
Utenos Dauniškio parkas – viena 
mėgstamiausių uteniškių ir mies
to svečių poilsio vietų. Tai sutvar

kyta 29 ha teritorija, modernumu 
nenusileidžianti Vakarų valstybių 
poilsiavietėms. 

Dauniškio ežero pakrantė 
išpopuliarėjo Utenos rajono sa
vivaldybei 2004 m. nutarus čia 
įkurti parką. Nutiesti pasivaikš
čiojimo takai, o šlapiose durpin
gose vietose panaudotos medinių 
takų konstrukcijos, leidžiančios 
saugoti pakrantės augmeniją. 
Dabar šiais takais galima pa
sivaikščioti aplink visą ežerą, 
pavargus prisėsti ant šalia esan
čių suoliukų, o ežero pakrantes 
apžvelgti nuo pontoninio liepto. 
Parko teritoriją puošia naujai 
pasodinti želdiniai, prižiūrima 
veja. Vaikus čia traukia nauji 
žaidimų, vyresniuosius – sporto 
įrenginiai. Didelį įspūdį parko 
lankytojams palieka ir Utenos 
750 metų jubiliejui ežere įrengtas 
muzikinis ir šviečiantis fontanas 
su vandens ekranu.

Utenos parkas

Didieji laiptai Ąžuolijos draustinyje
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Tie, kurie nori pajusti gamtos 
prieglobsčio žavesį, turėtų aplan
kyti 1,5 km į pietus nuo Utenos 
prasidedantį ir 305 ha plotą uži
mantį Ąžuolijos mišką. Tai vienas 
iš trijų didesnių rajono ąžuolynų, 
besitęsiantis apie 4,5 km iš šiaurės 
į pietvakarius. Dalis šio ąžuolyno 
(68,2 ha) 2001 m. Utenos rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu 
paskelbta Ąžuolijos botaniniu 
zoologiniu savivaldybės draus
tiniu. Jame įrengtas mokomasis 
gamtos takas, kuriuo keliaudami 
lankytojai gali susipažinti su seno 
lapuočių miško ir čia tekančio 
upelio gamtine įvairove. 

Užpalių miestelyje, į pietvaka
rius nuo Lygamiškio piliakal
nio, trykšta Krokulės šaltinis. Į 
gamtos paveldo objektų sąrašą 
įrašyta Krokulė žmones traukia 
savitumu: vieni, tikėdamiesi sėk
mės, nori į šaltinio šulinį įmesti 
monetą, kiti – atsigerti ar bent 
veidą nusiprausti šventu laiko
mu vandeniu, kuris, kaip teigia 
senoliai, išgydęs ne vieną tikin
tįjį, dar kiti atvažiuoja čia pajusti 
ypatingos dvasios, pasimelsti prie 
koplytėlės. Yra ir tokių, kurie nori 
tiesiog pabūti ramioje vietoje, 
išsivalyti sielą. 

Ąžuolijos draustinis –  
gumbuotasis ąžuolas

Krokulės šaltinis
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Valgomoji geltonpintė
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