
Kasdienių rūpesčių ir darbų verpete Kaišiadorių 
miškininkai daug dėmesio skiria pritaikydami 
miškus poilsiui, turizmui. Miškų urėdijos 
teritorijoje yra daug lankytinų vietų, kur
gamtos artumas atpalaiduoja, akį džiugina 
neįtikėtinai gražus kraštovaizdis. Tad 
miškininkai stengiasi kuo geriau išnaudoti 
turimus rekreacinius išteklius, kuo gražiau
ir patogiau įrengti poilsiavietes, rekreacinius 
takus, apžvalgos aikšteles ir atokvėpio vietas. 
Urėdijos valdose pastatyti šeši informaciniai 
stendai su schema, kurioje pažymėtos visos 
Kaišiadorių urėdijos miškuose esančios 
saugomos teritorijos, kultūros paveldo ir 
kraštovaizdžio objektai, poilsiavietės. Čia yra 
daug puikių rekreacinių objektų, kuriuos verta 
aplankyti.
Visus rekreacinius, gamtos ir kultūros 
paveldo objektus galima rasti pasinaudojus 
informaciniais stendais, kurie išdėstyti
prie įvažiavimų į urėdijos teritoriją, miškų 
urėdijos administracinio pastato bei Girelės 
poilsiavietėje. Nemažai lankytojų sulaukia visi 
urėdijoje esantys rekreaciniai objektai. Tačiau 
kai kurie iš jų – ypač populiarūs.

Kairiojo Neries kranto turistinė trasa
Įrengta Vievio girininkijoje, nuostabaus grožio Ne- 
ries kilpos pakrantėje. Žiedinė trasa 18 km vingiuoja 
Neries regioninio parko teritorijoje. Trasa prasideda 
kelio Vievis–Maišiagala 5 kilometre. Maršrutas 
pritaikytas keliaujantiems automobiliu, dviračiu 
bei pėsčiomis. Keliaukite drąsiai – visu maršrutu 
Jus lydės rodyklės ir nuorodos.

Didžiausia trasos vertybė – sudėtingas ir įdo- 
mus geomorfologiniu požiūriu Neries slėnis ir jį 
supantys miškai, iš kurių patys seniausi ir natūra- 
liausi paskelbti ES svarbos Natūra 2000 teritorija.

Čia susipina kelių tipų kraštovaizdžiai: vaizdingi 
kalvynai, žaliuojančios paslaptingos griovos, retųjų 
augalų prieglobstis – upelių slėnių pievos, miškai 
ir raguvos.

Trasoje įrengtos 4 atokvėpio vietos, 5 poilsia- 
vietės su pavėsinėmis, stalais ir laužavietėmis ir 1 
stovyklavietė, kurioje, suderinus su miškų urėdija, 
galima apsistoti nakvynei, statyti palapines ir kū- 
renti laužus įrengtose laužavietėse.

Girelės pažintinis takas
Įrengtas Žiežmarių girininkijoje. Eidami šiuo taku 
pasieksite prie Kaišiadorių miesto tvenkinių esan-

čią „Girelės“ poilsiavietę. Daugiau nei pusantro 
kilometro besitęsiančiu taku patogu keliauti ne tik 
pėstiesiems bei dviratininkams, bet ir žmonėms su 
judėjimo negalia – parke takas išklotas lentomis, 
specialiai įrengtos prasilenkimo ir apsisukimo 
aikštelės. Šalia tako pastatyti informaciniai stendai 
apie miške aptinkamas augalų ir paukščių rūšis. 
Take vyksta tradicinis bėgimas Miškų urėdijos 
taurei laimėti.

Mergakalnio regykla
Įkurta Pravieniškių girininkijoje, Kauno marių 
regioniniame parke prie Dovainonių gyvenvietės. 
Ji yra aukščiausioje Kauno marių pakrantės vietoje, 
siekiančioje 47 metrus virš vandens. Iš čia matyti 
įspūdingos pakrančių atodangos, mariose stūksan-
čios salos ir hidroakumuliacinės elektrinės baseinas. 
2004 m. respublikinės rekreacinių objektų apžiūros 
metu užėmė antrąją vietą regyklų ir atokvėpio vietų 
kategorijoje. Tai pamėgta vietos jaunimo ir keliau- 
tojų vieta. Čia mėgsta užsukti švenčiantys vestuves, 
gimtadienius ir kitokias šventes.

Panerių šilo regykla
Įrengta Vievio girininkijos Panerių miške, Neries re-
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gioniniame parke, Kairiojo Neries kranto turistinės 
trasos pradžioje. Iš šios regyklos bokštelio atsiveria 
nuostabūs Vievio girininkijos miškai, kurių fone 
kyšo Kernavės bažnyčios bokštai.

Bražuolės stovyklavietė
Įrengta Vievio girininkijoje, Neries regioniniame 
parke, prie skaidriosios Bražuolės upelio vingių. Tai 
pati erdviausia 2,7 ha miškų urėdijos stovyklavietė, 
kurioje vienu metu gali poilsiauti 300–400 žmonių. 
Suderinus su miškų urėdija, čia galima apsistoti 
nakvynei, statyti palapines ir įrengtose laužavietėse 
kūrenti laužus.

Ausiutiškių konglomeratas
Tai – tai neįprastos formos darinys, lyg nebylus 
geologinės praeities liudininkas, stūksantis ties 
Ausiutiškių vienkiemiu, kairiajame Neries krante, 
prie pat upės vagos. Konglomerato aukštis – 2,10 
m, ilgis – 5,55 m, plotis – 3,20 m, didžiausia ho-
rizonta- li apimtis – 12,80 m. Gerai matomas vis 
dar išlikęs pirminis sucementuotų nuogulų sluoks-
niuotumas.

 Konglomeratas [lot. conglomeratus – sukauptas, 
surinktas] – tai nuosėdinė uoliena, kurią sudaro 
susicementavęs įvairiagrūdis smėlis, žvirgždas, 
gargždas, rieduliai. Kad tai tiesa, galima įsitikinti 
iš arčiau apžiūrėjus Neries šlaituose nuo Lazdynų 
Vilniuje iki Kernavės tai vienur tai kitur randamus 
konglomeratų luistus.   

Konglomeratai susiformuoja dėl sudėtingų pože-

myje vykstančių hidrocheminių procesų, kai žvyro 
sluoksnyje išsikristalizuoja kalcitas. Požeminiame 
vandenyje visada yra tam tikras kiekis ištirpusio 
kalcio bikarbonato. Požeminio vandens srautui 
pasiekus labai laidų ir poringą žvyro sluoksnį, jame 
sumažėja slėgis ir tai sąlygoja kalcito išsi- kristali-
zavimą.  

Atidžiau patyrinėjus Neries šlaitus, tai vienur, 
tai kitur galima aptikti ir daugiau konglomeratų 
darinių, tiesa, mažesnių. Manoma, jog tikroji kon- 
glomeratų radvietė buvo maždaug 12–15 m aukš- 
tyje, matuojant nuo upės vandens lygio. Vadinasi, 
kažkada tokiame aukštyje šlaituose buvo požeminio 
vandens šaltinių išsikrovimo vietos, kuriose ir for- 
mavosi ši geologinė įdomybė.
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Storiausia Lietuvos pušis – 
Rumšiškių
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Kamieno apimtis – 4 m. 
Aukštis – 32 m.
Spėjamas amžius – 200 m.
Auga Kaišiadorių r., Rumšiškėse 
(Kauno marių regioninis parkas).
Turi 2 kamienus. Auga toliau nuo 
kitų medžių.  
Medis viršijo gamtinę brandą, 
spygliuotumas – 60–90 %.  
Yra ertmių kamieno pagrinde ir 
lajoje, turi kitų pažeidimų. 
 Ne kartą apdegusi.

Valstybės saugomas gamtos 
paveldo objektas.
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Ties Darsūniškiu

Guronyse – kardinolo V. Sladkevičiaus gimtoji sodybvietė

Keltas per Nemuną
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