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 1. Lankytojų centras
 2.  „Skerdzimų pieva“ prie Kapiniškių
 3.  „Antončiko šalcinis“ Kapiniškių kaime 
 4. Bakanauskų ežeras
 5.  „Bobos daržo šalcinis“ Margionyse

 Smėlėtas keliukas atkarpoje Kapiniškiai–Margionys.

Marcinkonys–Darželiai–Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys

Neptūnas – natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas 
Varėnos miškuose, greta Dzūkijos nacionalinio parko. 
Būtent jis paskatino mus supažindinti gamtos 
mylėtojus su nepakartojamo grožio Lietuvos kampeliu. 
Čia – eterinių aliejų prisotintas pušyno oras – grynas, 
kaip ir pats nuo gamtos neatskiriamas Neptūnas.

Parengėme įvairaus sudėtingumo dviračių maršrutų, 
vedančių miškų takais, upių ir ežerėlių pakrantėmis, 
etnografiniais kaimais. Kviečiame visus, kuriems arti-
mas aktyvus poilsis, o gamta – neatsiejama gyvenimo 
dalis, pasimėgauti natūraliu Dzūkijos gamtos grožiu. 

www.facebook.com/neptunas
www.neptunas.lt
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Atstumai:

Marcinkonys–Darželiai – 6 km (asfaltas)

Darželiai–„Antončiko šalcinis” – 3,5 km 

(2 km asfaltas, 1,5 km miško keliukas)

„Antončiko šalcinis”–Bakanauskų ežeras – 2 km 
(smėlėtas miško keliukas)

Bakanauskų ežeras–Margionys – 4,3 km 
(žvyruotas miško keliukas)

Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Ši trasa pažymėta taip

Skroblus

ATRASK DZŪKIJĄ.   Dviračių maršrutai



Nepamirškite:

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

Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Nuo čia, 
apžiūrėję įdomią ekspoziciją apie Čepkelių raistą, leisimės 
aplankyti vieno įspūdingiausių Lietuvos upelių – Skroblaus.

Pavažiavę 6 km, pasieksime Darželių kaimą, pro kurį vingiuoja 
iš Lietuvos–Baltarusijos pasienio atitekanti Grūdos upė. Čia šiltą 
dieną galima ir išsimaudyti.

Dar apie 2 km asfaltu ir sukame dešinėn link Kapiniškių. Nuo kalvos 
pasigrožėję Skerdzimų pieva ir aplankę įspūdingąjį Antončiko 
šaltinį, vingiuotu keliuku pasieksime žemyninių kopų apsup-
tyje plytinčią nedidelę Bakanauskų pelkutę su Bakanauskų 
ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant susiformavusi 
pelkė atsirado ištirpus nuo besitraukiančio ledyno atitrūkusiam ir 
po sąnašomis palaidotam ledo luistui. Tokios nedidelės pelkės la-
bai būdingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio 
iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti visą 
pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos aikštelėje 
– pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.

Toliau miškais važiuojame į Margionių kaimą, kur mūsų 
laukia pažintis su Skroblaus upelio ištakomis. Kito tokio 
trumpo (17,3 km) ir tuo pat metu vandeningo upelio Lietuvoje 
nėra. Ištakose iš Bobos daržo šaltinio Margionyse srūva tik 
8 litrai vandens per sekundę, o į Merkį atplaukia jau 700 litrų 
per sekundę. 

Bobos daržo šaltinis – vienas Skroblaus versmių šaltinių, 
paskelbtų hidrogeologiniu gamtos paminklu (6,9 ha). 

Skroblaus versmėse požeminiai vandenys į paviršių išteka ne 
tik šlaituose. Vadinamajame Bobos darže jie veržiasi iš giluminių 
tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn ir žemės paviršiuje 
telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės va-
dina „burbeklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį, 
galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės 
gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsiras-
davo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos tėvams iš šaltinio 
ištraukdavusi sena moteriškė. 

Marcinkonys–Darželiai–Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys

„Bobos daržo šalcinis”
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Marcinkonių geležinkelio stotis

 (8 310)  44 532;  (8 700)  55 111 
www.litrail.lt

Automobiliu iki Marcinkonių 
nuo  Vilniaus ~99 km, 
nuo Kauno ~119 km,
nuo Druskininkų ~35 km. 

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2012-06-20. Nei NEPTŪNAS, nei Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija negali prisiimti atsakomybės už netikslumus, kurių gali atsirasti maršrutuose ar kitoje informacijoje, 
ar galimas problemas, Jums naudojantis šiuo gidu. Išsamesnės informacijos ieškokite www.cepkeliai-dzukija.lt arba lanktytojų centre.

Keliauk su NEPTŪNU

Lankytojų centras Marcinkonyse

Šilagėlių g. 11
 (8 310)  44 466 

info@dzukijosparkas.lt 
www.cepkeliai-dzukija.lt
Lankytojai priimami ištisus metus

800−1200    1245−1700 800−1545


