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Šamas – ūsuotas Nemuno šeimininkas. Aš 
Panemunių regioninio parko gyventojas ir 
simbolis, nors ne kiekvienas mane matė ar 
pamatys – esu slapukas! Tačiau palydėsiu 
jus po Panemunių regioninį parką plataus ir 
išraiškingo Nemuno šlaitais ir pavagiu. Čia 
Nemunas kitoks nei Dzūkijos nacionaliniame 
ar Nemuno kilpų regioniniame parkuose. 
Erdvės čia plačios, šlaitai aukšti. Ne veltui ant 
jų protėviai statė pilis. Veliuonoje, Seredžiuje 
užkopę į piliakalnių viršūnes pasigrožėkite 
kraštovaizdžiu, prisiminkite Lietuvos kovų 
istoriją. Leisdamiesi nuo aukštų Nemuno 
šlaitų galite stebėti sudėtingų formų raguvas 
ir griovas. Gausu ir mažų upelių – čia jų net 
72! Dauguma jų aukštais šlaitais, sudėtingo 
reljefo. Vincas Kudirka palygino šią vietovę 
su Alpių gamta – tokia turtinga ir įvairi jam 
buvo Panemunių gamta.
Regioninio parko gyvoji gamta itin savita. 
Jos įvairovę lemia Nemuno ekosistema. Čia 
didelė žuvų įvairovė. Nemune susidariusios 
salos. Jose peri reti paukščiai. Labai įdomios 
yra saugomos mažosios žuvėdros. Užnykio 
miške peri juodieji gandrai, mažieji ereliai 
rėksniai.
Kultūros paveldo perlai regioniniame parke –  
Nemuno gynybinės linijos fragmentai, 
piliavietės ir piliakalniai. Įspūdingiausi –  
Palemono kalnas ir Gedimino kapas. 
Žinomos šalyje Raudonės ir Panemunės 
pilys, seni parkai. Panemunėse išliko daug 
dvarų sodybų.
Panemunių miestelių ir kaimų gyventojai 
vertėsi žvejyba. Čia išliko ne tik žvejybos 
patirtis, bet ir graži Žiobrinių šventė.
Kelionės pabaigoje aplankykite Vaiguvos 
upelį-gatvę. Toks objektas Lietuvoje 
vienintelis. Kad patektų į namus, žmonės turi 
važiuoti upeliu!
Smagios ir turiningos kelionės po Panemunių 
regioninį parką!
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VADOVAS PO VENTOS 
REGIONINĮ PARKĄ
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Aš dinozauriukė Venta, prieš milijonus 
metų buvau viena iš vietovės, kur 
dabar plyti Ventos slėnis, gyventojų. Čia 
slūgso itin vertingi geologiniai dariniai, 
pasakojantys apie Žemės praeitį gausiais 
radiniais fosilijomis. Pirmas senąsias 
nuogulas pastebėjo rašytojas Dionizas 
Poška. Vėliau itin vertingų radinių aptikta 
Papilės atodangoje. Juros periode čia 
klestėjo gyvybė. Neseniai buvo aptikta ir 
dinozaurų liekanų!

Savitas Ventos regioninio parko upių 
tinklas. Upės čia pasižymi išraiškingomis 
kilpomis, atodangomis, atragiais. 

Papilė garsi ir penkiolikos kamienų liepa. 
Čia gyveno lietuvių tautos žadintojas, 
istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas. 
Viekšniuose vis dar veikia unikali medinė 
Viekšnių vaistinė (muziejus), įsikūrusi 
XIX a. pradžioje statytame name. Šiam 
regioniniam parkui itin būdingi vandens 
malūnai. Įdomu, kad regioniniame parke 
aptikta net 12 iki šiol niekur kitur Lietuvoje 
nepastebėtų vabalų rūšių. Papilės 
atodangą žino viso pasaulio mokslininkai, 
o Purvių ir Svirkančių atodangos mažiau 
žinomos, jos jaunesnės –   
čia atsidengia 30–80 tūkstančių metų 
sluoksniai, pasakojantys kelių mūsų kraštą 
užplūdusių ledynmečių istorijas.

Regioninio parko gyvoji gamta telkiasi 
paupiuose ir upių slėniuose. Čia peri retos 
paukščių rūšys. 

Senieji Viekšnių ir Papilės miesteliai 
kupini įdomybių. Viekšniuose aplankykite 
senąją vaistinę, kurioje įrengtas muziejus, 
apžiūrėkite brolių Biržiškų paminklą. 
Pasižvalgę po Papilę pajuskite čia Simono 
Daukanto dvasią. Keliaudami po regioninį 
parką paieškokite senų vandens malūnų.

Iš kelionės po Ventos regioninį parką 
parsivešite daug prisiminimų. Gal pavyks 
paupyje rasti velnio kulkų – prieš milijonus 
metų gyvenusių gyvūnų belemnitų 
liekanų? Jei ne, nusifotografuokite su 
dinozauru regioninio parko lankytojų 
centre. Geros kelionės!
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Aš dinozauriukė Venta, prieš milijonus 
metų buvau viena iš vietovės, kur 
dabar plyti Ventos slėnis, gyventojų. Čia 
slūgso itin vertingi geologiniai dariniai, 
pasakojantys apie Žemės praeitį gausiais 
radiniais fosilijomis. Pirmas senąsias 
nuogulas pastebėjo rašytojas Dionizas 
Poška. Vėliau itin vertingų radinių aptikta 
Papilės atodangoje. Juros periode čia 
klestėjo gyvybė. Neseniai buvo aptikta ir 
dinozaurų liekanų!

Savitas Ventos regioninio parko upių 
tinklas. Upės čia pasižymi išraiškingomis 
kilpomis, atodangomis, atragiais. 

Papilė garsi ir penkiolikos kamienų liepa. 
Čia gyveno lietuvių tautos žadintojas, 
istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas. 
Viekšniuose vis dar veikia unikali medinė 
Viekšnių vaistinė (muziejus), įsikūrusi 
XIX a. pradžioje statytame name. Šiam 
regioniniam parkui itin būdingi vandens 
malūnai. Įdomu, kad regioniniame parke 
aptikta net 12 iki šiol niekur kitur Lietuvoje 
nepastebėtų vabalų rūšių. Papilės 
atodangą žino viso pasaulio mokslininkai, 
o Purvių ir Svirkančių atodangos mažiau 
žinomos, jos jaunesnės –   
čia atsidengia 30–80 tūkstančių metų 
sluoksniai, pasakojantys kelių mūsų kraštą 
užplūdusių ledynmečių istorijas.

Regioninio parko gyvoji gamta telkiasi 
paupiuose ir upių slėniuose. Čia peri retos 
paukščių rūšys. 

Senieji Viekšnių ir Papilės miesteliai 
kupini įdomybių. Viekšniuose aplankykite 
senąją vaistinę, kurioje įrengtas muziejus, 
apžiūrėkite brolių Biržiškų paminklą. 
Pasižvalgę po Papilę pajuskite čia Simono 
Daukanto dvasią. Keliaudami po regioninį 
parką paieškokite senų vandens malūnų.

Iš kelionės po Ventos regioninį parką 
parsivešite daug prisiminimų. Gal pavyks 
paupyje rasti velnio kulkų – prieš milijonus 
metų gyvenusių gyvūnų belemnitų 
liekanų? Jei ne, nusifotografuokite su 
dinozauru regioninio parko lankytojų 
centre. Geros kelionės!
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Šamas – ūsuotas Nemuno šeimininkas. Aš 
Panemunių regioninio parko gyventojas ir 
simbolis, nors ne kiekvienas mane matė ar 
pamatys – esu slapukas! Tačiau palydėsiu 
jus po Panemunių regioninį parką plataus ir 
išraiškingo Nemuno šlaitais ir pavagiu. Čia 
Nemunas kitoks nei Dzūkijos nacionaliniame 
ar Nemuno kilpų regioniniame parkuose. 
Erdvės čia plačios, šlaitai aukšti. Ne veltui ant 
jų protėviai statė pilis. Veliuonoje, Seredžiuje 
užkopę į piliakalnių viršūnes pasigrožėkite 
kraštovaizdžiu, prisiminkite Lietuvos kovų 
istoriją. Leisdamiesi nuo aukštų Nemuno 
šlaitų galite stebėti sudėtingų formų raguvas 
ir griovas. Gausu ir mažų upelių – čia jų net 
72! Dauguma jų aukštais šlaitais, sudėtingo 
reljefo. Vincas Kudirka palygino šią vietovę 
su Alpių gamta – tokia turtinga ir įvairi jam 
buvo Panemunių gamta.
Regioninio parko gyvoji gamta itin savita. 
Jos įvairovę lemia Nemuno ekosistema. Čia 
didelė žuvų įvairovė. Nemune susidariusios 
salos. Jose peri reti paukščiai. Labai įdomios 
yra saugomos mažosios žuvėdros. Užnykio 
miške peri juodieji gandrai, mažieji ereliai 
rėksniai.
Kultūros paveldo perlai regioniniame parke –  
Nemuno gynybinės linijos fragmentai, 
piliavietės ir piliakalniai. Įspūdingiausi –  
Palemono kalnas ir Gedimino kapas. 
Žinomos šalyje Raudonės ir Panemunės 
pilys, seni parkai. Panemunėse išliko daug 
dvarų sodybų.
Panemunių miestelių ir kaimų gyventojai 
vertėsi žvejyba. Čia išliko ne tik žvejybos 
patirtis, bet ir graži Žiobrinių šventė.
Kelionės pabaigoje aplankykite Vaiguvos 
upelį-gatvę. Toks objektas Lietuvoje 
vienintelis. Kad patektų į namus, žmonės turi 
važiuoti upeliu!
Smagios ir turiningos kelionės po Panemunių 
regioninį parką!




