kaimai kiekvieną pasitiks savo
senąja architektūra, žmonių svetingumu, amatininkų nagingumu.
Keliaudami po Margionis, nuo seno ugdžiusius Klojimo teatro
aktorius, išklausykit pasakojimą apie Bobos daržą, Marcinkonyse
sustokite prie senos medinės bažnytėlės ir dviejų kryžmų kryžiaus,
pasakojančių apie išgyventas okupacijas ir išsaugotą lietuvybę, o šalia

Parko buveinėse sutinkamos 1194 augalų, 1029 grybų bei
kerpių ir 2107 gyvūnų rūšys, iš kurių 254 įrašytos į Lietuvos
raudonąją knygą

Elitinių parkų draugėj
2011 m. Čepkelių valstybinis gamtos rezervatas ir Dzūkijos
nacionalinis parkas tapo vieninteliu Lietuvoje PAN parku. PAN
parkų fondo strategijos tikslas – suburti Europos saugomas
teritorijas, kurios atitiktų aukštus laukinės gamtos ir darnaus turizmo
plėtojimo standartus.
Čepkelių ir Dzūkijos PAN parkas yra viena iš 12 išskirtinių
Europos saugomų teritorijų

Ūlos, kadais plukdžiusios medžius, link Merkinės išgirskite jotvingių
atbalsius, dar girdimus Zervynų kaimo pavadinime. Senoji medinė
architektūra, kryžiai su baltom prijuostėlėm, margiausi audėjų raštai,
iš kruopščiai sumeistrautų staklių vis dar gulantys į rietimus, – visa tai
byloja sakmę apie žmogaus ir gamtos kartu išgyventą, išpuoselėtą
pasaulį, atvirą mūsų pažinimui. Senovinis dzūko gyvenimo būdas itin
juntamas Musteikos kaime. Jame iki mūsų dienų išliko drevinė ir
kelminė bitininkystė. Kaimą ypač išgarsino gamtininkas Tadas Iva
nauskas, kuris 1918 m. čia įkūrė pirmąją lietuvišką mokyklą. Pokario
kovas mena atstatytos partizanų žeminės Viršurodukyje, Mardasavo
ir Kasčiūnų kaime, Kazimieraičio (pulk. Juozo Vitkaus) slėptuvės
liekanos prie Skroblaus, Merkinės kryžių kalnelis.
Vinco Krėvės raštais istorija prabyla legendomis garsiose
Subartonių apylinkėse ir jo gimtajame name įsikūrusiame muziejuje.
Liškiava garsi XV a. piliaviete ir vėlyvojo baroko šedevru –
Švč. Trejybės bažnyčia su buvusiu dominikonų vienuolynu. Merkinė
suklestėjo XV–XVII a., kai čia skambėjo keturių bažnyčių varpai,
puikavosi cerkvės kupolas, Rotušėje posėdžiavo magistratas, į si
nagogas melstis rinkosi žydai. Istorinių ženklų čia paliko Vytautas
Didysis, Jogaila ir Žygimantas Augustas. Čia 1648 m. mirė Len
kijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza IV.

