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ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Kviečia Vilniaus krašto
miškai

XX a. ypač išryškėjo rekreacinė miško funkcija, tai
yra miško pritaikymas žmogaus fizinių ir dvasinių
jėgų susigrąžinimui. Žmogus vis dažniau traukia
į mišką – atsikvėpti nuo darbų, rutinos, miesto
šurmulio, pabūti su draugais, šeima, savimi... Visais
laikais miškas žmogui buvo kaip dvasios atgaivos
šaltinis.
Vilniaus miškų urėdijos miškininkai jau seniai
svetingai atkėlė vartus sostinės ir aplinkinių rajonų
gyventojams bei miesto svečiams. Miškininkų dėka
mūsų krašto miškuose gausu ne tik poilsio vietų, bet
galime pasidžiaugti ir miškininkų triūsu įrengtais
pažintiniais pėsčiųjų takais.
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Tikru dvasios atgaivos šaltiniu, nepakartojamo
poilsio forma po darbų ir rūpesčių yra tapęs pažintinis takas, įrengtas Dūkštų ąžuolyne – sankryžoje
tarp trijų istorinių Lietuvos sostinių: pirmosios
sostinės Kernavės, Trakų ir dabartinės sostinės
Vilniaus. Tai vienas seniausių ir didžiausių mūsų
šalyje žmogaus rankų nepaliestų ąžuolynų. Šiame
unikaliame 302 ha medyne įsteigtas 36,2 ha ploto
gamtinis rezervatas, kuriame draudžiama bet kokia
ūkinė veikla. Šių vietų ąžuolams – 180–200 metų.
Vilniaus miškų urėdijos miškininkai, norėdami
su šio medyno vertybėmis supažindinti visuomenę,
o kartu ir išsaugoti unikalų gamtos kampelį ateities
kartoms, įrengė du teminius pažintinius takus:
Dūkštų ąžuolyno pažintinį taką ir Dūkštos pažintinį
pėsčiųjų taką.
Dūkštų ąžuolyno takas – tai tarsi ąžuolo šaka su
trimis atšakomis: mitologinis Žalčio takas, Gamtos
takas bei Ąžuolyno atkūrimo takas. Pažintinis takas
prasideda skulptūra Lietuvos karaliui Mindaugui,
nes manoma, jog būtent šiose apylinkėse ir kūrėsi
Mindaugo Lietuva.
Eidami Mitologiniu taku grožėsitės skulptūromis
iš medžio, vaizduojančiomis senovės lietuvių pagoGAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

nių dievus ir dievaičius, istorinius ir mitologinius
personažus. Gamtos tako atšaka veda pro unikalius
ąžuolyno augalus, žvėrių išmintus takus ir tikrąjį
medyno vaizdą, o Ąžuolyno atkūrimo takas supažindina su miškininkų darbu saugant ir atkuriant
ąžuolyną. 2,2 km ilgio pažintinio
tako pabaigoje lankytojus pasitiks
paslaptingasis Airėnų akmuo. Tai
- mįslė, kurios iki šiol mokslininkai dar neįminė. Ant šio didžiulio
ąžuolyne dunksančio riedulio
matomi įspausti paslaptingi ženklai, panašūs į runas ar kitus
rašmenis, o šoniniame paviršiuje
matyti lygiakraštis kryžius, kuris,
kaip manoma, senovėje simbolizavo ugnį arba saulę...
Dūkštų ąžuolynas unikalus
ne vien šimtamečiais ąžuolais,
bet ir retomis augalų, paukščių,
gyvūnų, vabzdžių, grybų, kerpių
rūšimis. Čia auga daugiau nei 280
rūšių augalų. Pavasarį Dūkštų
ąžuolynas pražysta geltonai: savo
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

geltonas galvas į saulę kelia ankstyvasis šalpusnis,
pavasarinis švitriešis, geltonžiedė plukė. Vėliau
ąžuolyną savo žiedais papuošia triskiautė žibuoklė,
tamsioji plautė, gegužinė žvynašaknė.
Žingsniuodami takais būsite nustebinti ir Dūkštų
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ąžuolyno sparnuočių, gyvūnų, vabzdžių, grybų,
kerpių gausa ir įvairove. Apie jų įdomų ir paslaptingą pasaulį galėsite daugiau pasiskaityti čia pat
įrengtuose informaciniuose stenduose.
Apkeliavę pažintinį taką suaugusieji turės galimybę pasibūti ten įrengtoje poilsiavietėje, o vaikai
galės pasisūpuoti sūpuoklėse.
Svarbu, jog miškininkai, rengdami šį taką, pagalvojo ir apie žmones su judėjimo negalia – takas
pritaikytas ir neįgaliesiems.
Vilniaus miškų urėdija drauge su Neries regioninio parko direkcija Vilniaus gyventojus bei sostinės
svečius kviečia pasivaikščioti ir Dūkštų kraštovaizdžio draustinyje įrengtu Dūkštos pažintiniu pėsčiųjų
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taku, besidriekiančiu
Dūkštos upelio pakrante. Šis Dūkštos pažintinis pėsčiųjų takas jungia Dūkštų ąžuolyną su
Karmazinų piliakalniu.
Čia apsilankiusieji
pasivaikščios nuostabiais Dūkštos upelio
krantais, aplankys 1994
m. Lietuvos respublikos
Nepriklausomybės akto signatarų ir LR Seimo narių
sodintą ąžuolyną, pamatys kadaise čia veikusį vandens malūną, pasigrožės nuo Bradeliškių piliakalnio
atsiveriančiais vaizdais. O galiausiai galės užkopti į
Karmazinų piliakalnį, kuris, kaip byloja padavimai,
galėjo būti sakralinė lietuvių vieta – alkakalnis.
Keliaujant Dūkštos pažintiniu taku negalima
neaplankyti įspūdingo dydžio Šventojo Daubos
ąžuolo, kurio apimtis siekia net 4,95 metro. Visur
įrengti informaciniai stendai, atokvėpio vietos, kviečia natūralūs miško ir pievų takeliai. Dūkštos šlaitų
grožiui abejingas neliks nė vienas lankytojas.
Trečiasis bendras sėkmingai įgyvendintas parko
ir Vilniaus miškų urėdijos projektas – Karmazinų
pažintinis pėsčiųjų takas. Įrengtas visai greta išpopuliarėjusių Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos pažintinių
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

takų – Neries regioniniame parke, Velniakampio
draustinio pašonėje.
Šis takas atskleidžia kito Neries regioninio parko
kampelio – miškingo Neries slėnio – kraštovaizdžio
grožį.
4 kilometrų ilgio Karmazinų pažintinis pėsčiųjų
takas įrengtas siekiant lankytojams atskleisti Neries
regioninio parko kraštovaizdžio grožį, supažindinti
su medynų įvairove, mitologine ir istorine upės
reikšme.
Keliaujant taku galima aplankyti didžiausią
Vilniaus krašte Karmazinų pilkapyną, kuriame
yra vieninteliai Lietuvoje po archeologinių kasinėjimų atkurti pilkapiai, pasigrožėti kerinčiu nuo
60 m aukščio skardžio atsiveriančiu Didžiosios
Velniakampio kilpos vaizdu, sužinoti apie senovės
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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lietuvių laidojimo papročius, mitologinius akmenis,
kadaise klestėjusį sielių plukdymą Nerimi, augalus
ir gyvūnus.
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Vilniaus miškininkai tikisi,
kad čia užsuka grožiui
ir gamtai neabejingi
lankytojai, o žinios
skatina mylėti savo
kraštą, saugoti gamtą.

Miškų urėdijos ir parko direkcijos darbuotojai šį
taką įrengė suprasdami jo istorinę, kultūrinę svarbą,
taip pat norėdami gamtos mylėtojams parodyti na-

tūralius gamtinius ir kultūrinius lobius, slypinčius
visai šalia mūsų sostinės.
Keliauti šiuo Karmazinų pažintiniu pėsčiųjų
taku nėra lengva – take daug stačių šlaitų, ne

visur įrengti laiptai, kadangi buvo siekiama, kad
lankytojai pamatytų kuo natūralesnę, žmogaus
nepaliestą gamtą.
Atvykę lankytojai gali ne tik gėrėtis šių vietų

grožiu, klausytis medžių ošimo, kvėpuoti nuo Neries
sklindančia gaiva, tiesiog pabėgti nuo kasdienio
miesto šurmulio, bet ir susipažinti su šių vietų
gamtos vertybėmis. Čia įrengta net 19 informacinių stendų, o pavargę keliautojai galės atsipūsti

įrengtose atokvėpio vietose, poilsiavietėse.
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Iš Vilniaus į pažintinius takus Jūs pateksite važiuodami pro Sudervę Kernavės link. Vėliau sekite
nuorodas ir lengvai nuvyksite į norimą taką.
Važiuodami iš Kauno ties Vieviu sukite į dešinę,
Maišiagalos–Dūkštų kryptimi, Vilniaus link ir sekite
nuorodas į takus.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

VĮ VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJA
Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 233 61 59
Faks. (8 5) 216 09 30
El. paštas info@vilmu.lt
Interneto svetainė www.vilmu.lt
Miškų urėdas Artūras Nanartavičius
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Saidės pažintinis
pėsčiųjų takas

Saidės pažintinis takas įrengtas palei nepakartojamo grožio Saidės
upelį. Senų ąžuolų paunksnėje, klausantis per gausybę akmenų garmančio Saidės upelio, galima pajusti nepaprastą šios vietos gamtos
grožį. Daug paslapčių gaubia netoli upelio esančią menamą šventvietę,
kurioje akmenys išsidėstę ratu, ir netoliese gulintį Aukuro akmenį.
Keliaudami pažintiniu taku galėsite aplankyti šalia Saidės ir Neries
santakos stūksantį įspūdingų matmenų didįjį Saidės akmenį. Tako
pradžioje įrengta pavėsinė su laužaviete, tualetas. Takas vingiuoja pro
Stirnių piliakalnį, į kurį užkopę patogiais laiptais galėsite pasigrožėti
nuostabia panorama. Informaciniuose stenduose rasite informacijos
apie slėnio atsiradimo istoriją, mitologiją, susipažinsite su turtinga
biologine įvairove.

Vienas įdomiausių lankytinų objektų – Varnikų botaninio-zoologinio draustinio 3,5 km ilgio pažintinis takas, vedantis per Ilgelio
pelkę. Maršrutas susideda iš 10 informacinių stotelių. Šis pažintinis takas
leidžia pamatyti gražiausias ir sunkiai prieinamas draustinio vietas, suteikti
lankytojams žinių apie gamtą, vietos kraštovaizdžio ypatumus, su jais susijusią
žmonių veiklą; besimokantiems pagilinti įvairių dalykų žinias. Takas padeda nukreipti
lankytojų srautus ir saugoti gamtą nuo nekontroliuojamo jos lankymo.
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Kartuvių kalnas

Pagonybės laikais čia vykdavo aukojimų apeigos.
Baudžiavos metais ant kalno kardavo nepaklusnius
baudžiauninkus, o rusai – sukilėlius.

Kalno aukštis siekia 170 metrų virš jūros lygio.
Kopiant į kalną įrengtais laiptais, atsiveria puikus
vaizdas į Navos ežerą. Kalno papėdėje bei viršūnėje
rasite patogius suolelius atokvėpiui.

Nikronių akmuo

Aukšlinio
liepa
Ant akmens stambiu šriftu iškaltos raidės MOPT.
Šifruojama „Moja piniendzy tutaj“. Užrašas siejamas
su Odincovo dvaru bei ponu Odincovu.
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Netoli akmens buvo rastas lobis, kurį šiuo metu
galima pamatyti Trakų pilyje.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

Apimtis – 1,12 m.
Aukštis – 15 m.
Auga Trakų r. Aukštadvario regioniniame parke.
Medis įspūdingas tuo, kad virš dviejų kamienų suaugimo vietos yra dvi ryškios „alkūnės“.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Velnio duobė
Mariaus Jovaišos nuotr.

Pažintinis pėsčiųjų takas
aplink Strėvos įgriuvą

gamtos lobiai

Geologinis
objektas „Strėvos
įgriuva“ – dubens formos
dauba, apipinta legendomis mažesnioji ,,Velnio“ duobės sesuo.
Įgriuva yra valstybinės reikšmės miške, Trakų miškų urėdijos
Aukštadvario girininkijos 20
miško kvartale, 1, 2 sklypuose,
Aukštadvario regioninio parko
Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje, EB saugomų teritorijų
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tinklo ,,Natura
2000“ natūralių buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje ,,Spindžiaus miškas“.
Strėvos įgriuva yra termokarstinės kilmės. Tačiau legendos byloja apie kitokį įgriuvos
atsiradimo būdą. Anot jų, šioje

vietoje stovėjusi smuklė, kurioje uliodavę velniai ir laidokai
vyrai. Smuklė buvo prakeikta ir
prasmego, o iš atsivėrusios gilios
duobės dar kartais galima išgirsti
sklindančius keistus garsus.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

Gamtos paminklas, mitologinis sakralinis kultūros paveldo
objektas. Tai neaiškios kilmės
duobė, kurios gylis – 40 m,
durpių sluoksnio storis dugne –
9,5 m.
Duobės plotis viršuje – apie
210 m, apačioje – 63 m.
Ant viršutinio šlaito įrengta ap
žvalgos aikštelė, iš kurios galima atidžiau apžvelgti šį gamtos
paminklą. Aikštelė pritaikyta
žmonėms, turintiems judėjimo
negalią. Gruntiniu takeliu, vedančiu palei duobės šlaitą, galima nusileisti į duobės dugną,
kur įrengta aikštelė su suoleliais
atokvėpiui.
Netoliese įrengtoje poilsiavietėje
yra pavėsinė su lauko baldais,
laužavietė, automobilių stovėjimo
aikštelė, lauko tualetas.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Juodalksnis
gumbulis
Prie tilto per Peršokšnos upelį
pasitinka ypač storas juodalksnis – vietinių žmonių pramintas
„Gumbuliu“. Mat visas gumbuotas ir gausiai apaugęs samanomis.
Jam apie 140 metų, jo skersmuo –
90 cm. Iš tolo jį galima palaikyti
ąžuolu, nes galingos šakos ir
storas kamienas.
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Paparčiai

Cirkliškio
pažintinis takas

Paparčiai, kurių lapai panašūs į stručio plunksnas
Tai paupiniai jonpaparčiai. Švenčionių girininkijoje,
prie upelio, šie gražuoliai išauga net iki 2 m aukščio,
nors literatūroje rašoma, kad augalas pasiekia 1
metro aukštį.
Paupinis jonpapartis auga miško upelių slėniuose, šaltiniuotuose miškuose, krūmuose, daubose.
Mėgsta derlingą dirvožemį ir pavėsį. Sporifikuoja
birželio–rugsėjo mėn.; sporas barsto kitą pavasarį.
Požeminis stiebas trumpas, juodas, nedaug išlenda

virš žemės. Vegetatyviniai lapai trumpakočiai,
šviesiai žalias lakštas. Lapai išsidėstę ratu ir sudaro
piltuvo pavidalo puokštę, iš kurios centro išauga
sporifikuojantieji lapai. Tai gražus dekoratyvinis
augalas, kuris auginamas ir sodybose. Lotyniškai
šis papartis vadinamas Matteuccia struthiopteris.
Graikiškai stroytos, struthion – varnėnas, strutis; vadinasi, jonpaparčio lapai panašūs į stručio
plunksnas.

Šis pažintinis takas įrengtas VĮ Švenčionėlių miškų
urėdijos Modžiūnų girininkijos 487 kvartale. Tai
buvusio pasivaikščiojimo tako nuo Cirkliškio dvaro
sodybos iki Perkūno piliakalnio rekonstrukcija.
Šio pažintinio tako tikslas – išsaugoti, tvarkyti ir
racionaliai naudoti kultūros ir gamtos paveldą
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bei istoriniu ir rekreaciniu požiūriu vertingą Rytų
Aukštaitijos kompleksą, vykdyti teritorijos tyrimus
bei stebėjimus, ugdyti visuomenės aplinkosauginį
mąstymą, atskleisti gamtinę vietovės įvairovę – reljefą, vandenis, augaliją, gyvūniją bei leisti pajusti
jų darną.
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Aukščiausia
Lietuvos pušis
Adamavo
ąžuolas
Respublikinės reikšmės gamtos paveldo objektas.
Auga Švenčionių rajono Adamavo kaime, apie
1,160 km nuo Švenčionių–Mielagėnų kelio, šalia
buvusio dvaro parko. Medis išskirtinio dydžio.
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Ąžuolo kamieno apimtis – 7 m, skersmuo – 2,2 m,
aukštis – 24 m, amžius – daugiau kaip 600 metų.
Medžio perspektyvumas – iki 1 000 metų.
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Aukščiausia Lietuvos pušis auga
Labanoro girioje, VĮ Švenčionėlių
miškų urėdijos Antaliedės girininkijoje, Kiauneliškio rezervate. Jos
aukštis – 44 metrai, amžius – apie
200 metų. Tai dviviršūnė 66 cm
skersmens (1,3 m aukštyje) pušis.
Ilgą laiką nepavyko tiksliai išmatuoti šio medžio aukščio, nes ji šiek
tiek pasvirusi ir auga banguotoje
vietovėje. 2006 m. kovo 22 d. atvykęs specialistas įkopė į medį ir
išmatavo aukštį.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Ignalinos apylinkės

Ignalinos miškų urėdija plyti rytinėje Lietuvos
dalyje, čia yra ir pats ryčiausias Lietuvos taškas,
miškais besiribojantis su Baltarusijos Respublika.
Urėdija valdo 23,2 tūkst. ha valstybinių miškų.
Juos prižiūri 6 girininkijos: Dūkšto, Daugėliškio,
Kaltanėnų, Kazitiškio, Tverečiaus, Minčiagirės ir
Vaišniūnų. Iš viso urėdijos plotas kartu su privačiais
ir privatizuoti skirtais miškais sudaro 65 tūkst. ha,
iš jų 32,7 tūkst. ha miškų priskirti saugomoms
teritorijoms. Šiose Aukštaičių aukštumos daubose
ir kalvose plyti patrauklūs ir paslaptingi miškai,
žaliomis juostomis juosiantys daugybę ežerų ir upių.
Vaizdingas kraštovaizdis, protakomis sujungtų ežerų

gausa, Žeimenos upė, archajiškas Lietuvos kaimas,
gražūs miškai sudaro puikias prielaidas vis didėjančiam tiek organizuotų, tiek neorganizuotų lankytojų
srautui Ignalinos krašte. Lankytojų ypač pagausėjo
1974 m. įkūrus Aukštaitijos nacionalinį parką.
Urėdija savo teritorijoje turi įrengusi 7 stovyk
lavietes, 14 poilsiaviečių, 23 atokvėpio vietas,
2 apžvalgos aikšteles. Stovyklavietės ir poilsiavietės
įrengtos gražiausiose miškų vietose. Čia pastatytos
pavėsinės su baldais, persirengimo kabinos, vaikų
žaidimo ir sporto aikštelės, laužavietės, įrengti
lieptai į ežerą. Dalis poilsiaviečių pritaikyta neįgaliesiems. Šiuo metu minėtose stovyklavietėse dar
siūlomi 1–5 dienų trukmės žygiai valtimis ar baidarėmis tarpusavyje susisiekiančiais ežerais, pėsčiųjų
žygis žymėtu maršrutu nuo Palūšės iki Tauragnų.
Mėgstamos poilsiautojų dviračių trasos po Ignalinos
rajoną. Populiarios kelionės automobiliais didžiuoju
ir mažuoju parko žiedu bei ekskursijos po centrinę
parko dalį. Keliaujant aplankomas Ladakalnis, ant
kurio, manoma, buvo aukojamos aukos baltų gyvybės deivei Ladai. Nuo šio kalno atsiveria 6 ežerų
panorama. Lankytojų mėgstamas Ginučių piliakalnis ir vandens malūnas, senovinis bitininkystės
muziejus, kuriame pristatomas seniausias Lietuvos
girių verslas – drevinė bitininkystė.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Trainiškio
ąžuolas
Aukštis – 26 m
Kamieno apimtis – 6,4 m
Amžius – 800 metų.
Auga Trainiškio kaime, Ignalinos r.,
pietrytinėje Baluošo ežero pakrantėje.
Iki krikščionybės tai buvo šventas
pagonių ąžuolas. Tuo metu dabartinėse
Lietuvos žemėse augo ištisos šventų
ąžuolų giraitės.

Trainiškio ąžuolo drevėje telpa 10 žmonių

Valstybės saugomas gamtos paminklas.

Auga Ignalinos miškų urėdijos Dūkšto girininkijoje.
Tai du greta vienas kito augantys kareliniai beržai.
Vieno aukštis – 10 m, skersmuo – 0,56 m, apimtis – 1,8 m
Antro aukštis – 9,5 m skersmuo – 0,36 m, apimtis – 1,2 m
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Šuminų
pušis

Ąžuolas auga
Daugėliškio girininkijoje.
Medžio aukštis – 23,5 m,
skersmuo – 1,3 m
Akmuo įaugęs nuo 1,1 m iki 1,5 m
kamieno aukščio.
Akmens įaugimo ilgis – 0,44 m
baigiantis akmens įaugimui,
ąžuolas šakojasi į du kamienus.

Aukštis – 16 m
Skersmuo – 1,3 m
Amžius – 200–300 metų.
Auga Šuminų kaime, Utenos r.,
Tauragnų sen.
Valstybės saugomas gamtos paminklas.
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Utenos apylinkės

Dubingių piliavietės pažintinis takas

Rima Bareikienė
Ilgiausiame Lietuvoje Asvejos ežere kadaise buvo
įspūdingo dydžio, itin aukštais stačiais šlaitais sala.
Nenuostabu, kad metams bėgant ji neliko nepastebėta tiek protėvių, besistengiančių pasislėpti nuo kalavijuočių puolimų, tiek įvairių laikotarpių Lietuvos
valdovų, stačiusių joje reprezentacinius rūmus bei
bažnyčias. Dabar ši sala jau pusiasalis, tik iš vienos
pusės per ežerą reikia keltis mediniu tiltu.

2008 m. Asvejos regioninio parko direkcija Dubingių piliavietėje įrengė 1,6 km pažintinį taką su
informacine sistema. Į piliavietę veda dveji laiptai,
dalis tako pritaikyta neįgaliesiems, prie tako pastatyti stendai, pristatantys gamtos bei istorijos objektus:
Asvejos ežerą, kertinę miško buveinę, medinės pilies
gynybinį pylimą, Radvilų rūmų liekanas, evangelikų
reformatų bažnyčios pamatus su Radvilų panteonu,
tarpukaryje statytą vasarnamį.
Norint nuosekliai apžvelgti istorinę šios vietos
raidą, puikiai derančią su gamtinėmis vertybėmis,
tikslinga į kalną pakilti keliuku. Pasukus į dešinę,
prieinama dėl vertingų kraštovaizdžio elementų
išskirta miško kertinė buveinė Iš retųjų rūšių šioje
kertinėje buveinėje rastos 9 kerpių, 2 samanų rūšys,
čia auga tarpinis rūtenis bei ryškiaspalvis laibadyglis
ir gyvena niūraspalvis auksavabalis bei ąžuolinis
skaptukas.
Iš įvairių piliavietės pažintinio tako vietų atsiveria
įspūdingi Asvejos ežero vaizdai. Asveja priskiriama
prie fliuvioglacialinės kilmės ežerų, ji telkšo ilgoje,
ledyninių vandenų suformuotoje rinoje. Piliavietės
vakarinėje dalyje galima pasigrožėti ežero įlanka,
supančia visą piliavietę.
Labai tikėtina, kad dalis dabartinės kalvos

Radvilų rūmų iždinė
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buvo naudota kaip piliakalnis.
Šiaurės vakarinėje piliavietės
dalyje, šlaituose galima matyti išlikusius pylimus, kurie yra
gynybinių įtvirtinimų ar sienų
liekanos. Dubingių žemės vardas
rašytiniuose šaltiniuose pirmą
kartą paminėtas 1334 m., aprašant Livonijos ordino puolimą.
Metraščiai byloja, kad žygių į
Lietuvą metu Livonijos ordinas
Dubingių žemės nepasiekė. Tai
galėjo nulemti ir šios vietovės
gamtinės sąlygos, gerai tinkančios gynybai. Dubingių pilis buvo
gynybinio žiedo dalis, saugojusi
kelią į Vilnių iš šiaurės nuo LivoVytauto Didžiojo ir Radvilų rūmų piliavietė
nijos pusės.
Už kelių šimtų metrų galima pamatyti kadaise
buvusių didingų rūmų griuvėsius. Čia dar XV a.
pradžioje Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas
pastatė mūrinę pilį. XVI a. pradžioje, kai Dubingiai
atiteko Radviloms, buvo pastatyti nauji prabangūs
rūmai čerpių stogu, stiklo langais ir baltų koklių
krosnimis. Archeologinių tyrimų metu atkasti išlikę
trys rūsiai: kalėjimas, iždinė ir alaus rūsys.
Netoli nuo rūmų yra ir bažnyčių vieta. Pirmoji
medinė Šv. Dvasios katalikų bažnyčia buvo pastatyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iki 1430
metų. 1565 m. Mikalojaus Radvilos Rudojo iniciatyva
ji perduota evangelikams reformatams. XVII a. pradžioje pradėta naujos mūrinės evangelikų reformatų
bažnyčios statyba su Radvilų šeimos mauzoliejumi.
Jame buvo palaidoti žymiausi Radvilų giminės atstovai: Mikalojus Radvila Rudasis, Mikalojus Radvila
Juodasis ir jų šeimų nariai. 2004 m. archeologinių
tyrimų metu šie palaidojimai buvo atrasti, po išsamių
mokslinių tyrimų dėl jų identifikavimo palaikai vėl
perlaidoti bažnyčios vietoje įrengtoje kriptoje.
Paskutinis pažintinio tako objektas – 1938 m.
statyto vasarnamio liekanos. Vietinių gyventojų jis
buvo skambiai vadinamas „Smetonos vila“, jame
poilsiaudavo to meto Lietuvos politikai bei aukšto
rango karininkai. Dubingių miestelis XX a. pirmoje
pusėje susiformavus tam tikrai geopolitinei situacijai
atsidūrė Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Karo metais
vasarnamyje įsikuria lietuvių policijos postas. 1944
m. susišaudymo su Armijos krajovos būriu pastatas
buvo sudegintas.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Kauno apylinkės

Kauno miškų urėdijos
lankytinos vietos

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Ringovės piliakalnis
Ringovės piliakalnis vadinamas
Pilike arba Linksmuoju kalnu.
Spėjama, jog XIV amžiuje piliakalnyje buvo mėginama statyti
didžiulę medinę pilį. Piliakalnis
yra aukštumos kyšulyje, esančiame Nemuno krante tarp dviejų
gilių griovų, Vilkijos girininkijos
Ringovės miško pietinėje dalyje.
Padauguvos girininkijos
poilsiavietė Padauguvėlė
Poilsiavietė įrengta prie kelio
Vilkija–Panevėžiukas, Padauguvėlės kaime. Ši vieta
labai mėgstama
ir dažnai lankoma poilsiautojų.

Kulautuvos pėsčiųjų
sveikatingumo takas
Dažnas važiuodamas keliu Kaunas–Jurbarkas užsuka į jaukų
tarp aukštų medžių pasislėpusį pėsčiųjų sveikatingumo
taką Raudondvario girininkijos
Kulautuvos miške, taip pat čia
įrengtas 3 km ilgio dviračių takas.
Dalis pėsčiųjų sveikatingumo
tako išklota lentomis, įrengta
poilsiavietė, pritaikyta žmonėms
su judėjimo negalia. Keliaudami
šiuo taku poilsiautojai gali sustoti
atsikvėpti penkiose poilsiavietėse,
gėrėtis ne tik nuostabiais miško
vaizdais, bet ir medžio skulptūromis – senovės lietuvių dievais
ir deivėmis (Perkūnas, Laima,
Žemyna, Medeina, Kovas, Patrimpas, Pikuolis, Gabija), kurie
saugo mišką, jo ramybę ir mus
pačius.
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Kadagių slėnio takas
Vytautas Ribikauskas
Takas vingiuoja aukšto Kauno marių šlaito viršuje Kauno
rajone, prie Arlaviškių gyvenvietės, Arlaviškių botaniniame
draustinyje. Trečdalis apie 1,5
km besidriekiančio tako išgrįsta
lentomis ir pritaikyta neįgaliesiems lankytojams. Kita tako
dalis – natūralus grunto takelis,
einantis pagal graužą. Po 2010
m. rugpjūtį pakaunėje šėlusios
audros graužoje pūpso išvartytų,
sulaužytų, sujauktų medžių šūsnys, o tai aplinkai suteikia natūralaus žmogaus veiklos nepaliesto
miško vaizdą. Lentomis grįstoje
tako dalyje įrengtos apžvalgos
aikštelės, poilsiautojų patogumui pastatyta medinių suoliukų.
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Iš apžvalgos aikštelių į Kauno
marias atsiveria nepakartojamo
grožio vaizdai: piramidiniais
kadagiais apaugę šlaitai, melsvos
marių vandens platybės ir už ma-

rių plytintys padūmavusių laukų
toliai. Vietovė tikrai verta Lietuvos Šveicarijos vardo, labai mėgstama turistų ir poilsiautojų.
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Dubravos
rezervatinės
apyrubės
apžvalgos
takas

Vytautas Ribikauskas
Nepaprasto lankytojų susidomėjimo susilaukė 2005 m. pavasarį
įrengtas takas per Dubravos girios
rezervatinę apyrubę. Tai takas per
pasakų girią, nes 50, 51, 68 ir 69
kvartaluose 120 ha miško plote
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žmogaus ūkinė veikla nevykdoma jau beveik pusšimtį metų.
Per šį laikotarpį įvairios stichinės
nelaimės – uraganai, vabzdžių
kenkėjų invazijos – šioje Dubravos girios dalyje pražudė daug
įvairaus amžiaus ir rūšių medžių. 1,9 km ilgio apžvalgos takas

eina pačiomis būdingiausiomis
ir lankytojams įdomiausiomis
apyrubės vietomis. O pažiūrėti
šiame Dubravos girios kampelyje
tikrai yra į ką: takas vingiuoja per
patį našiausią Dubravos urėdijos
miškų pušyną (760 m3/ha), kur
auga galiūnės pušys, savo viršūnes iškėlusios į 35–38 m aukštį ir
turinčios glėbiu neapkabinamus
kamienus, pro įspūdingai įvairiomis kryptimis uraganų išvartytų
medžių šūsnis, pro dar stovinčių, bet jau žuvusių, beviltiškai į
dangų bespygles šakas iškėlusių
ir ant kamieno karančiomis atsilupusios žievės atplaišomis eglių
guotus, pro įvairiame aukštyje
vėjų nulaužytų medžių kamienų
stuobrius, gausiai apaugusius
kempinėmis, bei pro vietas, kur
išretėjus brandžiam miškui pilasi
eglės pomiškio šepetynas.
O rezervatinės apyrubės aukšGAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

tapelkė, per kurią puskilometrio
ilgio tako dalis išgrįsta lentomis,
įdomi visais metų laikais: žiemą
ji pasipuošusi pūpsinčiais apsnigtais samanų ir švylių kupstais,
pavasarį skurdūs pelkės berželiai
pasidengia švelnia žaluma, vasarą peržydėję švyliai pasipuošia
baltomis galvutėmis bei baltais
žiedais pražysta svaiginantį aromatą skleidžiantys gailiai, rudenį
ant žalių samanų kilimo parausta
išbarstytos spanguolių uogos, o
berželių lajos sutviska auksu.
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Tako trasoje yra 8 sustojimo
vietos su informaciniais stendais, o tako pabaigoje įruošta
poilsiavietė su gražia stogine.
Kadangi rezervate būtina laikytis
nustatyto režimo, susipažinti su
pasakų miško paslaptimis gali tik
organizuotos ekskursijų grupės,
kurių apsilankymą apyrubėje
būtina suderinti su Dubravos
urėdijos darbuotojais.
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Girionių miško
parko ir arboretumo
mokomasis pažintinis
takas
Vytautas Ribikauskas
Takas vingiuoja pro Dubravos eksperimentinės
mokomosios miškų urėdijos arboretumo – dendrologinės kolekcijos įvairių rūšių medžių ir krūmų
grupes, o, perėjus į Girionių gyvenvietę vedantį
plentą, toliau tęsiasi vieno iš gražiausių Lietuvoje
miško parkų – Girionių miško parko teritorijoje.
Arboretumas įsikūręs pakaunėje tarp kelių, vedančių iš Kauno į Prienus per Pakuonį bei į Girionis. 50 ha ploto arboretume sukaupta daugiau kaip
tūkstantis augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų.
Tarp jų yra unikalių, labai retų introdukuotų ir
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vietinės selekcijos medžių ir krūmų. Moksliškai
tikslios ir estetiškai patrauklios arboretumo kolekcijos yra puiki bazė ir gamtos laboratorija botanikos, dendrologijos, miškininkystės, biologijos,
ekologijos studijoms ir moksliniams tyrimams.
Vaikštinėdami taku su sumedėjusių augalų rūšių ir
formų įvairove susipažįsta arboretumo lankytojai
ir įvairaus amžiaus moksleivių grupės. Aplinkos
ministro įsakymu Dubravos arboretumui suteiktas
dendrologinės kolekcijos statusas, jis paskelbtas
saugomu gamtos objektu.
Keliaudami išsišakojusiais parko takais lankytojai
susipažins su didžiausiu, gražiausiu ir sumedėjusių
augalų rūšių turtingiausiu Lietuvoje peizažinio tipo
Girionių miško parku. 130 ha ploto parke randama
apie 360 miško ir dekoratyvinių medžių rūšių bei
formų. Kalvotu reljefu, savo žaluma ir margaspalviais žiedais vasarą bei neišpasakyta lapijos spalvų
ir atspalvių įvairove rudenį Girionių miško parkas
stebina kiekvieną lankytoją. Iš parko tako apžvalgos
aikštelių atsiveria nuostabūs vaizdai į Kauno marių
vandenų platybes, Pažaislio vienuolyno architektūrinį ansamblį, erozijos veikiamas kito Kauno marių
kranto atodangas.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Kažkam išdavus, kartą pamaldų miške metu sukilėlius apsupo
kazokų dalinys. Prasidėjo skerdynės: sukilėliai buvo užklupti
nepasirengę kautis. Daug jų žuvo
nuo rusų kulkų, durtuvų ir kardų,
daug buvo suimti ir vėliau išvaryti į katorgą. Čia pat po ąžuolu
buvo įvykdyta egzekucija, pakarti
visi septyni sukilėlių kunigai.
Žuvusiuosius žmonės palaidojo
Šaravų kapinėse.

Miškininkai
gaivina
istorinę
atmintį
Šaravų ąžuolas puoselėjamas
kaip gyvas kovų dėl laisvės paminklas
Kėdainių miškų urėdijos Šaravų miške žaliuoja galingas, jau
500, gal ir 600 metų turintis ąžuolas, iškėlęs lają beveik iki 30
m, o jo liemens skersmuo – 2 m. Dar 1960 m. jis buvo paskelbtas
gamtos paminklu. Tik tiek. Sovietiniais laikais sudarytame
istorijos paminklų sąraše jo nebuvo. Anuomet neminėta, kas
vyko ąžuolo paunksnėje 1863 m. ir dėl ko jis įgavo sakralinę
reikšmę ne tik Šaravų kaimo žmonėms. Gal nežinota, gal veikiau
nenorėta. Anais laikais sunaikintas ir pats Šaravų kaimas: vyko
melioracija, žmonės iškeldinti į kuriamą kolūkio gyvenvietę
Skaistgirius už 2 km.
Dabar Šaravų ąžuolas vėl tapo apylinkių bendruomenių traukos
židiniu.
Šaravų miško tragedija
1863 m., slopstant sukilimui prieš
rusų caro valdžią ir krašte siautėjant carinei kariaunai, Šaravų
miške priedangą rado nemažas
tos apylinkės sukilėlių būrys.
Laukymėje prie senojo ąžuolo
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kasdien sueidavo melstis; pamaldas kovotojų dvasiai stiprinti
laikydavo septyni būryje buvę
kunigai. Priešais ąžuolą buvo
įtaisytas altorėlis, virš jo prikaltas
kryžius, išskobtoje įduboje buvo
slepiamas Švč. Sakramentas.

Kovotojai – trys kartos
Jaunas septyniolikmetis vaikinukas iš Šaravų, pavarde Valadka,
kartu su tėvu buvo sukilėlių būryje. Jis patarnaudavo kiekvienąsyk
laikant prie ąžuolo mišias. Tą
lemtingą dieną per pamaldas greta susmukus pakirstam kunigui,
sužeistas dūriu į šoną Valadka
sugebėjo nusiristi į krūmus ir pasprukti į savo kaimą, tačiau ir ten
pateko kazokams. Buvo nuvežtas
į Kėdainius, po to paimtas rekrūtu į rusų kariuomenę. Nelaisvėn
patekęs jo tėvas pasmerktas katorgai Sibire.
O rekrūtas ilgai tarnavo Rusijos kariuomenėje, dalyvavo
1877–1878 m. Rusijos ir Turkijos kare. Ten pasižymėjo narsa,
net išgelbėjo nuo pražūties rusų
generolą. Už tai paleistas į Lietuvą gavo iš valdžios 2 dešimtines žemės netoli Jonavos. Kartą
Kauno gubernatorius sukvietė
pasižymėjusius karo veteranus,
tarp jų ir Valadką, pagerbti atvykusio generolo – to paties,
Valadkos išgelbėtojo. Generolas
pažadėjo jam išrūpinti daugiau
žemės, jeigu pereis į stačiatikybę,
bet Valadka nesutiko išduoti tėvų
tikėjimo.
Tėvo vertas buvo ir jo sūnus
Mykolas – doras ir darbštus.
Atkūrus nepriklausomą Lietuvą,
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Čia lankosi ir šauliai veteranai

išėjo savanoriu į jos kariuomenę,
dalyvavo kovose dėl laisvės, kautynėse neteko kojos. Karo invalidui buvo paskirta nedidelė pensija ir kukli valdiška tarnyba.

plėštos prie jo buvusios koplytėlės. Aplinka apleista, užžėlė
krūmynais. Tačiau tikintieji po
atlaidų dar sueidavo čia paminėti
kankinių.

Kaip gimė tradicija
Po daugelio metų Mykolas Valadka nuvyko aplankyti tėvo gimtinės Šaravų, ten daug išgirdo apie
šaraviškių atmenamus praeities
įvykius. Senojo ąžuolo užaugusioje, užakusioje įduboje dar aptiko išlikusį kryželį. Susirinkusiems
kaimo žmonėms M. Valadka pasiūlė pastatyti paminklą 1863 m.
sukilėliams. Pasvarsčius nutarta,
kad geriausias paminklas bus
pastatyti kaime erdvią koplyčią.
Ir pagaliau 1933 m. rugpjūčio 13
d. buvo pašventinta Švenčiausios
Jėzaus Širdies koplyčia. Iškilmėse
dalyvavo apie 3 000 žmonių. Beje,
pačiuose Šaravuose, pasak B.
Kviklio „Mūsų Lietuvos“,
1923 m. buvo 30 sodybų,
gyveno 160 žmonių.
Nuo tada kasmet, minint koplyčios pašventinimo metines, Šaravuose
vykdavo dideli atlaidai, po
pamaldų žmonės traukdavo prie didžiojo ąžuolo
pagerbti carizmo aukų.
Sovietiniais laikais
pamaldos prie ąžuolo
buvo uždraustos, nu-

Gyvasis paveldas
Atmintinasis Šaravų kaimas, kurio likusi tik medinė bažnytėlė
tarp senų liepų, yra Laučynės
kraštovaizdžio draustinyje, pamiškėje, prie Aluonos upės. Pats
ąžuolas, stovintis Šaravų miško
43 kvartale, ryškiai išsiskiria tarp
liaunų skroblų. Jis dar tvirtas, turi
geras šaknis, brandina giles. Turėjo dvi viršūnes, bet vieną 1983
m. nulaužė audra.
Dabar priešais tvarkinga tvorele aptvertą ąžuolą yra atvira
miško aikštelė, joje įrengtas tvenkinys, šalimais supiltas kalnelis su
keliais kryžiais, įtaisyta pakyla šv.
Mišių stalui.
Jau apie
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dešimtį metų kiekvieno rugsėjo
pirmąjį šeštadienį čia vėl vyksta
pamaldos 1863 m. sukilimo aukoms, koncertuoja sakralinės ir
liaudies muzikos ansambliai.
Atgaivinti anų nepriklausomybės metų dvasingą tradiciją
iniciatyvos ėmėsi buvęs ilgametis
Kėdainių urėdijos miškų urėdas
Alfonsas Seržentas. Daug pastangų šiai vietai sutvarkyti ir parengti įdėjo Skaistgirių girininkas
Arvydas Kindurys, jo pirmtakas
Kęstutis Kėvišas, kiti urėdijos
miškininkai. Beje, Šaravų miške
buvo surasti ir sutvarkyti pokario
laisvės kovotojų kapai.
Apgydytas ir istorinis ąžuolas,
užtaisytos kiaurymės, uždengta
nulūžusios viršūnės vietoje likusi
skylė, pro kurią skverbdavosi pražūtinga drėgmė. Tai, kad senolis
vis dar žaliuoja, kai džiūsta daug
jaunesni ąžuolai, pasak urėdo
Juozo Girino, rodo, kad jo genofonde slypi kažkokia
ilgamžiškumo paslaptis.
Pats urėdas išauginęs keletą
ąžuoliukų iš jo gilių; šalia
didžiojo ąžuolo pasodintas
jau 2 m aukščio įskiepytas jo „klonas“, kuris stos
vietoj senojo, kai šis kada
nors atmirs. Kaip ir tie
jo „broliai“, kovotojai
dėl Lietuvos laisvės trijų
kartų Valadkos.
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Vytautas Ilonis
Dažnas, gyvenantis toliau nuo Jonavos, įsitikinęs,
jog šiame rajone, be chemijos ir žvyrynų, gamta
daugiau nieko pasiūlyti negali. Labai klystama. Turime ir gražių kraštovaizdžių. Akiai mielų vietelių.
Gamta padovanojo, o žmogus, tiksliau – Jonavos
miškininkai, pridėjo darbščią ranką, pasitelkę kūrybinę mintį dar labiau išpuoselėjo gamtos sukurtą
grožį, padarė artimesnį, prieinamesnį.
Jonavos miškų urėdijos teritorijoje yra penki įvairios paskirties draustiniai. Pirmiausia paminėtinas
Lomenos kraštovaizdžio draustinis. Įdomus reljefas,
Lomenos upelio slėniai, šlaitai. Šio draustinio puošmena – Tartokų piliakalnis. Miškininkai sutvirtino
piliakalnio užlipimo taką, išvalė vaizdą dengiančius
krūmus. Šis draustinis galėtų būti perspektyvus,
tačiau rekreacinį patrauklumą ir plėtrą riboja greta
esantis karinis poligonas.
Istoriniu gamtiniu požiūriu įdomus ir svarbus
Lietuvos hidrografinis draustinis. Kai kurie mokslininkai su draustinio teritorijoje sruvenančio Lietavos upelio pavadinimu sieja mūsų tėvynės vardo
kilmę. Apsilankykite, paspėliokite, padiskutuokite.
Keliautojai baidarininkai labai mėgsta plaukioti
Šventąja. Kas gali būti smagiau ir įdomiau: pasileidai,

Žemyninė kopa Dumsių girininkijoje

Šventoji ties Jurkonių kaimu
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sakykim, nuo Dusetų ir gamtos
palaimos bei upės vandens supamas pasiekei... Kaną. Šalia daugelio nuostabių vietų įsidėmėtina ir
Metelio rėva. Tuoj už Upninkų,
gal už kelių kilometrų upė primena – būk budrus. Iš toli girdėti
vandens šniokštimas. Ramią upės
tėkmę pakeičia pagreitėjusi srovė.
Artėjam prie Metelio rėvos. Upė
itin akmenuota, sekli, natūraliais
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

slenksčiais išmarginta. Tik spėk
irklais darbuotis. Upė daro kilpą
ir atveria nuostabaus grožio aukštoką, smėlėtą kranto atodangą.
Perfrazavus Maironį, „nepamiršk
nuleisti irklų ir vaizdu nuostabiu
pasigėrėti“. Rėvą ir šlaitą galima
pasiekti ir sausuma, miško keliuku, tačiau vaizdas nuo vandens
labiau žavi akį, akmenuota upė
labiau kaitina kraują.

Pažįstu šeimą, kuri liguistai
pamėgusi ieškoti ir lankyti rečiausius, įdomiausius medžius.
Neprošal aplankyti ir Storąją
pušį. Netoli Kauno, Svilonių girininkijos Karmėlavos miške puikuojasi ši gražuolė. Miškininkai
tvirtina, kad jai apie 350 metų.
Skersmuo – 112 cm, aukštis – 36
m, bendras tūris – 17,5 m3. Girininkijos pastangomis šalia įreng-
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Matelio rėva Šventojoje ties Jonava

ta trumpalaikio poilsio aikštelė:
pasėdėti, užkąsti, reto medžio
didingumu sielą pamaloninti.
Dumsių girininkijos ribose
buvo raketinė bazė ir karinis poligonas. Šiuo metu yra natūraliai
susiformavusi gamtinė 0,6 ha
kopa – tarsi apžvalgos aikštelė.
Miškininkai patvarkė privažiavimus, aplinką, netgi pasivaikščiojimo taką nutiesė. Vietovę pamėgo turistai, smalsūs keliautojai:
juk įdomu, kur (mūsų panosėje)
slėpėsi galingas ginklas – tolimojo nuotolio branduolinės raketos,
kaip atrodė bazės teritorija. Beje,
ir vaizdas gražus.
Kartą stovyklaudamas išgirdau, jog ruošiamasi važiuoti pailsėti prie netoli Jonavos esančio
Aklojo ežero. Patikslinu – Aklasis
ežeras – tik gyvenvietė su šalia
tvyrančiu išnaudotu durpynu,
tačiau netoliese, vos už kelių
kilometrų miške, puikuojasi lyg
ašara tyras Ilgajo ežeras. Miško
darbuotojai pakrantėje įrengė
gražią stovyklavietę, parinko
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vietą laužavietei. Nedaug Jonavos
krašte ežerų, bet šis, sakyčiau,
gražiausias.
Jau gerokai pražilęs, tačiau
vis dar nerimstantis, kūrybingas
Jonavos miškų urėdas V. Dauksevičius prieš kelerius metus
sumanė ir įrengė tikrai puikią
neįgaliesiems skirtą rekreacinę
zoną Jonavos medelyno teritorijoje: patvenkus upelį, suformavus dirbtines kalvas („kepures“),
šlaitus, gimė nuošali poilsiavietė.
Mediniai takai pritaikyti neįgaliųjų vežimėliams judėti, pavėsinės,
laužavietės, tiltai ir tilteliai sudaro
vientisą rekreacinį kompleksą.
Seni draugiški ryšiai sieja urėdiją ir Kauno A. Vienožinskio
menų kolegiją. Jau tapo tradicija, jog studentai diplominius
darbus rengia Jonavos urėdijoje,
čia gyvena, o apsigynę darbus
juos padovanoja rekreaciniams
objektams papuošti. Nemažai
jų ir Jonavos medelyno poilsio
zonoje: medinės konstrukcijos, jų
elementai, skulptūros tarsi įranga

Senoji pušis
Amžius – 350 m.
Aukštis – 36 m.
Skersmuo – 1,12 m.
Auga Jonavos r. Svilionių girininkijoje.
Svilionių girininkas K. Kananis prie
senosios pušies

įsilieja į bendrą rekreacinės zonos
kompleksą, nuostabų vaizdą.
Numatyta mokomoji pažintinė
miško augmenijos programa.
Mielai ja naudojasi tiek neįgalieji,
tiek moksleiviai.
Jonavos miškų urėdijos veiklos
zonoje yra 48 įvairios paskirties
objektai: 7 takai, 3 apžvalgos aikštelės, 24 atokvėpio vietos, 6 stovyklavietės, 10 poilsiaviečių. Pasinaudokime jomis. Priartėkime
prie motinų motinos – gamtos.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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„Ateik, žmogau, tyla priglausiu“
R. Jančiulevičius
Taip vadinasi Kernavės girininkijos turistinis poilsinis takas.
Visuomenei pirmą kartą jis buvo
pristatytas 2006 m. 2 600 m ilgio
takas prasideda ant Baltojo kalno,
ribodamasis su Kernavės kultūrinio rezervato teritorija, driekiasi
Neries dešiniuoju krantu, veda
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pro senuosius X–XI a. pilkapius.
Tako trasoje įrengtos funkcionalios poilsiavietės, patrauklios
atokvėpio vietos. Taką puošia
medžio drožiniai (autorius A.
Zinkevičius); orientuotis padeda
informatyvūs stendai. Įrengiant
taką stengtasi, kad jo poveikis

miškui būtų kuo mažesnis, todėl
tako dangai parinktos natūralios
medžiagos – žvirgždas, skalda. Į
kalnelius padeda kopti mediniai
laipteliai. Vyraujančius šviesius
pušies medynus pagyvina nežymi eglės ir lapuočių priemaiša
pomiškyje, todėl žingsniuoti taku

neprailgs bet kokiu metų laiku –
spalvų ir gamtos įvairovės tikrai
pakaks!
Tako projekto autorius –
V. Červokas, vienas iš rekreacinių objektų įrengimo miškuose
pradininkų.
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Kernavės apylinkės įtrauktos
į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą ir tapo svarbiu traukos
objektu. Pagal Nerį miškai gausiai
lankomi, tad poilsinio turistinio
tako paskirtis yra pratęsti lankytojų pažintį su Neries slėnį
supančių miškų gamtos verty-

bėmis. Įspūdinga gamta, raiškus
reljefas, atsiveriančios panoramos, pagaliau ypatinga senosios
Kernavės atmosfera Kernavės
miško lankytojus tarsi kviečia
ramiai pasivaikščioti tako vingiais, atsipūsti atokvėpio vietose,
paiškylauti poilsiavietėse.
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Lentvorų ąžuolas
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas
Vieta: Ukmergės rajonas, Lentvorai.
Kamieno apimtis – 740 cm.
Medžio aukštis – 24 m.
Lajos aukštis – 20 m.
Svorio centras – asimetriška laja.
Turi 1 kamieną.

Medis viršijo gamtinę brandą ir yra rezignacijos fazės.
Lapuotumas – 30–60 proc. Atžalos auga iš kamieno. Yra ertmių ir paviršiaus pažeidimų kamiene ir lajoje, plyšių kamiene.

Felinkos ąžuolas

Glitiškių ąžuolas
Valstybės saugomas gamtos paminklas
Vieta: Vilniaus rajonas, Glitiškės, Glitiškių dvaro parkas.
Kamieno apimtis – 740 cm.
Medžio aukštis – 24 m.
Lajos aukštis – 20 m.
Svorio centras – asimetriška laja.
Turi 1 kamieną.
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Medis pasiekė gamtinę brandą ir yra degeneracijos fazės. Lapuotumas – 60–90 proc.
Atžalos auga iš kamieno ir kamieninių šakų. Yra ertmių ir paviršiaus pažeidimų lajoje,
plyšių kamieno pagrinde ir lajoje. Liemeninis išsišakojimas su įaugusia žieve.
Aptinkama medienai kenkiančių grybelių šaknyse, kamieno pagrinde, kamiene ir
lajoje.
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Auga Ukmergės rajono Felinkos miške,
Slabados kaime, yra valstybės saugomas gamtos paveldo botaninis objektas.
Ąžuolo skersmuo – 1,6 metro, aukštis –
15 metrų.
1988 m. ąžuolas paskelbtas vietinės
reikšmės gamtos paminklu, vėliau
įtrauktas į valstybės saugomų gamtos
paveldo objektų sąrašą.
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Mokomasis pažintinis „Girinio takas“
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Mokomasis pažintinis „Girinio
takas“ įrengtas 2003 metais. Pažintinio tako svarba – natūralioje
aplinkoje supažindinti lankytojus
su mišku, jo struktūra bei jame
vykdomais darbais, pratinti žmones kultūringai elgtis gamtoje.
Pusės kilometro ilgio takas
įrengtas vaizdingame Varnakalnio miške, prie Linkavos upelio,
šalia Krekenavos girininkijos.
Juo keliaudami lankytojai turi
galimybę susipažinti su labiausiai
Lietuvos miškuose paplitusiomis
medžių rūšimis, miško ardais,
pagrindiniais miško priežiūros ir

apsaugos darbais, pagrindinėmis
miškininkystės sąvokomis.
Lankytojai turi galimybę išmokti matuoti augančio ir nukirsto medžio medienos tūrį,
apžiūrėti medelių apsaugos nuo
miško žvėrių priemones, atskirti
medienos pavyzdžius.
Visa informacija pateikta penkiose stotelėse. Miško lankytojus
pasitinka „Girinio tako“ vartai.
Tako pabaigoje esančiame Girinio namelyje-pavėsinėje eksponuojamos miško žvėrių ir paukščių nuotraukos, jaunųjų miško
lankytojų piešiniai, kūrybiniai
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darbai. Iš bokštelio regyklos atsiveria vaizdingas Linkavos upelio
slėnis ir skardis. Neskubantieji

gali prisėsti ant stotelėse esančių suolelių, pailsėti slėnyje prie
laužavietės.
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Kviečiame apsilankyti atnaujintame

Tai vienas įspūdingiausių ir gausiai lankomų Panevėžio girių
turtų. Stumbryne laikomi stambiausi Europoje laukiniai gyvūnai – stumbrai, įrašyti ne tik
į Lietuvos, bet ir į Tarptautinę
raudonąją knygą.
Šiuo metu aptvaruose gyvena
17 stumbrų, laisvėje maždaug
30–40 km spinduliu aplink stum-
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bryną klajoja per 50 stumbrų.
Gėrėtis stumbrais kviečiame
nuo dengtos pakylos – apžvalgos
aikštelės, o naujose pavėsinėse
šalia stumbrų aptvaro galima
atsikvėpti ir ilgesnį laiką stebėti
kaimenės gyvenimą.
Lankytojų patogumui įrengta
laužavietė su suolais ir grindiniu,
atnaujinti pasivaikščiojimo takai,

gamtos lobiai

Pašilių stumbryne

įvairi poilsiui skirta įranga ir
statiniai.
Ekskursijos vadovas lankytojus supažindins su europinių
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stumbrų gyvenimu, papasakos
daug įdomių pasakojimų apie
stambiausius laukinius gyvūnus.

Stumbryno lankymo
valandos

P – nedarbo diena
A – 9–16 val.
T – 9–16 val.
K – 9–16 val.
P – 9–16 val.
Š – 10–18 val.
S – 10–18 val.
Pietų pertrauka – 13–14 val.
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Albinas Mackus

Miškai
Atsimenu aš jūs siūbavimą, žalieji tėviškės miškai:
lyg nepalaužti milžinai viršūnės medžių kyla,
čia vėl linguojate, tarytum vygėj,
kai pamotė - audra dainuoja viesulų lopšinę.

Kretingos apylinkės

Kretingos miškų urėdijos teritorijoje yra Pajūrio ir
Salantų regioniniai parkai, Placio gamtinis rezervatas unikaliai pajūrio augalijai išsaugoti, Margininkų
ir Laumių botaniniai zoologiniai, Grūšlaukės, Kliošių ir Apuolės kraštovaizdžio, Gėsalų geomorfologinis, Kartenalės entomologinis draustiniai.
Be išvardytų parkų, rezervatų ir draustinių,
daugelį urėdijos miškų žmonės pasirenka poilsiui.
Intensyviausiai lankomi pajūrio miškai Klaipėdos,
Palangos, Šventosios, Šernų girininkijose. Jiems
poilsiautojų gausa nenusileidžia ir besiglaudžiantys
prie vaizdingos Minijos upės – Kartenos, Mikoliškių
girininkijų miškai. Juose rengiamos poilsiavietės,

pažintiniai ir dviračių takai bei kitos poilsiui skirtos
vietos.
Klaipėdos girininkijoje, pajūryje, prie vaizdžiai
Olando kepure pavadinto kalno, įrengta apžvalgos
aikštelė su laiptais iki paplūdimio, dviračių takas
nuo Girulių iki Kalotės ežero.
Gausiai turistų ir poilsiautojų lankoma poilsiavietė Kunigiškėse.
Daugiausiai turistų pamėgtų ir gausiai lankomų
poilsiaviečių yra Šventosios girininkijoje. Tai poilsiavietė „Laumių vingis“, „Miškas visiems“, serpantininis takas neįgaliesiems ir kt. Jose įrengtos aikštelės
transportui, turistiniams autobusams statyti.

Mariaus Jovaišos nuotr.

Saulėleidžio spalvų rausvoj harmonijoj,
begarsėje maldoj paskęsdavo ir ąžuolai, ir uosiai.
Koplyčios varpas Requiem giedojo;
ir klaupdavos miškai - nakties vienuoliai.

VAKARŲ LIETUVA |
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Mišrus paprastojo ąžuojo ir europinio kėnio medynas
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Su Skuodo savivaldybe Lenkimų girininkijos
miške įrengta poilsiavietė su vandens telkiniu,
pavėsinėmis, miško baldais, automobilių stovėjimo aikštele.
Kretingos miškų urėdijos valdose gausu
įvairių pažintinių takų, apžvalgos aikštelių, atokvėpių vietų, poilsiaviečių, vertingų pavienių
gamtos objektų.

Olando kepurė – 24,4 m aukščio skardis Lietuvai
priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje, Pajūrio
regioniniame parke, 2 km į šiaurę nuo Girulių, prie
Karklės. Prieš 12–15 tūkst. m. suformavo Baltijos
ledynas.
Tai parabolinė kopa, supustyta ant moreninio
gūbrio. Ši vieta intensyviai ardoma jūros. Palaipsniui iš morenos pagrindo išplaunami didesni ar
mažesni rieduliai. Todėl vadinamajame pliaže
susikaupė riedulių sąnašynas. Ardant skardžio
pagrindą, nuo Olando kepurės viršuje dėl sunkio
jėgos formuojasi nuošliaužos.
Olando kepurė nuo seno buvo orientyras
jūreiviams ir žvejams, todėl XIX a. pr. pastatyti navigaciniai ženklai ir nuo tada žymima
žemėlapiuose. Čia atsiveria jūros vaizdas
su stačiais krantais ir akmenuotais paplūdimiais. Nuo skardžio patogu
stebėti virš jūros skrendančius paukščius.

Medynui – 90 metų, vidutinis kėnių aukštis – 20 metrų,
vidutinis skersmuo – 30 cm, storiausias sieka iki 50 cm
Europinio kėnio medynėlis Klaipėdos girininkijoje, Girulių miške
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Šventosios girininkijoje, netoli Būtingės gyvenvietės, miške slepiasi poilsiavietė „Miškas
visiems“. Ją rasite važiuodami Liepojos plentu
nuo Šventosios Latvijos link. Pravažiavę tiltelį,
dešinėje pusėje išvysite Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčią – sukite dešinėn į keliuką prieš
pat ją. Čia pamatysite informacinius stendus,
kurie nukreips norima linkme. Poilsiautojams
įrengtos pavėsinės, laužavietės, vaikams – žaidimų
aikštelės. Iš čia keliaukite pasivaikščioti Šventosios
miško takais – jūsų laukia „Takas dideliems ir
mažiems“, „Mįslių šlaitas“, „Ežio takas“, „Ežiuko
takelis“ bei informacinis pažintinis miško takas.
Tik nepamirškite pasirūpinti apsauga nuo
uodų!

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Šauklių kadagynas

Bukų giraitė Klaipėdos girininkijoje
Giraitės bukams – 95 metai, vidutinis bukų aukštis – 22 m, vidutinis skersmuo – 32 cm, pavienių medžių skersmuo siekia 60–70 cm
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Telšių apylinkės

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

retųjų augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis. Parke yra
28 įvairios paskirties draustiniai.

Varnių regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti

Žemaičių centrinio ežeringo kalvyno kraštovaizdį,
jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko plotas 33 500 ha, iš jų 10 441 ha (31,2 %)
užima miškai. Parke yra Stervo gamtinis rezervatas,
kuris užima 500,6 ha, jo tikslas – išsaugoti Stervo
ežerą su pelkėta apyežere ir pelkėtą Tetervinės mišką su retų ir nykstančių rūšių augalija ir gyvūnais.
Parke yra 33 įvairios paskirties draustiniai.

Telšių miškų urėdija skiria didelį dėmesį gerinant

Daugiau nei 40 % VĮ Telšių miškų urėdijos
valstybinės reikšmės miškų turi saugomų
teritorijų statusą. Platelių girininkijos miškai
patenka į Žemaitijos nacionalinio parko, o
Varnių girininkijos – į Varnių regioninio parko
teritoriją.
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Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas siekiant iš-

rekreacinės infrastruktūros plėtrą, tvarkymą ir
priežiūrą, atsižvelgia į visuomenės rekreacinius
poreikius ir pažintines reikmes – įkuria naujus ir
prižiūri jau esamus įvairius pažintinius takus bei
poilsiavietes.

saugoti didžiausią Žemaitijoje ežeringą ir miškingą
gamtos kompleksą, esamas kultūros vertybes, puoselėti Žemaitijos kultūros tradicijas. Parko plotas
21 720 ha, miškai užima 9 683 ha (44,6 %). Parke
yra 2 gamtiniai rezervatai. Plokštinės rezervatas
užima 810 ha, jo tikslas – išsaugoti Žemaitijos
etaloninį Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą
su būdingomis retųjų augalų, grybų bei gyvūnų
rūšimis. Rukundžių rezervatas užima 245 ha, jo
tikslas – išsaugoti unikalų pelkėtų, miškingų Rukundžių įlomių gamtinį kompleksą su būdingomis
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telės su būdingų šiai vietovei retų
augalų, grybų ir gyvūnų rūšių bei
vietos kraštovaizdžio aprašymais.
Per raguvą ir Gaudupio pelkę
įrengti tilteliai, prie Piktežerio
yra aikštelė ir tiltukas. Prie tako
lankytojų atokvėpiui pastatyta
stalų ir suoliukų.

Ilgio ežero poilsiavietė įrengta

Telšių girininkijoje, prie Ilgio
ežero, Germanto landšaftiniame
draustinyje. Poilsiavietė užima
2,3 ha plotą, pritaikyta neįgaliesiems: yra 150 m ilgio lentinis
takas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, tualetas, pavėsinė ir
apžvalgos aikštelė ant polių ežere,
vaikų žaidimų aikštelė. Yra stalų,
suolų, paruoštos laužavietės.

Šeirės stovyklavietė įrengta Pla-

telių girininkijoje, Platelių ežero pakrantėje, šalia jachtklubo,
Žemaitijos nacionalinio parko
teritorijoje. Stovyklavietės plotas – 1,7 ha.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programą įgyvendintas projektas „VĮ Telšių miškų
urėdijos Platelių girininkijos viešo naudojimo „Šeirės“ stovykla-

vietės rekonstrukcija“.
Valstybinė komisija rekonstruotą stovyklavietę priėmė
ir pripažino tinkama naudoti
2010 m. liepos 14 d.

Šeirės gamtos takas įrengtas Pla-

telių girininkijoje, šalia Platelių
ežero, Žemaitijos nacionalinio
parko teritorijoje. Tako ilgis –
4,1 km. Gamtos take yra 23 sto-

Ilgio ežero pažintinis takas įrengtas Telšių girininkijoje, prie Ilgio
ežero, Germanto landšaftiniame
draustinyje. Tako ilgis – 1,2 km.
Čia yra 19 stotelių su šiai vietovei
būdingais augalais. Takas eina
aplink ežerą. Šlapesnėse vietose
įrengti tilteliai, lieptukai, ryškiuose horizonto pakilimuose –
laipteliai. Takas kartu su Ilgio
ežero poilsiaviete sudaro bendrą
sveikatinimo objektą, kurį pamėgo Telšių miesto sveikuoliai,
neįgalieji ir poilsiautojai.
Jomantų miško pažintinis takas
įrengtas Varnių girininkijoje,
Jomantų miške, Varnių regioninio
parko teritorijoje. Tako ilgis –
4 km. Takas už ES struktūrinių
fondų ir Telšių rajono savivaldybės lėšas įrengtas bendradarbiaujant VĮ Telšių miškų urėdijai, Varnių regioninio parko direkcijai ir
Telšių rajono savivaldybei.
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Platelių eglė

Takas vingiuoja pro gausybę
gamtos paminklų: tai Didysis
Jomantų ir Triliemenis ąžuolai,
Jomantų akmuo, Aklaežeris. Prie
miško pažintinio tako išdėstytuose stenduose ir natūralioje
gamtinėje aplinkoje atsispindi
visa miško formavimosi raida –
nuo sėklų rinkimo iki brandaus
miško kirtimo. Taip pat prie tako
įrengti kliūčių ruožai, skulptūros,
pavėsinės.

Tado Blindos pušies atokvėpio vieta
yra Ubiškės girininkijos Byvainių miške, vietovėje, kur XIX
amžiaus pabaigoje veikė žymus
Žemaitijos „razbaininkas“ Tadas Blinda. Lankytojų čia visada
gausu dėl natūralių tokiai vietai

elementų: žymi pušis, upeliukas,
sausas miškas, atokvėpio vietai
būtini miško baldai.

Mikytų alkakalnis, vadinamas Alkos kalnu, yra Platelių girinin-

kijos Eglyno miške, Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijoje.
Šiauriniame kalno šlaite yra milžiniškas 4 m aukščio akmuo su
įminta „velnio pėda“, o rytiniame šlaite – apie 2 m skersmens
piltuvo formos duobė, vadinama
Maldos šuliniu. Pasak legendų,
ta duobė – Maldų šulinys, kur
žmonės dėdavę visokias gėrybes
dievų garbei. Šalia kalno įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė,
pastatyti stendai, yra suoliukų
poilsiui.

Milašaičių miško poilsiavietė įreng-

ta Plungės girininkijos Milašaičių
miške, prie kelio Plungė–Rietavas. Čia pastatyta pavėsinė, stalai,
suolai, yra vaikų žaidimų aikštelė,
tualetas, šiukšlių dėžės. Tai pirkėjų ir pardavėjų labai dažnai
lankoma vieta, kadangi netoli yra
garsusis Žemaitijos turgus.  

Plokštinės stovyklavietė įrengta

Platelių girininkijoje, Platelių ežero rytinėje pakrantėje, Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijoje.
Stovyklavietės plotas – 2,5 ha. Tai
pats geriausias ir lankomiausias
poilsiautojų pliažas prie Platelių ežero, ypač tinkantis vaikų
maudynėms. Čia įrengtos vaikų
žaidimo aikštelės, laužavietės,
pastatyti stalai, suolai, persirengimo kabinos, tualetai, šiukšlių
dėžės, stendai.

Stovyklavietė „Beržynėlis“ įreng-

ta Platelių girininkijoje, Platelių ežero pietinėje pakrantėje,
Žemaitijos nacionalinio parko
teritorijoje. Stovyklavietės plotas – 2 ha. Čia yra vaikų žaidimo
aikštelės, laužavietės, pastatyti
stalai, suolai, persirengimo kabinos, tualetai, šiukšlių dėžės,
stendai.
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Kamieno apimtis – 3,84 m
Aukštis – 38 m
Spėjamas amžius – 150 m.
Auga Žemaitijos nacionaliniame parke, šalia Platelių ežero, apie
50 metrų nuo vandens. Ji auga savaime besivystančio miško
ramybės zonoje. Prie jos neveda nei joks kelias, nei takelis.
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

63

gamtos lobiai

VAKARŲ LIETUVA | Telšių apylinkės

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Žvėrinčius
Ko gero, didžiausio visuomenės dėmesio susilaukiantis Telšių miškų urėdijos rekreacijos objektas
yra „Žvėrinčius“. Jį Telšių miškininkai įkūrė 1996 m.
buvusioje Eigirdžių, o dabar Ubiškės girininkijoje
(Laukstėnų k., Telšių r.). Čia įrengtas 14,7 ha ploto
miško aptvaras šernams, danieliams ir muflonams
bei aptvertas 2,4 ha ploto miško sklypas vilkams.
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Apsilankę „,Žvėrinčiuje“ patirsite, koks įdomus
žvėrių gyvenimas. Galėsite stebėti, kaip elgiasi
grakštus danielius, būdamas viename aptvare šalia
grėsmingai atrodančio šerno, kaip ant akmenų
laipioja muflonai. Gal pamatysite ir vilką, kurį sutikti gamtoje yra retas atvejis. Šiuo metu Lietuvos
miškuose šių gyvūnų suskaičiuojama tik apie porą
šimtų.
2006 m. pradžioje „Žvėrinčiuje“ gyveno 2 šernai,
8 danieliai, 3 vilkai, 9 muflonai, 7 lūšys ir stirnaitė.
Kad lankytojams būtų patogiau stebėti laukinių
gyvūnų gyvenimą, pastatytos dvi apžvalgos aikštelės bei pavėsinė, įrengta žaidimų aikštelė vaikams,
ąžuolas su inkilais ir stendas, kuriame pateikiami
labiausiai Lietuvoje paplitusių žvėrių ir paukščių
aprašymai.
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Mažeikių apylinkės

Juodeikių poilsiavietės regykla

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Renavo storoji –
storiausia Lietuvos eglė

Įrengta ant stataus Ventos upės
kranto, lapuočių medžių paunksnėje. Regyklos atokvėpio vietoje
lankytojai gali praleisti daugiau
laiko, grožėdamiesi Ventos upe.
Regykla įrengta Juodeikių poilsiavietės teritorijoje, todėl lankytojai, apsilankę Juodeikių poilsiavietėje, šiek tiek paėję pėsčiųjų
taku, tikrai nenusivils atsivėrusiu
vaizdu iš regyklos.

Viktoro Kalniko nuotr.

Kamieno apimtis – 3,87 m.
Aukštis – 36 m.
Spėjamas amžius – 150 m.
Auga Mažeikių r., Renavo dvaro parke.
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1994 m. eglę apniko žievėgraužis tipografas. Šalia esančios
eglės nudžiuvo ir buvo nupjautos. Šis gamtos paminklas
tipografo puolimą atlaikė. Tačiau medyje liko daugybė vabalų
išgraužtų skylių, sakotakių liekanų.
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Šilutės apylinkės

Šilutės miškų urėdijos rekreaciniai miškai užima
per 763 ha plotą, arba 2,2 % viso valstybinės
reikšmės miškų ploto (šalyje – 3,4 %). Miško
parkai sudaro pusę – 49,8 %, rekreaciniai
sklypai – 48,4 %, miesto miškai – 1,8 %
visų rekreacinių miškų. Pagal vyraujančias
medžių rūšis rekreaciniuose miškuose vyrauja
spygliuočių medynai, sudarydami 71,6 %, iš jų
pušynai – 65 %. Minkštųjų lapuočių medynai
sudaro apie 26 %.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Didžiausia rekreacinių urėdijos miškų dalis
yra uždaro landšaftinio tipo (81 %). Miško
tinkamumas poilsiui vertinamas vidutine
2 klase. Estetiškiausi rekreaciniuose miškuose
yra liepynai, ąžuolynai ir pušynai.
Šilutės miškų urėdijoje yra 26 rekreaciniai
objektai: 4 pažintiniai takai, 2 stovyklavietės,
3 poilsiavietės, 2 apžvalgos aikštelės bei
15 laikino atokvėpio vietų.

marių esančią Kuršių neriją. Saulėtomis dienomis
gerai matomi Kuršių nerijos pustomi ir kalninėmis pušelėmis apaugę kopų kontūrai, pakrančių
gyvenvietės, Pervalkos švyturys, taip pat mariose
plaukiojantys laivai.

Kai kuriose nendrynų properšose yra maudymuisi tinkami atabradai, apskritai retai pasitaikantys
rytinėje Kuršių marių pakrantėje, todėl vietos gyventojų labai vertinami ir lankomi. Savita šios pa-

Kintų girininkijos
pažintinės rekreacijos takas
Takas įrengtas 2007 m. Kintų girininkijos 265 kvartale, ant Kuršių marių kranto. Tako pakrantės
ruožas priklauso Nemuno deltos regioniniam
parkui, Ventės rago kraštovaizdžio draustiniui. Jis
yra 126–725 metrų atstumu nuo Kintų–Ventės rago
kelio, todėl lengvai pasiekiamas.
Pažintinio rekreacinio tako dirvožemiai for-
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mavosi lėkštoje lygumoje iš Kuršių marių sąnašų,
paveikti įvairaus amžiaus pelkėdaros procesų,
apaugę pelkiniais miškais su išlikusiomis mažomis
pievelėmis ir buvusių sodybų liekanomis. Priekrantinė marių akvatorija apaugusi nendrėmis su
negausiomis properšomis, kuriose atsiveria unikalūs vaizdai į marių vandens platybes ir anapus
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krantės dirvožemių litologija, hidrologinis režimas
ir juose susiformavusios įdomios augalų bendrijos,
taip pat unikalūs vaizdai į Kuršių marias sudaro
vieningą kompleksą pažintinių vertybių.
Atsitraukus paskutiniam ledynui (prieš 13 tūkst.
metų) Kuršių marių ir jos aplinkos teritorijose kurį
laiką egzistavo prieledyniniai užtvenktiniai ežerai.
Po to įsivyravo ilgas sausuminis režimas, trukęs ir
Joldijos jūros laikotarpiu. Prieš 6,5–7 tūkst. metų
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pietinėje Kuršių marių dalyje telkšojo ežeras, o
šiaurinėje dabartinių marių dalyje – Litorinos
jūros įlanka, kurios kranto linija ėjo nuo Nidos iki
Ventės rago, nuo jo – per Priekulę Klaipėdos link.
Dalis įlankos vėliau virto pamario žemuma – terasa. Geologinė Kintų–Ventės rago zonos pakrantės
sandara ir saviti litohidrodinaminiai procesai lėmė
išskirtinio kraštovaizdžio formavimąsi. Šioje zonoje
pakrante driekiasi ardomas moreninio priemolio
gūbrys, vietomis užklotas kitomis uolienomis. Pažintinio tako ruože vyrauja įvairiausi smėlio, žvyro
ir moliuskų sluoksniai. Palyginti tvirtas marių priekrantės dugnas sudaro sąlygas makrofitams augti ir
įvairiems organizmams tarpti. Stiprus Kuršių marių
vandens bangavimas, nedidelis jų gylis (3–3,5 m),
druskingo Baltijos jūros vandens įtaka lėmė savitą
dirvožemių susiformavimą ir augalų bendrijų įsivyravimą. Pažintinio tako teritorijoje rasta 120 rūšių
pakrantėms būdingų augalų.
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Didžioji
tuja
1973 m. išleistame dendrologijos vadovėlyje
rašoma, kad Kintų girininkijos (26 kv.) pasodoje auga labai įspūdinga dviliemenė didžioji
tuja. Tuo metu didžioji
tuja buvo apie 16 m
aukščio, kamieno skersmuo 1 m aukštyje nuo
žemės – 85 cm, o šakos
sudarė 9 m skersmens
ratą ir siekė žemę. Nuo
1986 m. didžioji tuja –
gamtos paminklas.
2004 m. Kintų girininkijos darbuotojų
iniciatyva tuja vėl buvo
išmatuota. Medžio
aukštis – 18,2 m, kamieno skersmuo 1,3
m aukštyje – 1,02 m,
lajos skersmuo – apie
10,5 m, o vešlios šakos
siekė žemę. Kiekvienais
metais tuja paauga keletą centimetrų į aukštį
ir plotį.
Tikslių duomenų,
kas ir kada pasodino
Kintuose šią įspūdingą
tują, nėra. Visus lankytojus domina šios
galiūnės amžius, todėl
turistinių firmų gidai,
norėdami labiau sudominti turistus, linkę
skaičius padidinti. Vietiniai gyventojai šį medį
atsimena jau kaip „didelį“.
1995 m. buvo atvykęs girininko, kuris girininkavo Kintų girininkijoje 1927–1943 m., sūnus Hubertas Lindenau. Paklaustas apie tują, jis teigė, kad
vaiko akimis žiūrint ji jau tada buvo didelė. Grįžęs
į Vokietiją jis apie tują pasiteiravo savo mamos (giGAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

rininko žmonos). Ši teigė, kad galbūt tai tas medis,
kurį atvažiavęs į Kintus dirbti ir gyventi 1927 m.
pasodino jos vyras, tačiau aiškiai patvirtinti to negalėjo. Miškininkų nuomone, tuja buvo pasodinta
pastačius girininkijos pastatą, kuriam dabar apie
100–110 metų.
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Švėkšnos parko
pasididžiavimas – ginkmedis
Didžiausia parko puošmena –
reliktinis Kinijos ir Japonijos
dviskiautis ginkmedis (Ginkgo
biloba L.), pasodintas šio šimt
mečio pradžioje. Jį atvežė grafas
Adomas Pliateris. Dviskiautis
ginkmedis yra moteriškos lyties. Rudenį jo lapai nusidažo
gražia geltona spalva, bet greitai nukrenta. Sėklos nunoksta
spalio mėnesį, vaisius panašus į
slyvą, gelsvai oranžinės spalvos,
riešutėlis briaunotas, valgomas.
Ginkmedis – seniausias medis
žemėje, žaliavęs jau juros ir kreidos perioduose, kai ropinėjo
dinozaurai. Č. Darvinas taikliai
vadino jį gyvąja iškasena. Tai, be abejonės, stambiausias ir gražiausiai atrodantis šios rūšies egzempliorius mūsų šalyje. Lietuvoje yra tik du tokie
medžiai (antrasis – Kauno botanikos sode, dar keli
medeliai auginami Obelynėje).
1991 m. atlikus dendrologinius tyrimus nustatyta, kad šio medžio amžius – 125 m, aukštis – 18 m,

Bubliškės bukas
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skersmuo – 0,7 metro. Medis yra vienalytis, jo lapai
primena vėduoklę, iš jų gaminami vaistai.
Ginkmedis – seniausia žinoma medžių rūšis,
egzistavusi dar prieš 180–200 mln. metų. Tai labai
atsparus augalas, galintis ištverti didelius šalčius.
Nereiklus dirvožemiui.

Tarp Mikytų ir Pagėgių yra Bubliškės parkas minimas nuo 1566
m. Šalia yra piliakalnis, jį supa
parkas (dabar Šilutės miškų urėdijos 162 miško kvartalas). Parkas
gerokai sumiškėjęs, tačiau vis dar
įdomus. Didžiausia jo įžymybė –
vakarinėje piliakalnio papėdėje,
prie upelio, lapojantis beveik 3,92
m apimties bukas. Ko gero, jis
yra augiausias šios rūšies medis
Lietuvoje (medžio aukštis – 31
m, skersmuo krūtinės aukštyje –
1,26 m). Iš šalia augančių senolių
ąžuolų bukas išsiskiria lygia, lyg
jaučio oda, žieve. Sprendžiant pagal dydį, medis gali būti sodintas
prieš porą šimtų metų.
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Raganų eglė
Netoli Vilkyškių miestelio, Vilkyškių miške, auga eglė. Tai vienas įdomiausių Lietuvos gamtos
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

paminklų. Medžio aukštis siekia
apie 32 m, o 5 m apimties liemuo
80 cm aukštyje šakojasi net į 18

kamienų. 2007 m. pabaigoje, po
praūžusios audros, vienas kamienas nulūžo.
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Montrimų ąžuolas
Kai kurie faktai leidžia spėti, jog ąžuolą, augantį
Rietavo miškų urėdijos Tverų girininkijos Akmenskinės kaime, sodino Vytautas Didysis.
Pirmiausia – amžius, kuris apskaičiuotas pagal
kamieno apimtį. Medis pradėjo augti maždaug
1410–1425 metais.
Prie ąžuolo gulinčiame akmenyje 1792 m. iškalta,
kad ši vieta buvusiame Bliūdalių kaime priklausė
Tomui Antoninui Piotrovskiui iš artimo Vytauto
bendražygio Mingailos giminės.
Kronikose minima, kad po Žalgirio mūšio Mingailos brolis Vizbaras procese su kryžiuočiais dėl
sienų liudijo Vytauto Lietuvos naudai. Už tai buvo
apdovanota visa Vizbaro giminė. Dovanas galima
tik nuspėti, tačiau tikėtina, jog tai buvo žemės Žemaitijoje, nes Vytautas čia norėjo turėti sau lojalių
pavaldinių.
Dabartinis žemės savininkas Aleksandras Montrimas pasakoja, kad prie ąžuolo gulėjo akmuo,
ant kurio buvo iškalta, jog šį ąžuolą prieš 500 metų
sodino Vytautas Didysis.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Girdiškės bažnyčia

Girdiškės bažnyčios altoriai
Pusiau rimtai galima sakyti, jog Rietavo miškų urėdijos Kaltinėnų girininkijoje esančiame Girdiškės
kaime Šv. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia yra
miškininkų šventovė, nes joje, vienintelėje Lietuvoje,
šoniniai altoriai padaryti iš nužievintų ąžuolų šakų.
Altorius suprojektavo ir pastatė architektūrą studijavęs Girdiškės klebonas V. Andrikaitis.

Ręsčių uosis

Ręsčių uosio liemens apimtis – 4,1 m

Ręsčių uosis
Jis nėra toks garsus kaip Platelių parke augantis Raganos, tačiau taip pat paskelbtas gamtos paminklu.
Uosio liemens apimtis – 4,1 m, skersmuo – 1,28 m,
skerspjūvio plotas – 1,32 kv. m. Dabartinės Rietavo
miškų urėdijos Kaltinėnų girininkijoje jis išdygo
daugiau kaip prieš du šimtus metų. Tolėliau, po
klevu, stovėjo dvarelio gyvenamasis namas, o po
uosiu buvo kumetynas. Dabar iš jo liko tik suversta
akmenų krūva, o uosis tebestovi.
Judrėnų bažnyčia
Šv. Antano Paduviečio vardą turinti bažnyčia nėra
tiek ypatinga, kiek legendomis ir mistiniais – kol kas
nepaaiškinamais dalykais - apaugusios Judrėnų apylinkės. Bažnyčios šventoriuje buvo palaidota žiauri
dvarininkė Bucevičienė. Po to naktimis ji judrėniškiams ėmė vaidentis, tad su kunigo palaiminimu jos
karstą iškasė, galvą padėjo prie kojų ir perlaidojo
kažkur dabartinės Rietavo miškų urėdijos Judrėnų
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Ręsčių uosis drauge su kitais
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Spėjamas dolmenas – senovinis didelių akmenų statinys

girininkijos Judrėnų miške. Žmonės pasakoja, kad
juose dabar paklysta net gerai juos žinantys vietiniai
gyventojai, į namus sugrįžta mirusieji.
Lopaičių šventvietė
Rietavo miškų urėdijos Tverų girininkijoje esanti
ji iki šiol tebėra spėjama, nes mokslininkai jos vis
netyrinėja ir nepasako lemiamo žodžio. Argumentų,
jog čia galėjo būti šventvietė, – apstu. Tai ir akmenų
išdėstymas, ir juose iškalti ženklai, ir spėjamas vienintelis dolmenas Lietuvoje, net geografinė Lopaičių
padėtis: šventvietė yra tiksliai Žemaitijos viduryje
tarp Nemuno, Šventosios, Vadaksties ir Dubysos.

Spėjamas žynio kapas

Kepurėtoji pušis
Rietavo miškų urėdijos Girėnų girininkijos Šventų
miške auganti kepurėtąja vadinama pušis viso labo
tik ragangrybiu (Taphrina) apsikrėtęs medis, tačiau
pačioje viršūnėje susipynusi „raganos šluota“ yra
tokia įspūdinga, kad ją verta pamatyti iš arčiau.

Akmuo, žmogaus veidu
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Plačiau apie Rietavo miškų urėdijoje esančius
gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus –
http://www.rietmu.lt/takas.pdf
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Vienas iš storiausių Lietuvos ąžuolų. Spėjama, kad jį bus pasodinęs Vytautas Didysis 1410–1425 m.
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Kepurėtoji pušis
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Girdiškės bažnyčios šoninis altorius. Autorius – Girdiškės klebonas V. Andrikaitis
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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 girininkijoje. 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, atskirame keturių kvartalų miške, kuris
dėl išraiškingo reljefo paskelbtas
geomorfologiniu draustiniu. Čia
galima pakeliauti, pasidžiaugti gamta, paklajoti po nuostabaus grožio beržyną, pasigėrėti
ąžuolais, kurie savo šakomis ošia
didingos praeities šventgirės melodiją… Taką puošia tautodailininkų sukurtos skulptūros, jį
papildo informaciniai stendai,
kuriuose pateikta daug žinių apie
šiame miške augančius medžius
ir krūmus. Daug malonių akimir-
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kų galima patirti nuo apžvalgos
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 vingiuoja per šiam miškui būdingas 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 įspūdingų matmenų gilė. Prie tako
įrengta atokvėpio vieta.
„Žaliu taku“
Tai poilsiavietė gamtoje ir kartu
monumentas pokario Lietuvos
laisvės kovotojams. Objektas yra
Šimkaičių girininkijos 15 kvartalo 6, 7 ir 8 sklypuose.
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Ši vieta svarbi ir istorine prasme.
Manoma, kad partizaninių pokario kovų už demokratinės ir
laisvos Lietuvos atkūrimą metu
šiame miškelyje žuvo ir buvo
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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 priklausė 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 pačiame miškelyje yra įkurta poilsiavietė „Žaliu taku“, pastatyta
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varpo formos pavėsinė, supynės,
įrengtas tualetas. Nuo poilsiavietės yra nužymėtas miško takelis
minėto partizanų paminklo link.
Čia gali papietauti bei pailsėti
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atvykę žmonės, besidomintys
krašto istorija.
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Aukščiausias ąžuolas – Jūravos ąžuolyne
Unikali ąžuolų giraitė –
„šventa vieta, kur tiek ąžuolų auga“
Daiva Bartkienė
Lygiakamieniai ir laibi lyg pušys Karšuvos girios
ąžuolai. Miškininkai sako, kad jie užaugo „kailiniuose be kepurės“, nes visą laiką buvo stelbiami
kitų medžių ir dėl to stiebėsi į dangų, į saulę. Kad
aukštesni už kitus užaugtų.
Matyt, todėl būtent čia, Jūravoje, užaugo aukščiausias – net 37 metrų aukščio Lietuvos ąžuolas – ant kalvelės pasilypėjęs, šimtuoju numeriu
pažymėtas, kad visi iš tolo jį matytų. Kiek tvirtybės
simboliu vadinamų medžių auga 1 ha toje ąžuolų
giraitėje – šimtas ar daugiau – niekas niekada neskaičiavo. Juk ne kartą ši giraitė buvo retinta, o ir
audros, žaibai medžius vartė. Ne visi ąžuolai laiko
naštą atlaikė – kasmet po keletą jų sudžiūsta.
Tokių ąžuolų, kokie auga Jūravos ąžuolyne, retai kur pamatysi. Ąžuolai – šviesamėgiai medžiai,
todėl kai kitų medžių laja juos spaudžia iš šonų,
suformuoja tiesų ir nešakotą kamieną. Štai todėl
miške augantys ąžuolai tampa lygiakamieniai ir
turi mažiau šakų, nei augantys palaukėse ar vidury
laukų.
Galima ginčytis, kas prieš 120 metų Karšuvos girioje pasodino šią giraitę – ąžuolus garbinę lietuviai
ar mokslinius eksperimentus mėgę vokiečiai. Tačiau
kad ir kiek miškininkai ginčytųsi, visi sutinka, kad
tai žmogaus rankų kūrinys. Senieji Karšuvos girios
gyventojai dar praėjusį šimtmetį pasakodavo, kad
tuos ąžuoliukus vokiečių miškininkai iš Bavarijos
atsivežė.
Lietuvos miškų instituto Miško genetikos ir
selekcijos skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo
darbuotojas Virginijus Baliuckas taip pat linkęs
pritarti, kad Jūravos ąžuolynas – žmogaus sukurtas
gamtos lobis.
„Tokią prielaidą patvirtina faktas, kad ąžuolų
kilmė susimaišiusi – čia auga trijų tipų ąžuolai,
daugiausia vėlyvieji, mažagiliai. Iš to galima spręsti,
kad vokiečių miškininkai sodino ne tik atvežtinius,
bet ir vietinės kilmės ąžuoliukus“, – įsitikinęs mokslininkas, ne kartą tyrinėjęs Jūravos ąžuolyną.

84

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

Pasak V. Baliucko, nuostabu, kad anų laikų miškininkai sugebėjo ąžuolų giraitę išauginti ant smėlio – nederlingoje žemėje, kuri ąžuolui lyg ir visai
nepatinka. Bet jie tarp amžių amžius šiame krašte
augančių pušynų sodino ne tik ąžuolus. Visai šalia
auga bukų giraitė, daug kitų retų medžių.
Gaila, kad Jūravos ąžuolų sveikatingumas nėra
geras – besistiebdami į saulę, jie nesuformavo lajos,
beveik neišaugina gilių. Kad ir kiek miškininkai
retintų giraitę, jei nėra lajos – nebus ir gilių. Nors
120 metų, pasak mokslininko, ąžuolynui toli gražu
ne senatvė. „Tokio amžiaus ąžuolai
intensyviai auga, o dera –
net iki 180–200
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metų“, – sakė Miškų instituto vyresnysis mokslo
darbuotojas V. Baliuckas.
Vis dėlto kelios dešimtys jaunų ąžuoliukų,
skrupulingai prižiūrimų Jūravos miškininkų, auga
po senaisiais ąžuolais. Jiems lemta ateities kartoms
perduoti Jūravos ąžuolyno genetinę informaciją.
Juolab kad Jūravos ąžuolų giraitėje apsilankę Lenkijos miškininkai visi kaip vienas nukėlė kepures –
šventa vieta, kur tiek ąžuolų
auga.
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Žemyninės
kopos –
ledynmečio
palikimas
Aukščiausia Lietuvoje
žemyninė kopa yra
Kaskalnio draustinyje
Daiva Bartkienė
Greta aukščiausių smėlio kopų –
neįžengiamos pelkės. Tokia unikali vieta yra Jurbarko miškų
urėdijos Viešvilės girininkijoje,
besiribojančioje su Viešvilės valstybiniu gamtos rezervatu.
Geologai nustatė, kad 905 ha
Kaskalnio žemyninių parabolinių
kopų masyvas susidarė prieš 8–9
tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams. Nusekus toje vietoje
likusiam didžiuliam ežerui, jo
dugne buvusį smėlį vėjas supustė
į kopas. Aukščiausia Kaskalnio
kopa virš jūros lygio yra iškilusi
65,8 m, o aplink ją susiformavo
daugybė ne ką mažesnių smėlio
kopų. Visos jos yra taisyklingos
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parabolės ar pasagos formos,
apaugusios mišku.
Įspūdingai kopos atrodo žiūrint nuo papėdės – į viršų jos
iškilusios 20–25 metrus, tačiau
geriausiai aukščių skirtumai matyti žingsniuojant išilgai kvartalinių linijų. Užlipus ant bet
kurios Kaskalnio kopos, atsiveria
Šveicarijos kanų vertas vaizdas – į
mišką galima pažvelgti iš viršaus.
Pagal gražiausias kopas veda dar
neišnykę Mažosios Lietuvos laikais vokiečių miškininkų įrengti
„špacirkeliai“ – specialūs siauri
pasivaikščiojimo keliai.
Vienu tokiu vos įžiūrimu
„špacirkeliu“ galima užkopti ant
45 metrų Abšruto kalvos, kur
dar yra likusių senovinio gaisrų

stebėjimo bokšto liekanų. Trys
kopėčios su trimis tarpinėmis
aikštelėmis vedė į bokšto viršūnę, kur 35 metrų aukštyje buvo
įrengtas stebėjimo namelis. Nuo
pavasario iki rudens čia buvo
budima dieną naktį, o kitu metų
laiku užėję miškininkai ar medžiotojai rasdavo vietą pailsėti,
pasistiprinti.
Kopų smėlį nuo vėjų saugančiam sakingam pušynui visais laikais didžiausią pavojų kėlė ugnis,
kurią dažniausiai įžiebdavo per
mišką važiuojančio siaurojo geležinkelio traukinių kibirkštys,
neatsargūs miško lankytojai ar
kontrabandininkai. Dėl to Vokietijos miškų administracijos
darbuotojai, miško darbininkai,
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

vietiniai gyventojai buvo mokomi
gesinti gaisrus: vos įsižiebusią
ugnį iš kraštų užplakti didelėmis
šakomis ar specialiais plakikliais.
Dėl to gaisrus šiame krašte labai
greitai įveikdavo.
Bet sausa ir ankstyva 1940 m.
vasara išmokė viešviliškius bijoti
gaisrų. Nors buvo bandoma sulaikyti ugnį plačiose proskynose
ir keliuose, liepsnos plėtėsi ir
siaubė sausą lyg parakas mišką.
Nuslopinti jas pavyko tik priešpriešine ugnimi, galingu sprogimu susiliejusia su gaisro frontu ir
pažėrusia kibirkščių stulpus.
Nepalyginamai didesnis gaisras Kaskalnio kalnyną nuniokojo
1947-aisiais. Tada ugnis sunaikino daugiau kaip 2 000 ha miško, aplinkinius miškus užplūdo
kenkėjai ir daugelis jų išdžiūvo.
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Autorės nuotr.

gamtos lobiai

VAKARŲ LIETUVA | Jurbarko apylinkės

Nebuvo galima panaudoti ir medienos, todėl daug tūkstančių
kietmetrių buvo tiesiog nukirsta ir sudeginta vietoje. Ketvirtį
amžiaus viešviliečiai išdegusioje
vietoje sodino miškus, kai kada –
net po 300 ha per metus, nes
labai brangino savo pirmtakų
tradicijas.

Dabar Kaskalnio geomorfologiniame draustinyje augantys
miškai žaliuoja kaip rūtos, o miškininkai džiaugiasi, kad čia auga
daug retų, į Raudonąją knygą
įrašytų smėlynų augalų.

87

ŠIAURĖS LIETUVA |

Biržų apylinkės

Gamtos ir istorijos paminklai
miškuose

Lygios pievos, molingi, su
įsiterpusiais nedideliais
miškeliais laukai, ramūs
upių vingiai, gūdi ir šlapia
giria... Toks paprastai būna
pirmutinis Biržų krašte
apsilankiusio keliautojo
įspūdis. Tačiau iš tikrųjų šis
Šiaurės Lietuvos kampelis,
kuriame dėl aktyvių karstinių
reiškinių į palinkėjimą ,,kad
tu prasmegtum“ žiūrima
visai rimtai, yra labai savitas,
pasižymi ypatingomis
istorinėmis, gamtinėmis,
kultūrinėmis vertybėmis.

Vasaros diena
Derlingi Vasaros plaukai
Kviečių bangom į žemę krito.
Tu rankoj degančioj laikei
Akordus apgaulingo ryto.
Auksinės žirklės tingiai kirpo
Dangaus avis. Šnerėjo varpos.
Aukštoj tyloj kaip vėjas tirpo
Nebijančios numirti arfos.

Gražinos Barzdžiukaitės nuotr.

Henrikas Radauskas

Upelis bėgo pagal liepą,
Virpėdamas visom stygom.
Undinė juokdamasi liepė
Pašokt melodijom nuogom.
Klajūnas muzikas girdėjo
Balsus dangaus, vandens ir javo
Ir juos simfonijon sudėjo,
Ir ji šlamėjo ir žaliavo.
88
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Šakarnių pušis
Aukštis – 16,5 m
Apimtis – 2,29 m
Auga Pasvalio raj., Šakarnių miške
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Pasižvalgę po 1992 m.
įsteigtą Biržų regioninį
parką, įsitikinsite
Biržų–Pasvalio krašto
unikalumu: Karajimiškio,
Kirkilų, Širvėnos ir Tatulos
kraštovaizdžio draustiniai,
Daumėnų, Drąseikių
ir Padaičių geologiniai
draustiniai, Apaščios ir Upytės
hidrografiniai draustiniai,
Daudžgirių, Kirdonių,
Medamiškio ir Padaičių
botaniniai draustiniai,
Ąžuolynės botaniniszoologinis draustinis,
Užubalių telmologinis,
Biržų urbanistinis, Pabiržės
kraštovaizdžio architektūros
draustiniai, apsaugos ir
rekreacinės zonos – puikios
sąlygos pažintinio pobūdžio
rekreacijai. Miškai Biržų
regioniniame parke užima
2 900 ha (beveik 20 % parko
ploto).
Biržų girioje, didžiausiame Biržų
miškų urėdijos miškų masyve,
1992 m. įsteigti du botaniniai
draustiniai: Latvelių (Latvelių
girininkija) ir Biržų girios (Spalviškių girininkija). Pastarajame
saugomos Biržų giriai būdingos
augalų bendrijos: meškiniai česnakai, retažiedės miglės, žalsvažiedės blandys, svogūninės
dantažolės, miškiniai eraičinai.
Čia aptinkamos retos kilniosios
musmirės, tikrosios raudonpintės, korališkieji trapiagrybiai.
Miškininkystės požiūriu vertingi
seni eglynai, liepynai. Latvelių botaniniame draustinyje saugomas
Vakarų Aukštaitijos geobotaninio
rajono miško augalijos kompleksas su retaisiais, į Raudonąją knygą įrašytais augalais – paupiniu
jonpaparčiu, miškine monažole,

90

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Girelės ąžuolas
Aukštis - beveik 19 m
Apimtis – 5,3 m
Auga Girelės miške,
Joniškėlio girininkijos 56 kv. 4 skl.
Koordinatės LKS 94 sistemoje: 507152/6208480.
Prižiūri Joniškėlio girininkija.
Tai – Šiaurės Lietuvos tvirtybės simbolis, ištvėręs ir karus, ir audras.

rudąja viksvuole, rudąja viksva,
dėmėtąja gegūne, vyriškąja ir
mažąja gegužraibėmis.
Pasvalio rajone įsteigti Pamūšio kraštovaizdžio, Pyvesos
hidrografinis (Pasvalio girininkija) ir Lepšynės (Joniškėlio girininkija) botaninis draustiniai,
kuriuose saugomos Mūšos ir
Pyvesos slėnių pievose bei miškuose tarpstančios savitos augalų
ir gyvūnų rūšys. Lepšynės miške auga tokie reti augalai, kaip
plačialapė klumpaitė, retažiedė

miglė, baltijinė ir dėmėtoji gegūnės, miškinė dirsė. Čia, tipiškame
Šiaurės Lietuvos lapuočių miške,
peri juodieji gandrai, gervės,
baltnugariai geniai, aptikti ir reti
mažieji ereliai rėksniai.
Urėdijos miškai ir miškeliai,
išsidėstę Biržų–Pasvalio rajonuose, yra nebylūs turtingos
šio krašto istorinės praeities,
savitos kultūros ištakų, nuo seno
susiklosčiusio glaudaus gamtos
ir joje gyvenančių žmonių ryšio
liudininkai. Unikalių gamtos ir

istorinių paveldo objektų čia yra
beveik kiekvienos girininkijos
miškuose. Štai Pasvalio girininkijos Šakarnių miške auga gražuolė
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Bielinio ąžuolas
Aukštis – 17 m
Apimtis – 3,35 m.
Auga Biržų raj., Purviškių kaime
Koordinatės - X:543105, Y:6243096

Šis ąžuolas pavadintas knygnešio Jurgio Bielinio garbei. Purviškių kaime gyvenęs
knygnešys Vidurio Lietuvoje ir Latvijoje platino iš Prūsijos gautą uždraustą lietuvišką
spaudą - knygas ir laikraščius, rašė straipsnius „Aušrai“, „Varpui“, leido neperiodinį
leidinį „Baltasis erelis“.

30 m aukščio ir 3,2 m apimties
Šakarnių pušis. Nors ir perkopusi 100 metų, ji tikrai nepanaši
į senolę – atrodo išnašiai ir ele-

gantiškai. Joniškėlio girininkijos
Girelės miške galime pasigrožėti
Girelės ąžuolu – 5,3 m apimties
ir beveik 19 m aukščio tvirtybės
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simboliu, ištvėrusiu ir karus, ir
audras. Mažiau įspūdingi Kraštų,
Grothuzo (Gedučių) ąžuolai.
Vardijant Biržų–Pasvalio krašto gamtines vertybes, būtina
paminėti keletą saugomų gamtos paveldo objektų – medžių,
augančių ne miško žemėje. Be
jų tiesiog neįsivaizduojami kai
kurie šio krašto istorijos tarpsniai. Bielinio ąžuolas (Sodeliškių
sen., Purviškių k.) mena vieno garsiausių Lietuvos knygnešių – Jurgio Bielinio ir jo šeimos
nuopelnus mūsų tautai. Po šiuo
ąžuolu buvo slepiama uždraustoji
lietuviška spauda. Sandariškių
ąžuolo (Nemunėlio Radviliš-

kio sen., Sandariškių viensėdis)
amžius, pasak padavimo, siekia
net XVI a. – vadinamąjį ,,šved
metį“. Padavimas mena, kad prie
Nemunėlio upės nugalėję įsiveržėlius švedus lietuviai sudarė
su jais taikos sutartį – sandarą
ir pasodino tris giles. Vienas tų
ąžuolų išliko ir iškerojo į milžinus: jo apimtis liemens aukštyje
siekia beveik 7 metrus, vidurys
išpuvęs, drevėtas, galima „pasisvečiuoti“ senolio viduje. Įdomu
tai, kad atlikus archeologinius
tyrinėjimus milžinkapyje prie
ąžuolo kai kurie radiniai siekė
švedmečio laikus.
Pasvalio rajone botaniniu ir

istoriniu požiūriu svarbūs senieji
Moliūnų (Moliūnų k.), Austakynės (Austakynės k.), Pasvalio
miesto ąžuolai, Ustukių ir Vytartų liepos (pasakojama, kad
po pastarąja ilsėjosi apsistoję
Napoleono Bonaparto armijos
kariai). Tokių saugomų senolių
medžių prieš kelis dešimtmečius
ar net kelerius metus būta tikrai
daugiau, ypač Pasvalio rajone. Vis
dėlto net patys galingiausi ąžuolai
bejėgiai prieš laiko tėkmę...
Istorinės ir gamtinės Biržų
girios vertybės
Norėtųsi atskirai ir plačiau papasakoti apie Biržų girią – žaliąjį

Vytartų liepa
Auga Pasvalio raj. Vytartų kaime. Viena iš seniausių liepų Šiaurės
Lietuvoje. Pasakojama, kad po pastarąja ilsėjosi apsistoję
Napoleono Bonaparto armijos kariai.
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Šiaurės Lietuvos ir Biržų krašto
simbolį. Ši giria taip vadinama
neatsitiktinai: čia glūdi didelė dalis krašto istorijos, girios
tankmės buvo tapusios 1831 m.
sukilėlių prieglobsčiu, vokiečių
okupacijos metais girioje veikė
iš Rusijos atsiųsti desantininkai,
1944–1958 m. telkėsi kovotojai
už Lietuvos laisvę. Kaip žinoma iš
1863 m. sukilimo istorijos, būtent
čia, Biržų girioje, įvyko sukilėlių,
vadovaujamų Z. Sierakausko, tragedijos paskutinis aktas. Ateities
kartoms liks atminimo kryžiais
paženklintos ir saugomos sukilimo mūšių vietos, sukilėlių kapai
(Būginių, Tamošiūnų girininkijos). Iš visų tų neramių istorinių
laikų Biržų giria priglaudė daug ir
nespėtų paženklinti kapaviečių.
Apie nuo amžių nedalomą
gamtos ir žmogaus pasaulį, kadaise ,,virusį“ aktyvų gyvenimą
liudija dar gyvenamos sodybėlės,
kaimų, kultūros namų, dvarų
(Skrėbiškio, Kraštų) pastatų liekanos girioje ar šalia jos. Tokį
vaizdą galima stebėti keliaujant
palei Nemunėlį, tai priartėjant,
tai vėl nutolstant nuo girios pakraščio.
Giria turi unikalių gamtinių
vertybių. Tai išlikę mažai žmogaus paliesti brandaus miško
plotai, kuriuose aptikta retų augalų, paukščių, gyvūnų. Čia auga
baltalksnio ir juodalksnio hibridai, kalninės guobos, liekniniai
beržai, žalčialunkiai. Dėl tankaus
pomiškio, vešlios žolinės dangos,
Biržų giria lankytojų dažnai pavadinama ,,žaliuoju pragaru“. Ankstyvą pavasarį aštrų kvapą girioje
ima skleisti meškinio česnako
sąžalynai, natūraliose gamtos buveinėse auga svogūninės dantažolės, miškiniai eraičinai, statieji
atgiriai, miškinės šunažolės. LaGAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Sandariškių ąžuolas
Aukštis – 17 m
Apimtis – 7,17 m
Auga – Sandariškiuose, Biržų miškų urėdijos valdose.
Pagal stambumą – tai antras po Stelmužės ąžuolas Lietuvoje.

bai įdomi girios grybinė, kerpinė
ir samaninė augalija. Nemunėlio
slėnyje šalia girios paplitusios
raktažolės pelenėlės, totorinės
maludės, miškinės monažolės.
Girioje aptikta nemažai ornitologinių retenybių: žvirblinių ir
uralinių pelėdų, jerubių, pilkųjų
meletų, gervių, tripirščių genių,
tetervinų, griežlių, mažųjų erelių

rėksnių, juodųjų gandrų. Tai taip
pat viena iš nedaugelio Lietuvos
vietų, kur dar gyvena lūšys. Rasta
retų rūšių vabzdžių – kruvinųjų
strėliukių, retų šikšnosparnių,
vandens telkiniuose aptinkamos
ūdros, yra kanadinių ir europinių
audinių, baltųjų kiškių. Biržų
giria – miško masyvas, kuriame
įdomu visais metų laikais.
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Paminklai Biržų girioje
1863 m. sukilėlių kapinės (,,Anglių
kalnas“). Tai 1863 m. sukilimo įamžinimo vieta Biržų girioje (Būginių
girininkija).
1938 m. pastatytas gelžbetoninis
paminklas su kryžiumi sukilimo dalyviams atminti. Po paminklo kryžiumi – įrašas ,,Garbė Karžygiams, kritusiems
sukilimo kovose 1863 05 5-7 dėl Lietuvos
laisvės“. Paminklas mena skaudžias sukilimo
kovų išdavas: trijų parų tragiškai pasibaigusius
mūšius Biržų girioje, sukilimo pralaimėjimą,
žuvusius jaunus žmones, gabius ir patyrusius vadus.
1863 m. sukilimo mūšio įamžinimo vieta. Gudiškis – kaimas Parovėjos seniūnijoje, 14 km į šiaurės
rytus nuo Biržų, Biržų girioje (Tamošiūnų girininkija). 1863 m.
gegužės 7–9 d. prie Medeikių,
Gudiškio, Šniurkiškių vyko
Biržų kautynės – sukilėlių
kovos su caro kariuomene.
Gegužės 8 d. ties Gudiškiu įvyko lemiamos

1863 m. Sukilėlių įamžinimo vieta Anglių kalne
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kautynės, kurias sukilėliai pralaimėjo. Čia žuvo
Boleslovo Kolyškos sukilėlių rinktinės bataliono vadas Bronislovas Žarskis, buvo
sunkiai sužeistas sukilėlių vadas Zigmantas Sierakauskas. Mūšio metu
buvo išblaškyta didžiausia sukilėlių
rinktinė, žuvo nemaža sukilėlių
ir jų vadų, prarasta gurguolė su
amunicija. Po Biržų mūšio sukilėliai
vengė susidūrimų su dideliais Rusijos
kariuomenės daliniais, pradėjo plačiau
naudoti partizaninio karo taktiką. 1936 m. pastatytas gelžbetoninis paminklas su kryžiumi
ir jau nepriklausomybės metais (1993 m.)
atkurtas medinis stogastulpis įamžino
1863 m. sukilimo didžiausio mūšio
Lietuvoje vietą ir žuvusių kovotojų
atminimą.
Paminklas Steponui Giedrikui – paskutiniam Pilėnų
tėvūnijos vadui. Šalia išilginės
linijos Biržų girioje (Spalviškių girininkija) pastatytas
2010 m., minint jo 60-ąsias
žūties metines.

1863 m. gegužės 7–9 d. prie Medeikių, Gudiškio, Šniurkiškių
vyko Biržų kautynės tarp sukilėlių ir caro kariuomenės

Paminklas Lietuvos pokario partizanams.
Tai 2000 m. pastatytas paminklas, skirtas Biržų girioje mūšyje
su okupacinės TSRS kariuomenės daliniais 1945 09 17 žuvusiems
Lietuvos laisvės kovotojams – partizanams pagerbti.
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Paminklas Steponui Giedrikui – paskutiniam Pilėnų tėvūnijos
vadui. Šalia išilginės linijos Biržų girioje pastatytas 2010 m.,
minint jo 60-ąsias žūties metines.
Koplytstulpis Gudiškyje
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Patirti įsimintinų akimirkų miške
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Kupiškio miškų urėdijos gamta neapdovanojo
gausybe poilsiui tinkamų paežerių ir vaizdingų
upių pakrančių, tačiau miškininkai rūpinasi,
kad kiekviena šio krašto miškuose praleista
akimirka būtų įsimintina. Urėdija turi
įrengusi 51 atokvėpio vietą, 10 poilsiaviečių,
2 pažintinius takus, 1 stovyklavietę.
Pažintinis takas „Į girią“, Šimonių girininkija
Daugiausia lankytojų dėmesio sulaukia 2003 m.
Šimonių girininkijoje įrengtas pažintinis takas „Į
girią“. 2004 m. respublikinėje rekreacinių objektų
apžiūroje takas buvo įvertintas 3 vieta pažintinių
takų kategorijoje. Šimonių giria – Lietuvos sengirių
reliktas. Ji nuo seno garsėja savo flora ir fauna.
Keliaudami pažintiniu taku miško lankytojai gali
susipažinti su Šimonių girioje vyraujančiomis medžių rūšimis, stenduose perskaityti informacinius jų
aprašymus. Tai pagrindinis šio tako tikslas.
Pažintinis takas „Prie Kumpono“, Subačiaus
girininkija
Takas įrengtas 2007 m., jo ilgis – 1,2 km. Natūralios dangos takas pavadintas upeliuko, prie kurio
šis takas įrengtas, vardu. Keliaujant taku galima
susipažinti su Subačiaus girininkijos miškuose
gyvenančiais gyvūnais ir paukščiais: perskaityti jų
informacinius aprašymus, pažiūrėti nuotraukas.
Stendai pastatyti vietose, kuriose aprašyti gyvūnai
ir paukščiai natūraliai gyvena. Take galima pamatyti ir bebrų trobelę, ir genio uoksą kartu
su pačiais miško gyventojais.
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Buivėnų ąžuolas

Terpeikių ąžuolas

Aukštis – 26,7 m.
Apimtis – 7 m.
Amžius – apie 700 m.
Auga Kupiškio r., šalia Palėvenės. Tai vienas aukščiausių ąžuolų Lietuvoje.

Aukštis – 15 m. Apimtis – 6,87 m.
Vieta – Kupiškio rajonas, Terpeikiai.
Koordinatės – X:550719, Y:6184575
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Kaip ir dauguma ąžuolų, kaimo centre augantis Terpeikių ąžuolas buvo šventas. Po
juo mūsų protėviai, baltų tikėjimo atstovai, kūrendavę šventą ugnį, atlikdavę apeigas,
tuokęsi, krikštiję... Terpeikių kaimo apylinkėse yra ir daugiau šventų vietų: Smėlynės
senkapis, mitologinė Velnagulos vietovė – apie 2 ha ploto akmenuota vieta. Anksčiau
šiose apylinkėse buvę dideli šventi miškai.
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Bradesių ąžuolas

Amžius – apie 500 m.
Apimtis krūtinės aukštyje – 6,12 m.
Vieta: Rokiškio rajonas, Bradesiai, Sartų regioniniame parke, Rokiškio miškų urėdija.
Koordinatės: X:617617, Y:6190148
Kadaise slėnyje tarp Bradesių piliakalnio ir
Sartų ežero augusi šventagirė – didelis ąžuolynas. Šventagirė vadinta Tiltalemiškiu.
Žmonės prisimena, kad kadaise čia buvęs
tiltas. Tiltas laikytas mitologiniu. Jis jungęs Vėlių kalną – Vėlykuškių piliakalnį su
Bradesių piliakalniu. Nuo tilto ir kilęs miško
pavadinimas. Dabar ąžuolyną mena likęs
vienas medis – Bradesių ąžuolas, o pastarojo
šventumą – baltų tikėjimo atstovų pastatytas aukuras. Šioje vietoje dažnai renkasi
baltų tikėjimo žmonės švęsti švenčių, atlikti
apeigų.
Ožakmenis – vienas iš keturių valstybės saugomų gamtos paminklų Rokiškio rajone. Kaip ir prie stambiausių Lietuvos akmenų –
Barstyčių ir Puntuko – norima įsiamžinti.

Valstybės saugomas gamtos paminklas
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Draumėnų
kraštovaizdžio
draustinis
Draustinis įsteigtas 1992 m. Plotas – 261,2 ha, iš
jų miškų – per 245 ha, valstybinės reikšmės miškų – 227 ha. Ežerėlės ir ozo ilgis – per 1,8 km. Tai
moreninėms Šiaurės Lietuvos lygumoms būdingas
kraštovaizdis su išlikusia natūralia Ežerėlės upelio
aukštupio atkarpa ir ledynmečio suformuotais ozo
fragmentais.
Šis draustinis – svarbi retųjų paukščių, žolinių
augalų, grybų, kerpių ir samanų buveinė. Miške
peri juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, gervės,
baltnugariai geniai.
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Pagrindiniai akcentai:
• gana žavus lankytojų bei gamtotyrininkų užmirštas
valstybės saugomas kraštovaizdžio objektas;
• natūrali Ežerėlės upės senvagė, žmogaus ūkinės
veiklos pėdsakų čia aptikti beveik neįmanoma;
• sengire apaugęs ozas, kurio vienu kraštu teka
Ežerėlės upelis, o kitu eina buvusių vietos gyventojų
suformuotas keliukas. Sengirėje identifikuota kertinė miško buveinė, kur uždrausta bet kokia ūkinė
veikla, tad mišką puošia įvairaus amžiaus gyvi ir
žuvę medžiai bei virteliai;
• fragmentai prieš šimtmečius šalia ozo suformuoto
senovinio keliuko, jungusio Draumėnų ir Bačiūnų
kaimus.
Norintiems aplankyti šį įdomų gamtos kampelį
reikėtų atvykti į Draumėnų kaimą iki Ežerėlės
upės tilto ir pėsčiomis kairiuoju upės krantu kirsti
Draumėnų miško masyvą. Pirmieji įspūdžiai gali
truputėlį nuliūdinti dėl žaizdų, padarytų ozui prieš
keletą dešimtmečių (atkarpos ilgis – apie 600 metrų), tačiau išlikę nepažeisti ozas, upelis, keliukas
bei giria žavūs ir džiugina akį (atkarpos ilgis – apie
1 200 metrų).
Pasiryžusiems aplankyti Draumėnų mišką būtina nepamiršti geros avalynės (guminių batų, nes
dalį kelionės gali norėtis eiti upelio vagos dugnu),
apsaugos nuo uodų, erkių, o svarbiausia – geros
nuotaikos.
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Ežerėlė –
upė šiaurės Lietuvoje; Daugyvenės kairysis intakas. Prasideda Radviliškio rajone, į vakarus nuo
Šeduvos. Iki įtekėjimo į Arimaičių ežerą vadinama
Šiekštumu. Toliau teka į šiaurės rytus Radviliškio ir
Pakruojo rajonais. Prateka Radvilonių, Draumėnų
miškus, Rozalimo šilą. Įteka į Daugyvenę 5 km nuo
jos žiočių, prie Uošo kaimo.
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Pakruojo dvaras

Pakruojo dvaras
Lietuvos rekordų knygoje rašoma, jog didžiausia
Lietuvoje paminklosauginė dvaro sodyba yra Pakruojyje. Ji užima 42,2 ha ir turi 34 paminklinius
statinius. Be to, 2000 m. ši Pakruojo dvaro sodyba
paskelbta kultūros paminklu.
Rašytinės žinios apie Pakruojo dvarą ir miestelį
siekia XVI a.: 1531 m., kai buvo leista steigti dvarą
ir miestelį, ir 1585 m., kai Zigmantas Vaza suteikė
Pakruojui privilegiją rengti dvi metines muges.
Pakruojo dvaras priklausė baronams von Ropams (nuo 1786 m.). Naujausi archeologų tyrinėjimai rodo, jog Ropams atiteko nedidelis medinis
dvaras. Ropų valdymo laikotarpiu dvaras išaugo ir
tapo centriniu visos giminės dvaru.
Dvaro pastatų ir parko ansamblis dvelkia europietiška dvasia. Tai vėlyvojo klasicizmo sodyba,
pasižyminti stiliaus vienove. Pastatai (ir reprezentaciniai, ir ūkinės dalies) statyti iš lauko riedulių ir

104

dolomito, puošti skaldytu juodu akmeniu, o baltų
arkų ir juodo akmens kontrastas dar labiau sustip
rina stiliaus vienovės įspūdį.
Vienas iš vertingiausių dvaro pastatų – romėnų
tiltų ir akvedukų pavyzdžiu statytas (1821 m.)
penkių arkų tiltas. Be to, jis atliko ne tik tilto, bet ir
užtvankos funkcijas – šalia jo veikė vandeniu varoma lentpjūvė, elektrinė, vandens malūnas.
Dviaukščiai centriniai rūmai – pagrindinis
ansamblio akcentas. Rūmai išsiskiria architektūrinėmis detalėmis: trijų portiku panaudojimu rūmų
pastate (šešių kolonų pagrindinio fasado centre ir
dar dviejų keturkolonių iš abiejų šonų). ,,Kito tokio
klasicistinio pastato mūsų krašte nepamatysime“
(L. Stefanovičiūtė, žurnalas „Žiemgala“, 2003 m.,
Nr. 1). Puošni ir šokių salė su elipsine jonėninio
orderio kolonada ir veidrodžiais. Salė pasižymi
ypač gera akustika.
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Angliško tipo parkas prie
pat Kruojos pasodintas 1850–
1860 m. Jo išskirtinis bruožas – į
lizdus po 5–7 susodinti medžiai.
Parke augo 15 rūšių introdukuotų medžių ir 13 rūšių vietinių
medžių, daugiausia klevų ir mažalapių liepų.
Pakruojo dvaras buvo vienas
iš svarbesnių Šiaurės Lietuvoje.
Ropai valdė apie 6 500 dešimtinių
žemės. Ūkininkavo naudodami
naujausią techniką ir pasitelkdami to meto pažangias technologijas. Augino veislinius gyvulius,
laikėsi sėjomainos, drenavo žemes. Net buvo pradėta gaminti
ir tiekti Pakruojui elektra, oranžerijose augintos pietų kraštų
vynuogės. Taip pat buvo pastatyta
pieninė, kuri 1896 m. davė pradžią pramoninei
pienininkystei Lietuvoje. Dvaras darė nemažą įtaką
plėtojant ūkininkavimo kultūrą regione.
Dvare buvo sukaupta ir nemažai meno vertybių.
Tarp jų ypač įdomi ir reta vaizduojamosios dailės, tapybos, grafikos, skulptūros, pypkių, ginklų kolekcija.
Rinkinyje buvo ir Leonardo da Vinčio paveikslas,
B. Torvaldseno skulptūros. Didžiulėje bibliotekoje
buvo saugomi net XVI a. spaudiniai, o bibliotekos
knygos buvo žymimos vienu iš seniausiu Šiaulių
krašto ekslibrisų. Deja, minėtų meno vertybių šiuo
metu dvare negalima pamatyti. Nacionalizavus
dvarą daug jų atiteko Kauno M. K. Čiurlionio dailės,
Šiaulių „Aušros“ ir kitiems muziejams.
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Ilgai buvęs apleistas, šiuo metu dvaras vėl stebina savo grožiu. Įgyvendinus ne vieną Europos
Sąjungos ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotą projektą, restauruota ir
pritaikyta turizmui beveik visa šiaurinė sodybos
dalis ir centriniai rūmai. Malūnininko name veikia
viešbutis, buvusioje smuklėje – kavinė, lentpjūvėje
įrengtos konferencijų salės. Anglies degykloje ir
sandėlio pastate pristatomas kalvystės amatas, net
yra veikianti kalvė. Centriniuose rūmuose vyksta
koncertai, konferencijos, organizuojamos parodos,
įvairūs renginiai.
Pakruojo dvaro sodyboje pamažu vėl atgyja
baronų laikų didybė.
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Pirmoji medinė koplyčia Agailių miške pastatyta
dar baudžiavos laikais. Prie jos laidojo nusikaltusius baudžiauninkus, 1863 m. sukilimo dalyvius.
Žmonės tikėjo, kad koplytėlė turi stebuklingos
galios, todėl statė kryžius. Nuo seno prie koplyčios
vyksta šeštinių atlaidai. Ne kartą bažnytėlė žaibo ir
piktavalių buvo sudeginta, bet geros valios žmonės
visada vėl ją atstatydavo.

Prie koplyčios yra šaltinėlis, kurio vanduo laikomas turįs gydomųjų galių. Padavimuose šaltinio
vandens gydomosios galios minimos anksčiau nei
pati koplytėlė.
Vietos gyventojai prieškariu dar kartą perstatė
Agailių bažnytėlę. Tačiau 1975 m. mūrinė bažnyčia
vietos kompartijos įsakymu buldozeriais buvo nugriauta ir išversti visi šalia buvę kryžiai. Dalis kryžių

gamtos lobiai
buvo čia pat užversti, kiti nuvežti
į Tryškių mišką. Kalnelio vietoje
buvo atidarytas žvyro karjeras.
Kasant žvyrą, pasirodė žmonių
kaulai, darbininkai ryžtingai atsisakė toliau dirbti ir protėvių
kaulais grįsti kelius. Anuomet
kompartijai nepavyko priversti
žmonių toliau kasti žvyro. Tačiau
jos nurodymu kryžiai sistemingai ir toliau buvo griaunami,
nors žmonės paslapčia juos vėl
atstatydavo.
Agailių bažnytėlė buvo atstatyta tik atėjus Lietuvos laisvei –
1990 m.
Šiuo metu bažnytėlę prižiūri
ir lėšų jai tvarkyti skiria Kuršėnų
miškų urėdija.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Stasio Skipario nuotr.

Kuršėnų apylinkės
Agailių bažnytėlė
ŠIAURĖS LIETUVA |

Poilsiavietė prie Agailių bažnytėlės pritaikyta ir neįgaliesiems

Šeštinių atlaidai prie Agailių bažnytėlės
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Šilelės miško poilsiavietė

Koplytėlė Lukšių kaime

poilsiavietėje pastatytos 2 pavėsinės, vaikų žaidimų
aikštelė, nutiestas 1,6 km pėsčiųjų takas, ant Ventos
skardžio įrengta apžvalgos aikštelė. Sudarytos sąlygos turiningai pailsėti, pagal reikalavimus įrengtose
laužavietėse išsikepti pamėgtą kepsnį.

Apžvalgos aikštelė prie Ventos
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Martyno akmuo
Skaistgirio miške esantis Martyno akmuo mena
pagonybės laikus. Apie jo atsiradimą yra sukurta
ne viena legenda.
Martyno akmuo stūkso Šaukėnų girininkijos
Skaistgirio miške, 10 kvartalo 40 sklype, patenkančiame į Šilkalnio valstybinį geomorfologinį

Stasio Skipario nuotr.

Objektas gausiai lankomas ne tik kuršėniškių, bet
ir atvykstančių svečių.
Pati Šilelės miško poilsiavietė įrengta sakais kvepiančiame pušyne, netoli teka Venta. Čia vienintelė
vieta, kur prie valstybinės reikšmės miško šliejasi
dainose apdainuota Venta. 2010 m. panaudojant
ES struktūrinių fondų bei miškų urėdijos lėšas šioje

Pavėsinė Šilelės miške
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draustinį. Draustinyje išsaugotas raiškus erozinio
raguvyno kompleksas Ventos vidurupio senslėnyje.
Riedulys yra aptakios formos ir primena duonos
kepalą. Didžiausia horizontali apimtis – 16,14 m. Jo
sudėtis – biotitinis granitas, rusvai pilkas su juodais
smulkiais intarpais. Riedulys guli aukštos kalvos
šlaito viršutinėje dalyje.
Martyno akmuo – saugomas valstybės. Pažintinį
taką prie jo įrengė Kuršėnų miškų urėdija.

Prie Martyno akmens Šaukėnų girininkijoje
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Prienų apylinkės

Atminties takas
Išlaužo girininkija,
24 kv., 4, 13 skl.
Trėmimų ir okupacijos netekčių
laikus primenantis medžio skulptūrų ansamblis, išsidėstęs pagal
Nemuną einančio tako 200 m
atkarpoje. Tai žmonių mėgstama
rami poilsio ir pasivaikščiojimo
vieta.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

V. Rakuckis. Motinų skausmui
ir kūdikių klyksmui, sustingusiems Sibiro speige

R. Zinkevičius.

Įmynęs pėdą čia
Jaučiuosi ne svetys,
Bet šeimininkas,
Amžius čia gyvenęs,
Ir joks ateivis
Jau neiškrapštys
Kulka nei durtuvu
Mus iš tos žemės.
		
B. Marčionis

P. Kaziūnas.
Lietuva, už visas tavo kančias

J. Tvardauskas. Kiekvienam doram
žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą
R. Puškorius. Lietuva, Tėvyne mūsų,
tu didvyrių žeme

V. Cikana. Visiems
užaugusiems šėtono paunksmėje
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Pažintinis takas Alksniakiemyje
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R. Venckus. Už ką?
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Degsnės maumedynas

G. Dudaitis. Numesk, Tėvynę, rūbą seną

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS
Balbieriškio girininkija, 29 kv., 1 skl.
Plotas – 2,2 ha.
Aplinkosauginis statusas – botaninis
draustinis.
Nc p augavietė (N – normalaus drėgnumo; c – derlinga; p – lengvos uolienos
su podirviu).
Įveistas 1849 m. (tikslus amžius –
162 m.). Sodmenys atvežti iš Lenkijos.
Rūšis – europinis maumedis (Larix
decidua).
Vidutinis aukštis – 42 m (maksimalus
aukštis – 46 m).
Vidutinis skersmuo 1,3 m aukštyje –
56 cm.
Tūris 1 ha – 1 330 kub. m.

Škėvonių atodanga ir gūbrys

R. Žilinskas.
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Pažvelk į Nemuną Į savo sielos giedrą Į žydrą sielą Į savo gyvybės versmę.
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Birštono girininkija, 77 kv.
Unikalus Škėvonių gūbrys tyso dešiniajame Nemuno krante. Ilgis – daugiau nei 3 km, plotis –
100–400 m.
Gal tūkstančius metų Nemunas jį skalavo iš abiejų
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

pusių, tekėdamas Prienų link ir grįždamas atgal.
Pietinę gūbrio pusę ir dabar plauna Nemuno
vandenys, atidengdami žemės klodus Škėvonių
atodangoje. Tai suteikia unikalią galimybę pažvelgti
į žemės gelmes.
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Gojaus miško ąžuolas

Aukščiausias
Lietuvos medis

Aukščiausias Lietuvos medis – 46 m aukščio 150 m.
amžiaus maumedis. Jis auga Degsnės botaniniame
draustinyje.
Privažiuoti prie aukščiausio Lietuvos medžio galima geros kokybės gruntiniu keliu, 2,5 km atstumu
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(stambiausias Lietuvos medis)

nuo pagrindinio kelio Kaunas–Alytus.
Savaime maumedžiai pas mus neauga, tačiau
kadaise, tarpledynmečio laikais, tai buvo įprasti
medžiai dabartinės Lietuvos žemėse
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Verknės girininkija, 24 kv., 7 skl.
Amžius – apie 400 m.
Aukštis – 33 m
Skersmuo (1,3 m) – 2 m
Tūris – 43 m³
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Valkininkų apylinkės
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Turistinis pažintinis takas
Žodis girios draugui

Takas suprojektuotas Valkininkų miškų
urėdijos Šalčios girininkijoje, Santakio miško
915 kvartale, šalia kelio Valkininkai–Varėna
per Matuizų gyvenvietę, maždaug 1,8 km
nuo Vilniaus–Druskininkų kelio ir prasideda
Užuperkasio kaime. Prie šio kaimo miško link
įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. Miškas –
tai rekreacinio pobūdžio pušynas su senais
medžiais. Prie Merkio praretinti ir prakirsti
krūmai, pro juos atsiveria upės vingiai su
vaizdingais, nuplautais smėlio krantais.
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Pažintinio tako tikslas –vaikštant
po mišką susipažinti su aplinka,
augalais, taip pat ir miškininkų
darbais. Lankytojai pamatys ir
seniausią bei storiausią pušį. Kelionė neprailgs, nes bevaikštant
reikės įminti nemažai mįslių,
kuriose užslėptos įvairios miškų
paslaptys.
Turistinį pažintinį taką puošia
įvairūs stendai, mažosios architektūros darbai, dekoratyvinės
tvorelės. Čia įrengtos kelios pavėsinės, suoliukai, taip pat ir lauko
tualetai. Urėdijos ir Valkininkų
stenduose paskaitysite apie šio
krašto svarbiausius istorinius
įvykius, susipažinsite su legendomis apie Valkininkų pavadinimo
kilmę.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Takas pritaikytas ir žmonėms, turintiems judėjimo negalią.
Taką projektavo miškininkas Vincas Červokas.
Takas pradėtas rengti 2004 m.

2010 m. pasinaudojant ES fondų parama take
suprojektuota ir įrengta trumpalaikio poilsio poilsiavietė. Tam papildomai pastatytos dvi didelės
pavėsinės, supynės vaikams, įrengtas lauko tualetas,
tinkantis ir žmonėms su negalia, mašinų stovėjimo
aikštelė, nutiestas žvyruotas kelias bei papildomi
takeliai su danga.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

>>
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Eišiškių piliavietė
Eišiškių piliavietė – istorinis-kultūrinis objektas Eišiškių girininkijoje, šalia Eišiškių–Šalčininkų
plento. Ši piliavietė žinoma nuo
XI a. ir siejama su didžiaisiais
Lietuvos kunigaikščiais – Vytautu, Švitrigaila, Žygimantu. Vieta
lankoma turistų, mėgstama vietos jaunimo, jaunavedžių.
Burbonių piliakalnis
>>
Burbonių piliakalnį galima rasti
Žilinų girininkijos 149 kvartale,
miškų glūdumoje, apie 1 km
atstumu nuo žvyrkelio, einančio
per Burbonių mišką. Tai įdomus
archeologinio paveldo objektas,
mažai tyrinėtas, tad domina istorija besidominčius žmones.
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Bartinės pušys (apie 200 m.)
Drevinėje bitininkystėje naudotas
pušis dzūkai vadina „bartinėmis“.
Jose išpjautas dreves (nuotr.)
uždengdavo lentute, vadinama
plaustu, tik palikdavo skylutę bitėms. Drevėje bitės susiūdavo korius ir prinešdavo medaus. Pušys
jau išdžiūvusios, prieš penkerius
metus vienos šaka dar žaliavo
(nuotr.). Šiuo metu pušyse gyvena daug uoksinių paukštelių.

Žilinų ąžuolas yra Žilinų
girininkijos 168 kv. 1 skl.
Ąžuolas dar vadinamas Salų
ąžuolu dėl netolimais buvusio
kaimo pavadinimo. Ąžuolas gali
būti daugiau kaip 400 metų, jo
drevėje telpa 7 žmonės. Pasakojama, kad 1941 m. karo metu
ąžuolo drevėje kurį laiką slapstėsi
ir gyveno rusų kareivis, pabėgęs
iš vokiečių nelaisvės.
Išlaužaitės ąžuolas
Tai Dargužių kaimo žmonių pievose augančių senų medžių grupė
(ąžuolai, liepos, tuopos), besiribojanti su Tiltų girininkijos 855
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kv. 14, 16 skl. Iš tų medžių matyti
senas ąžuolas su išdegusia dreve.
Vietovė, kur auga ąžuolas, vadinama Ižlaužaite, gal tai buvusio
kaimo pavadinimas. Toje vietoje,
kur auga seni medžiai, caro laikais (apie tai rašoma 1849–1853
m. miškų inventorizacijos dokumentuose) buvo girininkijos
pastatas, vėliau joje įkurta eiguva,
o po kurio laiko ir jos neliko.
Apie ąžuolą pasakojama, kad
į jį trenkė perkūnas, dėl to išdegė
drevė, o drevėje nuo lietaus slėpdavosi piemenys, kur jų sutilpdavo nuo 5 iki 7 žmonių.
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Varėnos apylinkės

Varėnos miškų urėdijos valdas drąsiai galima vadinti
vienomis miškingiausių – 66 nuošimčiai viso ploto – šalyje. Ir vienomis mažiausių, nes iš 75,7 tūkst.
hektarų čia esančių miškų tik apie 37,6 nuošimčio

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

(28,5 tūkst. ha) yra valstybiniai.
Nuo seno grybais ir uogomis garsėjantys Varėnos
apylinkių miškai kasmet pritraukia tūkstančius
lankytojų.
Tokiais ir garsėja Varėnos miškai

Lieptas per Aklažerį Zackagirio take
Gražinos Barzdžiukaitės nuotr.

„Šaudzyklos kalnas“ Zackagirio take

Lietuvos partizanų
žuvimo vieta, Zervynų girininkijoje

Kiti Dzūkijos šilų gyventojai

122

Varėnos miškų urėdijoje yra
įrengti 92 laisvalaikio ir rekreacijos objektai. Iš jų 27 yra Dzūkijos
nacionaliniame parke. Turbūt
pats lankomiausias iš jų – prie
Glūko ežero. Aplink šį ežerą
plytintys miškai yra valstybiniai.
Todėl čia lankytis galima be jokių
apribojimų.
Dažnai lankomasi ir Lavyso
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poilsiavietėje, Santakos, Pauosupės, Trakiškių, Kastinio stovyklavietėse.
Pauosupės, Mančiagirės, Trakiškių, Mardasavo, Puvočių stovyklavietės, esančios Dzūkijos
nacionaliniame parke, yra mokamos. Plaukiantiems baidarėmis Ūlos upe ir apsistojantiems
Pauosupės, Mančiagirės ir Tra-

Bartinės pušys neretos ir Varėnos miškuose

kiškių stovyklavietėse mokestis
įskaičiuotas į leidimo kainą.

Rusų karių kapinės Merkio girininkijoje
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Trakiškių stovyklavietė Perlojos girininkijoje
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Vietą, kur kerpšilius pakeitė nedidelės
pelkutės, pievos ir krūmynai, dzūkai pavadino „Meškos šikna“

Santakos stovyklavietė Marcinkonių girininkijoje
Ūla – viena įspūdingiausių Lietuvos upių

Prie Ūlos ir pėsčiam yra kur akis paganyti

Lenkų okupacijos metu „Šaudzyklos kalne“
buvo įrengta šaudykla, vėliau ja naudojosi vokiečiai

Ūla paruošta svečiavimuisi
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Ūlos akis – hidrologinis gamtos
paminklas, esantis šalia Mančiagirės

Marcinkonių kaimo bažnyčia

Gaidžio kopa – žemyninės kopos tąsa Dzūkijos šiluose
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Lietuvoje. Saugomoje miškų bendrijoje - liepiniuose
skroblynuose veši retosios žolės: Lietuvos lijana –
gebenė lipikė, europinis miežvienis, pavasario
puošmenos - tuščiaviduris ir tarpinis rūteniai,
geltonžiedžiai pelėžirniai, meškiniai česnakai ir kt.
Bukta suteikia prieglobstį laukiniams gyvūnams
ir paukščiams, čia nuolat laikosi taurieji elniai,
briedžiai, vilkai, sutinkami Lietuvoje saugomi šermuonėliai. Atokesnėse miško vietose peri saugomi
paukščiai: jūriniai ereliai, ereliai rėksniai, vapsvaėdžiai, vištvanagiai, juodieji gandrai ir kt.

Bukta – žaliasis Sūduvos perlas

Pirmą kartą Buktos giria, kuri priklausė
karališkajam Buktos medžioklės dvarui,
minima 1559 m. Grigorijaus Valavičiaus
atliktoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
karališkųjų girių surašyme. Dabartinis Buktos
miškas buvo Alytaus karališkosios girios dalis.
Lietuvos – Lenkijos karalius Žygimantas
Augustas savo ištikimam tarnautojui
Lukui Volfui už tai kad „...ištikimai, dorai
ir rūpestingai prižiūrėdamas karališkosios
malonės sveikatą. Pelnytai užsitarnavo
malonę...“ dovanojo amžinam valdymui du
kaimus su gyventojais (Matlankio bei Buktos)
bei 15 valakų Buktos girios bei 2 valakus pievų.
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Bukta – gamtos saugykla
Buktos miškas priklauso Marijampolės miškų urėdijai Buktos girininkijai. Bukta Žuvinto biosferos
rezervato teritorijos dalis. Buktoje yra 2 gamtiniai
rezervatai Liūliškynės ir Buktbalės bei 2 botaniniai –
zoologiniai draustiniai Paželsvių ir Želsvos juose
saugoma – etaloniniai drėgnieji plačialapių miškai
su liepinių skroblynų, guobynų bendrijomis, retomis
ir saugomomis augalų ir gyvūnų
rūšimis. Buktos miško plotas 3200 ha, ji bene reikšmingiausia
pietrytinės Sūduvos, kaip biologinės įvairovės saugykla, tai vienintelis, stambiausias miško masyvas
išlikęs Marijampolės rajone. Bukta priklauso Europos saugomų
teritorijų tinklui – Natura 2000, ji
išskirta kaip buveinių ir paukščių
apsaugai svarbi teritorija, kurioje
sutinkamos šios Europinės svarbos miškų buveinės: aliuviniai
miškai, pelkėti lapuočių miškai,
pelkiniai miškai, žolių turtingi
eglynai, skroblynai bei Europoje
nykstantys miškų paukščiai: vidutiniai margieji geniai, baltnugariai geniai, gervės.
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Gamtos ypatumai
Nors Buktos miškas stipriai kirstas, tačiau jo augalija
ir augmenija išlikusi ganėtinai tipiška pietvakarių
Lietuvai. Bukta garsėja savo išskirtiniais medynais,
kuriuose vyrauja plačialapiai miškai (su ąžuolu,
uosiu, skroblu, vinkšnomis, klevais, liepomis),
reljefo pažemėjimuose, įdubose plyti šlapiųjų
juodalksnynų raistai. Rytinėje Buktos dalyje ošia
tankūs spygliuočių miškai (eglynai), rytinio miško
masyvo pakraštyje kur miškas pereina į Žuvinto
palias (aukštapelkę) sutinkami klampūs kimininiai
raistai.
Buktos miško floros skrynioje virš 410 aukštesniųjų augalų rūšių, iš jų net 23 rūšys saugomos

Susipažinkite keliaudami
Su dalimi Buktos miško gamtinių vertybių Jūs susipažinsite įrengtame gamtiniame – pažintiniame
take esančiame Buktos miške. Take yra 2 trasos:
ilgosios trasos ilgis – 1,7 km, trumposios trasos
ilgis – 1,3 km, keliaudami taku užtruksite apie
pusvalandį. Take pamatysite Natura 2000 miškų
buveines, saugomas augalų ir gyvūnų rūšis, artimiau
pažinsite mišką.
Gamtos paveldo objektai
Buktoje yra šie saugomi botaniniai gamtos paveldo
objektai:

Objekto
Apimtis Aukštis
pavadinimas
m
m
„Grįstakelio“
4,58
28
ąžuolas
„Buktos“
4,48
28
ąžuolas

Amžius
metais

Objekto
vieta
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56 kv., 6 skl.

250

23 kv., 6 skl.

Kultūros paveldo objektai
Bukta ir jos apylinkės - istorinių įvykių liudininkė.
Miške yra keletas vietinės reikšmės kapinaičių,
kuriose palaidoti Lietuvos pokario partizanai. Žinomiausia memorialinė vieta Buktoje – ties Vartų
kaimu čia palaidoti I pasaulinio karo dalyviai - vokiečių kareiviai.
Kad Bukta išliktų
Bukta – savitas Sūduvos krašto gamtos paveldo
turtas, poilsio vieta, šio krašto puošmena, neleiskite,
kad ji būtų žalojama. Lankydamiesi Buktos miške
deramai elkitės: netriukšmaukite, netrikdykite
laukinių gyvūnų ir paukščių, neterškite šiukšlėmis,
nelaužykite medelių, šakų, neskinkite laukinių
augalų, neardykite skruzdėlynų, paukščių lizdų,
negadinkite tako įrangos, kelio ženklų.
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Lietuvos tautinio
atgimimo
ąžuolynas
1989 m. balandžio 1 d. per šlapdribą ir vėją visais
keliais Ožkabalių link traukė gausybė mašinų su
medeliais. Diena buvo šalta ir vėjuota: mašinos
klimpo Ožkabalių molyje, žmonės sunkiai klampojo, nešini medeliais. Tačiau atmintyje išliko ne
žvarba ir dargana, o šilti bei vilties kupini žmonių
veidai bei tas nenusakomas jausmas, kuris vienijo
visus gražiai idėjai ir darbui Lietuvos labui. Tris
savaites ąžuolyną sodinti važiavo lietuviai ne tik iš
visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Kaliningrado srities,
Gudijos ir kitų vietovių.
Pagal iniciatyvinės grupės nario Romualdo
Survilos parengtą projektą ant vaizdingų Ožkabalių
kalvų 30 ha plote per keletą savaitgalių buvo paso-

Ąžuolynas pasodintas tautos atgimimo šauklio gimtinėje

kas į Atgimimo ąžuolyną prasideda nuo simbolinių
vartų – 1995 m. pastatytos Daumanto Kučo sukurtos
skulptūros. Tautos atminties giraitėje pasodinti
ąžuoliukai Lietuvą garsinusiems didžiavyriams:
Vincui Kudirkai, dr. Jonui Basanavičiui, Simonui
Daukantui, Antanui Poškai, Vydūnui, Lietuvos
Respublikos Prezidentams, kitiems įžymiems žmonėms. Represijų aukų giraitėje auga Sausio 13-osios
bei Medininkų aukoms atminti pasodinti vardiniai
medeliai. Prie kiekvieno medelio M. K. Čiurlionio
meno mokyklos jaunieji skulptoriai lauko akmenyse
iškalė šių įvykių aukų vardus.
Šioje giraitėje pasodinta ir medelių Lietuvos
žmonėms, ištremtiems ir žuvusiems Sibire, po pasaulį išblaškytiems tautiečiams atminti. Knygnešių
giraitėje auga ąžuolai, pasodinti Lietuvos knygnešiams, prisidėjusiems prie tautiškumo išlaikymo,
o pietinėje ąžuolyno dalyje žaliuoja beržų žiedas,
simbolizuojantis tautinio atgimimo sąjūdį. 1998 m.
buvo pasodintos Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės ir Kovo 11-osios nepriklausomybės
atkūrimo aktų signatarų giraitės.

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Tautinio atgimimo ąžuolyne auga ir Stelmužės galiūno atžala

dinta 12 giraičių: Sąjūdžio Seimo, Tautos atminties,
Tautos vienybės, Represijų aukų, Sausio 13-osios ir
Medininkų aukų memorialas, Knygnešių, J. Basanavičiaus premijos laureatų, Vilkaviškiečių, Jaunimo,
Kovo 11-osios, Svečių ir Įžymių žmonių giraitės. Ta-

Paminklas dr. J.Basanavičius pastatytas Ožkabalių kaštono
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Miško muziejus Suvalkijoje
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos miško
muziejus pradėjo veikti 1983 m. Jo sumanytojas
buvo anuometinis vietos miškų ūkio gamybinio
susivienijimo direktorius Juozapas Zigmantas Paltanavičius. Pirmuoju muziejaus vedėju buvo paskirtas
Petras Greblikas, nuo 1988 m. jam vadovavo Vytautas Martinaitis. 2004 m. muziejus pradėjo veikti kaip
urėdijos informacinis centras. Tačiau jo paskirtis ir
toliau išliko ta pati – informacinė pažintinė. Nuo
2004 m. centrui vadovauja Redas Rutkauskas.
Sukaupti eksponatai padeda susipažinti su
urėdijos veikla bei istorija, gamtos turtais, vietos
fauna ir flora.
Pirmajame muziejaus aukšte lankytojai supažindinami su urėdijos veikla, darbuotojais,
įžymybėmis. Toliau įrengta mokomoji profesinio
orientavimo klasė. Stenduose pateikiami miško
atkūrimo ir medynų formavimo, priešgaisrinės
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miškų apsaugos darbai. Sukaupta turtinga botaninė
(90 rūšių), dendrologinė (156 rūšys), entomologinė
ir fitopatologinė kolekcijos (64 kolekcijos), įrengti
stendai su vaizdinėmis mokymo priemonėmis, pateikiama kitų mokymo reikalams skirtų eksponatų.
Jais naudojasi Lietuvos žemės ūkio universiteto,
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos bei kitų kolegijų
studentai. Jaunųjų miško bičiulių bei kitų būrelių
nariai ekskursijų metu čia gilina savo žinias apie
mišką, visą gamtą ir jos gyventojus.
Antrajame aukšte pavaizduoti 4 urėdijos miškuose vyraujantys miško tipai su jiems būdingais
gyvūnais ir augalais:
žaliašiliai: brukninis-mėlynšilis pušynas; čia
vyrauja pušynai, kartais su nedideliu eglių kiekiu,
ganosi stirninas, jį stebi vilkas;
mėlynšiliai: mėlyninis pušynas; čia vyrauja mišrūs
pušų ir eglių, kartais su beržų priemaiša medynai,
puikuojasi mūsų girių galiūnas – stumbras;
mėlyngiriai: mėlyninis-kiškiakopūstinis eglynas;
čia vyrauja eglynai su beržų priemaiša, apsistojusi
elnių porelė;
liekniai: vilkdalginis juodalksnynas, jame darbuojasi bebrų šeimynėlė.
Pakraštyje eksponuojama senovinių daigynų
bei medelynų, miško želdinimo, kirtimo ir medžio
apdirbimo įrankių kolekcijos ir medienos ruošos
mechanizmų pavyzdžiai.
Nemažą antrojo aukšto dalį užima medžioklės
skyrius. Jame eksponuojami žvėrių šėryklų maketai,
mažieji miškų plėšrūnai, žvėrių kaukolės, ragai,
medžioklės amunicija, didelę dalį užima dažnesnių
vandens ir pelkių bei miškų paukščių iškamšos. Iš
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

viso čia yra 23 žvėrių ir 104 paukščių iškamšos.
Kasmet miško muziejų aplanko apie 3 tūkst.
žmonių. Čia dažnai lankosi Marijampolės apskrities, ypač Kazlų Rūdos savivaldybės, svečiai, įvairių
seminarų ir pasitarimų urėdijoje dalyviai. Muziejuje
yra pabuvoję LR Prezidentai Algirdas Brazauskas ir
Valdas Adamkus bei kiti žymūs žmonės, kaip Vladas
Garastas, Šarūnas Marčiulionis, Kazys Bobelis ir kt.
Aktyviausi miško muziejaus lankytojai – mokyklų
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moksleiviai, studentai, šalies gamtininkai, jaunųjų
miško bičiulių būrelių nariai. Tačiau mielai laukiami
ir visi kiti gamtos mylėtojai.
Visiems lankytojams suteikiama kvalifikuotos
informacijos apie miškų būklę, rekreaciją ir gamtosaugą, miškininkų darbus. Pagal pageidavimus
lankytojai konsultuojami jiems aktualiais miškininkystės ir gamtosaugos klausimais.
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Lietuvos nepriklausomybės ąžuolynas
1990 m. buvo Sąjūdžio pakilimo
laikas, kai miškininkai pasiūlė
pasodinti ąžuolyną. Vieta pasirinkta trikampyje tarp kelių į
Kudirkos Naumiestį ir Sintautus.
Leista kiekvienam atvykusiam
pasodinti po vieną dešimties
metų amžiaus medelį, kai kas ir
savo atsivežė. 3 ha plote pasodinta apie 1 500 ąžuolų. Juos sodino mokytojai, kunigai, kultūros
darbuotojai, net ir tuometiniai
saugumiečiai.
Tuo metu buvo remontuojama
Sintautų bažnyčia, todėl palikta
apžvalgos regyklos į ją aikštelė ir
neapsodintas spindis, pro kurį ji

Nepriklausomybės ąžuolynas įveistas
tarp kelių į Sintautus ir Kudirkos Naumiestį
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Miškininkų atminimo ąžuolynas

Pirmieji miškininkų ąžuolyno sodintojai 1994 m.

Tautodailininko V. Cikanos koplytstulpis Nepriklausomybės ąžuolyne

matosi. 1991 m. tautodailininkas
V. Cikana miškininkų iniciatyva

padarė koplytstulpį, įvardijantį
šio ąžuolyno atsiradimo progą.

Iš ąžuolyno matosi ir Sintautų bažnyčios bokštai
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

1994 m. balandžio 29 d. Šakių miškų urėdijos
Šakių girininkijos 30 kvartale (žmonių vadinama Bisiškės pieva) Šakių miškininkų sąjungos
iniciatyva,vadovaujant urėdui Ksaverui Vaičiūnui,
pradėtas sodinti Šakių miškų urėdijos miškininkų
ąžuolynas. Urėdijos miškininkų sąjungos nutarimu
pirmus ąžuolus pasodinti suteikta teisė miškininkams, išdirbusiems miškų žinyboje 25 ir daugiau
metų, paskutiniu metu dirbantiems urėdijoje arba
išėjusiems į pensiją.
Pagerbdama mirusių miškininkų atminimą,
urėdijos miškininkų sąjunga pakvietė visus miškininkus, o iškeliavusių į amžinybę – šeimos narius
pasodinti jų atminimo ąžuolus.
Kiekvieną pavasarį Miško dieną urėdijos miškininkų sąjunga kviečia miškininkus ir jų šeimos
narius plėsti ir prižiūrėti šį ąžuolyną.
Šiuo metu čia pasodinta 320 vardinių ąžuolų.
GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa

135

gamtos lobiai

PIETŲ LIETUVA | Šakių apylinkės

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

Gelgaudiškio
dvaro parko
ąžuolas
Ąžuolui suteiktas valstybės saugomo botaninio gamtos paveldo
objekto statusas.
Šis medis auga Gelgaudiškyje,
Šakių rajone.
Priklauso Panemunių regioniniam parkui, Gelgaudiškio
rekreacinei zonai.
Kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 1,49 m,
apimtis – 4,68 m,
aukštis – 26 m.
Manoma, kad jam apie 300
metų
(sprendžiama pagal medžio
brandą).
Sveikas ir pats storiausias parko
ąžuolas!

Šakių miesto ąžuolynas
1999 m. miesto pakraštyje, buvusiame stadione, pasodintas ąžuolynas, skirtas Šakių miesto
400 metų jubiliejui paminėti. Miesto svečiai,
miškininkai, valdžios
atstovai ir kiti garbingi
piliečiai pasodino 400
medelių, kuriuos bendromis jėgomis visi ir
prižiūri.
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Ilguvos ąžuolas

Obeliškių ąžuolas

Ąžuolui suteiktas valstybės saugomo botaninio
gamtos paveldo objekto statusas.
Šis medis auga Ilguvoje, Kriūkų seniūnijoje.
Priklauso Panemunių regioniniam parkui, Nykos
kraštovaizdžio draustiniui.
Kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 1,6 m,
apimtis – 5,05 m,
aukštis – 28 m.
Ąžuolo kamienas 3,8 m aukštyje šakojasi į
3 liemenis.
Manoma, kad jam 300–400 metų
(sprendžiama pagal medžio brandą).

Ąžuolui suteiktas valstybės saugomo botaninio
gamtos paveldo objekto statusas.
Šis medis auga Obeliškių kaime, Plokščių seniūnijoje.
Priklauso Panemunių regioniniam parkui, Nemuno kraštovaizdžio draustiniui.
Kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 1,64 m,
apimtis – 5,15 m,
aukštis – 29,5 m.
Manoma, kad turi apie 300–400 metų
(sprendžiama pagal medžio brandą).

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Skroblui suteiktas saugomo botaninio gamtos paveldo objekto
statusas.
Šis medis auga Obeliškių kaime,
Plokščių seniūnijoje.
Priklauso Panemunių regioniniam parkui, Nemuno kraštovaizdžio draustiniui.
Kamieno skersmuo 1,30 m
aukštyje – 0,65 m,
apimtis – 2,06 m,
aukštis – 25 metrai.
Manoma, kad turi per 100
metų.

Uosiui suteiktas saugomo botaninio gamtos paveldo objekto statusas. Šis medis auga Voniškių
kaime,Plokščių seniūnijoje.Priklauso Panemunių
regioniniam parkui,Nemuno kraštovaizdžio draustiniui.Kamieno skersmuo 1,3m aukštyje – 0,97m;
apimtis – 3,05m,o aukštis – 26 metrai. Manoma.
kad turi per 100 metų (sprendžiama pagal medžio
brandą).
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Uosiui suteiktas saugomo botaninio gamtos paveldo
objekto statusas. Jis auga Voniškių kaime,Plokščių
seniūnijoje. Priklauso Panemunių regioniniam
parkui. Kamieno skersmuo 1,3m aukštyje- 1,00m;
apimtis- 3,15m,o aukštis- 28 metrai. Manoma.
kad turi per 100 metų (sprendžiama pagal medžio
brandą).
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Dvikamienė
pušis

Klevinių girininkijoje auga dvikamienė pušis, gamtos paveldo
objektas. Jos amžius yra apie
90 metų, o aukštis – 27 metrai.
Vieno stiebo skersmuo – 30,
kito – 34 centimetrai. Pušis
auga 51 kvartale.

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2011 liepa
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Druskininkų apylinkės

Girios aidas – svarbus traukos taškas
Kultūrinio miškininkystės ir
gamtosaugos populiarinimo idėja
gimė Druskininkų miškų ūkio
specialistams. Jaunas, energingas
miškininkas A. Valavičius bei jau
didelę patirtį turėjęs S. Stankevičius mintijo apie vietelę, kurioje
būtų galima parodyti gražius
miškininkų veiklos darbus. Taigi
dėjo grūdą prie grūdo, kol sudėjo
miškininkystės kultūros aruodą.
Jeigu jau sumanyta, tai ir padaryta. 1970 m. miškų ūkio ministras
A. Matulionis tvirtina projektą,
skiria lėšų ir A. Valavičiaus iniciatyva 1972 m. pradeda veiklą
miško muziejus „Girios aidas“.
Muziejaus „Ąžuolo“, „Beržo“,
„Eglės“ ir „Pušies“ menėse pristatomi meniniai medžio darbai.
Sukurtos diagramos – kompozicijos „Miško paukščiai“, „Miško
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žvėrys“ ir kitos. Muziejuje kaupiama biblioteka.
Lankytojai pamėgsta muziejų
kurorte, daugėja svečių iš užsienio šalių. Deja, nelemtas gaisras
1992 m. pelenais pavertė gražų
triūsą. Didelėmis pastangomis
1993 m. muziejus vėl atstatytas –
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net 3,5 karto didesnis. Miško muziejaus veikla tampa įvairesnė.
Muziejuje pristatomi meniniai
medžio drožybos darbai, parodų autoriai – iš visos Lietuvos.
Organizuojamos jau tradicinės
Lietuvos miškininkų kūrybos
dienos, Dzūkijos tautodailininkų zoniniai plenerai, kūrybinės
stovyklos. Vyksta jaunųjų miško

ŽURNALO MIŠKAI PRIEDAS

bičiulių stovyklos, mokymai.
Rengiamos mokslinės konferencijos, seminarai.
2003–2004 m. žiemą vyko
muziejaus pagrindinio pastato
rekonstrukcija, pakeistas organizacijos steigėjas, buvęs Lietuvos
miškininkų sąjungos muziejus
tapo Druskininkų miškų urėdijos
mokymo ir informacijos centru.
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Senovinės bitininkystės takas
Gudų girios glūdumoje, Musteikos apylinkėse, driekiasi ne
įprastas, ne gamtinis, o vienam
iš seniausių mūsų protėvių verslų
skirtas pažintinis takas. Pasivaikščiojimas juo – tai puiki
galimybė pasigrožėti drevėtomis pušimis, primenančiomis
vieną iš seniausių šio krašto
verslų, pamatyti tik Musteikos
kampui būdingą smėlio kalvelių
ir nedidelių pelkučių mozaiką.
Tako ilgis – 1,2 kilometro. Jis
nužymėtas, tad nepasiklysite.
Tako pradžia ir pabaiga bityne,
Musteikos kaime. Jame galima
pamatyti, kaip kelminiuose aviliuose prižiūrimos bitės, kaip
tvarkomas medus ir vaškas. Ypač
sudėtingas yra kopinėjimas į
dreves, tuo galima įsitikinti lankantis Drevinės bitininkystės
take. Čia bitės tvarkosi pačios.
Prieš tai drevininkas peikena
medyje iškala ertmę, kurią uždengia plautu. Kopinėti į medį
reikia su ypatingomis virvėmis,
vadinamomis geiniu. Pavasarinis
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bičių lankymas – tai ir Dzūkijos
nacionalinio parko dienos šventė, kai kasmet Jurginių dieną
susirenkama Musteikos bityne.
Medkopis būna rudens pradžioje – rugsėjo pabaigoje, spalio
pradžioje, kai bitės jau užpildžiusios žiemojimui skirtus korius, ir
matyti atliekamo medaus atsargos. Bityne galima išbandyti ne
vieną amatą, čia vyksta ir pynimo
stovyklos. Taip pat lankantis
šiame take galima susipažinti su
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senoviniu Musteikos kaimu ir jo
aplinka. Norint kažko išmokti ir
suprasti, nebūtini sudėtingi būdai, svarbiausia – tai tylus ėjimas
į pirmapradę aplinką.
Informacijos apie užsiėmimus,
kurie vyksta bityne ir Drevinės
bitininkystės take, galima gauti Dzūkijos nacionalinio parko
Marcinkonių lankytojų centre, tel.
(8 310) 44 466. Pageidaujantys
Marcinkonių lankytojų centre gali
užsisakyti ir iškylos vadovą.

143

ekologiškų baldų gamintoja

UAB ,,Baldai Jums“ specializuojasi korpusinių baldų iš ąžuolo bei beržo masyvo gamyboje ir
gamina miegamojo, svetainės bei vaiko kambario baldus. Šiuo metu pirkėjams siūloma ir pigesnių – kombinuotų baldų. Visas fasadines detales
gaminame iš medžio masyvo, o kitas – iš tokių
medžiagų, kaip MDF, MDP, padengtas natūraliu
ąžuolo ar beržo lukštu.
Įmonė įdiegė pilną technologinį ciklą, kuris
prasideda rąstų pirkimu, o baigiasi supakuotais
baldais. Taip pat turi sukūrusi ir įdiegusi visus
procesus apimančią kokybės kontrolės sistemą.
Todėl jos gaminiai atitinka aukščiausius kokybės
kriterijus.
Pagrindiniai mūsų pirkėjai yra garsūs
Vakarų Europos prekybos tinklai. 98 % mūsų
gaminių eksportuojama į užsienio šalis, tokias
kaip Jungtinė Karalystė, Vokietija, Švedija. Todėl
daug dėmesio skiriame ekologiškų ir draugiškų
žmogaus aplinkai baldų gamybai. Ypatingas dėmesys skiriamas klijavimo ir apdailos medžiagų
parinkimui. Apdailai naudojamos tik ekologiškos
medžiagos.
Norint apžiūrėti UAB„Baldai Jums“ siūlomos
produkcijos asortimentą, nebūtina vykti į Jonavą.
Bendrovė turi dar dvi firmines parduotuves – Vilniuje, „Akropolio baldų centre“, ir Kaune, „Nemuno baldų centre“, taip pat interneto svetainėje

www.baldaijums.lt

galima rasti kai kuriuos siūlomus gaminius.
Tačiau visas įmonės asortimentas – tik Jonavos
firminėje parduotuvėje.
UAB ,,Baldai Jums“ kiekvienam klientui gali
pasiūlyti jo poreikius ir galimybes atitinkančius
gaminius.
UAB „Baldai Jums“
J O N A V O J E
(pardavimo salonas bei būstinė):
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel. +370 349 59214
Faks. +370 349 59226
info@baldaijums.lt
Skype: Baldai_Jums
V
I
L
N
I
U
J
E
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
AKROPOLIS, 2 aukštas
AKROPOLIO BALDŲ CENTRAS

Žurnalo
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Tik už
Lt
(66 Lt – žurnalo kaina
ir 23 Lt – pašto išlaidos)
Atsiimant
redakcijoje
– 66 Lt
Spaustuvė „Spauda“ – seniausios Lietuvos
spaustuvės

prenumerata

6 mėn.
tradicijų paveldėtoja
ir3 tęsėja
mėn.

52 Lt

27 Lt

Reikalinga bei naudinga informacija visiems,
kam rūpi medis ir miško žavesys, kam svarbūs medienos produktai ir
miško ruošos technika, kas neabejingas gyvenamosios aplinkos ir visos
gamtos pokyčiams.

12 turiningų žurnalo numerių
su įspūdingomis nuotraukomis!
Žurnalą galima užsisakyti
• paskambinus telefonu +370 671 21657
• el. paštu prenumerata@zurnalasmiskai.lt
1574 m.
įkurta pirmoji
spaustuvė
Lietuvoje
1940 m. spaustuvė pavadinta „Spinduliu“
1991 m. spaustuvė tampa AB „Spauda“
• visuose
Lietuvos
pašto skyriuose
Užsisakant prašome tiksliai nurodyti adresą,
kuriuo norėtumete gauti leidinį ir
Knygos, žurnalai, brošiūros ir katalogai
Minkštų ir kietų viršelių įrišimas
užsakančiojo asmens vardą bei pavardę.
Spausdinimas lapinėmis ofsetinėmis mašinomis
Siuvimo mašina Brehmer
Heidelberg Speedmaster CD 102 – 5+LX
Maksimalus formatas 29x38 cm
(5 spalvos + lakas)
Minimalus formatas 10x16 cm
Maksimalus spaudos formatas 72x102 cm
Įrišimo mašina Amigo
Minimalus spaudos formatas 28x42 cm
Maksimalus formatas 26x38 cm
Popieriaus gramatūra nuo 45 g/m2 iki 400 g/m2
Minimalus formatas 10,5 x 13 cm
MAN Roland R700
Maksimalus bloko storis 40 mm
a) 4 spalvos, spauda iš dviejų lanko pusių
Minimalus bloko storis 3 mm
b) 8 spalvos, spauda iš vienos lanko pusės
Schmedt įrengimo individualios operacijos
Maksimalus spaudos formatas 74x104 cm
yra naudojamos kietų viršelių įrišimui
Maksimalus viršelio plotis 50x36 cm
Minimalus spaudos formatas 38x48 cm
Įrišimo Nr. 4,5,7
Popieriaus gramatūra nuo 45 g/m2 iki 200 g/m2
Maksimalus publikacijos storis 9 cm
Planeta-46 (vienspalvės tekstinės knygos
Minimalus publikacijos storis 7 mm
ir brošiūros)
Maksimalus spaudos formatas 84x108 cm
Minimalus spaudos formatas 60x71 cm
Popieriaus gramatūra nuo 60 g/m2 iki 250 g/m2

V. Šerėno
sodyba

Tikimės pradėti sėkmingą bendradarbiavimą šiandien!

Laisvės pr. 60 LT-05120, Vilnius
Tel. (8 5) 266 1149
Faksas (8 5) 242 4446
El. paštas info@spauda.com
www.spauda.com

www.zurnalasmiskai.lt

Juodynėlio viensodis,
Labanoro regioninis parkas, Švenčionių raj.
www.serenas.lt • info@serenas.lt
8 698 87330 • 8 387 69461

