
Ką verta žinoti keliaujant po 
Dzūkijos nacionalinį parką

Gerbiami lankytojai, Nacionaliniame parke, kaip 
ir kitose saugomose teritorijose, galioja specialios 
lankymosi taisyklės, tad prašome susipažinti su šia 
informacija, kuri padės įdomiai ir be kliūčių keliauti po 
parką. 

Parko tikslas – puoselėti ir saugoti šio unikalaus 
Dzūkijos krašto gamtą ir etnokultūrą, sudaryti sąlygas 
Jums gerai pailsėti. 

Leidimai
Per parką tekančios upės puikiai tinka vandens turizmui. 

Plaukimas Nemunu ir Merkiu neribojamas, o norint plaukti 
Ūla, reikalingas lankymo bilietas. 

Norint žvejoti parko teritorijoje esančiose upėse ir eže
ruose, reikalingas mėgėjiškos žūklės leidimas. Žvejoti drau
džiama Musteikos, Povilnio bei Skroblaus rezervatų vandenyse.

Kitos paslaugos
Marcinkonių ir Merkinės lankytojų centruose teikiama 

smulkesnė informacija apie pėsčiųjų, dviračių ir automobilių 
maršrutus, įrengtas stovyklavietes, nakvynę kaimo turizmo 
sodybose. Parke organizuojamos ekskursijos, žygiai dviračiais 
bei pėsčiomis, tradicinių amatų mokymai, teikiamos gidų 
paslaugos.

Informacija:

Marcinkonių lankytojų centras:
Miškininkų g. 61, Marcinkonys

LT  65303 Varėnos r.
Tel. 8 310 44 466

El. paštas info@dzukijosparkas.lt
Internete: www.dzukijosparkas.lt

Merkinės lankytojų centras:
Vilniaus g. 3, Merkinė
LT  65334 Varėnos r.

Tel. 8 310 57245
El. paštas merkine@dzukijosparkas.lt

Internete: www.dzukijosparkas.lt

Parengė Kraštotvarkos skyrius

Vandens turizmo Ūlos upe 
organizavimo tvarka

Bendroji tvarka
	Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik bemotorėmis irklinėmis 

valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1  d. iki 
spalio 1 d.

	Plaukti vandens turizmo priemonėmis Ūlos upe Dzū kijos 
nacionalinio parko teritorijoje galima tik turint lankymo 
bilietą. 

	Už Ūlos vandens turizmo maršruto įrangos paslaugas 
imamas mokestis, kuris kasmet yra nustatomas atskiru 
Direkcijos direktoriaus potvarkiu. Į kainą įskaičiuota į 
maršrutą patenkančių Pauosupės, Mančiagirės, Tra kiš kių, 
Mardasavo ir Puvočių stovyklaviečių įrangos paslauga.

	Už naudojimąsi Ūlos turizmo maršrutu surinktos lėšos 
yra skiriamos ir naudojamos Ūlos turistinio maršruto 
priežiūrai, tvarkymui bei turizmo poveikio Ūlos kraš
tovaizdžio draustiniui tyrimams.

Lankymo bilietų išdavimas
	Bilietai plaukioti Ūlos upe vandens turizmo prie mo nėmis 

išduodami Ūlos krašto baidarių nuo motojų asociacijoje.

	Turizmo sezono metu per dieną išduodami bilietai ne dau
giau kaip 100 vandens turizmo priemonių.

Gamtosaugos reikalavimai
	Kurti laužus, statyti palapines galima tik tam skirtose 

vietose – Pauosupės, Mančiagirės, Trakiškių, Marda savo, 
Puvočių stovyklavietėse.

	Draudžiama ardyti upės šlaitus, teršti aplinką, žaloti 
augmeniją ir gyvūniją.

	Už šių taisyklių pažeidimus, sąmoningą gamtos žalojimą, 
pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, 
taikomos administracinės nuobaudos. 
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   Bendrosios lankymosi taisyklės
Jūsų prašome:
	nekurti laužų tam tikslui neįrengtose ir 

neskirtose vietose, nepalikti jų be priežiūros, 
nemėtyti neužgesintų degtukų ir nuorūkų;

	nekirsti ir nežaloti medžių, neskinti laukinių 
augalų, neardyti miško paklotės;

	nenaikinti ir negadinti poilsiaviečių įrangos, 
informacinių ženklų bei stendų; 

	netrukdyti kitų lankytojų poilsio;
	neplauti autotransporto priemonių upėse 

ir ežeruose;
	nepalikti šiukšlių.
	nestatyti automobilių ant miško paklotės.

Lankymasis parko rezervatuose
Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje yra 3 rezer vatai: 

Skroblaus, Povilnio ir Musteikos. Lankytis par ko rezervatuose 
leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, moko maisiais ar pažintiniais 
tikslais, Direkcijos nustatyta tvarka.

Lankytinos parko vietos
Merkinės miestelyje – lankytojų centras, paminklas V. Krė
veiMickevičiui, kraštotyros muziejus, geno ci do muziejus, 
piliakalnis, kryžių kalnelis, Švč. Merge lės Marijos dangun 
ėmimo bažnyčia – XVII a. architektūros paminklas.
Marcinkonyse – lankytojų centras, Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato ir etnografijos muziejai, Šv.  Apaštalų 
Simono ir Judo Tado bažnyčia – XIX a. medinės architektūros 
paminklas.
Liškiavoje – piliakalnis su XV  a. pradžios pilies bokšto 
liekanomis, alkakalnis, XVIII a. pradžioje statyta Švč. Trejybės 
bažnyčia ir vienuolynas su gausiais dailės paminklais.
Margionyse – klojimo teatras, Skroblaus ištakos – „Bobos 
daržo“ šaltinis.
Subartonyse – rašytojo Vinco Krėvės gimtinė, namas
muziejus.
Unikalūs etnografiniai Dubininko, Lynežerio, Mančia girės, 
Musteikos, Zervynų, Žiogelių kaimai.

Pėsčiųjų takai
Dzūkijos nacionaliniame parke įrengti 4 pažymėti pės

čiųjų takai, dar vienas yra Čepkelių valstybiniame gamtiniame 
rezervate.

	Girinio pažintinis takas (3,6 km) veda pietinio Mar cinkonių 
pakraščio šilais aplink senojo malūno tvenkinį. Čia pamatysite 
Dzūkijos pušynų augalų ir grybų, Duobupio tvenkinio paukščių ir 
vandens gyvūnijos, miško gyvūnijos apsaugos priemonių. 

	Dziackagirio pažintinis takas (13,8  km) vingiuoja vaiz
dingomis Marcinkonių apylinkėmis. Priklausomai nuo laiko ir 
dalyvių amžiaus, pasirenkamas 4, 8 ar 13 km žiedinis maršrutas. 
Einant taku, galima susipažinti su bū din  gomis miško augalų ben
drijomis, Grūdos upės slėnio, paupių pievų, žemyninių kopų ir 
smėlynų augalija, tradicine Dzūkijos žemėnaudos struktūra, už
sukti į vaizdingą Akla ežerį ir Kastinio ežerą, pamatyti daug retų 
ir saugomų augalų. 

	Skroblaus pažintinis takas (4  km) veda link žemyninių 
kopų apsuptyje plytinčios nedidelės Bakanauskų pelkutės su 
Bakanauskų ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant 
susiformavusi pelkė atsirado dėl termokarstinių reiškinių – kai 
ištirpo nuo besitraukiančio ledyno atitrūkęs ir po sąnašomis 
palaidotas ledo luitas. Tokios nedidelės pelkės yra ypač bū
dingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio 
iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti vi
są pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos 
aikštelėje – pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.

	Drevinės bitininkystės takas (3  km)  yra Mustei kos 
apylinkėse, 5 km nuo kaimo. Pasivaikščiojimas šiuo taku – tai 
puiki galimybė pasigrožėti drevėtomis pušimis, primenančiomis 
vieną seniausių šio krašto verslų, pamatyti tik Musteikos 
kampui būdingą smėlio kalvelių ir nedidelių pelkučių mozaiką. 

	Čepkelių raisto mokomasis takas (1,5 km), 
nutiestas šiaurvakariniu Čepkelių rezervato pa kraščiu, supa
žindina su unikalia Dzūkijos kopų ir Čepkelių raisto gamta. 
Nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d. taku galima keliauti tik lydint 
Direkcijos darbuotojui arba licenciją turinčiam gamtos gidui, iš 
anksto užsisakius ekskursiją. Nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d. 
lankytis galima savarankiškai, gavus Direkcijos raštišką leidimą 
arba lydint mūsų gidui (ekskursija užsisakoma iš anksto).

Stovyklavimas
Stovyklauti Dzūkijos nacionaliniame parke galima tik 

įrengtose stovyklavietėse.

Stovyklavietė – poilsiui su nakvyne skirta teritorija, pri tai
kyta palapinėms statyti, kurioje įrengti lauko (miš ko) baldai, 
laužavietė, laikini statiniai (tualetas, šiukš liadėžės, sporto 
įren giniai, stoginės, pavėsinės), mažieji kraštovaizdžio ar
chi tektūros statiniai atliekoms surinkti bei aktyviam poilsiui 
organizuoti. Parko stovy klavietes prižiūri Varėnos ir Drus
kininkų miškų urėdijos. Stovyklaviečių paslaugos mo kamos.

Stovyklavietės tik vandens turizmui:
	Pauosupės (dešinysis Ūlos krantas tarp Pauosupės 

ir Zervynų kaimų)
	Mančiagirės (kairysis Ūlos krantas tarp Mančiagirės ir 

Zervynų kaimų)

Stovyklavietės vandens, automobilių ir dviračių turizmui:
	Puvočių (kairysis Merkio krantas Puvočių kaime)
	Merkio tilto (kelias Vilnius–Gardinas, 

 tiltas per Merkį)
	Trakiškių (kairysis Ūlos krantas Trakiškių kaime)
	Mardasavo (300 m žemiau Merkio ir Ūlos santakos)

Stovyklavietės automobilių ir dviračių turistams:
	Kuleinio (Kuleinio ežero pietinė pusė)
	Glyno (Glyno ežero pietinė pusė)
	Gilšės (Gilšės ežero rytinė pusė)
	„Mergelės akelių“ (Mergelės akelių ežeras

netoli Merkinės, šalia kelio Vilnius–Gardinas)
	Ešerinio (Ešerinio ežeras netoli Merkinės
	Pakelinio (Pakelinio ežeras šalia Subartonių)
	Mekšrinio (Mekšrinio ežeras netoli Ūlos, 

 tarp Zervynų ir Mančiagirės kaimų)
	Grūdos (kelias Marcinkonys–Merkinė, ties tiltu 

per Grūdos upę)
	Kastinio (Marcinkonyse, prie Kastinio ežero)


