
Varnikų pažintinis takas 
Vienas įdomiausių lankytinų objektų – Varnikų bota-
ninio-zoologinio draustinio 3,5 km ilgio pažintinis 
takas, vedantis per Ilgelio pelkę. Maršrutas susi-
deda iš 10 informacinių stotelių. Šis pažintinis 
takas leidžia pamatyti gražiausias ir sunkiai 
prieinamas draustinio vietas, suteikti lanky-
tojams žinių apie gamtą, vietos kraštovaiz-
džio 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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Spindžiaus miškas – kraštovaiz-
džio draustinis ir Natura 2000 
teritorija yra Trakų miškų urė-
dijos Aukštadvario girininkijoje, 
Aukštadvario regioninio parko 
teritorijoje. Tai išskirtinis Strėvos 
aukštupio dubaklonių miškų, 
ežerų ir pelkaičių kraštovaizdis. 
Šioje teritorijoje išskirta 13 Euro-
pos Bendrijos svarbos natūralių 
gamtinių buveinių tipų. 

Keliaudami naujai įrengta 
8 km pažintine turizmo trasa 
„Žaliasis takas“, rasite informa-
cinių stendų, kurie supažindins 
su retu gamtos fenomenu – iš 
pelkėtos kalvelės čiurlenančio-
mis versmėmis, Spindžiaus šilo 
turtais, paslaptinga orchidėjų 
karalyste, Strėvos upe ir jos pa-
krantėse slypinčiomis pelkutėmis 
ir liūnais, įspūdingomis vakarų 
taigos, pelkėtų lapuočių miškų 
buveinėmis, sengirės medžiais 
galiūnais, mįslingais Lausge-
nių pilkapiais ir kitais įdomiais 
objektais.

Spindžiaus kraštovaizdžio 
draustinyje galite pamatyti net 
26 augalų rūšis, įrašytas į Lietu-
vos raudonąją knygą, ir 4 augalų 

rūšis, saugomas Europos Ben-
drijoje. Čia gyvena retų rūšių 
žinduolių, paukščių, roplių, vabz-
džių, moliuskų, o skiauterėtasis 
tritonas ir ūdra saugomi ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje.

Vertinga gamtinė teritorija 
reikalauja ypatingo dėmesio. 

Trakų miškų urėdija kartu su 
Aukštadvario regioninio parko 
direkcija organizuoja ir vyk-
do gamtotvarkos darbus, gerina 
gamtinių buveinių, saugomų 
augalų augaviečių būklę, pritaiko 
įdomius objektus lankymui.

Nauja pažintinė trasa „Žaliasis takas“

Reliktinis sengirės medis

Raudonasis smėlis Raudonosios knygos augalas – smiltyninis gvazdikas
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Gamtos pamin-
klas, mitologinis sakrali-

nis 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 apžvalgos aikštelė, iš 
kurios galima atidžiau apžvelgti šį gamtos paminklą. 

Aikštelė pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo ne-
galią. Gruntiniu takeliu, vedančiu palei duobės šlaitą, 
galima nusileisti į duobės dugną, kur įrengta aikšte-

lė su suoleliais atokvėpiui.
Netoliese įrengtoje poilsiavietėje yra pa-

vėsinė su lauko baldais, laužavietė, 
automobilių stovėjimo aikštelė, 

lauko tualetas.
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Velnio duobė
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Aukštadvario  
piliakalnis

Aukštadvario piliakalnis – iš-
skirtinis kultūros kompleksas, 
gynybinis centras ir miestelio 
užuomazga. X–XIV a. piliakalny-
je stovėjo medinė pilis. Vėliau, pi-
liai netekus gynybinės reikšmės, 
čia įsikūrė Didžiojo kunigaikš-
čio dvaras, lėmęs Aukštadvario 
miestelio pavadinimą. Piliakalnis 
yra Trakų miškų urėdijos Aukš-
tadvario girininkijos ir Aukšta-
dvario regioninio parko teritori-

joje. Piliakalnis stūkso miestelio 
pakraštyje, ant Pilaitės ežero 

kranto, labai patogioje lankymui 
ir turizmui vietoje. Dabartiniu 
metu jis tapęs parko lankytojų ir 
vietos gyventojų traukos centru. 
Piliakalnio teritorijoje pašalinti 
seni medžiai ir virtuoliai, įrengti 
laiptai, o piliakalnio papėdę sau-
go suolelių – užtvarų juosta. Prie 
apatinės laiptų į piliakalnį dalies 
ir rytinėje piliakalnio pusėje šalia 
keliuko pastatyti informaciniai 
stendai. 
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Saidės pažintinis  
pėsčiųjų takas

Saidės pažintinis takas įrengtas palei nepakartojamo grožio Saidės 
upelį. Senų ąžuolų paunksnėje, klausantis per gausybę akmenų gar-
mančio 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.
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Ji auga Aukštadvario regioninio 
parko Spindžiaus kraštovaizdžio 
draustinyje, VĮ Trakų miškų urė-
dijos Aukštadvario girininkijos 
143 kv. 3 skl. valstybinės reikšmės 
Spindžiaus miške.

Įgyvendinant Spindžiaus miš-
ko, vietovės, atitinkančios gam-
tinių buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos kriterijus, 
gamtotvarkos priemonę – buvei-
nės Vakarų taiga tvarkymo dar-
bus, siekiant atkurti ir išsaugoti 
plačialapės klumpaitės augavietę 
su tamsialapio skiautalūpio, rau-
donojo garbenio populiacijomis, 
buvo pastebėtas išskirtinių ma-
tmenų paprastosios eglės medis. 
Dendrometriniai medžio matme-
nys: skersmuo 105,4 cm (1,3 m 
aukštyje nuo šaknies kaklelio), 
aukštis – 43,7 m, stiebo tūris (su 
žieve) – 15,5 m3.

Lauzgenių eglė yra galimai 
aukščiausia ir viena iš stambiau-
sių Lietuvos eglių. 

Lauzgenių eglė –  
galimai aukščiausia 
Lietuvoje
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