
Norinčius pažinti savitą Mažosios 
Lietuvos gamtovaizdį kviečiame į 
neakivaizdinę kelionę po gražiau-
sias Rambyno apylinkes – Ram-
byno regioninį parką. Kelionės 
maršrutas Vilkyškiai–Opstainys–
Šereiklaukis–Bitėnai–Rambyno 
kalnas.

Važiuojant pietų kryptimi 
Vilkyškiai–Šereiklaukis, 1,2 km 
nuo Vilkyškių miestelio centro, 
kairėn į Vilkyškių mišką suka 

neasfaltuotas kelias. Šis kelias 
veda prie gamtos paminklu pa-
skelbtos Raganų eglės. Pastačius 
automobilį stovėjimo aikštelėje, 
iki eglės reikia eiti pėsčiomis ar 
važiuoti dviračiu miško keliuku 
apie 1,5 km. 

Toliau važiuojant keliu Vilkyš-
kiai–Šereiklaukis, už 800 metrų 
į kairę suka siaura Ąžuolų alėja. 
Šimtametė 39 ąžuolų alėja tę-
siasi apie 250 m. Spėjama, kad 

visi ąžuolai sodinti vienu metu. 
Medžių aukštis – apie 20 metrų, 
apimtis 1 metro aukštyje yra 
3–3,8 m, amžius ~130–180 metų. 
Ąžuolų alėja paskelbta valstybės 
saugomu gamtos objektu.

Tęsiant kelionę Šereiklaukio 
link, pusiaukelėje tarp Vilkyškių 
ir Šereiklaukio yra Opstainių 
kaimas. Keletą kilometrų šiau-
riau šio kaimo, kelio Vilkyškiai–
Šereik laukis dešinėje pusėje, 
stūkso Opstainių I (Vilkyškių, 
Raudondvario) piliakalnis. Ka-
daise šį piliakalnį supo senovės 
gyvenvietės, kuriose atliekant 
archeologinius tyrimus rasta I–
XII a. radinių. Kaimo viduryje, 
vakarinėje Vilkyškiai–Šereiklau-
kis kelio pusėje, galima pasigro-
žėti Opstainių II piliakalniu. Tai 
nedidelis piliakalnis ant užtvenk-
tos Apstelės upelio kranto. 

Vykstant į pietus, Bitėnų link, 
netoli Jūros ir Nemuno santakos 
yra seniausia Skalvos gyvenvietė – 
Šereiklaukis. Kadaise tai buvo sti-
prus ekonominis vienetas krašte. 
Karo metais Šereiklaukis buvo 
nuniokotas, dvaro rūmai sugriau-
ti. Iki šių dienų išliko tik spirito 
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varyklos pastatas, svirnas, žlaugtų 
bokštai ir parko liekanos. Dabar 
dvaro parkas tvarkomas, išvalyti 
tvenkiniai, atidengti ir konservuo-
ti ūkinių pastatų pamatai. 

Šereiklaukio miške ~0,5 km 
nuo kelio Vilkyškiai–Bitėnai nu-
tolęs dunkso Šereiklaukio pilia-
kalnis. Šis piliakalnis – skalvių 
genties kovų su kryžiuočiais liu-
dininkas. Iki šiol Šereiklaukio 
piliakalnis slėpėsi Šereiklaukio 
miško pakraštyje. 

Šereiklaukio miške gausu įvai-
rių rūšių augalų, grybų, paukščių, 
gyvūnų. Nemažai jų įtraukta į 
Lietuvos raudonąją knygą. Tai – 
tikras gamtos lobis. 2009 m. visas 
miško masyvas paskelbtas NA-
TURA 2000 teritorija. Neseniai 
šiame miške atrastas retas žin-
duolis – didžioji miegapelė. Tai 
saugoma teritorija, todėl skinti 
retus augalus ar kitaip niokoti 
gamtą griežtai draudžiama.

Pasiekę Bitėnus netoli M. Jan-
kaus spaustuvės-muziejaus esan-
čiame pušynėlyje keliautojai pa-
matys įspūdingą reginį – baltųjų 
gandrų koloniją. Gandrai įsikūrę 
aukštai, todėl pastatytas specialus 
monoklis, vaizdą didinantis 60 
kartų.

Centrinėje Bitėnų kaimo 
dalyje stovi Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėjo, draudžia-
mos lietuviškos spaudos leidėjo 
ir platintojo Martyno Jankaus 
spaustuvė-muziejus. Šalia mu-
ziejaus 2003 m. įkurtas Mažosios 
Lietuvos paveikslų sodas – ži-
nomų Lietuvos tapytojų darbų 
ekspozicija po atviru dangumi. 

Kasmet muziejuje rugpjūčio mė-
nesį vyksta tradicinis renginys, 
skirtas spaustuvininko Martyno 
Jankaus gimimo metinėms pami-
nėti „Sueiga pas Martyną Jankų“. 

Šiemet tradicinė sueiga vyks rug-
pjūčio 15 d.

Nuo Bitėnų baltųjų gandrų 
kolonijos nukreipiamoji rodyklė 
rodo kryptį į Rambyno kalną. 
Vykdami ar eidami pėstute šia 
kryptimi keliautojai aplankys 
Rambyno kalno papėdėje įsi-
kūrusias Bitėnų (Užbičių) kapi-
naites. Šios kapinės yra Vydūno, 
Martyno Jankaus, Valterio Kris-
tupo Banaičio, Jono Vanagaičio, 
Elenos Grigolaitytės-Kondrata-
vičienės, Aleksandro Žvinakio ir 
kitų Lietuvai nusipelniusių asme-
nybių amžinojo poilsio vieta. 

Nemuno pakrantėje įrengtas 
pažintinis takas. 1,5 km ilgio tra-
soje išdėstyta 11 stotelių: „Šikš-
nosparniai“, „Žemyninės kopos“, 
„Vabzdžiai“, „Potvynis“, „Retieji 
augalai“ ir kt.

Pasiekę galutinį maršruto taš-

ką – Rambyno kalną, lankytojai 
gali pasigrožėti vaizdais į Ragainę 
ir Tilžę. Manoma, kad Rambyno 
alkakalnis buvo svarbiausia skal-
vių genties šventvietė. Dabarti-
nio Rambyno kalno aukštis yra 
45,4 m virš jūros lygio. 

1884 metais čia pradėtos 
rengti Joninių šventės, į kurias 
suplaukdavo žmonės iš visos 
Lietuvos. Martyno Jankaus ir 
Vydūno atgaivinta Joninių šven-
tė ant Rambyno kalno birže-
lio 23 d. švenčiama iki šių dienų 
ir vadinasi „Tradicijų pynė pagal 
Vydūną“.

Šiandien Rambyno kalną puo-
šia Nacionalinės premijos laure-
ato, skulptoriaus Regimanto Mi-
dvikio sukurtas modernus ir gilią 
istorinę prasmę turintis aukuras, 
kuris simbolizuoja baltų dievus - 
Patrimpą, Perkūną, Patulą 
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