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2019 metų birželio 27 d.

ketvirtadienį
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14.00  Panorama į Pajautos slėnį 

su Kernavės piliakalniais iš 

kitos Neries slėnio pusės

15.00  Antropoceninis objektas – 

Kazokiškių sąvartynas

16.00 Žemės gelmių informacijos 

centras Vievyje

17.00  Karmazinų piliakalnis ir 

atodanga

18.00  Dūkštos pažintiniu taku 

pro Bradeliškių piliakalnį 

iki Buivydų piliakalnio su 

nuošliaužomis

20.00  Neries RP informacinis 

centras Dūkštose
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Ukmergė

Pirminė lietuviška miesto 

vardo forma tikriausiai buvo 

Vilkamergė. Iki Pirmojo pa-

saulinio karo oficialiai vadi-

nosi Vilkmergė (sinonimai 

Aukmergė, Likmerė). Vėliau 

būta svyravimų, pvz., 1925 m. 

leidinys „Lietuvos apgyventos vietos“ rašė Vil-

kmergės apskritis, nors 1918–1920 m. „Lietuvos 

žemėlapyje“ rašoma Ukmergė. XX a. 4-ajame 

dešimtmečio pabaigoje jau įsivyravo Ukmergė, o 

pokariu bendrinė norma buvo tik Ukmergė.

Tai vienas iš seniausių Lietuvos miestų. Ilgą laiką 

sklandė kalbos apie tai, kad Ukmergė buvo įkurta 

XIII a. pradžioje (populiariausia versija – 1225 m.). 

Tai greičiausiai lėmė šie faktai: XVI a. Bychovco 

kronikoje Ukmergės įkūrėju vadinamas Dau-

sprungas, legendinio Palemono bendražygis, o 

kunigaikštis Dausprungas, karaliaus Mindaugo 

vyresnysis brolis XIII a. pradžioje minimas tarp 

Lietuvos žemės valdovų. Tačiau reikėtų prisimin-

ti, kad Ukmergė tuo metu buvo vienas iš svarbių 

istorinės Deltuvos žemės centrų, todėl mažai ti-

kėtina, kad čia kaimynai galėjo statyti pilis – kurti 

miestus. Nors pilis ir gyvenvietė tikriausiai buvo 

žymiai anksčiau, pirmasis Ukmergės paminė-

jimas rašytiniuose šaltiniuose, – oficiali miesto 

įkūrimo data, – yra 1333 m. Vartbergės kronikoje 

rašoma, kad tais metais Livonijos ordino magis-

tras „buvo prie Vilkenbergės“. Šio „buvimo“ metu 

buvo užpulta Ukmergės pilis, kurią dar ne kartą 

puolė ir vietovę niokojo kalavijuočiai. Paskuti-

nį kartą ši, ant miesto centre esančio piliakalnio 

buvusi, medinė pilis sudeginta 1391 m. Vytau-

to ir Jogailos kovų metu. XV a. pradžioje, kitoje 

Vilkmergėlės upelio pusėje, ant dabartinio Pilies 

kalno, buvo pastatyta mūrinė pilis, kuri galutinai 

sunyko XVIII a. pabaigoje. 

Deltuvai netenkant strateginės reikšmės, Ukmer-

gė augo ir stiprėjo. 1486 m. ji gavo miesto teises, 

po 1566 m. administracinės reformos tapo Vil-

niaus vaivadijos Ukmergės pavieto centru. XVI a. 

viduryje Ukmergėje jau buvo vaitas – Ukmergė 

turėjo miestietišką savivaldą. 1792 m. suteiktos 

miesto teisės. 1817 m. Ukmergės apskrities sei-

melis reikalavo atleisti valstiečius nuo baudžiavos, 

Ukmergės piliakalnis iš vakarų pusės 1901 m. S. Kosakovskio nuotr. Čiurlionio dailės muziejus, © Kultūros paveldo departamentas
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bet jiems neduodant žemės, ir išleido atitinka-

mas instrukcijas, tačiau caro valdžia naikinti bau-

džiavos neleido. 1846 m. įkurta pirmoji ligoninė. 

1916 m. nutiestas siaurasis Jonavos–Ukmergės 

geležinkelis, iki išardymo 1958 m. naudotas kelei-

viams ir kroviniams vežti. 

1919 m. gegužės 3 d. iš Vilkmergės išvyti bolševi-

kai. Tarpukariu Ukmergė buvo apskrities centras 

ir miestas su apskrities teisėmis. 1935 m. patvir-

tintos I eilės miesto teisės. 1946 m. rugpjūčio 3 d. 

tapo apskrities pavaldumo miestu. 

Po karo tapo rajono centru, buvo linų fabrikas, 

mašinų gamykla „Vienybė“, remonto mechaninė 

gamykla, I. Meskupo baldų, „Lelijos“ susivienijimo 

siuvimo, P. Eidukevičiaus odos ir avalynės susivie-

nijimo fabrikai, koklių įmonė, „Šilo“ medienos ap-

dirbimo įmonė, tarybinis ūkis-technikumas. 

Ukmergės piliakalnis
Koordinatės: (LKS-94) 548873, 6124072;

 (WGS) 55.249695, 24.768654

Ukmergės rajono savivaldybės nuotr. 

Tai kalva Šventosios dešiniajame ir Ukmergėlės 

kairiajame krante, netoli jų santakos. Aikštelė 

ovali, orientuota vakarų – rytų kryptimi, 26 m 

ilgio, 30 m pločio. Ji apjuosta 85 m ilgio, 1–4 m 

aukščio, 11–24 m pločio pylimu, kuris neišlikęs 

šiaurinėje pusėje, o aukščiausias rytinėje dalyje. 

Šlaitai statūs, 16 m aukščio. 

Piliakalnis apardytas duobių, šlaitai nuo XIX a. 

pradžios slinko, ypač iš šiaurinės pusės, erozija 

sustabdyta 1993–1995 m. 2019 m. sausio mėne-

sį po renovazijos darbų pietvakariniame ir šiau-

riniame šlaituose įrengti laiptai, pylimo šiaurės 

rytų šlaitas kiek eroduoja, dalis šlaito nuslinko. 

Piliakalnyje stovėjo Vilkmergės pilis. Nuo 1333 m.  

Livonijos ir Kryžiuočių ordinas niokojo jos apylin-

kes. 1836 m. spalio 15 d. piliakalnyje aptikti vie-

nas virš kito sudėti medžiai, keleriais metais anks-

čiau – šulinio rentinys ir medinis kastuvas. 

Ukmergės piliakalnio geologinė kilmė – erozinės 

terasos kyšulys.

Visi istoriniuose šaltiniuose užfiksuoti Ukmer-

gės pilies, buvusios šiame piliakalnyje, paminė-

jimai susiję su Gediminaičių dinastija. Žinomas 

D. Britanijos istorikas tyrinėjantis Lietuvos istoriją 

S. C. Rowell‘as savo knygoje „Iš viduramžių ūkų 

kylanti Lietuva“ rašo, kad „Gediminaičių dinastija 

gali būti kildinama iš XIII a. minimo kunigaikščio 

Vilikailos ir prasidėjo Ukmergėje (Vilkmergėje)“. 

Beje, Gediminaičių simbolis – „Gedimino stulpai“ 

kildinamas iš stilizuotų čia stovėjusios pilies-mies-

to vartų.

200 m į pietvakarius nuo piliakalnio, Ukmergėlės 

(Vilkmergėlės) dešiniajame krante yra Pilies Kal-

nu vadinamas Šventosios dešiniojo kranto aukš-

tumos kyšulys – greičiausiai piliakalnio papilys. 

Jo aikštelė ovali, pailga rytų – vakarų kryptimi, 

120 × 40 m dydžio. Pietinis ir rytinis šlaitai statūs, 

10–20 m aukščio, šiaurinis ir vakarinis – nuolai-

dūs, 2–3 m aukščio. Pilies Kalnas labai apardytas 

jam nuo XVI a. pakliuvus į miesto teritoriją. 

Dukstynos akmuo
Koordinatės: (LKS-94) 548447, 6123939;

 (WGS) 55.24853, 24.761936 

Adresas:  Kauno g. 16, Ukmergė  

 (skverelyje prie kultūros centro).

V. Mikulėno nuotr.

Dukstynos akmuo – geologinis gamtos pamin-

klas. Ant riedulio įtaisytas skulptoriaus Vaclovo 

Krutinio sukurtas bareljefas, kuriame pavaizduota 
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moteris (merga) su dviem vilkais. Autoriaus vizija 

siejama su miesto praeities legendomis, be to, 

anksčiau jis ir vadinosi Vilkmerge. 

Riedulio matmenys: 2,82 × 4,33 × 2,50 m

Perimetras 11,45 m

Svoris: apie 75 t

Sudėtis: Granitas su amfibolu ir biotitu (rapakivis)

Dukstynos akmuo buvo atgabentas į Ukmergės 

centrą iš priemiestinio Dukstynos kaimo. Kasant 

molio karjere prie Šventosios upės, jis buvo aptik-

tas 7 m gylyje. Su kelių traktorių pagalba akmuo 

buvo atitemptas į Ukmergės miestą ir 1975 m. čia 

pastatytas pažymint miesto 750 metų jubiliejų. 

1974 m. akmuo buvo paskelbtas geologiniu 

gamtos paminklu, 1985 m. priskirtas prie rajoni-

nės reikšmės gamtos paminklų. Dabar – be ap-

saugos statuso.

Dukstynos devono sistemos 
molio karjeras
Koordinatės: (LKS-94) 550760, 6124770;

 (WGS) 55.255778, 24.798457

Adresas:  Vilniaus apskr., Ukmergės r. sav., Vidiškių sen.,  

 Dukstynos k.

Sudėtis: Marga terigeninė devono molio (kao-

linitinės-hidrožėrutinės molingos frakcijos sudė-

ties) storymė,  susidariusi vandenims perklostant 

Skandinavijos skydo senąją dūlėjimo plutą.

Unikalumas: Viršutinio devono Šventosios 

svitos terigeninė molio storymė, Lietuvoje itin 

išplitusi, tačiau tiktai Šventosios slėnyje, Ukmer-

gės pakraštyje, prie Dukstynos upelio yra palan-

kios sąlygos eksploatuoti.

Saugoma devono molio sienelė, kurios aukštis 

4–5 m, ilgis 30–50 metrų. 

Dukstynos Devono sistemos molio karjeras, I. Virbickienės nuotr.
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Šiuo metu pasaulyje rasta iki 200 smūginių krate-

rių. Prieš keletą metų mokslininkai Grenlandijoje 

aptiko seniausią ir didžiausią smūginį kraterį, ku-

rio skersmuo siekia 600 kilometrų. 

Lietuvoje kol kas rasti du smūginiai krateriai, susi-

formavę, kai meteoritai atsitrenkė į Žemės pavir-

šių. Tai Veprių krateris Ukmergės rajone bei Miza-

rų krateris prie Druskininkų, kurie yra palaidoti po 

nuosėdine danga. 

Meteoritiniai smūginiai (impaktiniai) krateriai yra 

išskirtinės, kosminės kilmės geologinės struktū-

ros, geologinės istorijos liudininkai ir ekonomiš-

kai vertingos naudingųjų iškasenų talpyklos. Tai 

patvirtina ir neseniai Lenkijos mokslininkų atlikti 

ekonominiai vertinimai (Telecka, 2014). Su šiomis 

struktūromis yra susiję pasaulinės reikšmės vario, 

nikelio, urano, aukso, platinos grupės elementų ir 

angliavandenilių telkiniai. Smūginiai krateriai taip 

pat talpina nemažus mineralinio vandens ir sta-

tybinių medžiagų išteklius bei gali būti panaudo-

ti kaip rezervuarai hidroenergijai. Įvertinant smū-

ginių struktūrų esančių pasaulyje kiekį šių išteklių 

ekonominė vertė yra milžiniška. 

Veprių krateris – smūginis krateris Ukmergės rajo-

ne, prie Veprių miestelio Šventosios upės slėnyje. 

Skersmuo apie 8 km. Atrastas 1978 m. gręžinyje 

aptikus itin aukšto slėgio paveiktų uolienų. 

Meteoritinės kilmės, maždaug 300 m skersmens 

asteroidas trenkė į minkštas nuosėdines paleozo-

jaus uolienas – smiltainį, klintį, todėl kraterio gylis 

buvo per 500 m. Vėliau jį užpildė po sprogimo 

sukritusios atgal į kraterį ar ledynmečiais nuo šlai-

tų suplautos uolienų nuolaužos, virš jų susidarė 

sluoksniuota molio ir smėlio storymė. Viršutiniai 

sluoksniai susiklojo juros periode, nedideliame 

ežere, kuris susidarė krateryje. Pagal nuosėdų am-

žių nustatyta, kad meteoritas krito prieš 150–160 

milijonų metų. Dar vėliau kraterį užklojo kvartero 

nuosėdos, dabar duomenys apie kraterį ir jo uo-

lienas gaunami tik gręžiniais.

Veprių krateris yra didžiausias atrastas meteoriti-

nis krateris Lietuvos teritorijoje.

Veprių meteoritinis krateris

Veprių smūginio kraterio geologinis pjūvis I-I

Baliukevičius A., Grigienė A. Lietuvos impaktiniai krateriai = Lithuanian impact craters // Lietuvos geologijos tarnybos 2015 metų 

veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2015. – Vilnius: LGT, 2016. – P. 77–82: iliustr.

https://m.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/krateryje-prie-druskininku-mokslininkai-ieskojo-net-deimantu-640282
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V. Mikulėno nuotr.

Riedulys guli Šventosios slėnio erdvioje lygioje 

terasoje – pievoje. Riedulys turi netaisyklingą, bet 

suapvalėjusią formą, gerai nuzulintą paviršių. Vie-

name jo šone gamta paliko žymę, primenančią 

žmogaus ranką su fakelu.

Juozapavos akmuo
Koordinatės (LKS-94): 537782, 6111628

 (WGS):55.138872, 24.592564

Čiobiškio urvas
Koordinatės (LKS-94): 541646, 6092471;

 (WGS): 54.966454, 24.650366.

Riedulio matmenys: 3,12 × 4,33 × 2,46 m

Perimetras 10,92 m

Sudėtis: Migmatitas

Riedulys buvo atkastas statant gelžbetoninį tiltą 

per Šventosios upę netoli Veprių, t. y. tarp Slaba-

dos kaimo (dešinėje upės pusėje) ir Juozapavos 

vienkiemio (kairėje upės pusėje), iš radimo vie-

tos trimis traktoriais netoli tepatrauktas. Kažkas 

norėjo šį riedulį panaudoti saviems reikalams, 

todėl Gamtos apsaugos draugijos Ukmergės ra-

jono skyriaus taryba dėl jo išsaugojimo kreipėsi į 

Ukmergės rajono liaudies deputatų tarybos vyk-

domąjį komitetą. Šių pastangų dėka riedulys pa-

galiau 1987 metais buvo paskelbtas geologijos 

paminklu. Dabar yra Valstybės saugomas geolo-

ginio paveldo objektas.

V. Mikulėno nuotr.

Čiobiškio Urvas yra Čiobiškio apylinkėse, tekan-

čio mažo upeliuko suformuotos griovos šlaite, 

apie 5 m aukštyje nuo upelio vandens lygio (a.a – 

76 m). Čiobiškio Urvas yra unikalus tuo, kad jis yra 

vienintelis Lietuvoje kvartero dariniuose. Urvas 

susiformavo dėka sudėtingų daugialypių geolo-

ginių procesų ir jų sekos pokyčių, kurie liudija apie 

bendrą aplinkos kitimą geologinėje praeityje. Net 

ir neturint detalesnių tyrimų duomenų, yra aiški 

svarbiausia sąlyga urvui susiformuoti – tai smil-

tainio klodo susidarymas. Karbonatinio cemento 

kristalizacija galėjo įvykti holocene, prieš kelis tūks-

tančius metų, kada gruntiniame vandenyje buvo 

padidėjęs hidrokarbonatų kiekis, o jų virtimas kal-

cio karbonatiniu mineraliniu cementu vyko dėka 

slėgio pokyčių tekant požeminio vandens šaltinio 

tėkmei poringo ir laidaus smėlio sluoksniu. Kitas 

urvo formavimosi etapas, tai požeminio vandens 

lygio nukritimas, smiltainio klodo nusausėjimas ir 

biraus smėlio dalelių išplovimas iš po smiltainio. 

Taigi patį urvą suformavo šaltiniai (sufozija), ište-

kėję iš šlaito. Įdomiausia tai, kad dabartiniu metu 

požeminio vandens srautai yra pakitę, urvas yra 

sausas. Tuo tarpu visai netoli olos išsikrauna šalti-

nis, formuojantis naują sufozinį cirką ir naują grio-

vos atšaką. Gal būt, požemyje formuojasi naujos 

tuštumos, jei iškrovos vietoje slūgso smiltainiai. 

Vietos gyventojai vadina jį Rynos urvu pagal čia 

tekančio upeliuko vardą. Pasakojama, kad vietiniai 

jaunuoliai urve slėpdavosi nuo karo prievolės arba 

skirdavo drąsioms merginoms pasimatymus.

Nuo 2010 m. Valstybės saugomas gamtos pavel-

do objektas.
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Pajautos slėnyje, Neries pakrantėje, 194 hektarų 

žemės lopinėlyje, stūkso piliakalniai, šalia kurių 

nuo neatmenamų laikų (IX tūkst. pr. Kr.) kūrėsi se-

novės gyvenvietės ir buvo laidojami žmonės. Šio-

je vietoje formavosi lietuvių tautos tapatybė. Dėl 

savo istorinio išskirtinumo Kernavės piliakalnių 

slėnis yra saugomas kaip valstybinės reikšmės 

objektas. 2004 m. Kernavės kultūrinis rezervatas 

buvo įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų 

sąrašą.

Kernavės piliakalnių geologinė kilmė – eroziniai 

Nėries paslėnio kyšuliai.

Istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose Kernavė pir-

mą kartą paminėta 1279 m. eiliuotose Livonijos ir 

Hermano Vartbergės kronikose, kur aprašytas ne-

sėkmingas kalavijuočių žygije į Lietuvą, į Kernavę, 

į kunigaikščio Traidenio žemę. 

XIII a. buvo ypatingas laikotarpis Kernavei – vie-

no iš svarbiausių Lietuvos politinių ekonominių 

centrų klestėjimo metas, palikęs neįkainojamus 

mūsų istorijos liudininkus: penkių piliakalnių 

fortifikacinę sistemą, kapinyną su įstabaus gro-

Panorama į Pajautos slėnį su  
Kernavės piliakalniais
Koordinatės (LKS-94): 554693, 6083448;

 (WGS): 54.88414, 24.852383.

žio įkapėmis, kunigaikščio pilių ir amatininkų bei 

pirklių miesto liekanas. Nors šiuo metu yra ištirta 

tik apie 2 proc. kultūrinio rezervato teritorijos, ar-

cheologijos ir istorijos muziejaus saugyklose jau 

sukaupta virš 16 tūkstančių eksponatų. 

Prieš 12 tūkstančių metų, prasidėjus atšilimo 

laikotarpiui, tirpstančių ledynų vanduo išraižė 

raguvas ir suformavo kalvas, kurios vėliau tapo 

piliakalniais, o upė pakeitė kryptį. Manoma, kad 

pirmieji gyventojai Neries pakrantėmis atėjo iš 

Vakarų senojo akmens amžiaus – paleolito pa-

baigoje (IX tūkst. pr. Kr.). Klimatas tuo metu buvo 

atšiaurus, sausas, o augmenija mažai tesiskyrė 

nuo tundros augmenijos. Medžiotojų ir žvejų 

stovyklos įsikūrė pietinėje ir pietvakarinėje Pa-

jautos slėnio dalyje. Atšilus klimatui, pakitusios 

gamtinės sąlygos ir patogi vieta lėmė, kad nuo 

VIII tūkst. pr. Kr. Pajautos slėnio gyventojų įsisavi-

nama teritorija nuosekliai plėtėsi. I-ajame mūsų 

eros amžiuje žmonės jau kūrėsi ant Aukuro kalno 

piliakalnio Kernavėje. Augant gyventojų skaičiui, 

žmonės kūrėsi derlingame Pajautos slėnyje, taip 

pat ir buvusio kapinyno vietoje. Aukuro kalno pi-

https://www.efoto.lt
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liakalnyje buvo statomi pirmieji gynybiniai įtvir-

tinimai. Su gyvenviete piliakalnį jungė kelias per 

pelkę – seniausia Lietuvoje surasta medgrinda. 

Šiuo laikotarpiu užmegzti prekybiniai ryšiai su 

Romos imperijos provincijomis: Pajautos slėnyje 

surasta II–III a. importinio stiklo šukių, 161–162 m. 

po Kr. Marko Aurelijaus sidabrinis denaras.

Pajautos slėnyje, beveik 25 hektarų plote išsidės-

tęs žemutinis Kernavės miestas turėjo natūralias 

ribas – pelkes rytinėje ir vakarinėje dalyje, o pie-

tuose siekė Neries upę. Nemažas buvo ir viršuti-

nis Kernavės miestas, besidriekiantis į šiaurę nuo 

piliakalnių.

Maždaug V-ajame mūsų eros amžiuje atviro tipo 

gyvenvietės įsikūrė ir viršutinėje upės terasoje, 

būsimų Pilies kalno, Mindaugo sosto, Lizdeikos 

piliakalnių vietoje. Pagrindinė kunigaikščio bu-

veinė buvo Aukuro kalno piliakalnyje, kuris sufor-

muotas natūralų reljefą pritaikant gynybiniams 

poreikiams. Mindaugo sosto ir Lizdeikos gynybi-

niai piliakalniai saugojo Aukuro kalno piliakalnyje 

įsikūrusios kunigaikščio rezidencijos prieigas. Į 

pietryčius nuo Lizdeikos piliakalnio, dešiniajame 

Kernavėlės upelio krante esantis Kriveikiškio pilia-

kalnis veikiausiai turėjo žvalgybinę paskirtį. 

Kernavė buvo ne kartą priešų puolama ir nioko-

jama. 1365 m. ordino magistro Vinricho Knipro-

dės kariuomenė žygiuodama į Vilnių pakeliui 

sudegino Kernavę. Po 1365 m. gaisro Kernavę 

vėl bandyta atstatyti: pradėti stiprinti Pilies kalno 

gynybiniai įtvirtinimai, tačiau šie darbai taip ir liko 

nebaigti. Po 1390 m. kryžiuočių antpuolio mies-

tas buvo sugriautas, o gyventojai atsitraukdami 

sudegino pilis. Tada gyvenimas Pajautos slėnyje, 

tęsęsis ištisus tūkstantmečius, nutrūko. Tautos 

atmintis išsaugojo šią svarbią Kernavės istorijos 

dalį. Po 600 metų archeologai atrado senąją Ker-

navę ir ją atgaivino naujam gyvenimui. 

https://www.delfi.lt/

Kazokiškių sąvartynas – Vilniaus apskrities re-

gioninis komunalinių atliekų sąvartynas 2 km į 

pietus nuo Kazokiškių, Elektrėnų savivaldybėje. 

Sąvartynu naudojasi aštuonios Vilniaus regiono 

savivaldybės. Užimamas plotas – 27,1 ha. 2006 

m. prasidėjo sąvartyno statybos darbai. 2007 m. 

Kazokiškių sąvartynas oficialiai atidarytas. Nau-

jas sąvartynas pakeitė lygi tol veikusi pagrindinį 

Vilniaus regiono sąvartyną – Kariotiškes. 2013 m. 

atidaryta Kazokiškių sąvartyno II-oji sekcija, ku-

rioje tilps iki 1 milijono tonų atliekų. Uždarytoje 

pirmoje sekcijoje prisikaupė 1,4 milijonai tonų 

atliekų, o atliekų kaupo aukštis siekia 25 metrus. 

2013 m. sausį atidaryta Vievio kogeneracinė 

jėgainė, kuri elektrą ir šilumą išgauna degin-

dama sąvartynų dujas iš Kazokiškių sąvartyno. 

Jėgainės galia 0,8 MW šilumos ir 0,8 MW elek-

tros energijos. Atstumas nuo sąvartyno iki elek-

trinės – 5,5 km. Jungiantysis dujotiekis įrengtas 

po žeme. 

Sąvartyno saugumą užtikrina ES reikalavimus 

atitinkančios priemonės: 

•	 Sąvartyno dugne įrengtas 0,5 m storio mo-

lio ir aukšto tankio polietileno geomembra-

nos užtikrina, kad teršalai nepateks į aplinką.

•	 Sąvartyne susidaręs filtratas surenkamas 

granitinės skaldos drenažiniame sluoksnyje 

ir vamzdžiais patenka į filtrato siurblinę. Su-

rinktas filtratas nukreipiamas valyti į Elektrė-

nų – Vievio nuotekų valymo įrenginius.

•	 Aplink sąvartyną įrengti požeminio van-

dens stebėjimo gręžiniai: keturi požeminio 

vandens srauto kryptimi, vienas prieš srau-

tą. Taip pat gręžiniuose, pastatuose ir ant są-

vartyno bus vykdomas dujų monitoringas.

Kazokiškių sąvartynas
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Žemės gelmių informacijos centras
Koordinatės (LKS-94): 552469, 6071225;

 (WGS): 54.774561, 24.815506.

Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių in-

formacijos centras (ŽGIC) įkurtas 2015 m. sausio 

1 d., reorganizuojant Lietuvos geologijos mu-

ziejų. Apsilankius ŽGIC galima pamatyti: 

Mechanizuotą kerno saugyklą. Vievyje saugo-

mas 1148 gręžinių kernas (virš 140 km). Kernas – 

cilindrinis uolienos stulpelis, gaunamas gręžiant 

koloniniu gręžimu. Jis yra tos vietos geologinis 

metraštis ir pagrindinis informacijos šaltinis apie 

žemės gelmes.

Lauko riedulių ekspozicijoje (4,20 ha plote) gru-

pėmis išdėliota daugiau kaip 550 iki 5–6 m³ tū-

rio riedulių, suvežtų iš įvairių Lietuvos vietovių. 

Akmenys sugrupuoti į 35 grupes ir išdėstyti pa-

gal jų cheminę sudėtį ir petrografinę klasifikaci-

ją. Parkas sukurtas pagal Kauno botanikos sodo 

kraštovaizdžio architektės Genės Prakapaitės 

projektą. Jame yra du vandens telkiniai, gausu 

lietuviškų medžių ir krūmų.

Riedulių gludinių ekspozicija papildo lauke 

esančių riedulių ekspoziciją ir susipažindina lan-

kytojus su riedulius sudarančiais mineralais bei 

susidarymo Žemės plutoje sąlygomis.

Juozo Dalinkevičiaus (1893–1980) memorialinė 

ekspozicija Ekspozicijoje yra šiuolaikinės Lietu-

vos geologų mokyklos puoselėtojo, akademi-

ko, prof. dr. J. Dalinkevičiaus asmeniniai daiktai, 

nuotraukos, geologiniai pjūviai, žemėlapiai, su-

rinkti Lietuvos uolienų pavyzdžiai, ypač įdomi 

kreidos ir juros periodų belemnitų ir amonitų 

kolekcija.

Lietuvos naudingųjų iškasenų ekspozicijoje ro-

domi svarbiausi Lietuvos žemės gelmių turtai, 

lankytojai gali susipažinti su dabartiniais proce-

sais, vykstančiais žemės paviršiaus viršutiniuose 

sluoksniuose.

Alfonso Žukelio paleontologinėje ekspozicijoje 

stratigrafine tvarka pateiktas 195 fosilijų rinki-

nys. Tai iš įvairių Rusijos, Ukrainos, Kazachstano 

vietovių visų geologinių sistemų radiniai. Eks-

pozicija atspindi Žemės gyvybės evoliuciją nuo 

paleozojaus iki kainozojaus.

Juozo Lisausko retų mineralų kolekcija supažin-

dina su unikaliais mineralais.

Saugomi geologų sukaupti asmeniniai archyvai.

V. Purono nuotr.

I. Antušienės nuotr.
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Lankytojų centras

Adresas:  Vilniaus g. 3, Dūkštos, 

 Vilniaus rajonas

Darbo laikas: I-IV: 8:00 – 17:00 val.,

 V: 8.00 – 15:45 val.

 VI–VII – nedirbame

Dūkštos upelio pakrantėse įrengtas pažintinis 

pėsčiųjų takas Dūkštų kraštovaizdžio draustinyje.

Signatarų ąžuolynas

Lietuvos atgimimo metais prie senojo Dūkštų 

ąžuolyno išsaugojimo prisidėjo Ąžuolų globė-

jų bendrija „Ąžuolynas”. Padedant Vilniaus miš-

kų urėdijai, 1994 m. balandžio mėnesį greta 

Ąžuolyno plytėjusioje pievoje pasodintas sim-

bolinis Seimo narių ir Signatarų ąžuolynas:141 

ąžuoliukas, taip pat liepaičių.

Dūkštų atodanga

Dūkštos vandens srautui vingyje ties buvusia 

užtvanka išgraužus šlaito apačią, dalis šlaitą 

dengusių nuogulų nuslinko į upę – atsidengė 

šlaitą sudarančių nuogulų sluoksniai ir susifor-

mavo atodanga. Dūkštų atodangos aukštis: 14– 

15 m, ilgis palei upės vagą – 20 m.

Atodangos viršuje aiškiai matomas 2,5–3,5 m 

storio smėlio, žvirgždo-gargždo ir riedulių 

sluoksnis. Skirtingo dydžio akmenukai, be jokios 

tvarkos, susmaigstyti neišrūšiuotame smėlyje 

pačiame sluoksnių viršuje. Tai stipraus ledyno 

tirpsmo vandenų srauto suklota medžiaga srau-

to vagos dugne. Žemiau slūgsantis žvirgždo 

sluoksnis, rodo, kad jį sunešusio srauto srovė 

buvo žymiai silpnesnė. Užlipę ant atodangos, 

galime pasivaikščioti buvusio srauto dugnu. Tai 

nežymiai banguota aikštelė, plytinti iki tolumoje 

kūpsančių moreninių kalvų papėdžių.

Dar žemesnėje atodangos dalyje galima pa-

matyti smėlyje gausybę morenos (morena – 

tai ledynų paliktos nuogulos) gabalų. Smulkus 

geltonas smėlis nusėdo prieledyniniame ba-

seine, kurį laiką telkšojusiame Dūkštos klonyje 

ir apylinkėse. Pakrantės bangos išplautos kran-

tų morenos gabalus riteno ir voliojo, laikas nuo 

laiko apklodamos smėliu. Taigi, šioje vietoje 

buvo prieledyninių marių pakrantė.

Bradeliškių vandens malūno 
liekanos

Vandens malūnas pastatytas XX a. pradžioje. 

Tai buvo gražus dviaukštis pastatas su rūsiu. 

Siauresnėje namo dalyje gyveno malūnininkas, 

kita dalis buvo skirta gamybai su krumpliaračių 

sistema rūsyje (šiuo metu įrenginiai, deja, jau 

sunaikinti). Sovietmečiu čia veikė poilsio bazė. 

Didysis Dūkštos akmuo

 

Neries regioninis parkas
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Karmazinų piliakalnis

Apie Karmazinų pavadinimo kilmę, 1857 metais 

tuose vietovėse apsilankęs archeologas, etno-

grafas grafas Konstantinas Tiškevičius (Konstan-

ty Tyszkiewicz) savo veikale „Wilija i jej brzegi“ 

(„Neris ir jos krantai“) rašė: „Tik spėju, jog tose pa-

krančių vietovėse kadaise bus gyvenę seniausi 

Karmazinai bajorai, kuriuos mes, kaip žinoma, 

karmazinais vadinome ir tuo skyrėme nuo vals-

tiečių luomo, tiek nuo vėlesnės kilmės bajorų. Iš 

to, drįstu spėti, pakrantės vietos, kurios gavo tą 

vardą, ligi šiol Karmazinais tebevadinamos“. Kar-

mazinų piliakalnis yra erozinė kalva.

Karmazinų atodanga

Aukštis: 35–36 m, ilgis palei upės vagą: 40 m. 

Netoli Karmazinų piliakalnio, Dūkšta pasuka į 

pietus, neįveikusi stataus 55 m aukščio klonio 

šlaito. Stiprios srovės nuolat ardomas šlaitas tai 

vienur, tai kitur nuslenka, atidengdamas šlaitą 

sudarančių nuogulų sluoksnius. Viršutinė Kar-

mazinų atodangos dalis labai užgriuvusi dėl 

biraus smėlio tarpsluoksnių, slūgsančių tarp 

molio ir morenos sluoksnių. Žemiau esantis 

smėlio tarpsluoksnio storis apie 20–50 cm. 

Smulkiame geltoname smėlyje aiškiai matomi 

balkšvo aleurito ir pilko molio sluoksneliai. Tai 

prieledyninių marių nuosėdos. Jos suspaustos 

ir išlankstytos, nes buvo Žemės paviršiuje prieš 

užslenkant jauniausiam – Nemuno – ledynui, 

palikusiam viršuje slūgsančią moreną. Apati-

nėje skardžio dalyje, nuvalius deliuvį, galime 

patyrinėti priešpaskutiniojo – Medininkų – le-

dyno moreną. Tai pilkas kietas įvairaus storio 

plokštelėmis skylantis moreninis priesmėlis 

su nuosėdinių ir kristalinių uolienų žvirgždo 

bei gargždo apvalainukais. Geologinių ty-

rimų duomenimis Medininkų apledėjimas 

Europoje truko per 60 000 metų (nuo 198 iki 

132 tūkst. metų). Šio ledyno nuogulos Dūkštos 

apylinkėse slūgso 25–30 m gylyje, o jų storis 

kai kur viršija 50 m. Upės vagoje galime paty-

rinėti seniausią į Žemės paviršių išeinančią šių 

apylinkių moreną, paliktą Žemaitijos ledyno, 

atslinkusio prieš 302 tūkst. metų, o ištirpusio 

maždaug prieš 252 tūkst. metų. Tai labai kietas 

rusvai pilkas moreninis priesmėlis, kurį pagal 

geologinių gręžinių duomenis dar aptiktume 

maždaug iki 20 m gylio.

Šventasis Daubų ąžuolas

Tai pats storiausias šių apylinkių ąžuolas (ka-

mieno skersmuo 1,57 m, apimtis – 4,95 m). 

Ąžuolo amžius apie 300 metų.

Iš senųjų metraščių užuominų galima spėti, 

kad šiose vietovėse senovėje būta didžiulės 

ąžuolų girios, kuri tęsėsi nuo Kauno pusės iki 

Maišiagalos ir Vilniaus. Matyt šioje didelėje 

ąžuolų girioje buvo nemaža šventviečių: mini-

ma šventa Pajautos giria prie Žąslių, Kukovaičio 

giria prie Šventosios, Alkos giria prie Kazokiš-

kių, Šventas Gojaus miškas prie Kernavės. Me-

traščiuose minima, kad Šios didžiosios girios li-

kučiai yra Dūkštų ąžuolynas ir tebežaliuojantys 

pavieniai didžiuliai ąžuolai Vilniaus apylinkėse.

Buivydų piliakalnis

Vaizdas nuo Buivydų atragio į Bradeliškių piliakalnį nuostabųjį 

2017 m. spalį, V. Mikulėno nuotr.

Buivydų piliakalnis yra netoli Bradeliškių pilia-

kalnio, tačiau juos skiria pelkėta griova. Mano-
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ma, kad piliakalniai I–II tūkstm. pradžioje suda-

rė bendrą gynybinę sistemą.

Piliakalnis įrengtas erozinio šlaito aukštumos 

kyšulyje, Dūkštos upelio kairiajame krante. Iš 

dviejų pusių piliakalnį saugojo upės vandenys 

bei jos slėnio statūs ir aukšti šlaitai, iš kitos pu-

sės – šaltinio ir polydžio vandenų maitinama 

griova. Šio, rytų šlaito viduryje, piliakalnio ren-

gėjai suformavo 7 m pločio terasą, o šlaito vir-

šutinę dalį dirbtinai pastatino. Gamtos kliūčių 

neapsaugotoje pietinėje aikštelės dalyje buvo 

įrengta trijų iškastų griovių ir tarp jų supiltų tri-

jų pylimų gynybinė linija. Aukščiausias – 5 m 

aukščio, 15 m pločio pylimas supiltas aikštelės 

pakraštyje. Piliakalnio šlaitai statūs, 25–40 m 

aukščio, apaugę lapuočiais. Archeologai aptiko 

IV–VIII a. datuojamų nežiestos, lygiu bei gru-

blėtu paviršiumi keramikos šukių.

Bradeliškių piliakalnis

Bradeliškių piliakalnis vietos žmonių vadinamas 

Pakilta. Piliakalnis įrengtas natūraliame Dūkštos 

krantų erozinio šlaito kyšulyje, papildomai jį įtvir-

tinant. Tą liudytų ir vardas – Pakilta, nes matyt 

teko kalvą aukštinti ir platinti privežant grunto – 

„pakeliant“. Šią kalvą juosia Dūkšta, tik pietrytinėje 

pusėje piliakalnis siekia gretimą aukštumą, kur 

buvo iškasti gynybiniai grioviai ir supilti pylimai. 

Sraunioji upelė ir ne kartą yra paplovusi piliakal-

nio šlaitus, dėl to jo aikštelė šiuo metu yra žymiai 

mažesnė.

Piliakalnis yra tyrinėtas archeologų, kurie seniau-

siame kultūriniame sluoksnyje aptiko brūkšniuo-

tosios keramikos ir gyvenamų būstų liekanų iš I 

tūkst. pr. Kr. pabaigos. Seniausi piliakalnyje statyti 

namai buvo pašiūrės, kurių sienos išpintos ša-

komis ir ištinkuotos moliu. Vėlesniuose sluoks-

niuose aptikti namai jau buvo panašūs į iš rąstų 

pastatytas dūmines pirkias. V–VII amžiuose pilia-

kalnis naudotas kaip slėptuvė nuo priešų, o žmo-

nės gyveno netoliese esančiuose kaimeliuose. 

Kuriantis Lietuvos valstybei ir sustiprėjus priešų 

antpuoliams, Pakilta tapo Buivydų piliakalnio pa-

piliu. Buivydų piliakalnyje tuo metu buvo stipriai 

įtvirtinta kunigaikščio pilis, kurią saugojo ir aprū-

pino mažiau įtvirtintame Bradeliškių piliakalnyje 

įsikūrę kariai ir amatininkai. Paskutiniame kultūri-

niame sluoksnyje rasti XIV a. radiniai, kurių dalis 

galėjo būti pagaminti čia įsikūrusių amatininkų: 

geležinė ir žalvarinė pasaginės segės, geležiniai 

peiliai, ylos, geležinis skiltuvas, akmeninė liejimo 

forma, įvairi žiesta keramika.

Apie piliakalnį ir greta buvusį vandens malūną, 

kurio sienos iki šiol stūkso už Dūkštų atodangos, 

pasakojami padavimai. Per piliakalnį vedė takas iš 

Buivydų kaimo į malūną. Kaimo vyrai skųsdavosi, 

kad beeinant tuo taku jiems nuo galvos kažkas 

kepures numeta. Kiti matydavo ant piliakalnio 

bėgiojančius mažus juodus velniukus, kurie ap-

lankydavo ir naktigonėje bekūrenančius laužus 

žmones. Pasakojama, kad šaltiniuotoje Klumpy-

nės dauboje tarp Bradeliškių ir Buivydų piliakal-

nių velnias paskandino nusikaltusią moteriškę.

Ąžuolų kalnas

Iš apžvalgos bokšto atsiveria Neries ir Dūkštos 

santakos slėnis. Tai viena iš gražiausių Neries 

regioninio parko vietovių. Neris, atitekėdama 

nuo Vilniaus, išsiveržia iš tarpukalnių aukštu-

mos ir patekusi čia daro didelę Velniakampio 

kilpą. Šis išraiškingas Neries slėnio kraštovaiz-

dis pradėjo formuotis maždaug prieš 15 tūkst. 

metų, palaipsniui traukiantis paskutiniajam 

ledynui. Šiame, nuo šiaurės vėjų natūraliai ap-

saugotame ir į pietus nukreiptame slėnyje, oro 

temperatūra vidurdienį 2–3 laipsniais aukš-

tesnė negu atviruose laukuose. Todėl čia tiek 

daug retųjų augalų.

http://www.quest.lt/marsrutai/9638/dukstos-pazintinis-pesciuju-

takas/
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Edukacinės išvykos geografijos ir gamtos mokslų mokytojams

organizuotos kartu su Lietuvos geologijos tarnyba

2002–2019 m.

Eil.  
Nr.

Data Pavadinimas Lektoriai-gidai

1. 2002-09-27
Geologinis paveldas, kaip įrankis gamtos vienovės ir 

kompleksiškumo supratimui

J. Satkūnas, V. Mikulėnas, LGT;  

A. Linčius, Geologijos institutas

2. 2003-06-06/07
Šiaurės Lietuvos karstinis regionas – gamtos ir žmogaus 

sąveika

J. Satkūnas, V. Marcinkevičius, 

V. Mikulėnas, LGT;

K. Baronas, Biržų RP

3. 2004-04-17/18 Lietuvos pamario geologija, istorija ir gamta
J. Satkūnas, A. Bitinas, A. Damušytė, 

LGT

4. 2005-04-15/16 Jotvingių žemės geologija, kraštovaizdžiai ir istorija
J. Satkūnas, LGT; prof. M. Graniczny, 

Lenkijos geologijos institutas

5. 2006-06-02/03 Natūralūs ir kultūriniai landšaftai Žemaitijos regione R. Guobytė, LGT; K. Praeras, Varnių RP

6. 2007-05-15/16
Geologinės vertybės Pabaltijo regione (Gaujos nacionalinis 

parkas)

J. Čyžienė, LGT;  

A. Murnieks, Latvijos aplinkos, 

geologijos ir meteorologijos agentūra

7. 2010-06-17/18 Ventos krašto gamtinė įvairovė, geologinis paveldas, istorija
J. Satkūnas, I. Virbickienė, LGT;  

A. Almanis, Ventos RP

8. 2011-06-02/03
Paskutiniojo apledėjimo riba ir senasis Medininkų ledlaikio 

kalvynas nuo Vilniaus iki Dieveniškių

J. Satkūnas, A. Grigienė, LGT; 

J. Barsulytė, Dieveniškių RP

9. 2012-06-14/15
Sūduvos aukštumos reljefo kilmė ir gamtinio paveldo 

vertybės Vištyčio regioniniame parke

J. Satkūnas, I. Virbickienė, LGT; 

N. Paškauskas, Vištyčio RP

10. 2013-06-20/21
Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario 

velniaduobes

J. Satkūnas, V. Mikulėnas, LGT; 

R. Balsevičiūtė, Aukštadvario RP; 

R. Milušauskienė, Nemuno kilpų RP

11. 2014-06-19/20 Nuo Dubysos slėnio erdvių iki Tytuvėnų velniakelių
J. Satkūnas, V. Mikulėnas, LGT; 

Vaidas Greičius, Dubysos RP;

12. 2015-06-11/12
Šiaurės vakarų Žemaitijos gamtos geologinių ir kultūros 

paveldo objektų praktinis pažinimas

V. Mikulėnas, LGT;  

E. Razgus, Respublikinis V. Into 

akmenų muziejus; 

D. Barčkutė, J. Kanarskas, Salantų RP

13. 2016-06-16/17
Negyvosios gamtos ir archeologinių paveldo objektų 

praktinis pažinimas Šiaurės rytų Lietuvos aukštumose

V. Mikulėnas, LGT; M. Semaška, 

Sirvetos regioninis parkas

14. 2017-06-15/16
Amžinai keliaujančių Kuršių nerijos smėlynų praktinis 

pažinimas

V. Mikulėnas, LGT; A. Feser, Kuršių 

nerijos nacionalinis parkas 

R. Meyer-Ravaitytė, Preilos gidė

15. 2018-06-21/22
Žagarės krašto geologija – kultūros ir gamtos savitumo 

pagrindas

J. Satkūnas, V. Mikulėnas, LGT; 

M. Balčiūnas, M. Bielskienė, R. Ginkus, 

G. Rakštienė, Žagarės RP

16. 2019-06-27
Neries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki 

Dūkštų

J. Satkūnas, V. Mikulėnas,  

I. Virbickienė, LGT; 

Neries regioninis parkas

Parengė: Molėtų švietimo centro metodininkė Bronė Trotienė

Neries paslėnių gamtos ir istorijos takais: 
nuo Čiobiškio iki Dukštų. 

Sudarė: Indrė Virbickienė, Vidas Mikulėnas, Jonas Satkūnas

Maketavo Ieva Antušienė

Išleido Lietuvos geologijos tarnyba, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, 

Tel. (8 5) 233 2889, http//lgt.lt
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