MARŠRUTO APRAŠYMAS

Didysis ir Drevėtasis Širvinto ąžuolai
Gamtos paveldo objektai, Augantys pakelėje
tarp Seirijų ir Metelių, yra vieni stambiausių
parko teritorijoje. Kamieno apimtis siekia 5 m,
skersmuo 1.6 m, aukštis 35 m. Ąžuolų amžius apie 400 metų.
Akuočių dvaro senosios kapinės
Vienintelė parko teritorijoje išlikusi kapavietė su
kriptomis ir ketaus plokščių antkapiu. Šiame
šeimyniniame kape-kriptoje buvo palaidoti
Akuočių dvaro valdytojai Gutovai. Pasak vietos
kraštotyrininkų, Gutovai buvo 1863 m. sukilėlių
rėmėjai, kapinių duobėje jie slėpę ginklus
sukilėliams.
1863 m. sukilimo dalyvių laidojimo vieta
1863 m. sukilimo dalyvių kapinės prie kelio
Statiškė – Mockonys. Čia palaidoti 32 Statiškės
mūšyje žuvę asmenys.
Laumės akmuo
Tai didelis, gal didžiausias parke, tamsus
granitinis kiaušinio formos riedulys, įstrigęs
žemėn Metelio ežero terasos šlaite.
Pasak legendos tas akmuo naktimis pasiverčia
baidykle ir eina pavėlavusių keleivių gąsdinti.
Ne vienas nūnai išgąsdintas papasakoja, kad
vaikšto pakrūmėm burtininkė, veja pavėlavusius
žmones iki kryžiaus, stovinčio pasodėj, ir tik
pirmiesiems gaidžiams užgiedojus vėl pasiverčia
akmeniu.
Obelninkų kaimas

Tai mažiausiai laiko pakeistas kaimas,
išlaikęs Užnemunei būdingą išretinto
gatvinio kaimo struktūrą.

Papėčių piliakalnis
Pats piliakalnis priskiriamas I tūkstantmečiui. Jo
viršuje buvo įsikūrusi gynybinė gyvenvietė:
piliakalnio aikštelėje yra senovinės jotvingių
gyvenvietės liekanos, kultūriniame sluoksnyje
rasta jotvingiams būdingų molinių dirbinių,
Tai vienintelė vieta parko teritorijoje, iš kur
atsiveria gamtovaizdžiai į Obelijos, Metelio ir
Dusios ežerus.
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Dviračių maršrutas
Laumės kelias

Papėčių gatvinis kaimas
Abiejose kelio pusėse tvarkingai surikiuotos
sodybos. Jos nėra labai senos. Tačiau įdomiausia
yra šio kaimo savita, tik Užnemunei būdinga
palaido gatvinio kaimo struktūra. Gatvė
driekiasi apie 3 kilometrus. Link Metelio ežero
aiškiai matosi ištisinės žemės sklypų linijos. Tai
rėžinis žemės sklypų padalijimas. Valakų
reformos rėžinis padalijimas, šiuose palaiduose
gatviniuose kaimuose, atlaikęs kelias reformas,
gyvuoja iki šiol.
Metelių dvaro vandens malūnas

Šalia Kumečių tvenkinio, kur dabar žaliuoja
nedidelis miškelis, Kadaise stovėjo nemažas
Metelių dvaras. Šiuo metu iš Metelių dvaro
išlikęs tik triaukštis, raudonų plytų
neveikiantis ir griūvantis vandens malūnas.
Penkių aukštų mūrinis malūnas su sandėliu
buvo pastatytas 1900 m. Mušinskio, ant
dirbtinio Metelytės tvenkinio kranto.
Malūno įrenginiai tuo metu buvo modernūs.
Malūnas malė grūdus gyvuliams šerti,
gamino įvairių kruopų ir miltų gaminius,
kuriais aprūpindavo Alytaus, Seirijų, Simno
ir kitų gyvenviečių prekybininkus.
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