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15.

vandenženklis – Sapiegų herbas su užrašu 
„Prienai. G.Thierbach“. Drubengio tvenkinyje 
buvo pūdomi, paskui malami skudurai. Iš jų 
buvo gaminamas aukštos kokybės popierius. 
Gamintas baltas ir spalvotas bei vyniojamasis 
popierius, kartonas. Produkcija buvo vežami į 
Maskvą, Varšuvą, Peterburgą. Vėliau vietovėje 
buvęs nedidelis degtukų fabrikėlis. Fabrikas 
sunyko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
pralaimėjęs konkurencinę kovą moderniau 
įrengtiems Naujosios Vilnios ir Kučkuriškių 
popieriaus fabrikams. Vėliau čia buvo malūnas, 
vilnų karšykla.

15. Prienų vandens malūnas stovi Prienų 
dvarvietės teritorijoje. Jis pastatytas XIX 
a. pradžioje ir veikė iki 7-ojo dešimtmečio. 
Vėliau buvo rekonstruotas – įkurtas 
viešbutis „Revuona“. Iš vienos pusės jį supa 
Nemunas, iš kitos parkas, šalia piliavietė. Tai 
svarbiausia istorinė Prienų miesto dalis. 

Žvėrinčiaus miškas

Prienų–Birštono kilpoje plyti Žvėrinčiaus 
(Žvėryno) miškas. Jo plotas apie 700 ha. 
Žvėrinčiaus miškas išsaugojo senąjį pavadinimą, 
primenantį karališkąsiais medžiokles. Įspūdingų 
medžioklių aprašymus paliko Lietuvos poetas 
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640) 
odžių cikle „Miško – žaidimai“. Kūrinyje minimas ir 

hand and bore a watermark – the coat of arms 
of the Sapiehas and the inscription “Prienai. 
G.Thierbach”. In the Drubengis pond tatters 
were putrefied, then ground, and high quality 
paper was made. The products included white 
and coloured paper, wrappers and cardboard. 
It was exported to Moscow, Warsaw, and St 
Petersburg. Later, a small factory of matches 
was built. The factory withered before World War 
I due to competition with modern Naujoji Vilnia 
and Kučkuriškės paper factories. Later on there 
was a mill and wool carder. 

15. Prienai Watermill stands in the territory 
of Prienai estate. It was built at the beginning 
of the 19th century and operated until the 
1860’s.Later, it was reconstructed and the hotel 
“Revuona” was established at the location. On 
one side it is surrounded by the Nemunas and 
on the other side a park. Nearby is the place of 
a former castle. It is the most important historical 
place of Prienai. 

Žvėrinčius Forest

In the Prienai–Birštonas Loop stretches 
the Žvėrinčius (Žvėrynas) Forest. It covers an 
area of 700 ha. The Žvėrinčius Forest 
has preserved its old name 
reminiscent to the 
r o y a l 
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Nemuno kilpų regioninis parkas

Nemuno kilpų regioninis parkas - vienas di-
džiausių šalies regioninių parkų, užimantis per 
25 tūkstančių ha teritoriją, buvo įkurtas 1992 m. 
Vos per keturias dešimtis kilometrų nuo didžiųjų 
Vidurio Lietuvos miestų nutolęs regioninis par-
kas siekia išsaugoti unikalų kraštovaizdį, kurio 
autoriumi tapo ilgiausia šalies upė – Nemunas.

65 km atkarpoje Nemunas teka visų pasaulio 
šalių kryptimis. Vidutinis slėnio gylis - 40 m. Vaiz-
dingi slėnio šlaitai pasidabinę atodangomis (Bal-
bieriškio, Škėvonių, Siponių, Kernuvių ir kt.). Po-
etas Justinas Marcinkevičius apie šį kraštą rašė: 
„Palaimintos vietos, reto vaizdingumo apylinkės. 
Atrodo, kad net ir senas Nemunas, smarkiai plu-
šėjęs jas kuriant, liko pats jų grožio pakerėtas - ir 
ėmė puldinėti iš vieno krašto į kitą... Tai ir apsi-
sukusi seniui galva, ir pats ėmęs nebesuprasti į 
kurią pusę teka, kur link savo vandenis plukdo. 
Ačiū jam už šį apsvaigimą, sukūrusį unikaliausią 
gamtos paminklą - 60 kilometrų ilgio Didžiąsias 
Nemuno kilpas. Nė viena Europos upė nėra ši-
taip pasidarbavusi“.

Didžiosios Nemuno kilpos senųjų laikų upei-
viui buvo sunkiai suvokiamos. Kartografai jų 
nepavaizdavo net palyginti tiksliame 1613 m. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje 
„Magni Ducatus Lithuaniae“. Tik 1852 m. Vil-
niaus universiteto profesorius Abichtas teisingai 
pažymėjo Didžiąsias Nemuno kilpas.

The Nemunas Loops Regional Park 

The Nemunas Loops Regional Park, 
established in 1992, is one of the largest regional 
parks in the country and covers an area of 25 
thousand ha. Situated only 40 km away from the 
largest cities of Middle Lithuania, the Park seeks 
to preserve unique landscape, created by the 
largest river of the country – the Nemunas. 

In a segment of 65 km, the Nemunas flows in 
all four cardinal directions. The average depth of 
the valley is 40 m. The picturesque slopes of the 
valley boast of outcrops (Balbieriškis, Škėvonys, 
Siponys, Kernuvės, etc.). The poet Justinas 
Marcinkevičius wrote of this place: “A blessed 
place, magnificent scenery. Apparently, even the 
Old Nemunas having worked so hard to create 
the environs was eventually enamoured by its 
beauty and started running to and fro… So the 
Old Nemunas got dizzy and did not know where 
to flow, where to disgorge. This dizziness has 
created a unique natural monument – the 60km 
long Great Loops of the Nemunas. None of the 
other European rivers has done anything like 

that”. 

Content
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I l g ą 
laiką upės kilpinėjimo 
priežastį gaubė nežinia. Keliautojai stengėsi 
vengti šių klaidžių vietų. Geologai aiškina, kad 
didesniųjų Lietuvos upių vagos yra susijusios 
su žemės plutos kristalinio pamato lūžių lini-
jomis. Didžiųjų Nemuno kilpų susiformavimą 
lėmė blokai, atsiradę lūžių susikirtimo zonoje. 
Tektoniniai sprūdžiai (plutos sluoksnių pasis-
linkimas žemyn arba aukštyn), nors ir mažos 
amplitudės, vertė upę vingiuoti pagal jų formas. 
Nemuno vingių ryšį su gelmių lūžiais patvirtina ir 
Birštono apylinkių mineralinio vandens šaltiniai, 
besiveržiantys iš labai giliai. Prie išskirtinio relje-
fo formavimo prisidėjo ir ledynas bei jo tirpsmo 
vandenys.

Viena įdomiausių Nemuno vagoje yra Pu-
nios kilpa, kurios ilgis - 19 km. Savo forma ji 
panaši į žmogaus kaukolę, todėl sakoma, kad 
joje tvyro susikaupimo dvasia, kurią dar labiau 
sustiprina žmogaus rankos nepaliestos gamtos 
grožis.

Balbieriškio kilpa - didžiausia visoje Nemuno 
vagoje. Jos ilgis – 29 km, trumpiausia sąsmau-
kos vieta – 4 km. Visais laikais čia Nemunas 
buvo dviejų etnoregionų – Suvalkijos ir Dzūkijos 
– skiriamoji riba (kairiajame Nemuno krante Su-
valkija, dešiniajame – Dzūkija).

Prienų ir Birštono kilpa yra pati trumpiausia. 
Jos ilgis tik 17 km, o siauriausioje vietoje Ne-
muno vandenys nutolę vos per 1,2 km. Ši kilpa 

T h e 
Great Nemunas Loops were 
hardly fathomable for the people of old. The 
cartographers were not able to delineate them in 
the relatively precise map of 1613 of the Grand 
Duchy of Lithuania “Magni Ducatus Lithuaniae”. 
Only in 1852 the Great Loops of the Nemunas 
were correctly mapped by Vilnius University 
professor Abicht. 

For many years the cause of the river looping 
was a mystery. Travellers avoided this tricky 
place. Geologists maintain that the watercourses 
of the largest rivers of Lithuania are related to the 
breaking lines of crystal foundation of the Earth’s 
crust. Tectonic faults (the movement of crust 
layers up or down), small in amplitude as they 
were, made the river curve along their form. The 
relation of the Nemunas curves and fractions 
in the bowels is also verified by the Birštonas 
mineral water sources coming from great depths. 
The unique relief was also formed by a glacier 
and its meltwater. 

One of the most interesting loops of the 
Nemunas watercourse is the 19 km long 
Punia Loop. Its form is reminiscent of a human 
skull; therefore, it is said that it has the spirit of 
concentration, which is strengthened by the 
beauty of nature untouched by man. 

The Balbieriškis Loop is the largest along 

bene labiausiai sukultūrinta, užstatyta, paveikta 
žmogaus veiklos. Joje ilgą laiką vienas kito link 
plėtėsi, augo Prienai ir Birštonas.

Išskirtinį šios vietovės kraštovaizdį suformavo 
ne tik upė, bet ir vaizdingi šilai bei miškai. Parko 
miškingumas siekia 67%. Čia vyrauja pušynai 
su plačialapiais medžiais. Didžiausias parko 
turtas – Punios ir Prienų šilai, kuriuose yra išlikę 
stambūs sengirių tipo medynai – 300 metų 
senumo ąžuolynai, 200 metų senumo pušynai ir 
eglynai. Tai patys vertingiausi ne tik parko, bet 
ir visos Lietuvos šilai, pelnytai besididžiuojantys 
aukščiausių medžių karalystės titulais, mat 
daugelis šilų pušų siekia 40 m aukštį, o ąžuolai 
– 30 m. Unikaliame Lietuvoje prieš 150 metų 
dirbtiniu būdu įveistame Degsnės maumedyne 
auga aukščiausias šalies medis – 46 m aukščio 
maumedis.

Mažai apgyvendintuose šiluose prieglobstį 
randa reti augalai ir gyvūnai. Punios šile galima 
išvysti žydint raudonąjį garbenį, orchidinių šei-
mos augalą; didžiąją miegapelę, stambų į vove-
rę panašų graužiką, o Prienų šile – vapsvaėdį. 
Šis į suopį panašus, tik kiek mažesnis plėšrusis 
paukštis minta vapsvų lervomis, žiogais ir kitais 
vabzdžiais.

Parke išlikę atskiriems istoriniams laikotar-
piams būdingo kraštovaizdžio fragmentai. Ke-
liautojai per kelias dienas gali susipažinti su iš-
tisais šimtmečiais. Tokios kraštovaizdžio raidos 
ekspozicijos vienoje vietoje nėra jokioje kitoje 
Lietuvos vietovėje. Punios šile išliko kūrimosi 
tarp miškų laikotarpio kraštovaizdžio fragmentai, 
Siponių apylinkėse – gatviniai kaimai, dvarvie-
tės, keliai, saviti želdynai, t.y. tai, kas būdinga 
povalakinės reformos laikotarpiui, o Žvyrynų, 
Naravų, Matiešionių, Žemaitkiemio kaimai bene 
geriausiai atspindi vienkiemio kraštovaizdį.

Nemuno kilpų regioninis parkas yra 
bene geriausia vieta Vidurio Lietuvoje, kur 
galima ramiai pailsėti, pasigrožėti reto grožio 
kraštovaizdžiu, pavergiančiu keliautojo sielą ir 
masinančio vėl ir vėl sugrįžti.

Parko statistika: net 68 augalų, 28 grybų 
bei kerpių ir 79 gyvūnų rūšys įrašytos į Lietuvos 
Raudonąją knygą; įsteigtas vienas Punios 
gamtinis rezervatas ir 17 draustinių; išskirta 13 
Natura 2000 teritorijų; užregistruota 27 gamtos 
vertybių, 52 nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių; Nemuno ir Verknės vingiuose stūkso 

the Nemunas watercourse. It is 29 km long, the 
narrowest isthmus is 4 km. Here, at all times, the 
Nemunas was a borderline of two ethnic regions: 
Suvalkija on the left and Dzūkija on the right 
bank. 

The Prienai and Birštonas Loop is the shortest 
one. Its length is only 17 km, and at the narrowest 
place the waters of the Nemunas are just 1.2 km 
apart. This loop is probably the most urbanised, 
built-up, and affected by human activity. The 
towns of Prienai and Birštonas have been 
expanding here for a long time. 

Exceptional landscape was formed not only 
by the river, but also by picturesque pinewoods 
and forests. 67% of the Park is covered by 
woods. Pinewoods and large-leaved trees prevail 
here. The pearls of the Park are the pinewoods 
of Punia and Prienai, where massive old forests 
are still extant: 300 year old oak-woods, 200 year 
old fir trees and pine forests. These are the most 
valuable forests not only in the park, but also in 
Lithuania. It is proud to be the kingdom of the 
tallest trees, as many of the pines are 40 m high, 
and the oaks – 30 m. 150 years old and the only 
one in Lithuania, cultured larch forest of Degsnė 
boasts the tallest tree in the country – 46 m high 
larch. 

Scarcely inhabited forests are the home of 
rare plants and animals. In the Punia forest one 
can find a red helleborine of the Orchidaceae 
family; see a fat dormouse, squirrel-like rodent. In 
the Prienai forest one can see a honey buzzard, 
a little smaller than the common buzzard and 
feeding on wasp larvae, grasshoppers, and other 
insects. 

Fragments of landscape characteristic of 
different historical periods are still extant in the 
park. Travellers can have a look at the history 
of centuries in a few days. In Lithuania there is 
no other landscape exposition of such a scale in 
one place. The Punia forest still has fragments of 
landscape development between forests; in the 
vicinity of Siponys there are one-street villages, 
places of former estates, roads, distinctive green 
areas, i.e., characteristic features of the period of 
post-valak reform; while the villages of Žvyrynai, 
Naravai, Matiešionys, Žemaitkiemis are the best 
examples of a grange landscape. 

The Nemunas Loops Regional Park is 
probably the best place in Middle Lithuania for 
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net 20 piliakalnių; geologus masina 5 atodangos 
ir bičių korį primenanti konglomerato uola „Ožkų 
pečius“, susiformavusi iš žvirgždo, gargždo, 
riedulių ir molio.

Punios kilpa. Punia

Punios kilpos ilgis 19 km. Po ilgos kelionės, 
apjuosęs garsųjį Punios šilą, aplankęs legendinę 
Punią, senuosius Nemajūnų ir Siponių kaimus, 
Nemunas vėl sugrįžta beveik į tą pačią vietą, 
esančią vos už 2,2 km nuo kilpos pradžios. 
Svarbiausia Punios kilpos vertybė – pirmykščių 
didžiųjų Lietuvos girių bruožus išlaikęs unikalus 
Punios šilo kraštovaizdis. Čia ošiančios 
šimtametės sengirės yra neįkainojamas turtas 
ne tik mokslininkams. Tai vienas vertingiausių 
šilų Lietuvoje, didžiausias Lietuvos miškas upės 
slėnyje (plotas daugiau nei 2700 ha). Miškininkai 
sako, kad atvykti prie Nemuno kilpų ir nepabuvoti 
Punios šile, tai tas pats, kaip nuvykti į Romą ir 
nepamatyti Popiežiaus.

Atvykusiuosius pasitinka 1. Punios 
girininkijos muziejus ir ,,Pasakų takas“, 
netoliese voljeruose ganosi muflonai, dėmėtieji 
elniai, išdidžiai vaikštinėja povai ir danieliai. 
Šilo lankytojų čia laukia karietos, žirgai ir poni 
arkliukas. Keliaujantys į Žaltės slėnį turės 
galimybę pasigrožėti  kunigaikščių ąžuolais, 
kurie pavadinti svarbiausių istorinių įvykių bei 
didžiųjų kunigaikščių vardais. Turistams skirtas 
maršrutas vingiuoja iki Žaltės slėnio, kuris 
simbolizuoja senovės baltų šventyklą.

a peaceful rest, and admiring unique landscape, 
which fascinates the soul of the traveller and 
entices one to come back again and again. 

The statistics of the park: even 68 species 
of plants, 28 species of mushrooms and lichens, 
and 79 species of animals are included in the 
Lithuanian Red Data Book; one natural reservation 
of Punia and 17 reserves; 13 territories of 
Natura2000; 27 natural treasures registered; 52 
immovable cultural heritage treasures registered; 
20 hill forts near the loops of the Nemunas and 
the Verknė; 5 outcrops and a conglomerate rock 
“Ožkų pečius” (Goats’ Furnace) reminiscent of a 
bee comb and formed of shingle, gravel, boulders 
and clay. 

The Punia Loop. Punia

The length of the Punia Loop is 19 km. 
After a long journey around the famous Punia 
forest, legendary Punia and the old villages of 
Nemajūnai and Siponys, the Nemunas returns 
to nearly the same place – just 2.2 km from 
the beginning of the loop. The key value of the 
Punia Loop is the unique landscape of Punia 
forest, which has preserved the features of the 
primeval Lithuanian forests. These forests dating 
back hundreds of years are not only invaluable 
treasure to scientists. It is one of the most valued 
forests in Lithuania and the largest forest in the 
river valley (its area exceeds 2700 ha). Foresters 
say that to come to the Nemunas Loops and not 
to visit the Punia forest is like going to Rome and 
not seeing the Pope. 

1.

Dabartinis Punios šilas – tai tik nedidelė 
didžiųjų praeities girių, besitęsusių abipus 
Nemuno iki Žuvinto ir iki pat Prūsijos, liekana. 
Rašytiniuose šaltiniuose Punios šilas minimas 
dar XVI a. viduryje G.Valavičiaus Lietuvos 
miškų aprašymuose. Žygimantas Senasis šiuos 
miškus buvo išnuomojęs vokiečiams, o pastarieji 
išplukdydavo nemažas sielių siuntas.

Ši vieta garsėja kaip aukščiausių Lietuvos 
medžių karalystė, pasižymi  našiausiais medy-
nais. Taip yra todėl, kad miškas auga derlinguo-
se Nemuno suplautuose dirvožemiuose. Išskirti-
nių dydžių ir formų medžiai Punios šile paskelbti 
gamtos paminklais. Čia galima aptikti ąžuolą, 
šakomis apsikabinusį liepą, iš vieno kelmo išau-
gusius eglę ir ąžuolą, ąžuolą „lyra“, liepą „žirgo 
kaklas“ ir kt.

Pirmykščių Lietuvos girių bruožus išlaikęs 
unikalus kraštovaizdis, retų augalų ir gyvūnų 
rūšių buveinės ir kitos Punios šilo kraštovaiz-
džio vertybės saugomos Punios šilo gamti-
niame rezervate ir botaniniame–zoologiniame 
draustinyje.

Punia – gerai žinoma Lietuvos istorinė 
vietovė. Vytautui Didžiajam valdant Lietuvą, 
Punia buvo minima daug dažniau nei dabar, nes 
tai buvusi labai svarbi strateginė vieta, įsikūrusi 
Darsūniškio–Alytaus ir Trakų kelių sankryžoje. 
XVI a. pradžioje Puniai buvo suteiktos 
Magdeburgo teisės. Tuomet gana tankiai 
užstatytas miestelis – valsčiaus centras – turėjo 
ir savo herbą. XVII a. mieste veikė parapijos 
mokykla – viena seniausių Lietuvoje, įsteigta dar 
XVI a. pradžioje. Šiaurės karo metu Punia buvo 
sudeginta ir ilgokai neatsigavo.

Sraunusis Punelės upelis savo žemupyje 
per daugelį metų išgraužė gilų, ilgą ir vingiuotą 
kanjoną. Jis ypač gerai matomas nuo Šv. Jurgio 
koplyčios. Išraiškingas stačių miškingų Nemuno 
ir Punelės šlaitų kraštovaizdis su vienu žymiausių 
ir didžiausių Lietuvoje Punios piliakalniu bei 
Punios bažnyčios architektūriniu kompleksu 
saugomas Punios kraštovaizdžio draustinyje.

2.  Punios piliakalnis yra vienas žymiausių 
ir didžiausių Lietuvoje, įsikūręs vakariniame 
miestelio pakraštyje, Nemuno ir Punelės 
slėnių sandūroje. Įspūdingas aukštas (30 m), 
stačiašlaitis Punios piliakalnis yra svarbus 
archeologinis paminklas, vienas iš nedaugelio 
Lietuvoje turintis savitą ir sudėtingą, nors ir 

Visitors are welcomed by 1. Punia Forestry 
Museum and “Pasakų takas” (Fairytale Path), 
where in adjacent enclosures moufflons and 
dappled deer are grazing, peacocks and fallow-
deer are prancing about. Carriages, horses and 
a pony await visitors. When visiting Žaltė Valley, 
one can admire the oaks of dukes, which are 
named after main historical events and grand 
dukes. The tourist route leads to the Žaltė Valley, 
which symbolizes a temple of ancient Balts. 

The contemporary Punia forest is just a small 
remnant of large old woods that used to stretch 
along the Nemunas and Žuvintas to the border 
with Prussia. The Punia forest was mentioned in 
written sources in the middle of the 16th century 
in the descriptions of Lithuanian forests by  
G. Valavičius. Sigismund the Old had rented 
these forests to the Germans and they floated 
large rafts. 

This place is famous for being the kingdom 
of the tallest trees in Lithuania and is especially 
efficient. This is because the forest grows on 
fertile soil, washed up by the Nemunas. The 
trees of exceptional shapes and sizes in the 
Punia forest are declared as natural monuments. 
Here one can see an oak embracing a linden by 
its branches, a fir-tree and oak grown out of one 
stump, a lyre shaped oak, horse neck shaped 
linden, etc. 

Unique landscape having preserved the 
features of primeval Lithuanian forests, habitats 
of rare plants and animals and other treasures of 
the Punia forest are protected by Punia Forest 
Natural Reservation and Botanical-Zoological 
Reserve. 

Punia is a well known historical place in 
Lithuania. In the times during Vytautas the Great 
reign, Punia was mentioned much more often 
than it is now, as it was a very important strategic 
place, situated on the junction of Darsūniškis, 
Alytus and Trakai roads. At the beginning of the 
16th century Punia was awarded Magdeburg 
Rights. The then densely populated town and the 
centre of the region had its own coat of arms. In 
the 17th century a parish school was working – 
one of the oldest in Lithuania, established at the 
beginning of the 16th century. During the Great 
Northern War, Punia was burned down and could 
not be restored for a long time. 

The rapid Punelė stream has scoured out 
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nelabai ilgą istoriją. Punios piliakalnis buvo 
įrengtas kaip vienas gynybinių taškų, nukreiptų 
prieš kryžiuočių agresiją.

Punios piliakalnio populiarumą padidino 
nuo seno gyvas padavimas, kad 1336 m. čia 
(apgultuose Pilėnuose) nelygioje kovoje su 
kryžiuočiais narsiai gynėsi lietuviai, vadovaujami 
kunigaikščio Margirio. Nepajėgdami nugalėti 
galingesnio priešo, bet nenorėdami pasiduoti, jie 
padegė pilį ir visi iki vieno kartu su Margiriu žuvo 
liepsnose.

Didžiulėje, apie 1 ha ploto, netaisyklingoje 
trikampėje aikštėje dunksnojo tvirta gynybinė 
Punios pilis (1382 m.), kurią juosė galingas  
(75 m ilgio, 34 m pločio ir 6 m aukščio) pylimas, 
sutvirtintas originaliu karkasu, bei 60 m ilgio ir 20 
m pločio grioviu. Gynybinės reikšmės Punios pi-
liakalnis neteko po Žalgirio mūšio, tačiau gyveni-
mas jame nutrūko neilgam. XV-XVI a. Punia tapo 
karališkuoju dvaru. Manoma, kad atstatytoji pilis 
buvo Vytauto Didžiojo žiemos buveinė ir mėgs-
tama medžioklių vieta. Tuo laikotarpiu piliakalnio 
aikštelėje buvo pastatyti puošnūs rūmai, kurie 
sudegė XVI a. viduryje, bet jų vietoje netrukus 
iškilo nauji. XVII a. čia buvo Punios seniūnijos 
centras, priklausęs didikams Korvinams–Gon-
sevskiams. Spėjama, kad paskutinį kartą rūmai 
sudegė XVIII a. pradžioje, greičiausiai per karus 
su švedais.

Šv. Jokūbo bažnyčia yra mūrinė, dviejų 
bokštų, statyta 1857–1863 m. Užsukus į vidų, 
verta apžiūrėti XIX a. liaudies meistrų medžio 
skulptūras, dailininko N. Silvanavičiaus 1899 m. 

a deep, long and winding canyon in its lower 
reaches. It is visible from St. George’s Chapel. 
The expressive landscape of the steep and 
wooded slopes of Punelė, one of the largest in 
Lithuania Punia hill fort and the architectural 
complex of Punia church are protected by Punia 
Landscape Reserve. 

2. The Punia hill fort is one of the largest 
and well known in Lithuania. It is situated 
on the western outskirts of the town, where 
the Nemunas and Punelė valleys meet. The 
impressive, high (30 m) and steep sloped Punia 
hill fort is an important archaeological monument, 
one of the few in Lithuania having distinctive and 
complicated, although short history. The Punia hill 
fort was established as one of the defence points 
against the aggression of the Teutonic Order. 

The popularity of the Punia hill fort increased 
because of an old legend that here (in Pilėnai) 
in 1336 the Lithuanians, led by duke Margiris, 
bravely fought in an uneven battle with the 
Teutons. Unable to defeat the more powerful 
enemy and unwilling to surrender they set the 
castle on fire and died in the flames together with 
Margiris. 

In a huge triangular field (1 ha) loomed the 
strong defensive Punia Castle (1382), which 
was surrounded by a mighty mound (75 m long,  
34 m wide and 6 m high), reinforced by an original 
carcass and 60 m long and 20 m wide trench. The 
defensive significance of the Punia hill fort was 
lost after the Battle of Grunwald, but life in it did 
not stop. In the 15th and 16th centuries Punia 

tapytą paveikslą „Šventasis Pranciškus Asyžie-
tis“.

Degsnės maumedynas

3. Savaime maumedžiai Lietuvoje nebe-
auga, tačiau kadaise, tarpledynmečio laikais 
tai buvo įprasti medžiai Lietuvos teritorijoje. 
Beveik 3 ha plote daugiau nei prieš 150 metų 
Degsnės miške maumedžiai užsodinti žmogaus 
rankomis. Vidutinis medžių aukštis – 42 m, o 
aukščiausieji pasistiebia net iki 45 ir daugiau 
metrų. Tai vienas našiausių medynų Lietuvoje –  
medienos tūris viename hektare siekia 1237 m³.  
Per metus 1 ha priauga daugiau kaip 10 m³ me-
dienos. Toks didelis medyno našumas aiškinti-
nas medžių aukštumu. Ypač vertinama drėgmei 
atspari maumedžio mediena, kuri naudojama 
statybai po vandeniu (tiltų poliams, atramoms). 
Čia galima rasti tik maumedynams būdingą 
grybą – pomaumedinį kazlėką. Degsnės mau-
medynas saugomas nuo 1960 m. Čia auga 
aukščiausias Lietuvoje medis – 46 m maumedis.  

Balbieriškio kilpa. Balbieriškio atodanga

Balbieriškio kilpa didžiausia visoje 

was the royal manor. It is assumed that the rebuilt 
castle was the winter residence of Vytautas the 
Great and a favourite place for hunters. In that 
time, a luxurious palace was built in the field of 
the hill fort, which burned down in the middle of 
the 16th century; however, a new palace was 
immediately built in its place. In the 17th century it 
was the centre of a township and belonged to the 
noblemen, Korvinai-Gonsevskiai. It is assumed 
that the palace burned down at the beginning of 
the 18th century, most likely during the wars with 
the Swedes. 

St Jacob’s Church is of brick, with two 
towers, built in 1857-1863. Inside the 19th century 
wooden sculptures by folk craftsmen and the 
picture “Šventasis Pranciškus Asyžietis” (Saint 
Francis of Assisi) painted by N. Silvanavičius in 
1899 are worth seeing. 

Degsnė larch forest

3. The larches do not grow naturally in 
Lithuania anymore, but between the glacial 
periods they were common trees in the territory 
of Lithuania. More than 150 years ago, in Degsnė 
forest, in an area of 3 ha the larches were planted 
by men. The average height of the trees is 42 m, 
and the tallest are over 45 m. It is one of the most 
efficient arboretums in Lithuania – the volume of 
wood in one hectare is 1237 m³. In one hectare 
more than 10 m³ of wood grows in a year. Such 
efficiency can be explained by the tallness of the 
trees. Moisture resistant larch wood is especially 
valuable and used for underwater constructions 
(bridge piles, reinforcements). A species of suillus 
that grows only under larch trees can be found 
here. Degsnė larch forest has been protected 
since 1960. It also houses the tallest tree in 
Lithuania – 46 m high larch. 

The Balbieriškis Loop. The Balbieriškis 
Outcrop

The Balbieriškis Loop is the largest in 
the entire watercourse of the Nemunas. It is  
29 km long and the narrowest isthmus is 4 km. 
At all times the Nemunas here was a borderline 
between two ethno-cultural regions. The structure 
of homesteads is different on opposite banks 
of the river (Suvalkian “gryčia” on the left and 

3.
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Nemuno vagoje. Jos ilgis - 29 km, trumpiausia 
sąsmaukos vieta – 4 km. Visais laikais Nemunas 
čia buvo dviejų etnokultūrinių regionų skiriamoji 
riba. Sodybų struktūra kairiojoje ir dešiniojoje 
Nemuno pusėje skiriasi (suvalkiečių gryčia 
kairiojoje ir dzūkų pirkia dešiniojoje), tačiau 
šių regionų sandūroje galima įžvelgti ir bendrų 
liaudies architektūros elementų.

4. Balbieriškio atodanga yra Nemuno 
slėnyje, Žydaviškio kaime. Pagrindinė atodangos 
dalis yra 1700 m ilgio ir 40 m aukščio. Joje 
atidengta ledynų suvilktų nuogulų storymė bei 
7–10 m storio juostuotųjų ežerinių molių klodai, 
susiklostę dideliame prieledyninių Balbieriškio–
Simno marių dugne. Iš juostelių skaičiaus galima 
nustatyti, kiek metų tyvuliavo šaltavandenės 
prieledyninės marios. Čia jos užsibuvo apie 200 
metų.

Atodanga yra prie pat kelio Alytus–Prienai, 
todėl gausiai lankoma. Geologiniu gamtos 
paminklu ji paskelbta 1974 m. Ant atodangos 
viršaus įrengta regykla, nuo kurios atsiveria 
vienas gražiausių Lietuvos peizažų.

Verknė ir jos slėnio archeologiniai, 
gamtos paminklai

5. Verknės upė išteka iš Dzūkų aukštumos 
pietrytinės dalies. Jos versmės yra Galaverknio 
kaime, Trakų rajone, 141 m virš jūros lygio. 

Dzūkian “pirkia” on the right); however, at the 
splice of these regions common elements of folk 
architecture can be seen. 

4. The Balbieriškis Outcrop is in the valley 
of the Nemunas, Žydaviškis village. The main 
part of the outcrop is 1700 m long and 40 m high. 
It exposes layers of deposits formed by glaciers 
and 7-10 m thick strata of striped lake clay, laid 
in the bed of the glacial lagoon of Balbieriškis-
Simnas. The number of stripes allows scientist 
to calculate the years the icy-cold glacial lagoon 
was waving here. It remained here for around 200 
years. 

The outcrop is close to the road Alytus-
Prienai, and therefore is abundantly visited. It 
was declared as a geological natural monument 
in 1974. On the top of the outcrop there is an 
observation deck, from where one of the most 
beautiful landscapes in Lithuania opens. 

The Verknė and archaeological and natural 
monuments of its valley

5. The Verknė river runs out of the south-
eastern part of the Dzūkai elevation. Its sources 
are from Galaverknis village, the Trakai region, 
141 m above sea level. The Verknė debouches 
into the Nemunas. Its mouth is 40.6 m above 
sea level, so from the source to the mouth the 
river descends 100.4 meters. The average 

Verknė įteka į Nemuną. Jos žiotys yra 40,6 m 
virš jūros lygio, tad nuo versmės iki žiočių upė 
nusileidžia net 100,4 metrus. Tai gana didelis 
vidutinis upės nuolydis, todėl upė srauni, panaši 
į kalnų upę, o ramesnė tampa tik ties ežerais, 
Aukštadvario ir Jundeliškių HE tvenkiniais. 
Upės ilgis 77,3 km, o plotis kinta nuo 2 metrų 
ties ištakomis iki 30 metrų ties žiotimis. Vidutinis 
Verknės gylis 1,5–2,5 m, o giliausios vietos 4 m 
yra ties Alešiškėmis ir Stakliškėmis. Nemuno 
kilpų regioniniam parkui priklauso tik 9,2 km 
Verknės žemupio. 

Verknė dar nėra baigusi gilinamosios erozijos. 
Ji ne tik graužiasi gilyn, bet ir stumiasi į šonus, 
ardydama krantus vienoje pusėje ir klostydama 
sąnašas kitoje. Paverknių kaime dar galima 
išgirsti, kad Ginkaus piliakalnis prieš šimtą metų 
stūksojo kitame, dešiniajame, Verknės krante, 
bet nerami upė sutrumpino savo kelią. Kadaise 
Verknė įtekėjo į Nemuną ties Nemajūnais. 
Geologai teigia, kad galutinai pasitraukus 
ledynams iš Lietuvos, Verknė žemupyje pabėgo 
iš savo senojo slėnio ir ryžtingai prasiveržė į 
Nemuną artimiausiu keliu – per kalvas, kurdama 
gilų slėnį, įtekėdama į Nemuną dabartinėje 
vietoje.

Nuo pat savo versmių upė yra vaizdinga, 
tekanti per keletą ežerų, žmogaus rankų dar 
nepaliestą gamtovaizdį. Pirmą kartą turistai 
Verknę aplankė 1939 m., kuomet hidrologas 
St. Kolupaila aprašė kelionę prieš srovę iš 
Aukštadvario į Vilkokšnio ežerą.

Dėl šaltų šaltinių Verknės vanduo vasarą 

incline is rather steep, therefore, the river is rapid, 
similar to a mountain river. It is calmer at lakes 
and Aukštadvaris and Jundeliškės HE ponds. 
The length of the river is 77.3 km and the width 
varies from 2 meters at the source to 30 meters 
at the mouth. The average depth of the Verknė 
is 1.5–2.5 m, and the deepest places of 4 m are 
near Alešiškės and Stakliškės. Only 9.2 km of the 
Verknė lower flow belongs to the Nemunas Loops 
Regional Park. 

The Verknė has not finished its deepening 
erosion. It erodes not only to the depth, but also 
sideways, disrupting the banks on one side and 
laying deposits on the other. People in the Pav-
erkniai village still say that a hundred years ago 
the Ginkus hill fort loomed on the other bank of 
the Verknė, the right one, but the restless river 
shortened its way. At one point in time, the Verknė 
debouched into the Nemunas at Nemajūnai. Ge-
ologists maintain that as the glaciers retreated 
from Lithuania, the Verknė ran away from its for-
mer valley and burst through to the Nemunas in 
the shortest way – through the hills. It formed a 
deep valley and debouched into the Nemunas at 
its present place. 

The river is picturesque from its very source. 
It flows through several lakes in the landscape 
untouched by man. Tourists first visited the 
Verknė in 1939, when the hydrologist S. Kolupaila 
described the trip upstream from Aukštadvaris to 
Vilkokšnis lake. 

Due to cold sources, the water of the Verknė 
is cold in summer and hardly freezes in winter. 

5.
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šaltas, o žiemą sunkiai užšąlantis. Jį mėgsta 
upėtakiai bei kitos švarių vandenų žuvys, ūdros, 
bebrai. Verknės slėnio atodangose anksčiau 
būta daug urvinių kregždžių kolonijų, nedidelės 
garnių kolonijos. Verknės pakrantėse aptikta 
daug retų augalų, tačiau bene didžiausia 
retenybė – dirvinė šerardija – nedidelis lipikinių 
šeimos augalas. Jis aptinkamas kalkinguose 
dirbamuose laukuose, daržuose. Lietuvoje 
jau ilgą laiką dirvinė šerardija buvo žinoma 
tik iš senų herbariumų, buvo norėta ją įrašyti į 
išnykusių rūšių sąrašą.

Verknės žemupyje, dešiniajame slėnio 
šlaite, yra unikalus erozinis darinys, vadinamas 
Raigardo broliu. Tai 400-500 m pločio, beveik 
idealios ovalo formos dubuma, vadinama 
Paverknių eroziniu cirku. Jo šlaitai nuo Verknės 
upės nutolę vos pusę kilometro. Maksimalus 
dubumos gylis – 40-44 m. Specialistai tokias 
dubumas dėl jų formos, primenančios cirko 
pastatą, cirkais vadina. Cirką sukūrė kilpinėjanti, 
besiblaškanti po savo slėnį Verknė. Banguotą 
cirko dugną gerokai pakeitė vėlesni procesai, 
bylojantys apie intensyvią požeminių vandenų 
veiklą. Ši neįprasta reljefo forma geriausiai 
atsiveria į cirką leidžiantis raguva vingiuojančiu 
keliuku.

6. Konglomerato uola „Ožkų pečius“ 
žvelgia į dviejų gražiausių Birštono savivaldybės 
upių Nemuno ir Verknės santaką. Neįprastą 6 m 
aukščio korėtą smėlio, žvyro, gargždo ir riedulių 

It is the habitat of trout and other fish of fresh 
waters, and otters and beavers. Formerly the 
outcrops of the Verknė valley housed colonies 
of cave swallows and small colonies of herons. 
Many rare plants grow on the banks of the Verknė 
but probably the rarest is the field madder, a small 
plant of the Rubiaceae family. It is found in limy 
farmlands, gardens. The field madder in Lithuania 
was known only from herbaria for a long time. It 
was about to be included on the list of extinct 
species. 

In the lower reaches of the Verknė, on the 
right bank there is a unique erosive structure 
called the brother of Raigardas. It is 400-500 m  
wide, almost perfectly oval hollow called the 
erosive circus of Paverkniai. Its banks are 
just half a kilometre away from the Verknė River. 
The maximum depth of the hollow is 40-44 m. 
Specialists call such hollows circuses due to their 
form resembling a circus building. The circus was 
created by the looping and flustering Verknė. The 
wavy bottom of the circus was affected by later 
processes, which testifies to an intensive activity 
of underground waters. This unusual form of relief 
is best seen when coming down to the circus by a 
winding path of the hollow. 

6. Conglomerate rock “Ožkų pečius” 
(Goats’ Furnace) faces the confluence of two 
beautiful rivers of the Birštonas municipality – the 
Nemunas and the Verknė. The unusual spongy 
rock of sand, gravel, shingle and boulders people 
have named the Goats’ Furnace, as the roe deer 
(called goats by the local people) liked to climb 

6.

uolą žmonės nuo seno vadino Ožkų pečiumi, 
nes čia mėgusios laipioti ir prieš saulę šildytis 
apylinkių stirnos, vietinių vadinamos „ožkomis“. 
Dūlant uolienoms atsirado nišų ir uola primena 
milžinišką bičių korį. Šią vietą buvo pamėgę 
ir sielininkai. Ties uola jie kasmet lediniame 
Verknės vandenyje maudydavo tuos, kurie 
sielius plukdydavo pirmą kartą.

Medeikonių kaime, Verknės kairiajame krante 
stūkso Paverknių piliakalnis. Šį 14 m aukščio 
kalną vietiniai žmonės dar vadina Ginkaus 
kalnu, Žydeikonių bei Kisieliškės vardais. XI-XII a. 
čia stovėjusi medinė pilaitė, kuri du kartus buvo 
priešų užpulta ir sudeginta. Dalis piliakalnio 
nuslinkusi į Verknės upę. Vakarinėje papėdėje 
yra senovės gyvenvietės liekanų (tamsi žemė su 
lipdytinės grublėtosios keramikos šukėmis).

Babronių piliakalnis įsikūręs Verknės ir 
Narupio upių santakoje. Piliakalnis datuojamas 
I tūkst. m. pr. Kr. ir kadaise atliko gynybines 
funkcijas, o šiuo metu kenčia nuo dviejų upių 
sraunių vandenų, kurie negailestingai ardo jo 
šlaitus, o visą kalno didybę slepia ir ant piliakalnio 
sužėlę lapuočiai bei eglynai.

Jundeliškių dvaras

7. Jundeliškės – kaimas prie Verknės upės, 
netoli Vilniaus–Prienų plento. 1958 m. Verknė 
užtvenkta ir pastatyta hidroelektrinė, suformavusi 
nedidelę patvanką. Iki Pirmojo pasaulinio karo 
gyvenvietė vadinta Ustrone – pagal buvusio 
dvarelio pavadinimą. Vietovardis kilęs iš lenkiško 
žodžio ustronie  - nuošali vieta. XVI a. pabaigoje 

and bask in the sun here. As the rock putrefied 
cavities appeared and now the rock is reminiscent 
of a huge bee comb. This place was also favoured 
by rafters. Every year near the rock they used to 
throw the ones who were rafting for the first time 
into the icy water of the Verknė. 

In Medeikonys village, on the left bank of the 
Verknė looms the Paverkniai hill fort. This 14 m 
high hill is also called Ginkus hill, Žydeikonys and 
Kisieliškės hill fort. In the 11th and 12th centuries 
a wooden castle stood here, which was twice at-
tacked by the enemy and burned down. A part of 
the hill fort has slid towards the Verknė. On the 
western slope there are remains of an ancient 
settlement (dark soil with shivers of rough em-
bossed ceramics). 

The Babronys hill fort is situated at the 
confluence of the Verknė and the Narupis rivers. 
The hill fort is dated 1000 BC and formerly had a 
defence function, whereas currently it is suffering 
from rapid waters of two rivers that disrupt its 
slopes and the magnitude of the hill is concealed 
by leafy and fir trees. 

The Jundeliškės Manor

7. Jundeliškės is a village near the Verknė 
River, close to the Vilnius-Prienai road. In 1958 
the Verknė was dammed up and a hydroelectric 
plant was built, which formed a small head. Before 
World War I the settlement was called Ustronė 
after a small manor. The place-name is derived 
from a Polish ustronie – a remote place. At the 
end of the 16th century a Hungarian nobleman, 
Eperješ, settled here who was probably invited by 
the then Polish-Lithuanian king Stephen Báthory, 

7.
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čia įsikūrė vengrų kilmės bajoras Eperješas, 
veikiausiai pakviestas į Lietuvą to meto Lenkijos 
ir Lietuvos karaliaus Stepono Batoro, taip 
pat vengrų kilmės. Nuo XVIII a. antros pusės 
Ustronė priklausė bajorams Semaškoms.

XVIII ir XIX a. sandūroje Marija Semaškaitė 
ištekėjo už Apolinaro Moravskio. Kraičio gavę 
dvarelį, Moravskiai čia gyveno iki tarpukario. 
Ryškesnį pėdsaką paliko Marijos ir Apolinaro 
sūnus gydytojas, rašytojas Stanislovas 
Moravskis (1802–1853). Jis baigė Vilniaus 
universiteto Medicinos fakultetą, aktyviai 
dalyvavo filaretų veikloje, dėl ko vos išvengė 
kalėjimo. Apsigynęs daktaro disertaciją, kurį 
laiką dirbo Peterburge. Po nelaimingos meilės 
istorijos prieglobstį surado Jundeliškėse, kur 
pagarsėjo kaip atsiskyrėlis. Čia jis pradėjo 
rašyti memuarus. Bene garsiausi jų - „Keleri 
mano jaunystės metai Vilniuje 1818–1825“. 
Po straipsniais dažniausiai pasirašinėjo 
„Pustelninko“ (atsiskyrėlio) slapyvardžiu.

Neturėdamas palikuonių nei artimų giminių, 
St. Moravskis nutarė dvaro pastatą palikti 
savo tarnams, o žemes išskirstyti sklypais 
ir padovanoti kumečiams, mažažemiams 
valstiečiams. Tačiau testamentas nebuvo 
vykdomas, kadangi prieštaravo baudžiavinės 
žemėvaldos įstatymams. Jo turtą paveldėjo ir 

who himself was also of Hungarian origin. From 
the second half of the 18th century, Ustronė 
belonged to noblemen Semaškos.

In the junction of the 18th and 19th centuries, 
Marija Semaškaitė married Apolinar Morawski. 
Having received the manor as dowry, the 
Morawskis lived here until the interwar period. 
Their son, Stanislaw Morawski (1802–1853), 
was a famous doctor and writer. He graduated 
from the Faculty of Medicine of Vilnius University, 
participated in the Filaret activity, for what scarcely 
avoided prison. Having defended his doctoral 
dissertation, he worked in St Petersburg for 
some time. After an unhappy love story he came 
to Jundeliškės, where he was known as a loner 
and started writing memoirs. Probably the most 
famous of them are “Keleri mano jaunystės metai 
Vilniuje 1818–1825” (A Few Years of My Youth 
in Vilnius 1818–1825). Most often he signed 
his articles by the pseudonym of “Pustelninkas” 
(Loner). 

Having no children or close relations,  
S. Morawski decided to will the manor to his 
servants and to divide the land into sites and give 
it to peons and peasants. However, the will was 
not executed as it opposed the law of bondage 
land management. His property was inherited 
and managed by his cousin, Apolinar Morawski. 
During the interwar period the manor was bought 
by a famous scientist, Colonel Juozas Vėbra. 
Several years ago the manor of Ustronė was 
privatized and all the houses were turned into 
apartments. 

The main building of the manor built at the end 
of the 18th century by Semaškos has remained 
till the present time. It has features of classicism 
– the portico with four pillars, triangular pediment. 
Some of the utility buildings of the manor and a 
park are also extant. The Jundeliškės Park was 
established in the second half of the 19th century. 
It does not have a strict spatial construction and 
was planned spontaneously. The park covers 
around 4 ha. It boasts an old, long parkway of tall 
lindens, and a 33 m high linden. Nearby, northern 
red oaks, pin oaks, various nut-trees grow: walnut 
tress, Manchurian nut trees, butternut trees and 
even a Japanese walnut tree. As the summer 
ends, dahlias start to bloom in the manor parterre. 
It is maintained that dahlias were first brought to 
Lithuania by S. Morawski. Over time, dahlias 

Stanislovas Moravskis  
(1802–1853)

Ustronės dvarą vėliau valdė pusbrolis Apolinaras 
Moravskis. Tarpukaryje dvarą nusipirko žinomas 
mokslininkas pulkininkas Juozas Vėbra. Prieš 
keletą metų Ustronės dvarą leista privatizuoti – 
visuose namuose įrengti butai.

Iki šių dienų išliko Semaškų XVIII a. pab. 
statytas dvarelio gyvenamasis namas, turintis 
klasicizmo bruožų (4 kolonų portikas, trikampis 
frontonas). Išliko ir dvaro ūkinių pastatų, parkas. 
Jundeliškių parkas įkurtas XIX a. antrojoje 
pusėje. Jis neturi aiškios erdvinės konstrukcijos, 
suplanuotas gana stichiškai. Parkas užima 
apie 4 ha. Jo puošmena – senoji ilga aukštų, 
pavienių liepų alėja ir 33 m aukščio liepa. 
Šalia auga šiauriniai ir pelkiniai ąžuolai, įvairūs 
riešutmedžiai: graikiniai, mandžiūriniai, pilkieji, 
net lipnieji. Vasaros pabaigoje dvarelio gėlių 
darželyje pradeda žydėti jurginai. Teigiama, kad 
jurginus pirmasis į Lietuvą atvežė St. Moravskis. 
Ilgainiui iš Jundeliškių jurginai paplito po visos 
Lietuvos kaimų darželius.

Nemajūnai

Nemajūnai – senas bažnytkaimis, išsidėstęs 
Punios kilpos išorinėje dalyje, dešiniajame 
Nemuno krante. Pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose Nemajūnai minimi XIV a. kryžiuočių 
žvalgų pranešimuose. Po dviejų šimtmečių 
vietovė tapo miško ruošėjų ir plukdytojų 
gyvenviete. Miestelėnai greitai praturtėjo, 
kūrėsi amatininkai, sklypus čia gavo karališkieji 
valstiečiai. XVIII a. – Nemajūnų klestėjimo 
laikotarpis. Netoli miestelio, Panemunio dvare, 
priklausiusiame Bartosevičiams, buvo pastatyti 
nauji mediniai rūmai, suplanuotas ir užsodintas 
parkas su altanomis ir tvenkiniais. Netrukus 
miestelis gavo herbą ir savivaldos teisę, 
tačiau po 1863 m. sukilimo Nemajūnai tapo 
užkampiu ir gyvybingumą palaikė tik faktas, kad 
Nemunu ėjo siena su Prūsija. Nemuno vingiai 
ir aplinkiniai miškai buvo puikus prieglobstis 
kontrabandininkams bei pasienio plėšikams. 
Miestelyje stovėjo vandens malūnas, vilnų 
karšykla, būta keleivinių ir krovininių keltų, 
sielininkų kontorų, kelios užeigos. Čia kūrėsi 
totoriai, žydai, baltarusiai ir rusai. Šiandien 
savita valakinė gyvenvietės struktūra, gatvių ir 
kelių tinklas, archeologinės, architektūrinės bei 
memorialinės vertybės saugomos Nemajūnų 

spread from Jundeliškės to other parterres of 
Lithuanian villages. 

Nemajūnai

Nemajūnai is an old village situated on the 
outer part of the Punia Loop, on the right bank 
of the Nemunas. Nemajūnai was first mentioned 
in written sources in the 14th century messages 
of Teuton scouts. Two hundred years later, the 
place became a settlement of loggers and rafters. 
The townspeople got rich, the craftsmen were 
settling down, royal peasants received land sites 
here. The 18th century was a period of prosperity 
for Nemajūnai. Next to the town, in Panemunys 
estate that belonged to Bartosevičiai, a new 
wooden manor was built, a park with arbours 
and ponds was planned and planted. Soon the 
town got a coat of arms and municipal rights; 
however, after the rebellion of 1863, Nemajūnai 
became secluded and life was sustained only by 
the fact that the Nemunas bordered with Prussia. 
The Nemunas loops and surrounding forests was 
an excellent shelter for smugglers and border 
robbers. The town had a watermill, wool carder, 
passenger and freight ferries, offices of rafters, 
several inns. Tartars, Jews, Belarusians, and 
Russians settled down here. Today the distinctive 
structure of the settlement, network of roads, 
archaeological, architectural and memorial values 
are protected by Nemajūnai Urban Reserve. 

A wooden 8. Church of St Apostles Peter 
and Paul (1878) stands in Nemajūnai. It is the 
only original example of a wooden Neo-Gothics in 
Lithuania. Its interior is decorated by the paintings 
of Nikodemas Silvanavičius “Šv.apaštalai Petras 
ir Povilas” (St Apostles Peter and Paul) (1883) on 
the High Altar and “Kristus ir Šv.Marija Magdalietė” 
(Christ and St Mary Magdalene) (1892). In the 
side chapel, a 19th century folk art work is stored 
– a carpet woven from 64 bridal belts. 

The Nemajūnai cemetery houses valuable 
crosses and tombs. Elijošius Nonevičius 
(1863–1931), the pioneer of veterinary science 
in Lithuania rests in this cemetery. In 1888 he 
graduated from the Tartu Institute in Estonia and 
defended a Master’s degree. He was arrested 
for revolutionary activity and imprisoned in  
St Petersburg, Peter and Paul Fortress and later 
on sent to the Caucasus to fight the pig plague. 
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8.

urbanistiniame draustinyje.
Nemajūnuose stovi medinė 8. Šv. apaštalų 

Petro ir Pauliaus bažnyčia (1878 m.), 
vienintelis originalus medinės neogotikos kūrinys 
Lietuvoje, kurio interjerą puošia dailininko 
Nikodemo Silvanavičiaus paveikslai „Šv.
apaštalai Petras ir Povilas“ (1883 m.) didžiajame 
altoriuje bei „Kristus ir Šv. Marija Magdalietė“ 
(1892 m.). Šoninėje koplyčioje saugomas XIX a.  
tautodailės kūrinys – iš 64 jaunamarčių juostų 
surištas kilimas.

Nemajūnų kapinėse yra vertingų kryžių, 
antkapinių paminklų. Šiose kapinėse ilsisi 
Lietuvos veterinarijos mokslo pradininkas 
Elijošius Nonevičius (1863–1931). 1888 m. jis 
baigė Tartu institutą, Estijoje, apsigynė magistro 
laipsnį. Už revoliucinę veiklą buvo suimtas, 
kalėjo Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje,  
vėliau išsiųstas į Kaukazą kovoti su kiaulių maru. 
1892 m. kalėjo Vilniuje, Lukiškių kalėjime, o po 
to atvyko į Nemajūnus ir užsiėmė veterinarijos 
gydytojo praktika. Po nesėkmingos santuokos 
su Ustronės dvarininkaite, jis vėl sugrįžo į Vilnių 
ir pasinėrė į mokslinius darbus bei aktyvią 
visuomeninę veiklą, priklausė nelegaliam lietuvių 
inteligentų rateliui „Dvylika Vilniaus apaštalų“.

Prasidėjus rusų–japonų karui, E. Nonevičius 
buvo išsiųstas į Odesą, ten gyveno ketverius 
metus, o po to išsikėlė į Maskvą, kur M. Bliu-
mentalio chemijos ir bakteriologijos institute dės-
tė bakteriologiją.

In 1892 he was imprisoned in Vilnius, at the 
Lukiškės prison, and then came to Nemajūnai 
to engage in veterinarian practice. After an 
unsuccessful marriage to a lady of Ustronė, he 
returned to Vilnius and plunged into scientific 
work and social activity, became a member of an 
illegal circle of Lithuanian intelligentsia “Twelve 
Apostles of Vilnius”. 

At the beginning of the Russian–Japanese 
war, E. Nonevičius was sent to Odessa and lived 

Elijošius  
Nonevičius  

(1863–1931)

1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Vilniuje, vėliau 
Kaune. Įkūrė Veterinarijos departamentą (buvo 
jo direktoriumi), karo veterinarijos bakteriologinį 
kabinetą. 1929 m., išėjęs į pensiją, su antrąją 
žmona Sofija apsigyveno Nemajūnuose. 
Tvenkiniuose augino karpius, atliko žuvivaisos 
tyrinėjimus ir rašė mokslinius straipsnius. Už 
žvejybos įrankių ir žuvų apdorojimo priemonių 
kolekciją žemės ūkio parodoje buvo 
apdovanotas aukso medaliu. E. Nonevičius 
gyvendamas Nemajūnuose veltui gydė 
neturtingų valstiečių gyvulius, todėl žmonių 
buvo mėgiamas, vadintas „kiaulių daktaru“. 
Buvo įsteigęs stipendiją pažangiems 
Lietuvos veterinarijos akademijos 
studentams.

9. Kapinių koplyčioje, statytoje 
XIX a. viduryje, palaidotas Jundeliškių 
dvarininkas, gydytojas ir rašytojas  
St. Moravskis. Kadaise koplyčioje buvo 
fisharmonija, per Vėlines vykdavo 
pamaldos. Dabar koplyčia tarsi 
mažas muziejus: įdomi architektūra, 
seni kryžiai ant sienų, kukli, bet daili 
ekspozicija apie St. Moravskį. Menama kapo 
vieta pažymėta tamsaus akmens plokšte su 
užrašu: STANISLOVAS MORAVSKIS (1802 – 
1853).

Nemajūnuose, 598 km atstumu nuo 
Nemuno ištakų Baltarusijoje, stovi viena 
seniausių Lietuvoje 10. vandens matavimo 
stočių, įkurta dar 1910 m. Kasdien matuotas 
ir tebematuojamas Nemuno vandens lygis, 
stebėti potvyniai, tirti ledo reiškiniai, skaičiuotas 
debitas.

Po Nepriklausomybės atgavimo tyrimus at-
naujino profesorius Steponas Kolupaila (1892-
1964). Gimęs Latvijoje, mokslus baigęs Rusijo-
je, tačiau dėl komplikuotų santykių su tarybų 
valdžia priverstas grįžti į tėvo gimtinę Lietuvą, 
St. Kolupaila tapo Lietuvos hidrologijos mokslo 
tėvu. Iki profesoriaus atvykimo į Lietuvą niekas 
negirdėjo žodžio „hidrologija“. St. Kolupaila su-
prato, kad melioracijos, hidrotechnikos, energe-
tikos ir kitiems projektams būtina upių nuotėkių 
stebėjimo programa. Jis daug dirbo visuomeni-
niais pagrindais, tyrinėjo upes, ežerus ir kitus 
krašto vandenis vasaros atostogų metu, žadino 
visuomenės susidomėjimą straipsniais, siunčia-
mais turbūt į visus tuo metu ėjusius laikraščius 

there 
for four years. Then 
he moved to Moscow and taught bacteriology 
at M. Blumenthal Institute, in the Faculty of 
Chemistry and Bacteriology. 

He returned to Lithuania in 1918 and worked 
in Vilnius and later on in Kaunas. He established 
the Department of Veterinary (was its director) 
and Bacteriological room for war veterinary. 
Having retired in 1929 he settled down in 
Nemajūnai with his second wife Sofija. There he 
grew carp in ponds, researched fish breeding 
and wrote scientific articles. He was awarded a 
gold medal for the collection of fishing tools and 
fish processing instruments in an agricultural 
exhibition. When residing in Nemajūnai,  
E. Nonevičius treated the animals of poor 
peasants for free and therefore, was liked by 
people and called “pig doctor”. He founded a 
scholarship for advanced students of Lithuanian 
Veterinary Academy. 

9. In the Cemetery Chapel built in the middle 
of the 19th century, a landlord of Jundeliškės, 
the doctor and writer, S. Morawski, was buried. 
Formerly, the chapel had a harmonium and mass 
was held on All Soul’s Day. Now the chapel is 

9.
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10.

ir žurnalus. Mokslo populiarinimo straipsniuose 
profesorius skyrė itin didelį dėmesį melioracijai, 
hidroenergetikai, hidrotechninei statybai, kraš-
totyrai, kelionės įspūdžiams, Lietuvos upėms ir 
ežerams.

1940 m. profesoriaus bibliografijoje jau ga-
lima suskaičiuoti apie 400 mokslo darbų bei 
mokslo populiarinimo straipsnių. Tarp jų pažy-
mėtini du „Hidrometrijos“ tomai, du „Hidrometri-
jos metraščio“ tomai ir kt. Monografijoje „Nemu-
nas“ patalpinti išsamūs straipsniai apie Birštoną, 

Steponas  
Kolupaila  
(1892-1964)

like a small museum: interesting architecture, old 
crosses on the walls, with a humble, yet delicate 
exposition about S. Morawski. The apparent 
place of the grave is marked by a dark stone plate 
with the engraving: STANISLOVAS MORAVSKIS 
(1802–1853). 

In Nemajūnai, 598 km down from the 
headwaters of the Nemunas in Belarus, there 
is a 10. water measuring station, which 
was established in 1910–one of the oldest in 
Lithuania. The water level of the Nemunas has 
been and still is measured every day, tides were 
monitored, phenomena of ice were researched, 
and the yields were calculated. 

After the restoration of independence, 
research was recommenced by professor 
Steponas Kolupaila (1892–1964). He was 
born in Latvia, studied in Russia but due to 
complicated relations with the Soviet government 
he was forced to return to his father’s homeland 
– Lithuania. S. Kolupaila became the father of 
hydrology in Lithuania. Before the professor 
came to Lithuania, no one had heard the term 
“hydrology”. S. Kolupaila understood that for 
reclamation, energetic, hydrotechnical, and other 
projects, the run-off monitoring programme was 
necessary. He researched the rivers, lakes and 
other waters of the country during his summer 
vacations, and roused public interest through 
articles which were sent probably to every paper 
and magazine of the time. In science promotion 
articles the professor gave much attention to 

jo istoriją, geografiją, mineralinio vandens tyri-
nėjimus. St. Kolupaila buvo ir geras fotografas, 
nuotraukomis iliustravęs daugelį savo darbų. Jis 
jau tada naudojo nepozityvines spalvotas foto-
juostas, spalvotomis skaidrėmis iliustruodavo 
savo paskaitas hidrometrijos tematika.

Pokario metais St. Kolupaila buvo priverstas 
emigruoti į Vakarus. 1948–1962 m. dirbo 
Notrdamo universiteto profesoriumi. Jame 
įkūrė Hidraulikos laboratoriją, JAV išleido keletą 
knygų, sukūrė metodą upių žiemos debitams 
skaičiuoti, kuris iki šiol vadinamas lietuviškuoju 
metodu. Profesorius aktyviai dalyvavo išeivijos 
lietuvių gyvenime. Daugelio straipsnių Bostone 
leistos „Lietuviškos enciklopedijos“ autorius ir 
redaktorius.

Nemuno pažabojimo istorija

Virš Nemuno kilpų ne kartą buvo pakibęs 
Damoklo kardas. Energetikų ir inžinierių žvilgsniai 
krypo į šias kilpas – planuota statyti elektrinę 
ties Nemajūnais, Birštonu, Prienais. Norėta 
Nemajūnų–Verknės kanalu ištiesinti Nemuno 
kilpas, sutrumpinti ir sustiprinti Nemuno srovę, o 
gavus tikrą krioklį, pigiai gaminti elektros energiją. 
Buvo apskaičiuota, kad elektrinės galingumas 
būtų apie 20 000 arklio jėgų (šiandien tai maži 
skaičiai, o tais laikais – elektros energijos būtų 
pakakę visai Lietuvos pramonei bei miestams). 
12 km ilgio kanalo projektui buvo pritarta, tačiau 
jo įgyvendinimą sustabdė Pirmasis pasaulinis 
karas.

Atgavus Nepriklausomybę, vėl susidomėta 
hidroelektrinės statyba. Spaudoje beveik nebu-
vo Nemuną ginančių pasisakymų. Net literatūros 
klasikas Vaižgantas žavėjosi „amžiaus projektu“ –  
būsimu Nemuno sutramdymu. Tik hidrologas 
St. Kolupaila prasitarė, kad gaila būtų Nemuną 
prarasti. Šį kartą kilpas išgelbėjo lėtas politikų 
mąstymas ir projekto brangumas.

1921 m. inžinieriai Vladas Pauliukonis, 
Dovas Kairys, Juozas Skripkus, Jonas Šliogeris 
ir prelatas Konstantinas Olšauskas padavė 
prašymą Finansų, prekybos ir pramonės 
ministerijai registruoti bendrovės „Galybės“ 
įstatus. Jos tikslas - „gamint elektros jėgą, kuri 
varys dirbtuvių mašinas, veš traukinius, apšvies 
miestus, miestelius ir kaimus, o taipogi išdirbs 
trąšas“. 1923 m. pabaigoje K. Olšauskas su 

reclamation, hydro-energetic, hydro-technical 
construction, regional studies, travel impressions, 
and Lithuanian rivers and lakes. 

In 1940, the bibliography of the professor 
amounted to 400 scientific works and science 
promotion articles.  Among them were two 
volumes of “Hidrometrija” (Hydrometry), 
two volumes of “Hidrometrijos metraštis” 
(Hydrometric Yearbook), etc. The monograph 
“Nemunas” contains comprehensive articles on 
Birštonas, its history, geography, and research 
on its mineral waters. S. Kolupaila was also a 
good photographer and illustrated many of his 
works by pictures. Even at that time he used 
negative colour film and illustrated his lectures on 
hydrometry with coloured slides. 

After World War II, S. Kolupaila was forced 
to emigrate to the West. From 1948 to 1962 he 
was a professor at the University of Notre Dame. 
At Notre Dame he established the Laboratory of 
Hydraulics, published several books, invented 
the method to calculate winter yield of the rivers, 
which is still called the Lithuanian method. The 
Professor actively participated in the life of 
Lithuanian emigrants. He was also the author 
and editor of many entries in the “Lithuanian 
Encyclopaedia” which was published in Boston. 

The Story of Putting a halter on the 
Nemunas

The Nemunas Loops have faced the threat 
of destruction many times. Engineers and 
energetics had plans for them: to build a power 
plant at Nemajūnai, Birštonas, and Prienai; to 
straighten the loops by the Nemajūnai-Verknė 
canal, shorten and strengthen the current of the 
Nemunas, and after having made a waterfall, to 
produce cheap power. It was calculated that the 
capacity of the plant would have been 20 000 
horsepower. Today such capacity is deemed small 
but at that time there would have been enough 
power to supply all the Lithuanian industries and 
towns. The project of the 12 km long canal was 
approved but its implementation was stopped 
because of World War I. 

After the restoration of independence, 
building the power plant came on the table again. 
There were hardly any statements protecting the 
Nemunas in the press. Even the prominent writer, 
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inžinierium V. Pauliukoniu išvyko į Ameriką 
platinti „Galybės“ akcijų. Jų pardavė už 50 000 
dolerių, bet tyrinėjimams ir realiems darbams vis 
dar trūko nemažai lėšų. Buvo paimta 600 000 
dolerių paskola, tačiau tolimesnis surinktų lėšų 
likimas nežinomas.

Tik pastačius Kauno hidroelektrinę ir 
Elektrėnų šiluminę elektrinę, nuspręsta palikti 
kilpas poilsiautojams, susirūpinta gamtos ir 
kultūros paveldo vertybių apsauga. Jei „amžiaus 
projektas“ būtų buvęs įgyvendintas šiandien 
turėtume menkutę elektrinę, galinčią aprūpinti 
energija aplinkinius miestelius, bet neturėtume 
Nemuno vingių, Punios šilo, Verknės slėnio. 
Nemunas jau būtų tekėjęs tiesiu lyg styga 
kanalu, o gamtos didybę ir turtingą praeitį 
primintų negyvi skardžiai ir vieniši piliakalniai.

Siponys. Siponių atodanga

11. Siponių kaimas išsidėstęs dešiniajame 
Nemuno krante, išsaugojęs nemažai etnografinių 
elementų. Raiškus upės slėnis, kuriame žmonės 
nuo seno užsiima žemdirbyste, lėmė savitą 
kraštovaizdį, kuris kartu su Siponių atodanga 
yra saugomas Siponių kaimo kraštovaizdžio 
draustinyje. Siponių kaimo apylinkėse galima 
įžvelgti žemės dalinimo valakais požymius, 
kurie matyti iš sodybų ir laukų išdėstymo. Čia 
būta nemažo dvaro, bet šiandien belikusi tik 
dalis parko, medžių alėja ir dalis raudonų plytų 
tvarto.

Vaižgantas, was fascinated by the “project of 
the century” – putting a halter on the Nemunas. 
Only the hydrologist S. Kolupaila mentioned that 
it would be a pity to lose the Nemunas. This time, 
the loops were saved by the slow activity of the 
politicians and the high cost of the project. 

In 1921, the engineers Vladas Pauliukonis, 
Dovas Kairys, Juozas Skripkus, Jonas Šliogeris 
and the prelate Konstantinas Olšauskas submitted 
an application to the Ministry of Finance, Trade 
and Industry to register the Articles of Association 
of a company “Galybė” (Power). Its purpose was 
to “produce electricity, which would power the 
machinery of workshops, drive trains, light cities, 
towns and villages, and also produce fertilizer”. 
At the end of 1923, Olšauskas and engineer 
Pauliukonis went to the USA to distribute the 
shares of “Galybė”. They raised 50 000 dollars 
but research and actual implementation required 
much more funds. A loan of 600 000 dollars was 
taken; however, there is no information of the 
further use of the collected funds. 

Only after the Kaunas Hydroelectric Plant and 
Elektrėnai Thermal Power Station were built, it was 
decided to leave the loops to the tourists, and the 
protection of natural and cultural heritage values 
came into focus. If “the project of the century” had 
been implemented, today we would have a small 
power plant supplying the surrounding towns, but 
we would not have the Nemunas Loops, Punia 
Forest, or the Verknė valley. The Nemunas would 
flow through a straight canal and the magnitude 

Siponių atodangos aukštis yra 35 m, 
ilgis – 600 m. Joje slūgso paskutiniojo mūsų 
planetos geologinio periodo (kvartero) uolienos: 
smėlis, žvyras, molis, moreninis priemolis. 
1997 m. atodanga paskelbta geologiniu gamtos 
paminklu.

Matiešionys

Profesoriaus Jono Kazlausko (1930–
1970) gimtinėje – 12. Matiešionių kaime – 
lankytojus pasitinka Ipolito Užkurnio sukurta 
skulptūra. 1996 m. senoji profesoriaus tėviškės 
sodyba pasipuošė aštuoniais tautodailininkų 
sukurtais stogastulpiais, kurie žymi svarbiausius 
kalendorinius Saulės laidos taškus (žiemos 
ir vasaros saulėgrįžos, rudens ir pavasario 
lygiadienių dienas) bei profesoriaus gyvenimo 
datas (gimimo, dingimo, kūno suradimo ir 
laidotuvių). Visa kompozicija simbolizuoja 
gamtos gyvenimo ciklą.

Jonas Kazlauskas - filologijos mokslų 
daktaras, VU profesorius, kalbos istorikas, 
fonologas, „Istorinės lietuvių kalbos gramatikos“ 
autorius, Valstybinės premijos laureatas. 
Profesorius gimė Matiešionyse, dirbo Vilniaus 
universitete, tačiau produktyvią jo veiklą 
nutraukė paslaptinga žūtis, prie kurios, kaip 
manoma, prisidėjo KGB darbuotojai.

of the nature and the rich past would be lost and 
instead be replete with dead slopes and lonely hill 
forts. 

Siponys. The Siponys Outcrop

11. Siponys village is situated on the right 
bank of the Nemunas and has preserved many 
ethnographic elements. The expressive valley 
of the river, where people have engaged in 
agriculture since old times, determined distinctive 
landscape, which together with the Siponys 
Outcrop is protected by the Siponys Countryside 
Landscape Reserve. In the vicinity of Siponys 
there are signs of dividing the land into valaks, 
which is seen from the arrangement of the 
homesteads and fields. Formerly there was a 
large estate; however, today there remains only a 
part of the park, a parkway lined with trees, and a 
part of a red-brick cowshed. 

The Siponys Outcrop is 35 m high and 
600 m long. It contains the layers of rocks of 
the latter geological period (Quaternary) of our 
planet: sand, gravel, clay, moraine clay. In 1997 
the outcrop was declared as a natural geological 
monument. 

12.
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Prof. Jonas Kazlauskas 
(1930–1970)

Škėvonių gūbrys ir atodanga

13. Škėvonių pažintinis gamtos takas (ilgis 
1,6 km) vingiuoja prieš 12 000 metų Nemuno 
suformuotu Birštono atragiu ir Škėvonių gūbriu, 
kuris yra saugomas Škėvonių geomorfologiniame 
draustinyje. Gūbrys – „sala“ sausumoje, o atragis 
- sausumos iškilimas, primenantis pusiasalį.

Škėvonių gūbrys yra dešiniajame 
Nemuno krante, šalia kelio Birštonas–Prienai. 
Siauriausioje vietoje jo plotis mažiau nei 100 m, 
o plačiausioje – kiek daugiau kaip 400 m. Beveik 
uždaroje Prienų–Birštono kilpoje Nemunas, 
išplaudamas vis gilesnius sluoksnius, skalavo 
kilpos paviršių iš dviejų pusių – tekėdamas 
link Prienų ir grįždamas atgal. Dar ir dabar 
ilgojo gūbrio „uodegą“ tebelaižo nepasotinami 
Nemuno vandenys, pasiglemždami savo 
duoklę, atidengdami Škėvonių atodangoje 
gūbrio klodus.

Škėvonių gūbrys suklostytas iš geros 
kokybės žvyro, todėl senokai pradėtas kasti. Jo 
naikinimas prasidėjo dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Tada žvyrą veždavo arkliais. Pokario 
metais buvo atidarytas žvyro karjeras, nemaža 
gūbrio dalis buvo negražinamai sunaikinta. 
Karjeras grėsmingai plėtėsi Birštono link, ir jei ne 
Didžiųjų Nemuno kilpų kraštovaizdžio vertybių 
propaguotojai (P. Kavaliauskas, G. Daniulaitis), 

Matiešionys

In the birthplace of professor Jonas 
Kazlauskas (1930–1970), 12. Matiešionys 
village, visitors are met by a sculpture created 
by Ipolitas Užkurnys. In 1996 the old homestead 
of the professors was decorated by eight pillars 
made by folk artists, which represent the main 
calendar points of the Sun (winter and summer 
solstices, autumn and spring equinoxes) and the 
dates of the professor’s life (birth, disappearance, 
finding the body, and burial). The composition 
symbolizes the life cycle of nature. 

Jonas Kazlauskas – doctor of philology, VU 
professor, language historian, phonologist, the 
author of “Istorinė lietuvių kalbos gramatika” 
(Historical Grammar of the Lithuanian Language), 
and laureate of National Premium. The professor 
was born in Matiešonys, worked at Vilnius 
University, but his efficient activity was terminated 
with a mysterious death, which may have been 
induced by the KGB. 

Škėvonys Ridge and Outcrop

13. The Škėvonys Educational Natural 
Path (1.6 km long) winds through Birštonas 
Crest formed by the Nemunas 12 000 years ago 
and Škėvonys Ridge, protected by Škėvonys 

13.

šiandien jo jau gal nebeturėtume.
Škėvonių gūbrio įsaulyje esančiuose 

atviruose šlaituose paplitęs melsvasis 
gencijonas. Nors įrašytas į Lietuvos raudonąją 
knygą, tačiau regioniniame parke jis nėra retas 
– auga beveik visur, kur yra sausų atvirų šlaitų ir 
pamiškių. Sausoje saulėtoje panemunės pievoje 
gyvena labai retos, į Lietuvos raudonąją knygą 
įrašytos stepinių drugių rūšys: raudonžiedis 
marguolis, stepinis melsvys ir pietinis marguolis. 
Lietuvoje jie gyvena tik Nemuno šlaituose nuo 
Druskininkų iki Birštono.

Nemuno slėnio šlaituose nemažai įspūdingų 
kvartero amžiaus uolienų atodangų. Viena 
žinomiausių – Škėvonyse. Atodanga tęsiasi 
daugiau nei pusę kilometro, jos aukštis siekia 
31 m. Škėvonių atodanga nuo 1984 m. yra 
valstybinis gamtos paminklas. Ji įtraukta į 
vertingiausių Šiaurės vakarų Europos geologinių 
objektų sąrašą. Atodanga išvaizdi, tačiau 
geriausia ja grožėtis plaukiant Nemunu arba nuo 
kito upės kranto, Giraitiškės poilsiavietės. Ant 
pačios atodangos įrengta regykla, nuo kurios 
atsiveria įspūdingi Nemuno ir jo slėnio vaizdai. 

Geomorphologic Reserve. The ridge is an “island” 
on the land and the crest is an elevation of land 
resembling a peninsula. 

Škėvonys Ridge is on the left bank of the 
Nemunas, close to the Birštonas-Prienai road. At 
its narrowest place, it is less than 100 m wide, 
and at its widest – over 400 m. In the almost 
enclosed loop of Prienai-Birštonas, the Nemunas 
uncovering deeper layers washed the surface 
on both sides – flowing towards Birštonas and 
coming back. Even today the “tail” of the ridge 
is washed by the Nemunas waters, which take 
their toll and uncover the strata of the Škėvonys 
outcrop. 

The Škėvonys Ridge is formed of high 
quality gravel and was started to dig long ago. 
Its destruction started before World War II. At 
that time the gravel was carried by horses. After 
the war, a gravel pit was opened and a large 
part of the ridge was irrecoverably destroyed. 
The pit was expanding towards Birštonas. If not 
for the advocates of the Great Nemunas Loops 
landscape (P. Kavaliauskas, G. Daniulaitis), we 
would probably not have it today.

On the open sunny slopes of Škėvonys 
Ridge grows the cross gentian. Although it is 
included in the Lithuanian Red Data Book, it is 
not rare in the Regional Park and grows almost 
everywhere on dry open slopes and skirts of 
forests. In the dry and sunny meadows of the 
Nemunas very rare species of step moths 
included in the Lithuanian Red Data Book can 
be found: the chalk hill blue, zygaena angelicae, 
and zygaena ephialtes. In Lithuania they live 
only along the slopes of the Nemunas from 
Druskininkai to Birštonas. 

On the slopes of the Nemunas valley there 
are many impressive outcrops of the Quaternary 
period. One of the most famous is in Škėvonys. 
The outcrop stretches for more than half a 
kilometre and is 31 m high. The Škėvonys 
Outcrop has been a national natural monument 
since 1984. It is also included on the list of most 
valuable geological objects in north-west Europe. 
The outcrop is scenic and is best seen when 
sailing the Nemunas or from the opposite bank, 
Giraitiškė campsite. On the outcrop there is an 
observation deck, where an impressive view of 
the Nemunas and its valley opens up. 
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Prienų kilpa. Prienų kultūros paveldo 
objektai

17 km ilgio Prienų kilpa yra trumpiausia iš 
Didžiųjų Nemuno vingių. Jos sąsmaukos plotis 
vos 1,2 km. Ant Birštono atragio viršūnės buvo 
unikali galimybė iš vieno taško pamatyti dvi 
Nemuno vandens juostas – išvysti Nemuną, 
tekantį link Prienų, ir grįžtantį atgal. Per ilgus 
metus ši vieta užaugo medžiais bei krūmais, 
užstojančiais reginį. Prienų ir Birštono kilpa 
bene labiausiai žmogaus veiklos pakeista, 
sukultūrinta, užstatyta.

14. Prienų popieriaus dirbtuvės įsikūrusios 
ant sraunaus Drubengio kranto, netoli upelio 
žiočių, prie pat Prienų. Dar ir šiandien vietovė 
vadinama Popierne. Tai viena seniausių ir 
stambiausių popierių gaminusių įmonių to meto 
Lietuvoje. Niekas tiksliai negali pasakyti, kada 
ji pastatyta, bet aišku, kad 1701 m. švedams 
puolant Lietuvą, buvo sudegintas vandens 
malūnas bei popieriaus gamybos įmonė. Vėliau 
kunigaikščio K. Sapiegos iniciatyva įmonė buvo 
atkurta. Jo kvietimu vokietis G. Thierbachas 
patobulino popieriaus gamybos technologijas. 
Popieriaus masė buvo pilstoma ir presuojama 
rankomis, popieriaus lakštuose įspaudžiamas 

The Prienai Loop. Cultural Heritage 
Objects of Prienai 

The 17 km long Prienai Loop is the shortest 
of the Great Nemunas Loops. The width of its 
isthmus is just 1.2 km.  At the peak of the Birštonas 
Crest there used to be a unique possibility to 
see two lines of the Nemunas waters from one 
place: flowing towards Prienai and coming back. 
In years this place covered in trees and bushes 
that block out the view. The Prienai and Birštonas 
Loop is probably the most affected by human 
activity, cultured and built-up. 

14. Prienai Paper Factory is situated on a 
bank of the rapid Drubengis River, close to its 
mouth next to Prienai. Even today the place is 
called “Popierne” (of paper). It was one of the 
oldest and largest paper production companies in 
the then Lithuania. No one can tell when exactly 
it was built, but it is known that when the Swedes 
attacked Lithuania in 1701, a water mill and a 
paper factory were burnt down. Later on, on the 
incentive of duke K. Sapiega, the factory was 
restored. On his invitation, German G. Thierbach 
improved the technology of paper making. 
The paper mass was poured and pressed by 

15.

vandenženklis – Sapiegų herbas su užrašu 
„Prienai. G. Thierbach“. Drubengio tvenkinyje 
buvo pūdomi, paskui malami skudurai. Iš jų 
buvo gaminamas aukštos kokybės popierius. 
Gamintas baltas ir spalvotas bei vyniojamasis 
popierius, kartonas. Produkcija buvo vežama į 
Maskvą, Varšuvą, Peterburgą. Vėliau vietovėje 
buvęs nedidelis degtukų fabrikėlis. Fabrikas 
sunyko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
pralaimėjęs konkurencinę kovą moderniau 
įrengtiems Naujosios Vilnios ir Kučkuriškių 
popieriaus fabrikams. Vėliau čia buvo malūnas, 
vilnų karšykla.

15. Prienų vandens malūnas stovi Prie-
nų dvarvietės teritorijoje. Jis pastatytas XIX a.  
pradžioje ir veikė iki 7-ojo dešimtmečio. Vėliau 
buvo rekonstruotas – įkurtas viešbutis „Revuo-
na“. Iš vienos pusės jį supa Nemunas, iš kitos 
parkas, šalia piliavietė. Tai svarbiausia istorinė 
Prienų miesto dalis.

Žvėrinčiaus miškas

Prienų–Birštono kilpoje plyti Žvėrinčiaus 
(Žvėryno) miškas. Jo plotas apie 700 ha. 
Žvėrinčiaus miškas išsaugojo senąjį pavadinimą, 
primenantį karališkąsias medžiokles. Įspūdingų 
medžioklių aprašymus paliko Lietuvos poetas 
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640) 
odžių cikle „Miškų žaidimai“. Kūrinyje minimas ir 

hand and bore a watermark – the coat of arms 
of the Sapiehas and the inscription “Prienai. 
G. Thierbach”. In the Drubengis pond tatters 
were putrefied, then ground, and high quality 
paper was made. The products included white 
and coloured paper, wrappers and cardboard. 
It was exported to Moscow, Warsaw, and  
St Petersburg. Later, a small factory of matches 
was built. The factory withered before World War 
I due to competition with modern Naujoji Vilnia 
and Kučkuriškės paper factories. Later on there 
was a mill and wool carder. 

15. Prienai Watermill stands in the territory 
of Prienai estate. It was built at the beginning 
of the 19th century and operated until the 
1860’s. Later, it was reconstructed and the hotel 
“Revuona” was established at the location. On 
one side it is surrounded by the Nemunas and 
on the other side a park. Nearby is the place of 
a former castle. It is the most important historical 
place of Prienai. 

Žvėrinčius Forest

In the Prienai–Birštonas Loop stretches 
the Žvėrinčius (Žvėrynas) Forest. It covers an 
area of 700 ha. The Žvėrinčius Forest 
has preserved its old name 
reminiscent to the 
r o y a l 
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Ž v ė r i n č i a u s 
miškas. Beveik uždaros Nemuno kilpos, į kurias 
suvarydavo žvėris, sudarė palankias sąlygas 
medžioklei.

Žvėrinčiaus miške auga reta savita papras-
tosios pušies forma – apykaklinė pušis, dar 
vadinama skiedrine pušimi. Ji atkreipia net ir 
medžiais nesidominčių praeivių dėmesį. Pušies 
žievės plokštelės kamiene sudaro savotiškus 
gūbrius, primenančius stogelius aplink medžio 
liemenį, medis atrodo lyg apykaklėmis pasipuo-
šęs. Apykaklės susidaro ant 40–60 metų am-
žiaus pušų. Ši reta forma aptinkama nedauge-
lyje šalių – Vokietijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. 
Lietuvoje apykaklinių pušų forma rasta Dubra-
vos, Trakų bei Žvėrinčiaus miškuose.

Šalia apykaklinės pušies ilgus šimtmečius 
žaliavo 16. Žvėrinčiaus ąžuolas. Pasak 
legendos, po jo šakomis medžioklės metu 
ilsėjosi Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas. 
Tačiau 2005 m. uragano „Ervinas“ metu 1,8 m 
skersmens ir 15 m aukščio senolis atgulė ant 
miško samanų poilsiui ir ilsisi ten iki šių dienų. 
2008 m., pažymint Lietuvos Sąjūdžio 20-ąsias 
metines, Birštono gimnazijos moksleiviai 
pasodino „Kartų ąžuolą“, link kurio veda 
sąjūdiečių pasodinta ąžuoliukų alėja.

1999 m. buvęs sveikatingumo takas Žvė-
rinčiaus miške tapo dviračių-pėsčiųjų taku 
(15 km ilgio), kurio aplinką paįvairina Prienų 
ir Birštono medžio drožėjų skulptūros, poilsio 
ir sporto aikštelės. Didžiąją Žvėrinčiaus tako 
trasos dalį sudaro asfaltuota tako danga, ve-

16.
17.

hun ts . 
Descriptions of impressive hunts 

were left by the Lithuanian poet, Motiejus 
Kazimieras Sarbievijus (1595–1640), in a cycle 
of odes “Silviludia” (Woodland Notes). The work 
also mentions the Žvėrinčius Forest. Almost 
enclosed loops of the Nemunas, where the game 
was driven, provided auspicious conditions for 
hunting. 

In the Žvėrinčius Forest grows a rare and 
distinctive variety of a common pine – Pinus s. 
f. annulata Caspary, so-called the collared pine. 
It draws attention even of those, who are not in-
terested in trees. The plates of the pine bark form 
peculiar ridges that resemble small roofs around 
the trunk, so the tree looks as if it was wearing 
collars. The “collars” take form on the pines at 
40 to 60 years of age. This rare variety is found 
in few countries – Germany, Poland, Belarus. In 
Lithuania the collared pines were found in the 
forests of Dubrava, Trakai, and Žvėrinčius. 

Next to the collared pine 16. the Žvėrinčius 
Oak has been growing for many centuries. The 
legend has it that the Grand Duke of Lithuania, 
Vytautas, was resting under its branches during 
a hunt. However, in 2005, during hurricane 
“Ervinas”, the 1.8 meter in diameter and 15 meter 
high tree was laid on the moss of the forest and 
remains there till now. In 2008, commemorating 
the 20th anniversary of the Lithuanian Sąjūdis, 
the students of the Birštonas Gymnasium 
planted “The Oak of Generations”. To the oak 
leads a parkway of oaks planted by the Sąjūdis 
members. 

In 1999, the former wellness path in the 

danti į kelią Prienai-Vilnius (asfaltuoto 
tako ilgis – 10 km). Žvėrinčiaus miške 
galima apžiūrėti ir laukinės gamtos 
karalystę, kurios link veda klampūs 
ir vingiuoti miško keliukai. Nepabūgę 
šios trasos galės stebėti Nemuno sa-
lose gyvenančius ir laikinai apsisto-
jančius migruojančius paukščius: 
mažąsias ir upines žuvėdras, antis, 
kirus, tilvikus.

17. Velniabliūdžio pažintinis 
gamtos takas (ilgis 1,5 km) skir-
tas susipažinti su miško ir pelkės 
bendrijomis, būdingiausiais au-
galais ir gyvūnais. Juo keliauti 
patariama su gidu. Velniabliūdis 
- vienintelė aukštapelkė Prienų kilpoje. Aukš-
tapelkė primena dubenį, užpildytą storu durpių 
sluoksniu, kuriame vanduo susikaupia lyjant 
ar sniegui tirpstant. Svarbiausi aukštapelkės 
augalai - kiminai. Šios samanos neturi šaknų. 
Apatinė kiminų dalis nuolat apmiršta ir grimzta 
gilyn. Taip per daugelį metų susidaro durpės, 
kurios buvo kasamos ir naudojamos purvo 
vonioms Birštono gydyklose. Baigus kasti pra-
sidėjo natūralus pelkės atsikūrimo procesas. 
Įprasti aukštapelkės augalai - kupstiniai švy-
liai, pelkiniai gailiai, spanguolės, siauralapės 
balžuvos, saulašarės. Velniabliūdžio aukš-
tapelkė yra gyvavedžių driežų ir paprastųjų 
angių prieglobstis. Čia galima pamatyti ar iš-
girsti geltonąją kielę, didžiąją kuolingą, rudąją 
devynbalsę.

Birštonas

18. Birštono istorijos kronika rašoma nuo 
viduramžių. Prūsijos kronikininkas Vygandas 
Marburgietis „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ mini, 
kad maršalas Kunas fon Hatenšteinas 1382 m.  
žygio į Lietuvą metu kariuomenę padalino į 
tris dalis – Puniai, Alytui ir Birštonui pulti. XIX 
a. pradžioje istorijos tyrinėtojas Teodoras 
Narbutas Karaliaučiaus archyvuose rado apie 
dvidešimt 1384–1402 m. kryžiuočių žvalgų į 
Lietuvą aprašymų, kuriuose „sodyba ties sūriu 
vandeniu“ vadinama Birsten, Birstan; aprašyta ir 
gerai įtvirtinta medinė pilis ant stataus Nemuno 
skardžio.

Po Žalgirio mūšio, pasibaigus kryžiuočių 

Žvėrinčius 
Forest became a bicycle 
and pedestrian track (15 km long), decorated 
by sculptures made by Prienai and Birštonas 
wood carvers, recreation and sports grounds. 
The larger part of the Žvėrinčius track is an 
asphalt path, leading to the Prienai-Vilnius road 
(the length of the asphalt path is 10 km). In the 
Žvėrinčius Forest one can admire the kingdom 
of wild nature, where swampy and winding paths 
lead. Those daring to follow this route will be able 
to watch the birds living and temporarily stopping 
on the Nemunas islands: little terns, common 
terns, ducks, gulls, and redshanks. 

17. Velniabliūdis Educative Natural Path 
(1.5 km long) is dedicated for learning about 
forest and marsh populations, inherent plants 
and animals. It is recommended to hire a guide 
for this trip. Velniabliūdis is the only raised bog 
in the Prienai Loop. The bog resembles a bowl 
filled with peat, where water collects from the 
rain or melting snow. The main plants of the 
raised bog are sphagna. This type of moss 
does not have roots. The lower part of sphagna 
dies and founders. This way the peat is formed, 
which were dug up and used for mud baths in 
Birštonas spas. After the digging was complete, 
natural recovery of the marsh started. Common 
plants of the marsh are hare’s-tail cottongrass, 
marsh Labrador tea, cranberries, bog-rosemary, 
sundew. The raised bog of Velniabliūdis is the 
habitat of viviparous lizards and common vipers. 
Here one can see or hear the yellow wagtail, the 
Eurasian curlew, the whitethroat. 
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18.

antpuoliams, Birštonas minimas kaip Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių medžioklės dvaras, kurį 
labai mėgęs Vytautas Didysis, Kazimieras 
Jogailaitis su sūnumis bei kunigaikštienė Elena. 
Pasibaigus Jogailaičių dinastijos valdymui 
Birštonas lyderio pozicijas užleido Prienams. 
Tik XIX a. viduryje, pradėjus gydymui naudoti 
mineralinius vandenis, prasidėjo Birštono 
atgimimas.

Birštono kurorto kūrimosi pradžia siejama 
su 1846 m., kai Stakliškių kurorto gydytojas 
Benediktas Balinskis, susidomėjęs Birštono 
šaltiniais, atsiuntė čia ligonę, kuriai nepadėjo 
Stakliškių gydomieji šaltiniai. Birštone ligonė 
pasveiko. Po ilgų tyrinėjimų ir biurokratinių 
procedūrų 1854 m. pabaigoje Rusijos vidaus 

Birštonas

The chronicle of 18. Birštonas history has 
been written since the Middle Ages. A chronicler 
from Prussia, Wigand von Marburg, in the 
“Chronica nova Prutenica” mentions that in 1382, 
marshal Kuno von Hattenstein when marching 
to Lithuania divided the army into three parts 
– to attack Punia, Alytus and Birštonas. At the 
beginning of the 19th century, the researcher of 
history, Teodoras Narbutas, in the archives of 
Königsberg found around twenty notes by Teuton 
scouts to Lithuania dated 1384–1402, where a 
“homestead near salty water” is called Birsten, 
Birstan; a well fortified wooden castle on a steep 
slope of the Nemunas is also described. 

reikalų ministras pasirašė leidimą steigti Birštono 
kurortą. Jau kitais metais buvo pastatyta pirmoji 
gydykla, o XIX a. šeštajame dešimtmetyje 
Birštonas, kaip balneologinis kurortas, buvo jau 
gerai žinomas visoje Rusijos imperijoje. Prieš 
pat Pirmąjį pasaulinį karą gydyklose veikė 72 
vonios, buvo pastatyti 3 viešbučiai, turintys 200 
numerių.

Pirmojo pasaulinio karo metais Birštonas 
smarkiai nukentėjo, likę pastatai buvo išparduo-
ti. Jaunai valstybei trūko lėšų kurortui atstatyti ir 
tvarkyti. Vieninteliam Nepriklausomos Lietuvos 
balneologiniam kurortui (Druskininkai buvo len-
kų okupuoti) grėsė visiškas sunykimas, tačiau 
juo susirūpino Lietuvos Raudonasis kryžius, 
kuris 1924 m. pasirašė sutartį su Sveikatos de-
partamentu ir įsipareigojo modernizuoti kurortą, 
įrengti dumblo vonias, vandentiekį ir kanalizaciją, 
įvesti elektros apšvietimą. Raudonojo kryžiaus 
valdyba visą pelną pasižadėjo skirti kurorto plė-
tojimui ir tobulinimui.

Reikšmingiausiu įvykiu kurortologijos istori-
joje tapo gydymo purvu Birštone pradžia. Pur-
vo gydykla, papuošta Raudonojo kryžiaus em-
blema, pastatyta 1927 m. Raudonojo kryžiaus 
valdybos pastangomis buvo sutvarkytas parkas, 
įrengtas fontanas, ant Vytauto kalno - rezervuarai 
gėlam ir mineraliniam vandeniui. Į visus kurorto 
viešbučius įvestas vandentiekis, kanalizacija bei 
elektra. Organizuotas reguliarus susisiekimas 
autobusais su Kaunu bei Alytumi.

Birštone buvo statomos ne tik sanatorijos 
ir vilos, gražėjo, plėtėsi ir pats miestelis. Su-
formuojama centrinė miestelio aikštė, kurioje 
1939 m. atidengtas paminklas Nepriklausomy-
bės akto signatarui J.Basanavičiui. Patriarcho 
atminimas įamžintas iš kurortinės rinkliavos 
lėšų.

Antrojo pasaulinio karo metu Birštonas 
vegetavo, tačiau išvengė didesnių negandų – 
nukentėjo tik Kurhauzas, kur gaisro liepsnose 
žuvo dailininko Kazio Šimonio tapyti pano. 
Kurortas pradėjo funkcionuoti iš karto po karo. 
1945 m. „Baltojoje viloje“ gydėsi iš Štuthofo 
koncentracijos stovyklos grįžęs rašytojas Balys 
Sruoga. Kaip tik čia jis parašė memuarus „Dievų 
miškas“. Šeštajame dešimtmetyje prasideda 
naujų sanatorijų statyba – lankytojams duris 
atveria sanatorijos „Tulpė“, „Spalis“ ir „Versmė“.

After the Battle of Grunwald, when Teuton 
attacks ceased, Birštonas is mentioned as 
a hunting estate for grand dukes, especially 
favoured by Vytautas the Great, Casimir Jagiellon 
and his sons, and Duchess Elena. When the rule 
of the Jagiellan dynasty was over, Birštonas 
yielded up the position of the leader to Prienai. 
Only in the middle of the 19th century, when 
mineral water started to be used for treatment, 
did the revival of Birštonas begin. 

The start of the foundation of Birštonas resort 
was in 1846, when a doctor from Stakliškės resort, 
Benediktas Balinskis, got interested in the sources 
of Birštonas and sent a patient over who could 
not be treated by Stakliškės remedial sources. 
The patient recovered in Birštonas. After long 
research and bureaucratic procedures, in 1854, 
the Minister of Interior of Russia signed a permit 
to establish the resort of Birštonas. The next year 
the first spa was built, and in the sixth decade of 
the 19th century Birštonas was well known in the 
entire Russian Empire as balneological resort. 
Just before World War I there were 72 baths in 
the spa and 3 hotels with 200 rooms. 

During World War I, Birštonas was severely 
damaged and the remaining buildings were sold 
out. A young state lacked funds to restore and 
maintain the resort. The only balneological resort 
of Independent Lithuania (Druskininkai was oc-
cupied by Poland) faced the threat of decline but 
the Red Cross in 1924 signed an agreement with 
the Department of Health and committed to mod-
ernise the resort, mount mud baths, water supply 
and sewers, and install electricity. The board of 
the Red Cross undertook to allocate all profits for 
the expanse and development of the resort. 

The most significant event in the history 
of resorts was the beginning of treatment with 
mud in Birštonas. Mud spa was built in 1927 
and decorated by the emblem of the Red Cross. 
On the initiative of the board of the Red Cross, 
the park was cleaned, a fountain installed, and 
reservoirs for fresh and mineral water installed 
on Vytautas hill. All the hotels of the resort were 
equipped with water supply, sewers and electricity. 
Regular bus commute with Kaunas and Alytus 
were organised. 

Not only spas and villas were built in Birštonas; 
the town itself was expanding and getting more 
beautiful. The central square of the town was 



32 33

19.

Birštono piliakalnis 

19. Birštono piliakalnis (Vytauto kalnas) 
yra prie pat Nemuno, ties staigiu jo posūkiu rytų 
link. Birštono piliakalnis yra vienas aukščiausių ir 
žinomiausių Lietuvoje. Jo šlaitai statūs, aikštelė 
ovali, apie 70 m ilgio, 35 m pločio. Šiaurės 
vakarinė jos dalis suardyta. Piliakalnio papėdėje 
yra senovės gyvenvietės liekanų. Rasta 
grublėtosios ir žiestosios keramikos.

Ant daugiau nei 30 m aukščio stačiašlaičio 
piliakalnio, turėjusio apie 2500 m² aikštelę ir apie 
80 m² terasą, XIV a. pabaigoje jau stūksojo tvir-
ta, sunkiai paimama medinė Birštono pilis, vie-
naamžė su pirmąja Punios pilimi. Ją supo gilios, 
šaltiniuotos raguvos, klampi šaltiniuota pelkė, 
pylimas ir įtvirtintas papilys. Netoli pilies buvo 
didžiojo kunigaikščio dvaras. Vytauto Didžiojo 
laikais Birštonas buvo strategiškai svarbi vieta. 
Medinė pilis ne kartą buvo pulta kryžiuočių. Pily-
je lankydavosi kunigaikščiai ir kiti didikai, atvyk-
davę į medžiokles, kartais pilis buvo prieglobstis 
nuo karų ir neramumų besislapstantiems. Pilis 
netekusi gynybinės reikšmės ir nunykusi iki XVII a.

formed and in 1939 the monument to the signatory 
of the Independence Act, J. Basanavičius, was 
unveiled. The remembrance of the patriarch was 
eternalized from funds of the resort levy. 

During World War II, Birštonas vegetated, 
yet avoided greater damage. Only the Kurhauz 
sustained loss as the fire destroyed the building   
together with the panels painted by Kazys Šimonis. 
The resort became functional again right after the 
war was over. The writer, Balys Sruoga, having 
returned from the Stutthof concentration camp 
was treated in the White Villa. Here he wrote his 
memoirs “Dievų miškas” (Forest of the Gods). In 
the 50’s, construction of new sanatoriums started: 
“Tulpė”, “Spalis”, and “Versmė” were opened. 

Birštonas Hill fort

19. The Birštonas hill fort (Vytautas hill) 
is on the bank of the Nemunas at its tight bend 
eastwards. The Birštonas hill fort is one of the 
highest and best known in Lithuania. Its slopes 
are steep; the field is oval, 70 m long and 35 m 
wide. The north-western part of it is disrupted. 
At the foot of the hill fort are the remains of an 
ancient settlement. Rough and thrown ceramics 
were found. 

On a 30m high steep-sloped hill fort with a 
2500 m² field and a 80 m² terrace, at the end of 
the 16th century stood a strong and hard to seize 
wooden castle of Birštonas, which was of the 
same age as the Punia castle. It was surrounded 
by deep hollows with many sources, a marsh, 
a mound and reinforced approaches. Close to 
the castle was the estate of the Grand Duke. At 
the time of Vytautas the Great, Birštonas was a 
strategically significant place. The wooden castle 
was attacked many times by the Teutonic Order. 
The castle was often visited by dukes and other 
noblemen, who arrived to hunt; in other cases the 
castle was a shelter from war and turmoil. The 
castle lost its defensive function and withered by 
the 17th century. 

The Vytautas hill became especially famous 
during the interwar period, when it was mentioned 
in the resonant case of the prelate Konstantinas 
Olšauskas (1867–1933). The personage of the 
Catholic community graduated from St Petersburg 
Spiritual Academy, founded the society of 
“Juozapiečiai”, and was one of the founders of the 

Vytauto kalno vardas itin išgarsėjo tarpukariu, 
kai buvo minimas rezonansinėje prelato 
Konstantino Olšausko (1867–1933) byloje. 
Katalikų visuomenės veikėjas baigė Peterburgo 
dvasinę akademiją, įkūrė Juozapiečių draugiją, 
buvo vienas iš Kazimiero ir „Saulės” draugijų 
steigėjų, 1914–1916 m. rūpinosi nuo karo 
nukentėjusių žmonių šalpa.

Iki šiol vieni laiko prelatą K. Olšauską 
nusikaltėliu, nužudžiusiu buvusią mylimąją 
Stasę Ustijanauskienę, kiti - politinių intrigų 
auka. 27 metų Konstantinas ir 22 metų Stasė 
susipažino 1894 m. Palangoje. Netrukus Stasė 
Danilevičiūtė tapo kunigo brolio ir sesers 
mokytoja. Tarp mokytojos ir kunigo užsimezgė 
meilės romanas, kuris greitai tapo visiems 
pastebimas. Laikraščiuose teigiama, kad 
tuomet, kai mergina tapo nėščia, K. Olšauskas 
buvo iškeltas į Rozalimą, o 1904 m. - į Kauno 
karmelitų bažnyčią. Stasė, paraginta kunigo, 
ištekėjo už Ustijanausko, tačiau neilgai su juo 
gyveno, sūnų ir dukrą išlaikė pati, gaudama 
pinigų iš prelato. Teigiama, kad ji vis sukiojosi 
tose vietose, kur būdavo kunigas. Maža to, jos 
rankose buvo jo meilės laiškai, kuriais ji galėjo 

“Kazimieras” and “Saulė” societies, from 1914 to 
1916 he organised a charity for war victims. 

Even now some believe that the prelate 
Olšauskas was a criminal who murdered his ex-
lover, Stasė Ustijanauskienė; and others maintain 
he was a victim of political intrigue. The 27 year-
old Konstantinas and 22 year-old Stasė met in 
1894, in Palanga. Soon, Stasė Danilevičiūtė 
became the teacher of the priest’s brother and 
sister. The teacher and the priest started a 
love affair, which soon became noticeable to 
others. The newspapers state that when the 
girl got pregnant Olšauskas was transferred to 
Rozalimas and in 1904 – to Kaunas Carmelite 
Church. Statsė, encouraged by the priest, married 
Ustijanauskas; however, did not stay in the 
marriage. She supported her son and daughter 
by receiving money from the prelate. It is said that 
she was often seen in places where the priest 
was. Moreover, she had love letters, by which 
she could blackmail Olšauskas. It is maintained 
that he offered 20 000 Litas for Ustijanauskienė 
to let him be, but the woman demanded more. 
They did not agree on the amount, though their 
relationship continued: the couple was seen in 
Birštonas in summers. 

Even today it is argued whether Olšauskas 
and Ustijanauskienė, being of venerable age, 
were actually climbing the Vytautas hill on that 
chilly and rainy evening of the 13th September, 
1928. A few days later, a local person found the 
body of a woman strangled by a hammock rope 
on this hill. It was Ustijanauskienė. The suspicion 
fell on the prelate, who was persecuted by the 
woman. 

The prelate was arrested, judged and found 
guilty; however, a gentle punishment was 
imposed – a few years in prison. The court was 
held behind closed doors and there were many 
speculations about it in the press. Later on, 
several books on the prelates life and crime were 
published, but the “facts” presented in the books 
contradict one another. Moreover, it was stated 
that Ustijanauskienė was murdered by the Polish 
intelligence (she worked for the Polish intelligence 
but was too gossipy). The prelate did not confess 
to guilt. 

After his release from prison, Olšauskas 
withdrew from an active life. He returned to his 
farm in Laukžemė, Telšiai diocese and, as the 

Konstantinas 
Olšauskas  

(1867–1933)
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šantažuoti K. Olšauską. Buvo rašoma, kad jis 
siūlė S. Ustijanauskienei 20 000 litų, kad ji paliktų 
jį ramybėje, tačiau senstanti moteris reikalavo 
daugiau. Taip jiedu ir nesutarė dėl sumos, 
nors ryšiai tarp jų išliko - šią porą vasarotojai 
matydavo Birštone.

Dar ir šiandien ginčijamasi, ar išties K. Ol-
šauskas ir S. Ustijanauskienė, jau garbaus am-
žiaus žmonės, lietingą ir vėsų 1928 m. rugsėjo 
13-osios vakarą Birštone kopė į Vytauto kalną. 
Po kelių parų ant šio kalno vietos gyventojas 
aptiko hamako virve pasmaugtos moters lavo-
ną. Tai buvo S. Ustijanauskienė. Įtarimai iškart 
krito ant prelato, kuriam seniai buvo įkyrėjusi ši 
moteris.

Prelatas buvo suimtas, teistas ir pripa-
žintas kaltu, tačiau jam buvo paskirta švelni 
bausmė - keleri metai kalėjimo. Teismas vyko 
už uždarų durų, tad spaudoje buvo įvairių spė-
lionių dėl jo eigos. Vėliau pasirodė ne viena 
knygelė apie prelato gyvenimą ir nusikalti-
mą, tačiau tose knygelėse pateikiami „faktai“ 
prieštarauja vieni kitiems. Maža to, pradėta 
tvirtinti, kad S. Ustijanauskienę nužudė lenkų 
žvalgyba (moteris dirbo lenkų žvalgyboje, ta-
čiau buvo pernelyg plepi). Prelatas savo kal-
tės nepripažino.

Išėjęs iš kalėjimo, K. Olšauskas pasitraukė 
iš aktyvaus gyvenimo - grįžo į savo ūkį Laukže-
mėje, Telšių vyskupijoje ir, kaip rašoma to meto 
spaudoje, nusamdė vokiečių detektyvus, kad šie 
surastų tikrąjį S. Ustijanauskienės žudiką. Netru-
kus po to užsiliepsnojo K. Olšausko namas, iš 
kurio liepsnų jis išsigelbėjo vienmarškinis. Kas 
padegė namą, taip ir liko neišaiškinta. 1933 m. 
birželio 18 d. K. Olšauskas arklių kinkiniu su 
brikele išvažiavo į Palangą, devintinių atlaidus. 
Grįžtantįjį namo pakirto vietos kaimo seniūno 
kulka.

Po kunigo nužudymo vėl prabilta apie len-
kų šnipų organizaciją, kurią išgąsdino vokiečių 
detektyvai, ieškoję S. Ustijanauskienės žudiko. 
„Saulės“ draugijos nariai, kurie atkakliai gynė 
K. Olšauską nuo kaltinimo žmogžudyste, įtarė, 
kad kunigo žudikas priklausė lenkų žvalgybai 
(jis buvo Birštone tuomet, kai buvo nužudyta  
S. Ustijanauskienė). K. Olšauskas buvo palai-
dotas savo gimtosios Plungės parapijos kapi-
nėse.

papers of the time tell, hired German detectives 
to find the real murderer of Ustijanauskienė. 
Soon, Olšauskas’ house caught fire and he 
escaped just in his shirt. Who set the house 
on fire was not ascertained. On 18 June, 1933, 
Olšauskas went to the Corpus Christi feast in 
Palanga. As he was returning home, he was hit 
by a bullet from a local village elder. 

After the murder of the priest, people started 
talking about the Polish intelligence again, which 
was scared by German detectives looking for 
the murderer of Ustijanauskienė. The members 
of the “Saulė” society, who actively defended 
Olšauskas, suspected that the murderer of the 
priest belonged to the Polish intelligence (he was 
in Birštonas when Ustijanauskienė was mur-
dered). Olšauskas was buried in the cemetery of 
his native parish of Plungė. 

Vytautas Park

Vytautas Park covers Vytautas hill, surround-
ing slopes of the valley, and a part of the bottom 
terrace. The scenic park was established in the 
middle of the 19th century as a resort park with 
mineral sources. It was redesigned in 1928-35. 
Parkways of birches were planted as well as 
larches and eastern white pines. 

The bust of Balys Sruoga (1896–1947), 
the renowned Lithuanian writer, stands in the 
park. On 16 October, 1997, commemorat-
ing the 50th death anniversary of the writer, 
the bust, carved of grey stone by the sculptor  
G. Plechavičius, was unveiled in a semicircle of 
12 lindens. In July 1945, having returned from 
the Stutthof concentration camp, Sruoga settled 
down in Birštonas, in the White Villa, which was 
demolished in 1982. In Birštonas, Sruoga not 
only was treated, but also wrote poems for the 
poem collection “Giesmės Viešnelei žydrąjai” 
(Songs for the Blue Guest) and the book of mem-
oirs from Stutthof death camp – “Dievų miškas” 
(Forest of the Gods). 

In 1998, Vytautas Park was decorated by the 
monument of the Grand Duke of Lithuania — 20. 
Vytautas the Great monument, created by the 
sculptor Gediminas Jokūbonis. The sculptor em-
bodied the idea of many residents of Birštonas – to 
“bring back” Vytautas the Great on his horse to the 
place of his hunts. Vytautas the Great is depicted 

20.

Vytauto parkas

Vytauto parkas apima Vytauto kalną, 
aplinkinius slėnio šlaitus ir dalį apatinės terasos. 
Parkas – peizažinis, įkurtas XIX a. viduryje kaip 
kurorto parkas su mineralinėmis versmėmis. Jis 
buvo pertvarkytas 1928-35 m. Pasodintos beržų 
alėjos, maumedžiai, veimutinės pušys.

as if grown together with the horse, thus emphasiz-
ing his belligerence and desire for marches. The 
granite for the sculpture was brought from the land 
that belonged to Lithuania in the times of Vytautas 
– Ukraine. The place for the 30 ton sculpture was 
selected by the author himself. Most appropriate 
appeared to be Vytautas Park between Vytautas 
The Great hill and the Nemunas bank. 

St Anthony of Padua’s Church

21. The brick church of Birštonas was 
designed by the architect, Vaclovas Michnevičius, 
in 1900. The cornerstone of the church was set in 
1903. The work was directed by the dean of the 
Birštonas parish, Jonas Karvelis, and supervised 
by the architect, Edmundas Emiljanas Frykas. In 
1909, the church was consecrated under the title 
of St Anthony of Padua. 

The church is Neo-Gothic with a tall tower. 
The interior is of three naves and is arched. The 
floor is mosaic, made of stone plates. On the 
High Altar there is the picture of the Blessed Vir-
gin Mary of the Gate of Dawn (author Stanislovas 
Gobiata). The picture “Šv. Juozapas su Kūdikėliu” 
(St. Joseph and Baby Jesus) on the left side al-
tar is assumed to be from the former Birštonas 
church built in the 18th century. 

The windows of the church are decorated by 
impressive stained glass. The then priest, Mykolas 
Marijonas Petkevičius (1984–1986), having 
called in a famous stained glass master, Vytautas 

Balys Sruoga 
(1896–1947)
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Vytauto parke stovi žinomo Lietuvos ra-
šytojo Balio Sruogos (1896–1947) biustas.  
1997 m. spalio 16–ąją, minint 50–ąsias rašytojo 
mirties metines, dvylikos liepų pusratyje iškilo 
skulptoriaus G. Plechavičiaus sukurtas pilko 
akmens B. Sruogos biustas. 1945–ųjų liepą  
B. Sruoga, grįžęs iš Štuthofo koncentracijos sto-
vyklos, apsigyveno Birštone, „Baltojoje viloje“, 
kuri 1982 m. buvo nugriauta. B. Sruoga Biršto-
ne ne tik gydėsi, bet ir kūrė eilėraščius poezijos 
rinkiniui „Giesmės Viešnelei žydrąjai“, parašė 
atsiminimų knygą apie Štuthofo mirties stovyklą 
- „Dievų miškas“.

Nuo 1998 m. Vytauto parką puošia 
skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 20. Vytauto 
paminklas. Skulptorius įgyvendino daugelio 
birštoniečių mintis – „grąžinti“ Vytautą Didyjį su 
žirgu į jo medžioklės vietas. Vytautas Didysis 
pavaizduotas tarsi suaugęs su žirgu, tokiu 
būdu pabrėžiant jo karingumą ir žygių troškimą. 
Skulptūrai granitas buvo atvežtas iš Vytauto 
Didžiojo laikų Lietuvos žemių – Ukrainos. 
Trisdešimt tonų sveriančios skulptūros vietą 
parinko pats autorius, kuriam tinkamiausia 
pasirodė Vytauto vardu pavadintas parkas, 
esantis tarp Vytauto kalno ir Nemuno krantinės.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

21. Mūrinę Birštono bažnyčią 1900 m. supro-
jektavo architektas Vaclovas Michnevičius. Kerti-
nis bažnyčios akmuo padėtas 1903 m. Darbams 
vadovavo Birštono parapijos klebonas Jonas 
Karvelis, o statybinę priežiūrą vykdė architektas 
Edmundas Emiljanas Frykas. 1909 m. bažnyčia 
pašventinta Šv. Antano Paduviečio titulu.

Birštono bažnyčia neogotikinė, su aukštu 
bokštu. Vidus trijų navų, skliautuotas, grin-
dys iš akmens plokščių, mozaikinės. Bažny-
čios centriniame altoriuje yra Aušros vartų  
Švč. Mergelės Marijos paveikslas (autorius 
Stanislovas Gobiata), kairės pusės šoniniame 
altoriuje esantis paveikslas „Šv. Juozapas su 
Kūdikėliu“ kaip manoma yra iš XVIII a. statytos 
Birštono bažnyčios.

Bažnyčios langus puošia įspūdingi vitražai. 
Tuometinis kunigas Mykolas Marijonas 
Petkevičius 1984-1986 m., pasitelkęs žymų 
Lietuvos vitražistą Vytautą Švarlį ir dailininką 

Švarlys and artist Andrius Giedrimas, eternalised 
the 600th anniversary of the Baptism of Lithuania 
(1387) and the 500th anniversary of the death of 
St Casimir, patron of Lithuania (1484). 

Around 1908, the well known master of the 
time, Jonas Garalevičius from Kaunas, built the 
organ. The author of the organ prospectus was 
Adomas Karalius (1908). In 1999, the organ was 
restored by the organ master, Laimonas Pikutis, 
from Vilnius. 

The church holds the feasts of St Anthony of 
Padua, Our Lady of Mount Carmel, the Blessed 
Virgin Mary Mother of Mercy as well as the 
concerts of sacral music. 

The Buvettes

In the territory of the old resort there were 
nine natural sources, all on the right bank of the 
Nemunas. The group of six sources was known 
as the “Old Springs”, the “Birutė” source was over 
the floodplain of the Nemunas, and “Vytautas” 
and “Aldona” were in the floodplain (the floodplain 
is the area inundated by floods and high waters). 
As the dam of the Kaunas Hydroelectric plant 
was built in 1959, the sources “Vytautas” and 

21.

22.

Andrių Giedrimą, įamžino Lietuvos krikšto 
600 metų (1387 m.) ir Šv. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, 500 mirties (1484 m.), sukaktis.

Apie 1908 m. gerai žinomas to meto meistras 
iš Kauno Jonas Garalevičius pastatė vargonus. 
Vargonų prospekto autorius Adomas Karalius 
(1908 m.). 1999 m. vargonus restauravo 
vargonų meistras Laimonas Pikutis iš Vilniaus.

Bažnyčioje švenčiami Šv. Antano Padu-
viečio, Švč. Mergelės Marijos škaplierinės, 
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos 
atlaidai, vyksta sakralinės muzikos koncertai. 

Biuvetės

Senojo kurorto teritorijoje natūralių šaltinių 
buvo devyni – visi dešiniajame Nemuno krante. 
Šešių šaltinių grupė, žinoma „Senųjų šaltinių“ 
pavadinimu, ir „Birutės“ šaltinis buvo II-oje 
viršsalpinėje Nemuno terasoje, o „Vytautas“ ir 
„Aldona“ – salpoje (Salpa – upės slėnio dalis, 
apsemiama per potvynius ir poplūdžius).  
1959 m. pastačius Kauno hidroelektrinės 
užtvanką, „Vytauto“ ir „Aldonos“ šaltiniai buvo 
užlieti, o kiti, netekę praktinės reikšmės, 
likviduoti 1961 m. Nuo 1959 m. kurortui 
teikiamas vien gręžinių vanduo.

Pastačius Kauno HE, vanduo Nemune 
pakilo apie 3,5 m ir apsėmė natūraliai išsiliejantį 

“Aldona” were submerged and the other sources 
having lost practical value were liquidated in 
1961. Since 1959, the resort has been supplied 
only by bore water. 

After the Kaunas Hydroelectric plant was 
built, the water in the Nemunas rose by 3.5 
m and flooded the legendary natural source 
“Vytautas”, which was marked with a sculpture 
of a whale – the symbol of the town. In 1960, 
hydrogeologists found water that was similar to 
the historical “Vytautas” source by its chemical 
composition and thus called it “Vytautas” (No. 
17106). The ones that wish to taste the water 
of the historical source can visit 22. the Yellow 
Buvette, which belongs to the sanatorium 
“Tulpės”. 

In the buvette of 23. “Versmė” sanatorium, 
one can try non-carbonised mineral water 
“Vytautas”, which is extracted from another 
bore and chemically is a little different from the 
Yellow buvette water. The water of the buvette 
of “Versmė” sanatorium is the one bottled in 
the oldest traditional mineral water bottling 
company “Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko 
(Birštonas Mineral Waters and Co). 

Sanatoriums

24. “Tulpės” sanatorium was the first 
one to start activity in Birštonas and has old 
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23.

legendinį „Vytauto“ šaltinį, pažymėtą kurorto 
simboliu tapusia skulptūra „Banginį“. 1960 m. 
hidrogeologai žemės gelmėse aptiko vandenį, 
kuris savo chemine sudėtimi labai artimas 
istoriniam „Vytauto“ šaltiniui, todėl taip pat buvo 
pavadintas „Vytautas“ (Nr. 17106). Norintiems 
pajusti istorinio šaltinio skonį, tereikia užeiti į 
22. Geltonąją biuvetę, priklausančią „Tulpės“ 
sanatorijai.

23. Sanatorijos „Versmė“ biuvetėje galima 
paragauti nekarbonizuoto mineralinio vandens 
„Vytautas“, kuris išgaunamas iš kito gręžinio 
ir savo chemine sudėtimi šiek tiek skiriasi nuo 
Geltonosios biuvetės vandens. Sanatorijos 
„Versmė“ biuvetės vanduo yra kaip tik tas, 
kuris pilstomas į butelius seniausias mineralinio 
vandens pilstymo tradicijas puoselėjančioje 
gamykloje Lietuvoje „Birštono mineraliniai 
vandenys“ ir Ko.

Sanatorijos

24. „Tulpės“ sanatorija – pirmoji Birštone 
pradėjusi veiklą, turinti ilgametes gydymo 
mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu 
tradicijas. „Tulpės“ sanatorija gydymui naudoja 
mineralinį vandenį „Vytautas“ ir „Vaidilutė“. 
Pastarojo sudėtyje yra didelis bromo kiekis. 
Pasaulyje ypač vertinami kurortai, kurių 

traditions of treatment with mineral water and 
remedial mud. The “Tulpės” sanatorium uses 
“Vytautas” and “Vaidilutė” mineral water for 
treatment. The latter contains a large quantity 
of bromine. Resorts having mineral waters with 
bromine are especially valued all around the 
world. The baths of “Vaidilutė” mineral water 
induce a physiological mechanism of healing. 
They are especially efficient in treating some 
circulatory, respiratory, digestive, nervous, and 
joint diseases. 

Residential blocks and the spa of “Tulpės” 
sanatorium are located on the bank of the 
Nemunas, in the very centre of Birštonas Park. 
The sanatorium can accommodate up to 140 
customers at a time. In 2007 a new spa was 
opened next to the old one on the Nemunas 
bank. Various procedures are available for 
up to 130 customers at a time. Here one will 
find saunas, a pool, mineral water baths, and 
massage rooms. 

25. Sanatorium “Versmė” was established 
in 1975. It is a specialised institution of 
recreation and treatment, which offers the 
services of rehabilitation and spa treatment. 
The sanatorium provides treatment for patients 
with endocrine, nervous, movement–support 
apparatus, respiratory, digestive, renal, and 
ionic radiation exposure diseases. 

24.

In the sanatorium, mineral water of 20–22 g/l  
mineralization and natural remedial mud are 
used for treatment procedures. Patients with 
digestive diseases use 6.5-8 g/l mineralization 
water “Vytautas”. The sanatorium “Versmė” has 
the only salt room in Birštonas and offers self-
service procedures of remedial mud and clay. 

Nemunas Loops Regional Park Visitors’ 
Centre

26. The exposition of the Nemunas Loops 
Regional Park Visitors’ Centre introduces the 
landscape, history and natural values of the 
Great Nemunas Loops. Visiting the exposition 
is free. 

Birštonas Museum

27. The Birštonas Museum was established 
in 1967. The basis of the exposition is the exhibits 
collected by regional studies scientists of the 
Birštonas secondary school. Historical facts of 
resort development are presented and various 
instruments used for treatment are exhibited. The 
most interesting is the fragment of a wooden pipe, 
through which mineral water flew from the source 
to the spas in the 19th century as well as a copper 
mineral water bath. Visiting the exposition is free.

mineraliniuose vandenyse randama bromo. 
„Vaidilutės“ mineralinio vandens vonios skatina 
fiziologinius sveikimo mechanizmus. Jos ypač 
veiksmingos gydant kai kurias kraujotakos, 
kvėpavimo, virškinimo, nervų, sąnarių ligas.

„Tulpės“ sanatorijos gyvenamieji korpusai 
ir gydykla, įsikūrę ant Nemuno upės kranto, 
pačiame Birštono kurorto parko centre. 
Sanatorija vienu metu gali priimti iki 140 klientų. 
2007 m. greta senųjų gydyklų atidarytos naujos 
vandens gydyklos ant Nemuno kranto. Įvairiomis 
procedūromis vienu metu gali mėgautis iki 130 
žmonių. Čia veikia pirtys, baseinas, mineralinio 
vandens vonios, masažo kambariai.

25. Sanatorija „Versmė“ įkurta 1975 m. Tai 
specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, siūlanti 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas. 
Sanatorijoje teikiamos gydymo paslaugos 
sergantiems endokrininėmis, nervų, judamojo-
atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo, 
virškinimo sistemos, inkstų, jonizuojančios 
spinduliuotės poveikio ligomis.

Nuo seno sanatorijoje gydymo procedūroms 
naudojamas 20-22 g/l mineralizacijos mineralinis 
vanduo bei natūralus gydomasis purvas. 
Sergantiems virškinimo sistemos ligomis 
naudojamas 6,5-8 g/l mineralizacijos mineralinis 
vanduo „Vytautas“. Sanatorijoje „Versmė“ veikia 
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25.

vienintelis Birštone druskų kambarys, siūloma 
unikali gydomojo purvo ir molio savitarnos 
procedūra.

Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų 
centras

26. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų 
centre esanti ekspozicija supažindina su 
Didžiųjų Nemuno kilpų kraštovaizdžiu, istorija 
ir gamtos vertybėmis. Ekspozicijos lankymas 
nemokamas.

Birštono muziejus

27. Birštono muziejus įkurtas 1967 m. 
Ekspozicijos pagrindą sudaro Birštono vidurinės 
mokyklos kraštotyrininkų surinkti eksponatai, 
pasakojantys apie kurorto praeitį, pateikiami 
kurorto raidos istoriniai faktai, eksponuojami ir 
gydymui naudoti įvairūs prietaisai. Įdomiausias 
jų yra medinio vamzdžio, kuriuo XIX a. antroje 
pusėje iš šaltinių į gydyklas tekėjo mineralinis 
vanduo, fragmentas bei varinė mineralinio 
vandens vonia. Ekspozicijos lankymas 
nemokamas.

Birštono sakralinis muziejus

28. Senojoje Birštono klebonijoje 2000 
krikščionybės jubiliejiniais metais įsikūręs 
Birštono sakralinis muziejus pristato lankytojams 
krikščioniškosios kultūros vertybes, kurių 
amžius siekia apie 400 metų.

Muziejuje eksponuojami vertingi religinio 
meno kūriniai (tapyba, skulptūra, tekstilė, 
liturginiai indai, liaudies menas) bei pristatomos 
dvi memorialinės ekspozicijos, skirtos kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui ir arkivyskupui kankiniui 
Teofiliui Matulioniui. Ekspozicijos lankymas 
nemokamas.

Teofilius Matulionis (1873–1962) baigė 
Peterburgo kunigų seminariją, vėliau buvo pa-
skirtas Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, 
kur pastatė naują bažnyčią. Iškilus nesklandu-
mams su bolševikų valdžia, T. Matulionis buvo 
kalintas, vėliau ištremtas į Sibirą. Tarpukariu, 
sugrįžęs į Lietuvą, tapo Kaišiadorių vyskupi-
jos vyskupu. Sovietmečiu vėl buvo ištremtas į 
Sibirą ir 1956 m., grįžęs į Lietuvą, apsigyveno 

26.

Birštonas Sacral Museum

28. The Birštonas Sacral Museum established 
in the old parsonage of Birštonas, in the year 2000, 
a designated jubilee year, presents the valuables 
of Christian culture dating back 400 years. 

The museum exhibits valuable works of 
religious art (painting, sculpture, textile, liturgical 
vessels, folk art) and two commemorative 
expositions dedicated to the cardinal Vincentas 
Sladkevičius and martyr archbishop Teofilius 
Matulionis. Visiting the exposition is free. 

Teofilius Matulionis (1873–1962) graduated 
from St Petersburg Theological Seminary and 
was appointed as a bishop of the Sacred Heart 
of Jesus parish, where he built a new church. 
Having had some problems with the Russian 
government, Matulionis was imprisoned and 
banished to Siberia. Having returned to Lithuania 
during the interwar period, he became the bishop 
of Kaišiadorys diocese. During the Soviet period 
he was once again banished to Siberia and 
having returned to Lithuania in 1956, settled 
down in Birštonas. In 1957 the bishop Matulionis 
consecrated the priest, Vincentas Sladkevičius, as 
his successor in the old parsonage of Birštonas. 

Birštone. 1957 m. vyskupas T. Matulionis Birš-
tono senojoje klebonijoje slapta savo įpėdiniu 
konsekravo kunigą Vincentą Sladkevičių. Dėl 
nepaklusnumo sovietų valdžios nurodymams 

Teofilius  
Matulionis 
 (1873–1962)

25.

27.
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T. Matulionis buvo išsiųstas į Šeduvą, kur buvo 
nuolat sekamas. Paskutiniosios kratos metu jam 
buvo suleisti nenustatytos kilmės vaistai. Po 
kelių dienų T. Matulionis mirė ir buvo palaidotas 
Kaišiadorių katedros kriptoje.

Tris kartus kalintas arkivyskupas kalėjimuose 
iš viso praleido šešiolika metų. 1962 m. popie-
žius Jonas XXIII suteikė jam arkivyskupo titulą. 
1990 m. Kaišiadorių vyskupijoje pradėta arkivys-
kupo T. Matulionio beatifikacijos byla (beatifika-
cija - paskelbimas šventuoju), siekiant pripažinti 
arkivyskupą palaimintuoju. 2008 m. Vyskupijos 
lygmeniu beatifikacijos byla užbaigta, belieka 
laukti, kad 2012 m., pažymint 50-ąsias arkivys-
kupo T. Matulionio mirties metines, Bažnyčia 
viešai paskelbs jį palaimintuoju.

1959 m., praėjus dvejiems metams po Vin-
cento Sladkevičiaus (1920–2000) įšventini-
mo į vyskupus, KGB pastangomis vyskupas  
V. Sladkevičius ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, 
vėliau į Pabiržę, Biržų rajone, kur praleido be-
veik dvidešimt trejus metus. 1972 m. vyskupas 
V. Sladkevičius palaimino „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ leidimą, kartu su kitu trem-
tyje esančiu vyskupu Julijonu Steponavičiumi rū-

Due to disobeying the Soviet government 
instructions, Matulionis was transferred to Šeduva, 
where he was constantly spied on. During the last 
search he was injected with unknown medication. 
Several days later Matulionis passed away and 
was buried in the crypt of Kaišiadorys Cathedral. 

The archbishop was imprisoned three 
times and spent a total of 16 years in prison. In 
1962, Pope John XXIII granted him the title of 
archbishop. In 1990, in the Kaišiadorys diocese 
began the case of beatification (recognition as 
the Blessed) of Matulionis. In 2008 the case 
was completed on the diocese level and in 
2012, commemorating the 50th anniversary of 
archbishop’s death, it’s expected that the Church 
will declare him as the Blessed. 

In 1959, two years after Vincentas 
Sladkevičius (1920–2000) was consecrated 
as a bishop, on the initiative of the KGB, the 
bishop Sladkevičius was banished to Nemunėlio 
Radviliškis, later on to Pabiržė in the region 
of Biržai, where he spent almost twenty three 
years. In 1972, the bishop Sladkevičius gave 
his blessing to the edition of “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika” (Chronicle of Lithuanian 

Vincentas  
Sladkevičius  
(1920–2000)

pinosi pogrindžio kunigų seminarijos veikla, at-
kūrinėjo vienuolijas, vedė rekolekcijas. 1982 m.  
vyskupas sugrįžo į Kaišiadorių vyskupiją kaip 
teisėtas jos ganytojas.

1988 m. pavasarį V. Sladkevičius paskirtas 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku. Tais 
pačiais metais popiežius Jonas Paulius II oficia-
liai V. Sladkevičių  paskelbė Šventosios Romos 
kardinolu. 1989 m. V. Sladkevičius paskirtas 
Kauno arkivyskupu metropolitu. Jis įkūrė Kate-
chetų mokyklą, tapo Vytauto Didžiojo universi-
teto didžiuoju kancleriu, rūpinosi, kad Katalikų 
teologijos fakultetas būtų sutvarkytas pagal Va-
tikano reikalavimus. 1995 m. sulaukęs 75 metų 
dėl sunkios ligos kardinolas įteikė atsistatydini-
mo raštą nuncijui arkivyskupui J. M. Gracijai. 
1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Val-
das Adamkus už doros ir laisvos tautos dvasios 
brandinimą Lietuvoje V. Sladkevičių apdovanojo 
Vytauto Didžiojo I-ojo laipsnio ordinu, tais pa-
čiais metais jam įteikta Santarvės premija.

2000 m. gegužės 28 d. Šventosios Romos 
kardinolas V. Sladkevičius mirė Kaune, palai-
dotas Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakra-
mento koplyčioje.

28.

Catholic Church), together with another banished 
priest, Julijonas Steponavičius, took care of an 
underground theological seminary, restored 
monasteries, and held recollections. In 1982, the 
bishop returned to the Kaišiadorys diocese as a 
rightful pastor. 

In the spring of 1988, Sladkevičius was 
assigned as the Chairman of Lithuanian Bishop 
Conference. In that same year, Pope John Paul 
II declared Sladkevičius as the cardinal of Holy 
Rome. In 1989, Sladkevičius was assigned 
as the metropolitan archbishop of Kaunas. He 
founded the School of Catechetics, became 
the Chancellor of Vytautas Magnus University, 
and supervised that the Faculty of Catholic 
Theology was arranged according to the 
requirements of the Vatican. In 1995, at the age 
of 75, due to an illness the cardinal submitted 
a letter of resignation to the nuncio archbishop  
J. M. Gracia. In 1998, the President of the 
Republic of Lithuania, Valdas Adamkus, awarded 
the 1st Class Order of Vytautas the Great for 
nurturing free spirit of the Lithuanian nation. In 
the same year he was awarded the Premium of 
Concord. 

The cardinal of the Holy Rome, Vincentas 
Sladkevičius, passed away on 28th May 2000 in 
Kaunas and was buried in the Chapel of the Holy 
Sacrament in Kaunas Cathedral Basilica.

* * *
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Praktinė informacija

Muziejai, lankytojų ir 
turizmo informacijos centrai
 
 
Birštono turizmo informacijos 
centras
Jaunimo g. 3, 59206 Birštonas
Tel. +370 319  65 740
www.visitbirstonas.lt;  
info@visitbirstonas.lt

Nemuno kilpų regioninio parko 
lankytojų centras
Tylioji g. 1, 59206 Birštonas
Tel. +370 319  65 613
www.nemunokilpos.lt;  
direkcija@nemunokilpos.lt
I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45 
Pietūs 12.00–12.45

Punios girininkijos miško  
muziejus
Panemunininkų k.,  
Punios girininkija,  Alytaus r. 
Tel. +370 686  16 853

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, 59211 Birštonas
Tel./faks. +370 319  65 605
www.birstonomuziejus.lt 
muziejus@birstonas.lt
III-VII 10.00-17.00

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, 59217 Birštonas
Tel. +370 319  65 699 
www.sakralinis.lt;  
muziejus@sakralinis.lt
III-VII 10.00-17.00

Useful information

Museums, tourism 
information and visitors’ 
centres 

Birštonas tourism information 
centre
Jaunimo St. 3, LT-59206 Birštonas
Phone +370 319  65 740
www.visitbirstonas.lt;  
info@visitbirstonas.lt

The Nemunas Loops Regional 
Park Visitors’ Centre
Tylioji St. 1, LT-59206 Birštonas
Phone +370 319  65 613
www.nemunokilpos.lt;  
direkcija@nemunokilpos.lt
I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45 
Lunch 12.00–12.45

Punia Forestry Museum 
Panemunininkų k.,  
Punios girininkija, Alytaus r. 
Phone +370 686  16 853
 

Birštonas Museum
Vytauto St. 9, LT-59211 Birštonas
Phone/fax +370 319  65 605
www.birstonomuziejus.lt 
muziejus@birstonas.l 
III-VII 10.00-17.00

Birštonas Sacral Museum
Birutės St. 10, LT-59217 Birštonas
Phone +370 319  65 699 
www.sakralinis.lt;  
muziejus@sakralinis.lt
III-VII 10.00-17.00

Sanatorijos:

„Tulpės“ sanatorija
B. Sruogos g. 4, 59541 Birštonas
Tel. +370 319  65 525
www.tulpe.lt; santulpe@mail.lt
Purvo gydykla: Birutės g. 31,  
59217 Birštonas
Tel. +370 319  65 532
Vandens gydykla: Birutės g. 35, 
59217 Birštonas
Tel.: +370 319  61 336,  
+370 319  61 337
vgydykla@tulpe.lt 

Sanatorija „Versmė“
B.Sruogos g. 9, 59542 Birštonas
Tel.: + 370 319  65 673,  
+370 319  43 102
Gydyklos tel.: +370 319  65 683, 
+370 319  55 213
www.versme.com;  
registraturaversme@gmail.com 

SPA paslaugas teikiančios 
įmonės:

Kompleksas „Karališkoji reziden-
cija“
Pakalnės g. 3, 59206 Birštonas
Tel.: +370 319  62 030,  
+370 615 11 422
www.karaliskojirezidencija.lt;  
info@karaliskojirezidencija.lt

Viešbutis „Nemuno slėnis“ 4*
Verknės g. 8, 59107 Birštonas
Tel.: +370 319  56 493,  
+370 699 64 028
www.nemunoslenis.lt;  
info@nemunoslenis.lt

Sanatoriums:

Sanatorium “Tulpės”
B. Sruogos St. 4, LT-59541 Birštonas
Phone +370 319  65 525
www.tulpe.lt; santulpe@mail.lt
Mud baths: Birutės St. 31,  
LT-59217 Birštonas
Phone +370 319  65 532
Water spa: Birutės St. 35,  
LT-59217 Birštonas
Phone +370 319  61 336,  
+370 319  61 337
vgydykla@tulpe.lt 

Sanatorium “Versmė”
B. Sruogos St. 9, LT-59542 Birštonas
Phone + 370 319  65 673,  
+370 319  43 102
Spa phone +370 319  65 683,  
+370 319  55 213
www.versme.com;  
registraturaversme@gmail.com
 

Institutions providing SPA 
services:

Complex “Karališkoji rezidencija”
Pakalnės St. 3, LT-59206 Birštonas
Phone +370 319  62 030,  
+370 615 11 422
www.karaliskojirezidencija.lt;  
info@karaliskojirezidencija.lt

Hotel “Nemuno slėnis” 4*
Verknės St. 8, LT-59107 Birštonas
Phone +370 319  56 493,  
+370 699 64 028
www.nemunoslenis.lt; 
info@nemunoslenis.lt
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Classified institutions  
providing accommodation:
 
 
Hotel “Nemuno slėnis” 4*
Verknės St. 8, LT-59107 Birštonas
Phone +370 319  56 493,  
+370 699 64 028
www.nemunoslenis.lt,  
info@nemunoslenis.lt

Hotel “Sofijos rezidencija” 3*
Jaunimo St. 6, LT-59206 Birštonas
Phone +370 319  45 200
www.sofijosrezidencija.lt;  
info@sofijosrezidencija.lt

Hotel “Sonata” 3*
Algirdo St. 34, LT-59204 Birštonas
Phone +370 319  65 825,  
+370 680 83 285
www.sonata.lt;  
seklytele@sonatahotel.lt

Guesthouse “Audenis” 4*
Lelijų St. 3, LT-59207 Birštonas
Phone +370 319  61 300, 
+370 600 88 829
www.audenis.lt;  
info@audenis.lt

V. Dubikovienė rural tourism 
homestead “Punios aidas”
Šaltinėnų k., Birštono sen.
Phone +370 319  69 026,  
+370 686 70 328, +370 645 01 377
www.puniosaidas.lt;  
puniosaidas@gmail.com

Viešbutis „Nemuno slėnis“ 4*
Verknės g. 8, 59107 Birštonas
Tel.: +370 319  56 493,  
+370 699 64 028
www.nemunoslenis.lt,  
info@nemunoslenis.lt

Viešbutis „Sofijos rezidencija“ 3*
Jaunimo g. 6, 59206 Birštonas
Tel. +370 319  45 200
www.sofijosrezidencija.lt;  
info@sofijosrezidencija.lt

Viešbutis „Sonata“ 3*
Algirdo g. 34, 59204 Birštonas
Tel.: +370 319  65 825,  
+370 680 83 285
www.sonata.lt;  
seklytele@sonatahotel.lt

Svečių namai „Audenis“ 4*
Lelijų g. 3, 59207 Birštonas
Tel.: +370 319  61 300, 
+370 600 88 829
www.audenis.lt;  
info@audenis.lt

V. Dubikovienės kaimo turizmo 
sodyba „Punios aidas“
Šaltinėnų k., Birštono sen.
Tel.: +370 319  69 026,  
+370 686 70 328, +370 645 01 377
www.puniosaidas.lt;  
puniosaidas@gmail.com

Apgyvendinimo paslaugas  
teikiančios klasifikuotos įmonės:

Atstumai / Distances
Birštonas - Vilnius 90 km
Birštonas - Kaunas 40 km
Birštonas - Klaipėda 250 km
Birštonas - Palanga 270 km
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