KURORTO PARKAS
97,1 ha Kurorto parkas įkurtas natūraliame pušyne 1931m. Jis prasideda uţ Laisvės angelo aikštės,
ir tęsiasi palei Sveikatos taką iki Nemuno upės Dainų slėnyje.
Kurorto parko teritorijos tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties ţemė,
naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai, II B grupė (miško parkas).
Parke vyrauja spygliuočių medynai. Čia daugiausiai paplitę gryni ir mišrūs pušynai: pušies su egle,
pušies su ąţuolu, pušies su berţu. Vyraujanti medţių rūšis – paprastoji pušis, vyraujančios amţiaus
grupės – pribręstančių ir brandţių medynų. Teritorijoje dėl palankiai susiklosčiusių aplinkybių,
gamtinis kraštovaizdis iki šiol nepatyrė didesnių transformacijų – čia yra iš esmės nepakitusi
paviršiaus reljefo sąranga, nėra su aplinka nederančių stacionarių statinių. Parkas yra vizualiai
patrauklus, pasiţymi pakankamai aukštu estetiniu ir rekreaciniu potencialu, kurį apsprendţia reljefo,
miško medynų ir vandens telkinių formuojamų atvirų, pusiau atvirų erdvių dermė.
Įvertinant seniausias rekreacinio naudojimo tradicijas Alytaus mieste turinčio Kurorto parko
gamtosauginę, rekreacinę ir estetinę svarbą, prioritetas buvo suteiktas šio visuomeniškai ir
ekologiškai vertingo miesto ţeldyno išlaikymui ir vystymui.
Skverelyje greta Laisvės angelo aikštės, minimos, kai kurios svarbios Lietuvai datos, čia
pasodintas Nepriklausomybės ąţuoliukas, aptvertas alytiškio kalvių kalvio Vytauto Jaručio
tvorele, stovi kryţius 1991 m. sausio 13 d. aukoms atminti.

Nepriklausomybės ąţuoliu kas

Kryţius 1991 m. sausio 13 d. aukoms
atminti

Teritorija, vadovaujantis UAB Urbanistika (proj. vadovas J. Jazavitas, proj. d. vad. R.
Dukštas) parengtu projektu, pasinaudojant ES struktūrinių fondų pagalba, 2008 m. buvo pritaikyta
lankymui: rekonstruoti takeliai, įrengtas apšvietimas, vaikų ţaidimo aikštelės, pastatyti suoliukai,
šiukšlių dėţės Šioje vietoje stovi skulptūra ,,Nurimęs varpas“ (autoriai skulptorius St. Ţirgulis, arch.
L. Adomkus).

Sk. ,,Nurimęs varpas“

Miesto vaikai gali ţaisti ir kartu paţinti miško gyvenimą medinių skulptūrų ir atrakcionų take,
sukurtame pagal Alytuje gyvenusio ir kūrusio H.Anderseno premijos laureato Anzelmo Matučio

pasaką vaikams ,,Drevinukas“. Greta parko yra ir poeto memorialinis muziejus. Skulptūrų ir
atrakcionų tako vyriausia dailininkė Gintarė Markevičienė.

,,Giria" - aut. J. Gencevičius

,,Kiškiai" - aut. R. Dirţys, E. Ludavičius

,,Varnos" - aut. R. Krupauskas

,,Paukštis" - aut. A. Gedminas

,,Pelėda" - aut. S. Lampickas

,,Geniai" - aut. K.Ražanskas

,,Dvasia" - aut. J. Videika

,,Paukščių eglė" - A. Janušonis

,,Katilas" - R. Strazdas

,,Kirminas" - R. Strazdas

,,Lašiša" - R. Dičius

,,Niekadėjai" - E. Ambrulevičius

,,Č iuožikas" - R. Strazdas

,,Lipynė" - R. Strazdas

Ţalio pušyno takeliais keliaudami tolyn prieisime Nemuno senvagėje susiformavusį maţąjį Dailidės
eţerėlį (daugiau), prie kurio 1997 m. įrengtas alytiškių pamėgtas paplūdimys su mediniais lieptais,
valčių prieplauka, gelbėjimo ir nuomos punktu, vasaros tipo sporto aikštynu, kita poilsiui prie
vandens reikalinga įranga. Šiltuoju sezonu eţerėlyje trykšta du fontanai. Nuo miesto centro
paplūdimys nutolęs apie 1 km.
2007 m. maţojo Dailidės eţerėlio prieigos buvo pritaikytos ţmonėms su negalia, pastatytas
biotualetas pritaikytas ţmonėms su negalia, įrengti vaikų ţaidimų įrenginiai. 2009 m. įrengtos
automobilių parkavimo vietos.

Per visą miestą besitęsiantis Sveikatos takas, įrengtas ant XIX a. supilto geleţinkelio pylimo, atveda
į Kurorto parką ir nueina iki pat Dainų slėnio, alytišk ių didelių susibūrimų ir švenčių vietos, kur
atsiremia į Nemuną. Dainų slėnį puošia skulptoriaus Vytauto Kančiausko jubiliejinis paminklas miesto herbo gėlė – skirtas, Alytaus 400 metų sukakčiai paminėti. Dar ir dabar tebestovi buvusio
geleţinkelio tilto tvirtos tašyto granito atramos. Nuo pylimo atsiveria nuostabūs vaizdai į Nemuno
slėnį, pirmajame Alytuje stūksantį dvikuprį Alytaus piliakalnį su senovės gyvenviete.
Dainų slėnį puošia skulptoriaus Vytauto Kančiausko jubiliejinis paminklas - miesto herbo gėlė skirta Alytaus 400 metų sukakčiai paminėti.

Sk. Vyt. Kančiausko jubiliejin is paminklas

Sveikatos takas
Buvusio geleţinkelio t ilto atramų likučiai

