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Druskingi šaltiniai Lietuvoje žinomi nuo senų laikų. Tai liudija ir
vietovardžiai – Druskininkai ar per Birštoną tekančio Druskupio upelio,
kurio vanduo ties žiotimis sūrokas, pavadinimas. Pasakojama, kad sunkiais bado metais, trūkstant druskos, upelio vanduo buvo naudojamas
sriubai virti. Daugiau Druskupio upelio slėnyje esančiais mineralinio
vandens šaltiniais mokslininkai susidomėjo XVIII a. pab. 1791, 1817,
1823 ir 1826 metais Birštone ekspedicijas surengė Vilniaus universiteto
profesoriai B. Jundzilas, E. Liachnickis ir kalnų inžinierius G. Ulmanis.
Buvo tikimasi surasti druskos klodus, kuriuos skalauja požeminis vanduo. Tačiau paaiškėjo, kad druską iš Birštono šaltinių išgauti neapsimoka. Tuomet vėl susidomėta mineralinio vandens šaltiniais.
1840 metais Paprienės dvarininkė K. Gasickaja – Pileckaja Birštono
šaltinių vandeniu pagydė skrufulioze (odos liga) sergančią dukterį,
kuriai nepadėjo Druskininkų ir Stakliškių kurortai. Šis faktas paskati-
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no farmacijos magistrą iš Vilniaus Justiną Kuševičių atlikti pirmuosius
Birštono mineralinių šaltinių vandens kokybinius tyrimus (1843 m.).
Deja, jo išvadose teigiama, kad Birštono šaltinių vandens negalima lyginti su medicinoje vartojamais vandenimis. Jų vanduo esąs daugiau
panašus į balų vandenis, kurie paviršiuje palieka rudas geležies junginių
nuosėdas.
Tačiau žmonių pasakojimai apie gydomąsias Birštono šaltinių galias
buvo įtaigesni nei J. Kuševičiaus pateiktos išvados. Stakliškių kurorto gydytojas Benediktas Balinskis 1846 metais į Birštoną atsiuntė ligonę, kuriai
nepadėjo nei Stakliškių, nei Druskininkų mineraliniai vandenys. Ligonė
pasveiko. Tuomet gydytojui B. Balinskiui kilo mintis įkurti Birštone
kurortą. Šią idėją parėmė ir tuometinis Birštono klebonas J. Soroka,
tikėdamasis naujajam kurortui išnuomoti mažai naudingą šaltiniuotą
parapijos žemės dalį. Mintimi susidomėjo verslininko gyslelę turintis
Panemunės dvarininkas A. Bartoševičius, savo dvare ir Nemajūnuose
įsteigęs malūną, lentpjūvę, milo vėlyklą ir vilnų karšyklą.
Norint gauti leidimą kurorto steigimui reikėjo rašyti prašymą,
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pagrįsta mokslinėmis išvadomis, Rusijos imperijos Vidaus reikalų ministrui. 1851 metais Vilniaus gubernatoriui buvo įteiktas prašymas ištirti
šaltinius ir Birštono vietovę. Vilniaus gubernatorius šį darbą pavedė atlikti buvusio Vilniaus universiteto profesoriui A. Abichtui, medicinos inspektoriui daktarui V. Povstanskiui ir jau minėtam farmacijos magistrui,
tyrinėjusiam Birštono šaltinius, J. Kuševičiui.
Prof. A. Abichtas savo ataskaitoje Vilniaus imperatoriškajai medicinos draugijai smulkiai aprašė vietovę, gamtą, šaltinius, sudarė Nemuno
kilpų žemėlapį. Ataskaitoje rašoma, kad Birštono šaltinių vanduo tinka
gydyti toms pačioms ligoms, kaip Druskininkų ir Stakliškių šaltinių vanduo. Po šiomis išvadomis pasirašė ir farmacininkas J. Kuševičius, prieš
keletą metų deklaravęs visiškai priešingą nuomonę.
Profesoriaus ataskaitoje rašoma, jog tuo metu be šaltinių ties
Druskupiu, jis matė du šaltinius ties pilies kalnu ir vieną – miestelio viduryje. Jis apskaičiavo, kad iš šaltinių tekančio vandens galima paruošti
per dieną apie 188 vonias. Taip ši komisija padėjo mokslinį pagrindą
Birštono kurorto steigimui. Prašymui ir mokslinėms išvadoms keletą
metų paklaidžiojus kabinetuose, 1854 metais Rusijos imperijos Vidaus
reikalų ministras pasirašė leidimą steigti Birštone kurortą.
1856 metais buvo pastatytos gydyklos, keletas viešbučių atvykstantiems gydytis. Pastačius gydyklas, atsirado veiklos dirva gydytojams,
besidomintiems moksline veikla. 1860 metais farmacininkas I. Šileris
iš naujo atliko Birštono mineralinio vandens cheminę analizę. Tais
pačiais metais pasirodė Vilniuje išleistas gydytojo N. Krasovskio darbas
apie gydymo šiais vandenimis praktiką ir jo rezultatus bei A. Korevos
mokslinių straipsnių rinkinys apie Birštono mineralinius vandenis ir jų
panaudojimą gydymui.
Gydytojas – hidrologas A. Renieras be daugelio straipsnių spaudoje, pranešimų mokslinėse konferencijose, 1874 metais Vilniuje išleido
leidinį „Birštono mineraliniai vandenys“. Tai buvo pirmasis leidinys
išleistas atskira knygele apie Birštono istoriją, mineralinius šaltinius ir jų
Birštono vaizdai XIX a.(LMAB RS)
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vandens panaudojimą gydymui.
Susidomėjimas Birštono šaltiniais neslūgo. 1879 metais gydytojo
I. Radecko rūpesčiu chemiko Renardo laboratorijoje Sankt Peterburge
buvo ištirtas prieš metus atrasto šaltinio Vytauto kalno papėdėje bei
Senųjų šaltinių vanduo. Šaltinis Vytauto kalno papėdėje buvo pavadintas
naujojo kurorto savininko Jiezno dvarininko I. Kvintos dukters vardu
„Viktorija“. Šio šaltinio vanduo buvo rekomenduojamas gerti sergantiems virškinamojo trakto ligomis.
Po trijų metų I. Radeckis Sankt Peterburge išleido monografiją
„Birštono mineraliniai vandenys ir jų poveikis organizmui“. Tai
plačiausias ir išsamiausias leidinys apie Birštono kurortą, išleistas iki Pirmojo pasaulinio karo. Leidinyje pateiktos naujausios Renardo ir Johnsono mineralinių šaltinių vandens analizės, jų lyginimai su Rusijos ir
Vakarų Europos kurortų mineralinių šaltinių vandenimis.
Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių valdžia buvo susidomėjusi
dideliu mineralinio šaltinių kiekiu Lietuvoje ir 1918 metais pavedė profesoriui O. fon Linstovui ištirti Lietuvos mineralinius šaltinius bei apibendrinti apie juos turimą medžiagą. Tais pačiais metais buvo išleistas darbas
„Apie Vakarų Rusijos ir Galicijos mineralinius šaltinius“ vokiečių kalba.
1924 m., Birštono kurortą perėmus Raudonajam Kryžiui, šios
draugijos valdybos pakviestas, mineralinius šaltinius tyrinėjo Kauno universiteto profesorius M. Kaveckis. Savo tyrinėjimus profesorius apibendrino 1928 metais IV Lietuvos gydytojų kongrese skaitytame pranešime.
Vėliau Birštono vandenis tyrė to paties universiteto profesoriai P. Juodakis (trečiajame dešimtmetyje) ir J. Šimkus (ketvirtajame dešimtmetyje).
Daugiau kaip 100 metų – nuo kurorto įsteigimo iki 1950 m. – buvo
naudojami vien natūralių šaltinių mineralinis vanduo. Tuometiniai
paskaičiavimai rodo, kad kurorto šaltinių galingumas buvo apie 275 000
litrų vandens per parą. Per ištisus metus mineralinių šaltinių vanduo
išskalaudavo iš žemės gelmių ir nunešdavo į Nemuną apie 700 000 kg
įvairių druskų. Šiam druskos kiekiui pervežti reikėtų 47 prekinių vagonų
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kasmet. Vėlesni tyrimai parodė, kad natūralių šaltinių mineralizacija
nepastovi. Tam įtakos turėjo lietus, tirpstantis sniegas. Pradėta galvoti
apie giluminius gręžinius ir prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo pradėti
žvalgymo ir gręžimo darbai. 1940 metų informaciniame leidinyje rašoma:
„Birštono pušynėlyje, Ligonių Kasų sanatorijos kieme, yra dar artezinis
šulinys, iš kurio teka mineralizuotas vanduo. Šito šulinio vandens mineralizacija yra stipresnė, kaip Birutės šaltinio, bet apie pustrečio karto
silpnesnė kaip Vytauto ir Senųjų šaltinių vandenų mineralizacija. Mineralinio vandens gydomasis veikimas
pareina nuo mineralizacijos stiprumo
ir kokybės; juo aukštesnis vandens
mineralizacijos laipsnis, juo stipresnis
tokio vandens veikimo efektas.“
Senojo
kurorto
teritorijoje
natūralių šaltinių buvo devyni – visi
dešiniajame Nemuno krante. Šešių
šaltinių grupė, žinoma „Senųjų
šaltinių“ pavadinimu, ir „Birutės“
šaltinis buvo II viršsalpinėje Nemuno terasoje, o „Vytautas“ ir „Aldona“ – salpoje. 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. 1965 metais A.
Kondratas sudarė smulkų Lietuvos
mineralinio vandens išteklių žemėlapį.
1978 m. Birštone buvo užbaigti hidrogeologiniai žvalgymo darbai, išgręžta

15 gręžinių, kurių gylis siekė 190 – 430 m., aptikta nuo mažos iki itin
aukštos mineralizacijos vandens. Nustatyta, kad kurorto mineralinio
vandens ištekliai sudaro beveik 1000 m³/d.

Senieji šaltiniai (A.Miliausko arch.)

7

XIV a. kryžiuočių žvalgų aprašymuose apie Lietuvą užsimenama
apie „sodybą ties sūriu vandeniu“, vadinama Birsten, Birstan. Žvalgų
dėmesį patraukė ne tik ant aukšto kalno stovėjusi gynybinė pilis, bet
ir sūrūs Druskupio upelio slėnio šaltiniai. Ilgus šimtmečius šie šaltiniai
buvo neatsiejama miestelio dalis. Įsteigus kurortą, jų reikšmė dar labiau
padidėjo.
1856 metais buvo pastatytos gydyklos, kuriose buvo ruošiamos mineralinio vandens vonios. Vanduo buvo tiekiamas iš Druskupio upelio
slėnyje esančių Senųjų šaltinių. Dviems šaltiniams, buvusiems per keletą
žingsnių vienas nuo kito, buvo įrengti mediniai, uždengti stogeliais,
rentiniai. Vėliau prie jų buvo prijungtas ir trečiasis, esantis maždaug už
20 žingsnių nuo pirmųjų. Visi trys šaltiniai tarpusavyje buvo sujungti
mediniais vamzdžiais. Jų vanduo tekėjo į vieną rezervuarą. Per parą
pribėgdavo apie 6 000 kibirų vandens. Iš šio rezervuaro vanduo būdavo
pumpuojamas į 4 rezervuarus, įrengtus gydyklų pastato antrajame aukšte,
pašildomas, o po to variniais vamzdžiais patekdavo tiesiai į vonias.
1923 metais savo įspūdžiais apie Birštoną ir jo mineralinio vandens
šaltinius dalinosi rašytojas Juozas Tumas – Vaižgantas: „ ...lomoje prie
bažnyčios aukštumos dar ilgesnė lomikė liūnelis, kur gana smarkiai
verda keletas sūraus vandens verdenių; vanduo čia lygioje vietoje muša
iš apačios. (...) Bažnyčios parūdimės verdenės tai ir yra tie birštonai
krokulės, kurie „stebuklinga“ gydymo galia senai garsėjo; gal dėl to čia
ir bažnyčia rados. Prieš 70 – 80 metų tuos gamtos stebuklus jau pasiėmė
savo žinion gydytojai ir ėmė jais apdalinėti ramatikus, artritikus, neurostenikus ir vidurių ligomis sergančius; kam liepė gerti Vytauto kalno
sūriąsias „ašarėles“, kam maudytis šildytame sūryme.“
Po 11 metų apie tuos pačius šaltinius, tik jau mokslininko kalba,
rašė ir kurorto direktorius dr. B. Matulionis: „Gydomaisiais šaltiniais pri-
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imta vadinti tik tie šaltiniai, kurie turi tik tam tikrą vandenyje ištirpusių
substancijų minimumą. Šiuo metu yra laikoma, kad mineraliniu vandeniu
galima vadinti toks vanduo, kurio 1 literyje yra ne mažiau kaip 1 gramas
ištirpusių druskų arba yra tam tikras dujų kiekis. Dėl atskirų, turinčių
gydomosios reikšmės, elementų yra nustatytas toksai minimumas:
Fe – 10 mlgr.
Br. – 5 mlgr.
J – 1 mlgr.
Li – 1 mlgr.
CO2 – 250 mlgr.
Sieros vandenilio – 1 mlgr.
Vadinamieji
Birštono
senieji šaltiniai turi viename vandens literyje 8,015
ištirpusios kietosios substancijos; tame skaičiuje yra apie
28 mlgr. geležies hydrokarbonato Fe(HCO3)2. Tuo
būdu Birštono šaltiniai gali
būti laikomi stipriai mineralizuoti, turį, be kitko, gana
didelį geležies jonų kiekį.
Birštono šaltinius turime laikyti geležies – chloro – natrio
– kalcio – sulfato šaltiniais.
Vadinamieji senieji šaltiniai
kokybiniu atžvilgiu beveik
visai nesiskiria nuo Vytauto
šaltinio ir savo sudėtimi visai
artimi Kissingeno, Vildungeno, Visbadeno, Hamburgo ir

Contraxevill‘o šaltiniams“.
Senųjų šaltinių naudojimu ir tvarkymu nuolat rūpinosi Kurorto valdyba.
Prie šių šaltinių noriai įsiamžindavo atvykusieji į Birštoną. Po Antrojo pasaulinio karo teritorija prie Senųjų šaltinių
buvo aptverta tvora, už kurios ganėsi
stirnos. Ilgus šimtmečius formavę
Birštono istoriją ir kraštovaizdį,
išlikę po gausybės karų ir gaisrų, Senieji šaltiniai buvo panaikinti 1961
m., nusprendus gydymui naudoti tik
gręžinių vandenį.
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1878 (1879) metais Vytauto kalno papėdėje gydytojas Ivanas
Radeckis atrado naująjį šaltinį, kurį pavadino kurorto savininko Ignacijaus Kvintos dukters vardu „Viktorija“. Gydytojo rūpesčiu vandens
cheminė analizė buvo atlikta Sankt Peterburge, kuri įrodė, jog vandenyje
yra daug naudingų mineralų. Naujajam šaltiniui buvo įrengtas rentinys,
sutvarkytas priėjimas ir vanduo pradėtas naudoti virškinimo sutrikimams
gydyti. Gydytojai, atsižvelgdami į susirgimą, rekomenduodavo jį gerti
gryną, šaltą arba pašildytą, prisotintą angliarūgšte ar sumaišytą su pasukomis, kefyru. Apylinkėse gyvenę totoriai gydymui pristatydavo kumysą
(kumelių pieną). Per parą iš šio šaltinio pribėgdavo apie 20 000 kibirų.
Po Pirmojo pasaulinio karo, kai kurortas merdėjo, jo gamtiniais
turtais susidomėjo Raudonojo Kryžiaus organizacija. 1923 m. lapkričio
17 d. draugijos pirmininkas R. Šliūpas parašė raštą Ministrų kabinetui,
prašydamas leidimo eksploatuoti „Viktorijos“ šaltinį. Greta šaltinio
ketinta įrengti pavėsinę ir pilstyti vandenį į butelius bei pardavinėti jį
gydymo įstaigose.
Nors kurortas vos gyvavo, tačiau mokslinis domėjimasis šaltiniais
neišblėso. 1924 metais Vaižgantas su užsidegimu rašė apie cheminių
Birštono šaltinio tyrimų rezultatus: „Vytauto šaltinyje (seniau vadintame
„Viktorija“) Valstyb. technikos – chemijos laboratorija rado:
Šaltinio temperatūra 8,5 °C. Reakcija neutrali. Vienas litras vandens
turi miligramų:
Natrio chlorato NaCl – 3846,4;
Kalio chlorato KCl – 382,0;
Kalcio sulfato CaSO4 – 1309,0;
Kalcio bikarbonato Ca(HCO3)2 – 725,2
Magnio chlorato MgCl2 – 885,9;
Silicio dioxido SiO2 – 87,0;
Šaltinis „Viktorija” XIX a. (A.Miliausko arch.)
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Oksidacija deguonimi – 4,02;
Aluminio oxido Al2O3 – 6,2;
Litio chlorato LiCl – 1,24;
Kalio bromato KBr – 10,3;
Geležies bikarbonato Fe(HCO3)2 – 6,87;
Jodo junginių – pėdsakai;
Kenksmingų junginių nėra.
Šaltinis kasmet nukentėdavo nuo pavasarinių potvynių ir ledų
sangrūdų, medinė atvira pavėsinė negalėjo jo apsaugoti, todėl 1927 m.
liepos 11 d. Raudonojo Kryžiaus valdyba parašė raštą Sveikatos departamentui su prašymu leisti sutvarkyti „Viktorijos“ šaltinį. Pagal architekto
R. Steikuno projektą šaltinį turėjo apsaugoti iš rupaus akmens ir cemento
suformuotas ledlaužis. Kad šis būtų ne tik funkcionalus, bet ir estetiškas,
architektas suprojektavo žuvies formos ledlaužį. Departamentas šaltinį
tvarkyti leido tik po antro raginančio rašto, kurį Valdyba išsiuntė rugsėjo
9 d. rezoliucijoje nurodoma: „Betono ledlaužį žuvį statyti pritartina,
šaltinį liesti neleistina.“ Dar prie pirmojo rašto buvo pridėta šaltinio sutvarkymo sąmata, kurios bendra vertė siekė 4537,33 Lt.
1928 metų veiklos ataskaitoje rašoma, jog šaltinis aptaisytas betonu.
Iš dengto rezervuaro vanduo vamzdžiu pravestas į ledlaužį, kuris turėjęs
žuvies pavidalą ir iš gerklės jo tekėjo vanduo. Tais pačiais metais buvo
parengtas dar vienas „Viktorijos“ šaltinio „pilstytuvės“ namo projektas
(inž. arch. R. Steikunas). Pagal šį sumanymą, šalia ledlaužio – žuvies,
turėjo būti pastatyta bene puošniausia kurorto biuvetė, kurios sąmatos
bendra vertė siekė 20 401,38 Lt. VRM Statybos inspekcija projektą patvirtino per tris dienas (1928 m. liepos 11 d.), tačiau dėl lėšų stygiaus ji
taip ir nebuvo pastatyta.
Tais pačiai metais Sveikatos departamentas nusiunčia raštą Raudono Kryžiaus valdybai, kuriame teiraujasi – koks yra tikrasis „Viktorijos“ šaltinio pavadinimas. Atrodo, jog Sveikatos departamentas buvo
sunerimęs dėl spaudoje atsirandančių rašinių, kuriuose „Viktorijos“
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šaltinis vadinamas „Vytauto“ vardu. Gali būti, kad tokį akstiną davė Juozo Tumo – Vaižganto dar 1922 metais rašyti rašiniai apie kurortą, kurį
jis labai mėgo, ir jo šaltinius: „Vytauto pakalnėje, jau lygioje žemumoje
su Nemunu, muša kunkuliuoja bent dešimts verdenių sūraus vandens,
vadinamo Vytauto ašarėlėmis, kurią kitąkart Kvinta buvo praminęs savo
dukters vardu – Viktorija. Dabar grįžtama prie Vytauto (kalno) ašarėlių.
„Ašarėles“ ligoniai ir sveikieji tiek pamėgsta, jog visai nebeklauso gydytojo, kurs teleidžia tris kart per dieną jo atsigerti: jie bėgioja į šaltinį po
penketą kartų ar net namo nešiojas didesniais indais, tik namie jis veikiai
nustoja stiprios gaivinančios skonies. Ašarėlės stebėtinai reguliuoja vidurius ir smarkiai varo šlapumą.“
Rugsėjo 3 d. atsakomajame Kurorto valdybos rašte rašoma, kad
nuo senų laikų šaltinis buvo ir tebėra vadinamas “Viktorija”: „...žmonės
jį iki šiol vadina Viktorka, taigi apie kokį nors pakeitimą šaltinio pavadinimo nieko Raud. Kryžiui nėra žinoma. Tenka prileisti, kad žmonės
patriotiško ūpo pagauti – o gal per nežinojimą istorijos vadina jį Vytauto
šaltiniu taip kaip Birštono piliakalnį vadina Vytauto kalnu. Kryžius užtat
atsakomybės ant savęs imti negali.“
Šaltinio pavadinimo klausimas vėl iškyla po dvejų metų, pažymint
Vytauto Didžiojo 500 mirties metines. 1930 m. liepos 11 d. Sveikatos departamentas siunčia raštą Raudojo Kryžiaus valdybai, kuriame rašoma:
„Sveikatos departamentas pageidautų, kad 1930 Vytauto Didžiojo
metams pažymėti, esamas Birštone šaltinis „Viktorija“ būtų pavadintas „Vytauto Didžiojo“ vardu.“ Raudonojo Kryžiaus valdyba tokiam
ketinimui neprieštarauja. Rugsėjo 5 d. Sveikatos departamentas rašo:
„... „Viktorijos“ šaltinio pakeitimą „Vytauto Didžiojo“ vardu paveda
Raudonojo Kryžiaus valdybai ir, be to, dar pageidauja, kad tas būtų atlikta su tam tikromis apeigomis.“ Po šio rašto, „Viktorijos“ pavadinimas
nebefigūruoja jokiuose kituose raštuose ar dokumentuose.
Šaltinio „Vytautas“ vanduo buvo itin populiarus visais laikais. Jo
populiarinimu ypač rūpinosi kurorto direktorius dr. B. Matulionis, kuris
Naujosios „pilstytuvės” šalia šaltinio „Viktorija” projektas (LVCA)
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1934 m. rašė: „Jei Vytauto šaltinio duomenis palyginsime su kitų kraštų
analogiškų šaltinių analizės duomenimis, tai pamatysime, kad Vytauto
šaltinis mažai skiriasi nuo Kissingeno Rakoczy‘o šaltinio; pastarasis
tik turi daugiau hydrokarbonatų. (...) Tenka stebėtis mūsų savo krašto
nepažinimu. Kas iš mūsų gydytojų nežino Rakoczy vardo, bet ne visi
gydytojai žino, kad mes turime savo nuosavą Rakoczy, kuris Vytauto
šaltinio vardu vadinamas. Kasmet į Lietuvą buvo importuojama po
keletą vagonų Rakoczy vandens, o savasis dingsta Nemune be jokios
naudos.“
Dr. B. Matulionis užsimena ir apie problemą, kuri susijusi su šio
šaltinio vandens išpilstymu į butelius: „Kadangi Vytauto šaltiniui
indikacijų sritis plati, o jo veikimas, kiek yra pastebėta praktiško patyrimo, neginčytinas, tai yra labai aktualus reikalas organizuoti šito vandens gazavimą, kad jis būtų prieinamas visoje Lietuvoje ištisus metus.
Iki šiol darytas Vytauto šaltinio gazavimas Kaune (Lietuvos viešbutyje)
yra principe netinkamas, ir tokio gazavimo produktas galima vertinti tik
kaip Vytauto šaltinio surogatas: vanduo, vežamas 40 kilometrų į gazavimo vietą, suspėja susijungti su atmosferiniu deguoniu; nuo to iškrinta
geležies junginiai ir, apskritai, pakinta vandens sudėtis, resp. jo veikimas.
Mineralinio vandens sudėtis ir jo veikimas žymiai nepakinta, jei vanduo
gazuojamas tik prie paties šaltinio, nes į gazavimo aparatus jis turi patekti
tiesiog iš žemės gelmių, atmosferinio deguonio neliestas.“
„Vytauto“ šaltinio skulptūra žuvis – banginis buvo bene populiariausia lankytina vieta kurorte. Atvykusieji ne tik ragaudavo šaltinio vandens, bet ir fotografuodavosi šalia kurorto simboliu tapusios skulptūros.
Banginio siluetas puošė atvirutes, vokus, logotipus, ženkliukus ir kitus
Birštono suvenyrus, kurie ilgą laiką buvo kuriami ir šiam simboliui
išnykus. 1959 metais pastačius Kauno HE, vanduo Nemune pakilo
apie 3,5 m ir apsėmė natūraliai išsiliejantį „Vytauto“ šaltinį bei kurorto
simbolį žuvį – banginį. 1960 metais hidrogeologai žemės gelmėse aptiko
vandenį, kuris savo chemine sudėtimi labai artimas istoriniam „Vytauto“

Šaltinio alėja (A.Miliausko arch.)

Sveikatos departamento raštas dėl šaltinio „Viktorija” pavadinimo keitimo į „Vytautas” (LVCA)

Prie kurorto simbolio (A.Miliausko arch.)
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Vaižgantas geria „Vytauto kalno ašarėles” (A.Miliausko arch.)

Prie „Vytauto” šaltinio (J.Putkio arch.)
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šaltiniui, todėl taip pat buvo pavadintas „Vytautas“ (Nr. 17106). Norintiems pajusti istorinio šaltinio skonį, tereikia užeiti į Geltonąją biuvetę
priešais Kurhauzą.
Lietuvoje gerai žinomas mineralinio vandens „Vytautas“ pavadinimas. Tačiau tai ne senojo istorinio šaltinio vanduo, nors bendrasis
ištirpusių druskų kiekis vandenyje taip pat sudaro apie 8 g. viename
litre. Šis vanduo atkeliauja iš gręžinio „Vytautas-7” (Nr. 16266). „Vytauto“ mineraliniu vandeniu sėkmingai gydomos skrandžio, tulžies
pūslės, kepenų ir kitos virškinamųjų organų ligos. Išgertas valgant arba
10 – 15 minučių prieš valgymą iš specialios
gertuvės su ilgu snapu arba per kokteilių
šiaudelį mažais gurkšneliais, iš lėto,
vidutinės mineralizacijos chloridinis van-

duo „Vytautas“ skatina skrandžio sulčių sekreciją, didina jų rūgštingumą.
2004-ųjų „Lietuvos metų gaminio“ konkurse „Vytauto“ mineralinis vanduo buvo apdovanotas aukso medaliu. Šio vandens gręžinys priklauso
mineralinio vandens išpilstymo įmonei, o atvykusieji, natūralaus, negazuoto „Vytauto“ vandens gali paragauti sanatorijos „Versmė“ biuvetėje.

Prie „Vytauto” šaltinio (A.Grigaitės arch.)

Mineralinis vanduo „Vytautas”
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Prie „Vytauto” šaltinio (G.Šiaulienės arch.)

Prie „Vytauto” šaltinio (J.B.Jasiulaitienės arch.)

Kurorto simbolis ir suvenyrai (A.Miliausko arch.)

Geltonoji biuvetė, kur tiekiamas gręžinio „Vytautas” vanduo (J.B.Jasiulaitienės arch.)
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Po 1905 metų gaisro, kuris sunaikino beveik visą miestelio centrą
ir keletą vilų, 1906 m. kurortas atiteko L. Miller – Kochanovskienei.
Dvarininkui L. Kvintai už kurortą ji atidavė Šlapaberžės dvarą netoli
Kėdainių. Tuometinis kurorto vedėjas daktaras Grodeckis atrado naują
šaltinį, kuris buvo pavadintas naujosios kurorto savininkės vardu „Lidija“.
Šio šaltinio negalėjo nepastebėti rašytojas Vaižgantas: „Parudimėje
ties bažnyčia mažame liūne verda verdenės, jau tikrieji „birštonai“, dar
stipresnio sūrumo vandens neg Vytauto (kalno) ašarėlės. Ir stebėtina:
šalia jų visų čionykštė Krakula kuo skaniausio gero vandens gerti. Ją
vadino Mullerienės vardu – Lydija.“ Taip jis rašė 1922 metais, tačiau
jau po dviejų metų Vaižganto rašiniuose nebelieka „Lidijos“ vardo. Visi
kalba apie šaltinį „Birutė“: „Birutės šaltinis senai jau vartojamas, kaip
geriausias vanduo, labai gero skonies.
Gazuotas daug malonesnis gerti, neg
seniau buvo „Apolinaris“, „Ursus“ ir
kiti. Ramina nervus. Valstyb. technikos
– chemijos laboratorija štai ką tame vandenyje rado:

M.Dobužinskio pieštas reklaminis plakatas „Birutė”
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Pirmasis rentinys ant šaltinio „Lidija”
(A.Miliausko arch.)

Prie šaltinio „Birutė” (A.Miliausko arch.)

Šaltinis „Birutė” (A.Miliausko arch.)

Šaltinio temperatūra 8,25 °C. Reakcija neutralė. Vienas litras vandens turi miligramų:
Natrio chlorato NaCl – 329,6;
Kalcio bikarbonato Ca(HCO3)2 – 323,7;
Kalcio sulfato CaSO4 – 190,4;
Magnio chlorato MgCl2 – 134,0;
Silicio dioxido SiO2 – 19,1;
Oksidacija deguonimi – 1,91;
Aluminio oxido Al2O3 – pėdsakai;
Kenksmingų junginių nėra.
Šaltinis „Birutė“ buvo labiau mėgiamas dėl palyginti nedidelės mineralizacijos, tad 1929 metais jam buvo įrengtas gražus betoninis baseinas,
dengtas čerpėmis, iš viršaus įtaisyti langeliai, per kuriuos matėsi šaltinio
vanduo. Šalia nusileidimo prie šaltinio versmės padaryti cementiniai laiptai su pagrąžinimais. Baseino apačioje sruveno vanduo į kitą cementinį
baseiną. Tais pačiais metais Sveikatos departamentas telefonograma
praneša Raudonojo Kryžiaus valdybai, kad nuo gegužės 19 d. leidžia
gazuoti mineralinio šaltinio „Birutė“ vandenį.
„Birutės“ šaltinis, papuoštas vešlia agava, tapo
itin fotografuojama kurorto vieta, įamžinta šimtuose
fotografijų. Šio šaltinio Birštonas neteko kaip ir kitų
natūralių šaltinių. Buteliuose parduodamas mineralinis vanduo „Birutė“ neturi nieko bendro su istoriniu šaltiniu. Tai yra mineralizuotas vanduo, gaminamas skiedžiant gręžinio „Vytautas-7“ vandenį
su gėlu vandeniu. Kurorto teritorijoje yra gręžinys,
pavadintas „Birutės“ vardu, tačiau jis yra visiškai
priešingoje pusėje nei kadaise tryškęs šaltinis, Centriniame parke ir priskiriamas prie vidutinės mineralizacijos vandens. Šiuo metu šis gręžinys yra
užkonservuotas.
Mineralinis vanduo „Birutė”

Prie šaltinio „Birutė” (A.Miliausko arch.)

Prie šaltinio „Birutė” (J.B.Jasiulaitienės arch.)
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1937m. laikraštyje „XXI amžius“ atspausdinama labai trumpa
žinutė: „Šią vasarą, betyrinėjant Nemuno pakraščius, dalyvaujant dr.
Pakuckui ir dr. Viliamui, Birštone aptiktas naujas mineralinis šaltinis,
prilygstąs savo sąstatu ir galingumu Vytauto šaltiniui“. Tai turėjo būti
šaltinis „Aldona“, apie kurio apsėmimą po Kauno HE pastatymo rašo
geologai R.Gailius ir kt. knygoje „Lietuvos geologija“. Daugiau istorinės
medžiagos ar fotografijų apie šaltinį „Aldoną“ rasti nepavyko.
1999 metais, šalia gręžinio „Vytautas“, buvo išgręžtas naujas
gręžinys „Aldona“. Jo vanduo išpilstomas ir parduodamas kaip „Sveikas
pradas“.
Prie šaltinio „Taika” (J.B.Jasiulaitienės arch.)

1950 metais Birštone įrengiama šaltinio, o gal jau ir gręžinio, „Taika “ biuvetė. Savo sudėtimi šio šaltinio vanduo buvo panašus į istorinį
„Vytautą“. Tai buvo itin mėgstama vieta fotografuotis. V. Kirsnio
knygelėje „Birštonas“, leistoje 1966 metais, dar minimas šaltinis „Taika“.
Vėliau apie jį nebeužsimenama, neužfiksuotas ir vėlesnėse nuotraukose,
tad gali būti, kad tai paskutinieji šaltinio egzistavimo metai.

Prie šaltinio „Birutė” (A.Miliausko arch.)
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Prie šaltinio „Taika” (J.Putkio arch.)
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Prie šaltinio „Taika” (R.Daukšytės arch.)

Prie šaltinio „Taika” (A.Miliausko arch.)
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Prie šaltinio „Taika” (R.Daukšytės arch.)

Prie šaltinio „Taika” (G.Šiaulienės arch.)

Prieškario kurorte buvo ne tik biuvetės šaltiniams, bet ir mineralinio vandens paviljonas, kuris 1940 metais sulaukė pirmojo remonto.
Tuometinėje spaudoje rašoma: „Atremontuotas mineralinių vandenų paviljonas. Jame pastatyti modernūs vandens gazavimo ir šildymo prietaisai. Prie kiosko padaryta aikštelė su naujais suolais, skirti ligoniams ilsėtis
ir gerti mineralinį vandenį.“ Tų pačių metų informaciniame leidinyje
apie Birštoną rašoma: „Birštono mineralinių Vytauto ir Senųjų šaltinių
vanduo turi didelę gydomąją vertę; kad jų gydomasis veikimas galėtų
tinkamai pasireikšti, reikalinga vandenį gerti pagal gydytojo nurodymą.
Mineralinio vandens veikimas pareina ne tik nuo jo sudėties, bet ir nuo
temperatūros, laisvos angliarūgštės buvimo ir išgerto vandens kiekio.
Mineralinių vandenų paviljone gydomasis vanduo gaunamas šaltas ir
šiltas, su laisva angliarūgšte ir be jos.“
Vėlesni tyrimai patvirtino prielaidas, kad fiziologiniams – gydomiesiems efektams pasireikšti reikšmės turi ne tik vandens mineralizacija,
gėrimo laikas, bet ir jo temperatūra: šaltokas (16 – 18) vanduo skrandžio
sulčių sekreciją ir rūgštingumą skatina, o šiltas (30 – 35) ir karštas (40
– 50) slopina, tad šių dienų biuvetėse galima išgerti šalto arba šilto mineralinio vandens. Vienkartinė mineralinio vandens dozė lygi 3,3 mililitro
vienam kūno svorio kilogramui. Per parą nederėtų išgerti mineralinio
vandens daugiau kaip 800 – 1200 ml.

Mineralinio vandens paviljonas (G.Šiaulienės arch.)

Mineralinio vandens paviljono vidus
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Apie mineralinio vandens teikiamą naudą kurorte buvo kalbama
nuo pat jo įsikūrimo pradžios. Netrukus pradėta galvoti ir apie galimą
materialinę naudą, buvo kuriami planai, kaip pradėti pilstyti mineralinį
vandenį į butelius ir jį pardavinėti. „Viktorijos“ šaltinio vanduo buvo
ne ką prastesnis už kai kuriuos plačiai vartojamus Vakarų Europos ir
Kaukazo vandenis, tinkąs pardavinėti negazuotas arba gazuotas. 1921
metais technikas Markevičius ir provizorius Mažonas teigė, jog vandens
gazavimo įrengimas gali būti įrengtas visai nebrangiai. Tuomet gazuotas
Birštono vanduo galėtų sėkmingai konkuruoti rinkoj. Pirmą kartą mineralinio šaltinio vanduo Lietuvoje į butelius pramoniniu būdu išpilstytas
1924 metais.
Mineralinis vanduo buvo vežamas medinėse statinėse
iš Birštono į Kauną, „Lietuvos viešbutį“, kur, prisotintas
angliarūgšte, buvo pilstomas į butelius. Vėliau „Vytauto“
ir „Birutės“ vanduo buvo gazuojamas Prienų Šachovo
bravore. Dėl karo sąlygų jo gazavimas Prienuose buvo
sustojęs, o Birštone jį gamino savitarpinė pagalba.
Tuometinis Birštono kurorto direktorius dr. B.
Matulionis, matydamas, kad kasmet mineralinio vandens paklausa didėja, 1940 m. birželio 8 d. rašė Raudonojo Kryžiaus valdybai, kuri jau buvo apsisprendusi statyti gazavimo gamyklą Birštone: „...siūlau
pirkti mašinas, kurios per valandą gali praleisti iki
1 000 butelių. (…) mašinos kainuotų apie 7 650 RM,
(…) litais būtų apie 20 200. Prie šios sumos reikėtų
pridėti dar mašinų pastatymo ir vandens įvedimo
Senasis butelis su Raudonojo Kryžiaus simboliu ir užrašu „Birštonas”
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išlaidas.“ Rašto pabaigoje pasirašytoje rezoliucija galima įskaityti: „mineraliniams vandenims gazuoti Birštone mašinoms pirkti skirti kredito Lt
– 2 300”. Tačiau tai tik ir liko planais. Karas koregavo viską. 1942 metais
Prienų alaus bravoro direktoriaus majoro Garolio iniciatyva bravore vėl
plačiu mastu pradėjo gazuoti Birštono šaltinių vandenį.
Po Antrojo pasaulinio karo įrengiamas nedidelis vandens pilstymo
cechas pačiame Birštone. Medinis pastatas netoli sanatorijos „Tulpės“
administracinio pastato buvo pertvarkytas, suremontuotas ir pritaikytas gamyklos veiklai. Ši vandens pilstymo gamykla buvo Kauno alaus ir
nealkoholinių gėrimų tresto „Ragutis“ atskiras padalinys, kuris dirbo tik
vasaros metu.
1964 metais Birštone pastatomi nauji gamyklos pastatai B. Sruogos
gatvėje. 1980 ir 1998 metais gamykla praplėsta, pastatyti nauji priestatai,
kuriuose įsikūrė mineralinio vandens ir vyno gamybos padaliniai. Šiuo
metu gamyklos patalpų plotas siekia per 7000 kvadratinių metrų.

Prienų Šachovo bravoro darbininkai (A.Miliausko arch.)

Birštono mineralinio vandens gamykloje šiuo metu išpilstomas
natūralus mineralinis vanduo „Vytautas“, „Sveikas pradas“ ir „Akvilė“
bei mineralizuotas vanduo „Birutė“, „Verdenė“, „Birštonas“, „Vivat“,
„BMV“, „Euro“ ir „Sigulda“. Per mėnesį gamykla gali išpilstyti apie 2
000 000 butelių vandens.
Per metus Lietuvoje panaudojama vos 11 procentų šalies šaltinių
galimybių. Vidutiniškai statistinis Lietuvos gyventojas išgeria apie 25
litrus vandens per metus, kai tuo tarpu Lenkijoje vidutiniškai vienam
žmogui tenka apie 40 litrų, Vokietijoje – apie 115 litrų, o Italijoje net apie
200 litrų vandens. Lietuvoje per metus suvartojama apie 85 mln. litrų
mineralinio vandens – apie 75 proc. gazuoto ir apie 25 proc. negazuoto.

saugotoje aplinkoje susidaręs požeminis vanduo, pasižymintis kilmės
tyrumu, savita ir pastovia chemine sudėtimi, biologinėmis ir fizikinėmis
savybėmis, lemiančiomis jo teigiamą poveikį žmogaus organizmo
fiziologinėms funkcijoms. Vartotojui jis teikiamas be papildomo
paruošimo (leidžiama tik pašalinti geležį filtruojant, aeruojant).
Mineralizuotu vadinamas natūralus mineralinis vanduo, praskiestas
geriamuoju ar į jį pridėjus mineralinių medžiagų.
Gydomasis mineralinis vanduo – Lietuvoje nėra įteisintas, nes pagal
ES direktyvą 65/65/EEC, tai yra medicinos produktas, kurio cheminė
sudėtis ir fizikinės savybės atitinka normas, nustatytas ir patvirtintas remiantis gydymo praktika ir specialiais tyrimais.
Birštono mineralinio vandens telkinys ir jo apylinkės yra išsidėstę
Didžiųjų Nemuno kilpų, susidariusių pereinamoje zonoje iš Baltijos aukštumų į Vidurio žemumą, suformuotame savitame Peršekės
– Verknės žemupių lygumos rajone. Nemuno kilpinėjimas nuo seno

Mineralinis vanduo Lietuvoje išgaunamas iš požeminių, nuo taršos
gerai apsaugotų vandens telkinių. Terminas „mineralinis vanduo“ yra
sąlyginė sąvoka, nes visas Žemės vanduo yra mineralizuotas, jame
visuomet yra kažkoks kiekis ištirpusių druskų. Mokslininkai vartoja
kelis terminus, skirtus apibūdinti vandenį: gėlas vanduo, gydomasis ir
mineralinis vanduo. Pastarasis dar skirstomas į natūralų, mineralizuotą
ir geriamąjį (šaltinio).
Gėlas (geriamasis)vanduo – vartotojui pateikiam paruoštas, o kad
būtų išvengta ūmių susirgimų, visuomet chloruotas.
Šaltinio vanduo – neužterštoje aplinkoje susidaręs originalios
cheminės sudėties požeminis vanduo, kuris nėra pripažintas natūraliu
mineraliniu.
Natūralus mineralinis vanduo – tai neužterštoje ir patikimai ap-
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žadino tyrėjų smalsumą. Iki XX a. vidurio mokslininkai manė, kad staigių
vingių upės vidurupyje atsiradimą lėmė ledynas bei jo tirpsmo vandenys.
Vėliau, išgręžus daug gręžinių – vien Birštono apylinkėse jų išgręžta keli
šimtai, – nustatyta gelmių įtaka. Šie tyrimai atskleidė ne tik Nemuno
kilpų priežastis, bet ir mineralinio vandens atsiradimą bei paplitimą.
Ties Prienais giliausiu gręžiniu pasiektas net Žemės plutos kristalinis pamatas, slūgsantis maždaug 800 m gylyje. Birštono apylinkėse
kristalinis pamatas bei nuosėdinių uolienų danga, esanti virš jo, sueižėję
blokais. Gelmių alsavimas vienus blokus gramzdino, kitus kėlė į paviršių
– aukščių skirtumas pasiekia
net 40-60 m. Ypač ryškūs į
viršų išlinkę sluoksniai tarp
Nemajūnų ir Birštono, prie
Punios, Naravų. Šios vietos
tebekyla ir dabar – kasmet apie
3 - 4 mm. Tokia gelmių sandara privertė ir Nemuną vingiuoti pagal jų formas. Kaimyniniuose kraštuose didelių
upių slėniai tokių sudėtingų ir
giliai įsigraužusių kilpų neturi.
Didžiosios Nemuno kilpos –
geologinio paveldo vertybė.
Dėl tektoninių lūžių
šiose vietovėse sluoksniai
vienas kito atžvilgiu yra vertikaliai pasistūmę keliasdešimt
ar net kelis šimtus kartų.
Tokiose vietose nutrūksta
vandeningųjų sluoksnių bei
požeminio srauto vientisumas
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ir taip susidaro mineralinės versmės.
Ant 1 milijardo metų amžiaus kristalinio pamato slūgso nuosėdinės
uolienos – smėlis, žvyras, molis, kreida, dolomitas, gipsas ir t.t.
Požeminis vanduo būna susikaupęs vandeninguose smėlio, žvyro, smiltainio, kreidos sluoksniuose, kuriuos atskiria nelaidūs vandeniui sluoksniai iš molio, klinties ir anhidrito. Tektoniniai lūžiai išlaisvino požeminį
vandenį. Didelį slėgį turintis mineralizuotas vanduo tektoniniais plyšiais
kyla į žemės paviršių. Vietomis jis priartėja prie žemės paviršiaus per 4
- 20 m, o kai kur prasiveržia į paviršių šaltiniais. Vandens savybės bei
cheminė sudėtis liudija, jog jie trykšta iš labai giliai. Kuo giliau slūgso
požeminis vanduo, tuo daugiau jame ištirpusių cheminių medžiagų ir
tuo didesnė jo temperatūra. Šiuo metu Birštone yra 13 eksploatacinių
gręžinių, kurių vanduo yra natrio chloridinis su vyraujančiais natrio ir
chloro jonais. Kai kurių gręžinių vandenyje rasta nemažai magnio, kalcio
jonų, taip pat geležies, bromo ir jodo.
Kad būtų lengviau orientuotis, uolienų storymės vadinamos
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geologinių sistemų pavadinimais. Birštono regione mineralinio vandens
yra kambro, triaso, kreidos, kvartero uolienų sluoksniuose. Maždaug 700
m gylyje vanduo, esantis 500 mln. m. senumo kambro smiltainyje, turi
net 102 g/l mineralinių medžiagų. Geologai tokį vandenį vadina sūrymu.
Išgręžus, vandens fontanas pakyla net 50-60 m virš žemės paviršiaus.
Šiai kategorijai priskiriamas Birštono 1až gręžinys.
200 m gylyje 200 mln. m. amžiaus triaso vandeningame komplekse
randama didelės mineralizacijos vandens (15 – 35 g/l). Šis vanduo naudojamas gydomosioms vonioms. Iš gręžinio vanduo fontanuoja net iki
30 m aukščio. Šiai kategorijai priskiriami Birštono „Vaidilutė“, Sanatorijos „Versmė“, „Rūta“ gręžinių vanduo, pasižymintis dar ir dideliu
bromo kiekiu.
100 mln. m. senumo kreidos kloduose 100 m gylyje vanduo yra
vidutinės mineralizacijos (5 – 15 g/l). Tai dviejų skirtingų tipų vanduo
– natrio chloridiniai hidrokarbonatiniai arba kalcio magnio sulfatinis
hidrokarbonatinis vanduo. Šio tipo vanduo gerina medžiagų apykaitą,
mažina skrandžio sulčių ir gerina tulžies išsiskyrimą, laisvina vidurius.
Šiai kategorijai priskiriami Birštono „Vytautas“, „Vytautas-7”, „Vytautas-9”, „Versmė“, „Aldona“, „Birutė“ ir „Danutė“ gręžinių vanduo.
50 m iki žemės paviršiaus (iki 1 mln. m. siekiančiose) kvartero uolienose vanduo paprastai būna gėlas. Tik Birštone jis yra gerokai mineralizuotas. Čia aptinkamas silpnos mineralizuocijos vanduo (1 – 5 g/l),
nes po žeme susidaręs apie 60 km2 ploto mineralinio vandens baseinas.
Birštono apylinkėse nėra gėlo požeminio vandens. Nemuno slėnyje, kur
vyksta sūraus vandens ištakos, net ir gruntinis vanduo mineralizuotas.
Tai daugiausia kalcio magnio hidrokarbonatinis vanduo. Toks vanduo mažina skrandžio sulčių rūgštingumą, pagerina virškinimą, tulžies
išsiskyrimą Šiai kategorijai priskiriami Birštono „Gražina“ ir „Akvilė“
gręžinių vanduo.
Minėtieji 13 eksploatacinių gręžinių yra išsidėstę plačiai po viso kurorto teritoriją ir gerokai už jo šiandieninių ribų. Miestelio centre yra šie

gręžiniai:
Vaidilutės gręžinys yra šalia Meno mokyklos (Basanavičiaus a. 6).
Jis išgręžtas 1966 m. Gręžinio vanduo yra teikiamas „Tulpės“ sanatorijos vonioms. 2005 metais speciali sveikatinimo programa naudojant
mineralinį vandenį „Vaidilutė“ buvo įvertinta aukso medaliu konkurse
„Lietuvos metų gaminys“. Mineralinio vandens „Vaidilutė“ sudėtyje yra
nemažas kiekis bromo. Bromas ramina, mažina uždegimus, skausmą,
todėl svarbus gydant neurozes, pradines arterines hipertenzijos stadijas,
sąnarių susidėvėjimo procesus, nutukimą, plikimą, padeda žmogaus odai
tapti gražesne, švelnesne.
Sanatorijos „Versmė“ gręžinys (B.Sruogos g. 9) yra vakarinėje,
neužstatytoje Birštono dalyje. Vandenvietė įrengta 1975 m., o pradėta
eksploatuoti 1982 m. Didelės mineralizacijos vanduo (21,9 – 22,9 g/l)
naudojamas gydomosioms vonioms. Šio vandens sudėtyje yra nemažas
kiekis bromo.
Vytauto gręžinys (B.Sruogos g. 5) buvo išgręžtas 1960 m., iš karto
po to, kai pakilus Nemuno vandeniui senoji „Vytauto“ šaltinio vieta
atsidūrė po vandeniu. Šio gręžinio vanduo teikiamas tiktai į netoliese
stovinčią biuvetę, pastatytą dar prieš karą.
Vytauto-7 ir Vytauto-9 gręžiniai yra sklype tarp mineralinio vandens
pilstymo įmonės ir sanatorijos „Versmė“. Vanduo teikiamas pilstymo
įmonei ir sanatorijos „Versmė“ biuvetei. Gręžiniai išgręžti atitinkamai
1981 ir 1988 m. Jie yra už kelių metrų vienas nuo kito ir nuo likviduoto
pasenusio gręžinio Vytautas-5, kurio „dubleriais“ jie abu ir yra. Gręžinio
Vytauto-7 vanduo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos pripažintas natūraliu mineraliniu
vandeniu „Vytautas“.
Aldonos gręžinys (B.Sruogos g. 7a) yra šalia Vytauto gręžinio.
Jis išgręžtas 1999 metais ir tiekiamas Birštono mineralinio vandens
išpilstymo įmonei.
Versmės gręžinys yra šalia bažnyčios, skulptūrų skvero teritorijoje.

Išgręžtas 1967 m. Jo vanduo taip pat buvo teikiamas sanatorijai „Tulpės“,
tačiau šiuo metu nebenaudojamas. Savabėgis iš šio fontanuojančio
gręžinio nukreipiamas į lietaus kanalizaciją.
Kurorto Centriniame parke ir ties tvenkiniais yra šie gręžiniai:
Gręžinys Nr. 1až yra net 715 m gylio. Išgręžtas ties projektuota vandens-purvo gydykla prie tvenkinių 1975 m. Jo vandens mineralizacija
– 102 g/l. Vandens sudėtyje yra didelis kiekis bromo. Gręžinys nebuvo
eksploatuotas, jis užkonservuotas.
Rūtos gręžinys išgręžtas 1972 m. šiaurės rytiniame miesto pakraštyje,
Centriniame parke, ieškant didelės mineralizacijos vandens. Pradėtas
ekpsloatuoti 1975 m. Iš gręžinio per 12 val. pritekėdavo tik apie 1,5 –
1,7 m³ vandens, kurio mineralizacija buvo 28,2 – 29,5 g/l. Šiuo metu
gręžinys užkonservuotas.
Birutės gręžinys išgręžtas 1973 m., šalia Rūtos gręžinio, ieškant
eksperimentinei purvo gydyklai vidutinės mineralizacijos vandens. Šis
gręžinys pradėtas ekpsloatuoti 1974 m. Gręžiniui dirbant 4 – 12 valandų
per parą, buvo imama 0,4 – 2,6 m³ vandens, kurio mineralizacija buvo
5,3 – 6,3 g/l. Vanduo tekėdavo į geriamojo vandens biuvetę. Šiuo metu
gręžinys užkonservuotas.
Žvėrinčiaus miške ir Škėvonyse yra šie gręžiniai:
Danutės gręžinys išgręžtas 1975 m. Žvėrinčiaus miško pakraštyje,
šalia Druskupio upelio. Vandens mineralizacija – apie 9 g/l. Gręžinys
rezervinis
Gražinos gręžinys išgręžtas 1977 m., šalia Danutės gręžinio. Vandens mineralizacija apie 3,3 g/l. Gręžinys rezervinis, ruošiamas eksploatacijai.
Akvilės gręžinys išgręžtas 1984 m. Škėvonių kaime. 2008 m. pavasarį
mineralinio vandens pilstymo įmonė pradėjo pilstyti naują natūralų
mineralinį vandenį „Akvilė“. Tai vienintelis mažos mineralizacijos
natūralus mineralinis vanduo (0,21 – 0,3 g/l) išgaunamas Nemuno kilpų
regioniniame parke.

Gręžinio „Vytautas” mineralinių medžiagų sudėtis
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Birštono mineralinio vandens gręžiniai pagal gylį:
Nr.

Gręžinys /
Nr.

Gręžinio
gylis, m

Temperatūra, ºC

1.

1až /
18772
Sanatorijos
„Versmė“ /
18778
Vaidilutė /
17230
Rūta /
18539
Vytautas /
17106
Danutė /
18773
Birutė /
18669
Vytautas-9 /
7268
Vytautas-7 /
16266
Gražina /
0601
Akvilė /
517
Aldona /
6580
Versmė /
7721

715

16

315

11

306

11,4

287

11,2

125

8,5

100

9,8

90

9,8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

30

64

21,9 – 22,9
26,33
28,2 – 29,5
8,02
9
5,3 – 6,3

6,6 – 7,6

60
54

10,8

53

8 - 10

46

8 – 11,6

18

Bendroji mineralizacija, g/l
102

9,4

3,3
0,21 – 0,3
6,2 – 6,3
6,72

Gręžinio savininkas

Gręžinio būklė

16,67

Gręžinio išbandymo
data /eksploatacijos
data
1975

Savivaldybė

Užkonservuotas

0,51

1975 (1982)

AB Birštono sanatorija
„Versmė“

Veikiantis

1,6

1966

Savivaldybė

Veikiantis

0,64

1972 (1975)

Savivaldybė

Užkonservuotas

0,003

1960

Savivaldybė

Veikiantis

7,14

1975

BMV

Rezervinis

2,22

1973 (1974)

Savivaldybė

Užkonservuotas

7,3

1988

BMV

Rezervinis

22,2

1981

BMV

Veikiantis

1,14

1977

BMV

Rezervinis

3,4

1984 (2008)

BMV

Veikiantis

0,55

1999 (2000)

BMV

Veikiantis

5,0

1967

Savivaldybė
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