
Šiuo metu Raseinių miškų 
urėdijoje yra įrengti 29 
rekreaciniai objektai. Veikia 
trys pažintiniai takai: du – 
Viduklės ir vienas – Padubysio 
girininkijoje. Pastarojoje 
girininkijoje taip pat yra 
stovyklavietė ir apžvalgos 
aikštelė. Urėdijos valdose 
įrengta 10 poilsiaviečių ir 13 
atokvėpio vietų.
Visi rekreaciniai objektai 
buvo įrengti urėdijos 
jėgomis, tik projektuojant 
pasinaudota specialistų 
pagalba. Įrengimo darbus 
atliko urėdijos darbuotojai 
ir jos nuolatiniai rangovai. 
Tik Šimkaičių girininkijoje 
įrengtos poilsiavietės statybos 
išlaidos apmokėtos iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų.

Jūkainių pažintinis 
rekreacinis takas
Takas įrengtas Viduklės giri-
ninkijoje. Bendras jo ilgis – 2,5 
km, apie 650 m tako pritaikyta 
žmonėms su judėjimo negalia. 
Šis takas įrengtas netoli Viduklės 
miestelio, tarp kelio iš Viduklės į 
Gylius ir Apusino upelio, atskira-
me keturių kvartalų miške, kuris 
dėl išraiškingo reljefo paskelbtas 
geomorfologiniu draustiniu. Čia 
galima pakeliauti, pasidžiaug-
ti gamta, paklajoti po nuosta-
baus grožio beržyną, pasigėrėti 
ąžuolais, kurie savo šakomis ošia 
didingos praeities šventgirės me-
lodiją… Taką puošia tautodai-
lininkų sukurtos skulptūros, jį 
papildo informaciniai stendai, 
kuriuose pateikta daug žinių apie 
šiame miške augančius medžius 
ir krūmus. Daug malonių akimir-
kų galima patirti nuo apžvalgos 
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aikštelės žvelgiant į tvenkinį, 
neišdildomą įspūdį paliks kelionė 
per žemapelkę.

„Gražusis ąžuolas“
Šis pažintinis takas-poilsiavietė 
įrengtas Padubysio girininkijoje, 
Bedančių miško 36 kvartale. Jo 
ilgis – apie 400 metrų.

Lentelėmis grįstas Padubysio 
girininkijos pažintinis takas vin-
giuoja per šiam miškui būdin-
gas drėgnas augavietes bei tarp 
skirtingų medžių grupių. Prie jo 
pastatyti meniški informaciniai 
stulpai, apibūdinantys išskirtines 
augalijos vietas. Tako pabaigoje 
išvystame išskirtinio grožio bei 
matmenų gamtos paminklą – 
Gražųjį ąžuolą. Po juo stovi įspū-
dingų matmenų gilė. Prie tako 
įrengta atokvėpio vieta.

„Žaliu taku“
Tai poilsiavietė gamtoje ir kartu 
monumentas pokario Lietuvos 
laisvės kovotojams. Objektas yra 
Šimkaičių girininkijos 15 kvarta-
lo 6, 7 ir 8 sklypuose. 
Ši vieta svarbi ir istorine prasme. 
Manoma, kad partizaninių po-
kario kovų už demokratinės ir 
laisvos Lietuvos atkūrimą metu 
šiame miškelyje žuvo ir buvo 
užkasta apie 70 žmonių. Todėl 
jame 1990 m. buvo pastatytas 

paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę su įrašytais 21 žuvusiojo 
vardais, kurių artimieji ir pažįsta-
mi tai patvirtino. Visi jie priklau-
sė Kęstučio apygardos partizanų 
būriams, kurių vyriausiasis vadas 
buvo generolas Jonas Žemaitis. 
Kasmet čia vyksta minėjimai, 
suvažiuoja žuvusiųjų artimieji.

Todėl prie kelio Raseiniai–
Šimkaičiai–Jurbarkas tame pa-
čiame miškelyje yra įkurta po-

ilsiavietė „Žaliu taku“, pastatyta 
varpo formos pavėsinė, supynės, 
įrengtas tualetas. Nuo poilsiavie-
tės yra nužymėtas miško takelis 
minėto partizanų paminklo link. 
Čia gali papietauti bei pailsėti 
atvykę žmonės, besidomintys 
krašto istorija.
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