
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.

Tikru dvasios atgaivos šaltiniu, nepakartojamo 
poilsio forma po darbų ir rūpesčių yra tapęs pažin-
tinis 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 pago-

Kviečia  
Vilniaus krašto miškai
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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 supa-
žindina 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 neįmi-
nė. 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 geltonas galvas į saulę kelia 
ankstyvasis šalpusnis, pavasarinis švitriešis, gelton-
žiedė plukė. Vėliau ąžuolyną savo žiedais papuošia 
triskiautė žibuoklė, tamsioji plautė, gegužinė žvy-
našaknė. 

Žingsniuodami takais būsite nustebinti ir Dūkštų 
ąžuolyno sparnuočių, gyvūnų, vabzdžių, grybų, 

kerpių gausa ir įvairove. Apie jų įdomų ir paslap-
tingą pasaulį galėsite daugiau pasiskaityti čia pat 
įrengtuose informaciniuose stenduose. 

Apkeliavę pažintinį taką suaugusieji turės gali-
mybę pasibūti ten įrengtoje poilsiavietėje, o vaikai 
galės pasisūpuoti sūpuoklėse.

Svarbu, jog miškininkai, rengdami šį taką, pa-
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galvojo ir apie žmones su judėjimo negalia – takas 
pritaikytas ir neįgaliesiems.

Vilniaus miškų urėdija drauge su Neries regioni-
nio parko direkcija Vilniaus gyventojus bei sostinės 
svečius kviečia pasivaikščioti ir Dūkštų kraštovaiz-
džio draustinyje įrengtu Dūkštos pažintiniu pėsčiųjų 
taku, besidriekiančiu Dūkštos upelio pakrante. Šis 
Dūkštos pažintinis pėsčiųjų takas jungia Dūkštų 
ąžuolyną su Karmazinų piliakalniu. 

Čia apsilankiusieji 
pasivaikščios nuosta-
biais Dūkštos upelio 
krantais, aplankys 1994 
m. Lietuvos respublikos 
Nepriklausomybės akto 
signatarų ir LR Seimo 
narių sodintą ąžuoly-
ną, 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, kvie-
čia 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 išpo-
puliarėjusių Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos pažintinių 
takų – Neries regioniniame parke, Velniakampio 
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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 kasi-
nėjimų atkurti pilkapiai, pasigrožėti kerinčiu nuo 
60 m aukščio skardžio atsiveriančiu Didžiosios 
Velniakampio kilpos vaizdu, sužinoti apie senovės 
lietuvių laidojimo papročius, mitologinius akmenis, 
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kadaise klestėjusį sielių plukdymą Nerimi, augalus 
ir gyvūnus.

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 įreng-
tose atokvėpio vietose, poilsiavietėse.

Vilniaus miškininkai tikisi, 
kad čia užsuka grožiui 
ir gamtai neabejingi 
lankytojai, o žinios 
skatina mylėti savo 
kraštą, saugoti gamtą.
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Iš Vilniaus į pažintinius takus Jūs pateksite va-
žiuodami 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.

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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