
MEDVĖGALIS
Šilalės rajono kraštovaizdį puošia 32 piliakalniai, 
kurių išvaizdžiausias – Medvėgalis, 234 metrus 
pakilęs virš jūros lygio. Manoma, kad čia būta vieno 
iš svarbiausių Žemaitijos centrų. Greta jo kūpso 
dar šeši: Pilies, Piliorių, Sumonių, Ąžuolų, Alkos ir 
Bevardžio kalnai. 

Archeologai šalia jų aptiko kūlgrindą, senovinės 
gyvenvietės, gynybinių įtvirtinimų liekanas. Ant 
Pilies kalno XIV a. stūksojo viena stipriausių to 
meto Žemaitijos pilių. Kryžiuočiai pradedant 1316 
m. ją puolė bent 20 kartų. Dabar Medvėgalis vilioja 
žvilgsnį įspūdingomis panoramomis, atsiverian-
čiomis nuo piliakalnio, paties kalno šlaitais, retų 
augalų augavietėmis ir ypatinga ramybe. Medvėgalio 
kompleksas jau parengtas keliautojams lankyti: nu-
tiesti takai, įrengti laiptai, mašinų stovėjimo aikštelė, 
tualetas, piliakalnio maketas, informaciniai stendai. 
Čia įdomu pabūti ištisus metus. 

AUKŠTAGIRĖS KALNAS   
Tai iškiliausia Aukštagirės draustinio kalva. Kal-
no gūbrys ištįsęs 750 m šiaurės vakarų pietryčių 
kryptimi su dauba viduryje. Žemesnioji kalno dalis 
vadinama Taburkalniu. Taburkalnis iškilęs net 208,5 
m, todėl nuo jo atsiveria apylinkių vaizdai: Medvė-
galis, Bilionių piliakalnis. Ant Aukštagirės kalno yra 
pastatytas 15 m aukščio apžvalgos bokštas.

BILIONIŲ PILIAKALNIS
Bilionių piliakalnis (Švedkalnis) anksčiau vadin-
tas Šventkalniu. Piliakalnis priskiriamas karų su 
kryžiuočiais laikotarpiui. Dėl likusių gynybinių 
piliakalnio įtvirtinimų liekanų (terasų) jis primena 
laiptuotą piramidę. Žymus archeologas L. Kšivickis 
taip žavėjosi Bilionių piliakalniu, jog įvardijo jį vie-
nu įdomiausių ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
archeologijos paminklų.

PARŠEŽERIS
Paršežerio plotas – 193 ha, ilgis – 1,9 km, plotis – 
1,1 km. Didžiausias gylis – 4,4 m. Netaisyklingos 
elipsės formos ežeras susidaręs ledyninio ledo luisto 
vietoje. Pasakojama, jog dabartinio ežero vietoje 
buvusi lanka; vieną dieną iš kažkur atsiradęs paršas 
ir ėmęs tą lanką knisti. Kiek jis išknisdavęs, toj vietoj 
tuoj pat vanduo atsirasdavęs. Galų gale paršas pats 
nuskendęs, o ežeras jo vardu pavadintas. 

PARŠEŽERIO PĖSČIŲJŲ PAŽINTINIS TAKAS 
Visas tako ilgis – apie 15 km. Jo pradžia – Parše-
žerio stovyklavietėje. Iš čia eina pietine Paršežerio 
pakrante – Ežero pelke, kur nutiestas medinis takas. 
Šioje atkarpoje galima susipažinti su vertingomis 
žemapelkės biocenozėmis. Iš žemapelkės sukama 
į Riešketų kaimą, kurio senkapyje palaidoti 1863 
m. sukilėliai. Toliau takas veda prie Šilinkalnio. Iš 
čia – prie Paršpilio piliakalnio, pro Burbiškių sen-
kapius – iki Sietuvos kūlgrindos. Grįžtant pasukama 
prie mitologinio šaltinio „Milžinų maudykla“. Šalia 
šaltinio įrengtas tiltelis – per jį patenkama į dešinį 
Sietuvos krantą. Čia takas veda į Pjaunios mišką ir 
aukštapelkę, kurią praeinama mediniu taku. 

Šiame take įrengta 4,1 km medinio tako, 8 
informaciniai stendai, 16 suolų, 40 informacinių 
rodyklių, 3 mediniai tiltai.

Vienos gražiausių Šilalės krašto 
apylinkių plyti Varnių regioninio 
parko ir gretimuose plotuose Medvėgalis

Bilionių piliakalnis

78 GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2012 birželis

VAKARŲ LIETUVA | Šilalės apylinkės



BIJOTAI
Čia puikus kraštovaizdis: erdvės jaukios, kartais 
atšiaurios, o kartais skendinčios rūkuose. Neatski-
riamas šio kraštovaizdžio elementas – ąžuolas. Ne 
tik medis, bet ir kultūrinis žymuo. Štai Dionizas Poš-
ka, XIX a. gyvenęs bajoras, žodynininkas, literatas, 
istorikas, iš drūto ąžuolo, žmonių vadinto Baubliu, 
kamieno padirbinęs namelį poilsiui, kūrybai ir se-
nienoms saugoti. Ir taip Bardžių–Bijotų dvare 1812 
m. įkūręs pirmą viešą muziejų. Po kelerių metų šalia 
pastatė dar vieną tokį namelį, kiek mažesnį, vadintą 
Baublio broliu. Muziejus labiausiai ir išgarsino D. 
Pošką. Čia lankėsi žymūs to meto žmonės. Tai buvo 
iš tikrųjų svarbus kultūros židinys, gal net antrasis 
po Vilniaus universiteto. 

Dabar Baublių kompleksas tampa kultūrinio 
turizmo traukos centru: restauruoti Baubliai, su-
tvarkyta parko teritorija, įrengti takai, apšvietimas, 
restauruotas malūnas, buvusioje mokykloje veikia 
muziejus, biblioteka, konferencijų salė. Čia prasidėjo 
Lietuvos muziejų kelias, vyksta tarptautinio festiva-
lio „Poezijos pavasaris“ renginiai, vyksta konferenci-
jos, mokinių poezijos ir piešinių konkursai-parodos, 
įsteigta Dionizo Poškos literatūrinė premija.

Bijotų Baubliai

Aukštagirės bokštas
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