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R uoščiai mažai kuo žymūs Lietuvos istorijoje. Tik XVI a. dokumente pasakojama 
apie bendras vietinių bajorų vaišes sekmadienį po Petrinių Ruoščiuose prie Jaugilos 

upelio. Ir vis dėlto šiandien Ruoščiai – svarbi Lietuvos vieta, nes tai matematiškai 
apskaičiuotas geografinis valstybės centras. Tai, jog Lietuvos vidurys yra apie Kėdainius, 
buvo žinoma seniai, tačiau galimybė patikslinti šiuos duomenis naudojant modernią 
įrangą atsirado tik 1995-aisiais.

Ruoščiuose esantis paminklas simbolizuoja dviejų svarbiausių etninių Lietuvos 
regionų – Aukštaitijos ir Žemaitijos – sąjungą. Sudaryta prieš maždaug 800 metų ji su 
nedidelėmis pertraukomis sėkmingai gyvuoja kaip Lietuvos valstybė. Tačiau istorijos 
bėgyje Lietuvos plotas daug kartų kito: tai didėjo, tai mažėjo. Jeigu ne skaudžios 
praėjusio – XX – amžiaus politinės istorijos pasekmės, Lietuvos vidurio taško šiandien 
turbūt tektų ieškoti ne Ruoščiuose, o apie Jonavą ar Ukmergę. 

Pagal dydį Lietuva pasaulyje šiandien užima tik 120-ąją vietą, tačiau plotu 
lenkia savo kaimynes Latviją ir Estiją, taip pat tokias Europos valstybes kaip Belgija, 
Danija, Kroatija, Olandija, Slovakija, Šveicarija ir kitas. Išraiškingą asimetrišką 
Lietuvos valstybės kontūrą, jo įlinkius ir kyšulius pažįsta kiekvienas. Visų akį patraukia 
pietryčiuose esantis Dieveniškių apendiksas. Apie jį su šypsena pasakojama, jog brėžiant 
Lietuvos sieną Maskvoje šioje vietoje ant žemėlapio gulėjo padėta Stalino pypkė...

Per šešis dešimtmečius, praėjusius nuo šios sienos 
nustatymo, Lietuvos žmonės ne kartą išreiškė patriotizmą 
ir pagarbą savo šaliai rengdami simbolines pėsčiųjų, 
dviračių, slidžių, automobilių ir net oro balionų keliones. 
Per Lietuvą keliauta išilgai (nuo labiausiai į rytus nutolusio 
taško iki vakarinio), aplink (palei valstybės sieną) ir kitais 
maršrutais. Pavyzdžiui, 2000-ųjų dviračių žygis aplink 
Lietuvą truko 27 dienas, o jo metu žygeivių grupė įveikė 
1433 km maršrutą. 2001 m. piligrimai, keliaudami per 
Lietuvą 36 dienas, nuėjo 900 km.

Lietuvos vidurį žymi apie 

3 km nuo Dotnuvos į pietus, 

laukuose tarp Vištupio ir 

Jaugilos upelių, prie kelio į 

Ruoščius supilta apie 10 × 10 m 

dydžio, 1 m aukščio žemių 

sankasa. Jos viršuje – 1995 m. 

architekto V. Kundroto sukurta 

trijų akmenų kompozicija, 

simbolizuojanti Žemaitiją, 

Lietuvos centrą Ruoščiuose ir 

Aukštaitiją.

Geografinis Lietuvos centras 

yra dirbamuose laukuose kiek 

į šiaurę – šiaurės vakarus nuo 

paminklo.

N55o19’53’’, E23o54’08’’ 
(centras); 
N55o19’47,7’’, E23o54’20,1’’ 
(paminklas)

Lietuvos 
vidurys
Valstybės geografinis centras

1995

14

Ge
og

rafiniai simboliai
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1) Lietuvos sienų kaita XX amžiuje.
2) Trijų akmenų kompozicija Lietuvos viduryje.
3)  Lietuvos geografinis centras. Jo vietą (N55o19’ šiaurės platumos, 23o54’ 

rytų ilgumos) nustatė Lietuvos žemėtvarkos institutas, „GIS-centras“  
ir „Hnit-Baltic“. Skelbiamų skaičiavimų duomenys nežymiai skiriasi.

0 –––––

1) Lietuvos geografinis centras

2) Ąžuolas

3) Paminklas

4) Ūkininko sodyba su šiltnamiais

5) Vištupis

6) Jaugilos upelis
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Vandenys
Šaltiniai, upės, ežerai ir pelkės – nepaprastai turtinga gamtos 

dalis. Kraštovaizdis atskleidžia vienas šių vietų savybes, 
žmonių kultūra – kitas. 
Mokslininkai deda daug pastangų pažinti vandenis, tačiau ne 
mažiau įdomus yra vandenų ir žmogaus ryšys, kurį atspindi upių 
ir ežerų pakrantėse įkurtos gyvenvietės, vaizdingi tautosakos 
kūriniai ar dažnai nepaaiškinama gyvybės galių kupinų šaltinių 
trauka. 

Lietuvos vandenų įvairovė labai didelė. Žinoma, dėmesį atkreipia 
Baltijos jūra ir Kuršių marios, didžiausi dirbtiniai vandens telkiniai 
(Kauno ir Antalieptės marios), aukštapelkės ir žemapelkės, 
mineraliniai šaltiniai, taip pat krištoliniai Dzūkijos upeliai, kone 
kalnų upėmis pavasarį virstančios Dūkšta ir Akmena bei upeliai, 
kurie niekur neįteka, o nejučia pranyksta smėlingame grunte.

Iš Žemės gelmių trykštančioms versmėms knygoje atstovauja 
Smardonės šaltinis, upėms – didžiausia rėva Neryje ir Nemuno 
delta. Kiekvienas iš ežerų įdomus savaip: Sartus lydi sartų žirgų 
vaizdinys, Lūkstas išplauna gintaro, Dusią gaubia sakralumo 
skraistė, o Žuvintas – nepaliaujamai sensta ir anka.

Dovinės ištakos iš ankančio Žuvinto ežero (Alytaus r.)
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Vandenys
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Nemuno delta
Didžiausios upės žiotys

1) N55o20’10’’, E21o14’50’’ 
(Atmatos žiotys);  
2) N55o14’30’’, E21o15’50’’ 
(Skirvytės žiotys)

1000
900

Senoji Nemuno delta apima 

didelį – apie 2000 km2 – plotą. 

Šiaurėje ji siekia Smeltę, 

pietuose – Labguvą (Poleską), 

o rytuose – Tilžę (Sovietską) ir 

Rambyną. Žemiau Rambyno 

Nemuno vaga dalinasi 

ir Gilijos atšaka pasuka į 

pietvakarius. Tačiau dabar 

Nemuno delta dažniausiai 

vadinama mažesnioji jos dalis, 

prasidedanti ties Rusne. Čia 

Nemunas šakojasi į Skirvytę 

(pietinė) ir Atmatą (šiaurinė 

atšaka).

Kuršių marių akvatorija su 

Kniaupo įlanka, Nemuno 

deltos upynas, žiočių protakos, 

lagūninis (Krokų Lankos) ir 

senvaginiai ežerai (žiogiai), 

polderių sausinimo kanalai, 

žuvininkystės tvenkiniai 

sudaro didžiąją Nemuno deltos 

regioninio parko vertybių dalį. 

Nemuno delta – tai prieš upės žiotis iš upinių sąnašų susidariusi kelių metrų 
aukščio akumuliacinė žemuma. Per visą poledynmečio laikotarpį, maždaug nuo 

11–10 tūkstančių metų pr. Kr. ši vietovė būdavo tai užlieta pakilusio jūros vandens, 
tai trumpam virsdavo sausuma ar ežeringa žemuma su pratekančiu sekliu Nemunu. 
Nemunui nešant smėlingas sąnašas, ypač per potvynius, delta pamažu seklėjo, o jos 
plotas didėjo vakarų kryptimi, Kuršių marių sąskaita. Dar prieš šimtmetį marių krantas 
kai kur buvo vienu kilometru ryčiau nei dabartinis. 

Sukaupti geologiniai ir paleogeografiniai duomenys rodo, jog dabartinės Rusnės 
salos vietoje prieš keletą tūkstančių metų tyvuliavo marių įlanka, į kurią tik iš šiaurės 
tekėjo Minija. Prasigraužęs tarp Rupkalvių ir Strazdapolio pelkių, plytinčių ties Rusne, 
į šią marių įlanką tik prieš 1100–1000 metų prasiveržė Nemunas ir vėliau šių valdų jau 
niekam nebeužleido.

Pagal savo geomorfologines ypatybes Nemuno delta priskiriama mentiškų deltų 
tipui su kai kuriais daugiašakių deltų bruožais. Deltos paviršius beveik plokščias, 
vietomis 1,3 m žemiau jūros lygio (žemiausia Lietuvos vieta), vietomis virš vandens 
iškilęs 1,5 m. Delta turi daugybę smulkių atšakų bei protakų. Tai Pakalnė, Vorusnė, 
Skatulė, Naikupė, Rusnaitė, Ulmas ir daugelis kitų. Delta kinta ir šiandien. Jos 
formavimuisi būdingi tam tikri ciklai, kai ant suneštos povandeninės sąnašų dalies ir 
seklumos susidarydavo virš vandens iškilusi delta. 

Didysis deltos kūrėjas – tai Nemuno (kitaip dar Rusne vadinamos šakos) vanduo. 
Jo lygio svyravimai žemupyje pradėti fiksuoti dar XIX amžiuje. 1926 m. buvo užfiksuotas 
pats aukščiausias vandens lygis – 2,96 m. Ilgainiui buvo nustatyta, kad Atmatos atšaka 
nuteka 31–40%, o Skirvytės – net 60–69% Nemuno vandens. Deltoje potvyniai užlieja 
iki 605 km2 (Lietuvos teritorijoje – 402 km2) plotą. Dešiniajame krante vanduo kartais 
išsilieja 5–6 km atstumu nuo upės vagos. Didžiausi deltos potvyniai užfiksuoti 1886, 
1888, 1917, 1951 ir 1958 m. pavasariais.

Nemuno deltos regiono kolonizacija prasidėjo dar Kryžiuočių ordino laikais,  
o masinį pobūdį ji įgavo XVIII–XIX a. Pelkininkams priklausė atvykėliai iš Nyderlandų, 
Frydricho II kariuomenės veteranai, bet visų pirma – lietuvninkai. Pelkininkų kaimai 
ir kolonijos kūrėsi pelkių pakraščiuose, sausesnėse pakilumose, upelių pakrantėse. 

0 –––––

Nusausinę žemapelkes, gyventojai jas paversdavo 
daržais ir pievomis. Iki pat Antrojo pasaulinio karo 
jie gyveno sunkiomis žemdirbių ir gyvulių augintojų 
sąlygomis. Daržai buvo sausinami tankiu griovelių 
tinklu, daržovės sodinamos aukštose vagose. 
Išmokta rūgščią durpynų dirvą kalkinti bei tręšti. 
Durpinga žemė duodavo gerą bulvių derlių, garsėjo 
čia užauginti svogūnai. Pelkynuose susiklostė savita 
transporto sistema, nes daugelį dirbamų plotelių 
pelkininkai galėjo pasiekti tik valtimis. Jomis 
parplukdydavo ir užaugintą derlių bei šieną. 

1) Irklinėmis valtimis namo plukdomas šienas (XX a. pradžia).
2) Atmatos žiotys iš Kuršių marių pusės.
3)  Atmata, Krokų lanka ir Mingės kaimas: XIX a. antroje pusėje lietuvninkų vartoti vietovardžiai ir 

vandenvardžiai.
4) Nemuno deltoje klesti įvairios vandens augalų rūšys.

1
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Ventės Ragas
Didysis paukščių migracijos kelias

N55o20’28’’, E21o11’25’’

1929

Ventės Rago ornitologinė 

stotis veikia rytinės Kuršių 

marių pakrantės pusiasalyje, 

ten, kur nuo seno žvejams ir 

upeiviams kelią rodė švyturys. 

250 m į marias nusidriekęs 

molas saugo Ventės ragą nuo 

didžiųjų ledo sangrūdų.

Ornitologinė stotis įkurta 

1929 m. Paukščius žieduoti 

čia pradėta 1930 m. vokiškais, 

o nuo 1931 m. – lietuviškais 

žiedais. 1959 m. įrengtos 

pirmos stacionarios paukščių 

gaudyklės, o 1978–1979 m. 

ir dvi didžiausios pasaulyje 

gaudyklės, iškeliamos ant 

25 m aukščio stulpų. Nuo 

1982 m. Ventėje naudojamos 

ir originalios, čia sukurtos 

zigzaginės gaudyklės. 

Ventės Ragas – tai ilgas, daugiau kaip 6 km ilgio, kyšulys. Toliau šis neaukštas 
gūbrys šiaurės kryptimi tęsiasi iki pat Priekulės ir Klaipėdos. Rytine Baltijos jūros 

pakrante driekiasi vienas didžiausių paukščių migravimo kelių. Rugsėjį–spalį per dieną 
čia praskrenda daugiau kaip 3 mln. paukščių, didžiuma kurių pasuka Kuršių nerijos 
kryptimi, o likusieji tęsia kelionę rytine Kuršių marių pakrante Ventės rago link. Tačiau 
paukščiai, ypač mažesnieji, pasiekę kyšulio galą ir išvydę plačius marių vandenis, dažnai 
tupia į medžius ir krūmus. Vėliau vėl bando skristi per marias. 

Trokšdami atsakyti į klausimus, kur paukščiai išskrenda rudenį ir iš kur sugrįžta 
pavasarį, kaip jie orientuojasi erdvėje ir atranda lizdus, kuriuos paliko prieš metus, ir 
dar daugelį kitų, nuo 1899 m. pasaulio mokslininkai plačiai taiko paukščių žiedavimo 
metodą. Pirmoji pasaulyje ornitologinė stotis 1901 m. buvo įkurta Rasytėje (Ribačij), 
tuometinėje Vokietijoje, o šiandien Rusijos administruojamoje Kuršių nerijos dalyje. 

Ventės švyturio prižiūrėtojas Mikas Posingis, atkreipęs dėmesį į paukščių gausą, 
prof. Tadui Ivanauskui pasiūlė paukščius žieduoti ir Ventėje. Padedamas T. Ivanausko, 
M. Posingis tapo pirmuoju paukščių žieduotoju, kuris paukščius gaudė tiesiog 
mėtydamas tinklus ir taip sugebėjo apžieduoti daugiau kaip 84 tūkstančius paukščių.

1929–2006 metais Ventės rago stotyje apžieduota beveik 2 mln. paukščių, 
daugiausia varnėnų, didžiųjų, mėlynųjų, ilgauodegių ir juodųjų zylių, nykštukų ir 
kitų, iš viso 226 rūšių. Kasmet tik apie 300–400 Ventėje apžieduotų paukščių yra 
pagaunama įvairiose Europos, Afrikos ir Azijos šalyse, tad didelis ir varginantis darbas 
ne visada duoda greitų rezultatų. Pavyzdžiui, paženklinus 10 tūkstančių kregždžių, apie 
jas gaunami vos 2–3 pranešimai iš jų žiemaviečių Afrikoje. Tačiau, norint gauti 2–3 
pranešimus apie baltuosius gandrus, užtenka apžieduoti 100 šių paukščių.

0 –––––

1)   1981–2006 m. apžieduotų baltųjų gandrų aptikimo vietos Ventės Rage ir apylinkėse.  
Iš Lietuvos baltieji gandrai skrenda žiemoti į Pietų Afriką, taigi leidžiasi į 10 000 kilometrų 
kelionę. Rugpjūtį jie pastebimi Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje. Rugsėjį pasiekia Siriją, Egiptą, 
o spalį – Sudaną ar patį galutinį tašką – Botsvaną ar Pietų Afrikos respubliką. Be baltųjų gandrų, 
ten pat žiemoja ir šelmeninės kregždės bei upinės žuvėdros.

2) Įprastas vaizdas Ventės Rage paukščių migravimo dienomis.
3)  Paukščiams žieduoti naudoti metaliniai žiedai: pirmieji, naudoti 1931 m. (viršuje) ir dabartiniai 

(apačioje).  
Žiedai paprastai gaminami iš aliuminio ar nerūdijančio plieno ir nikelio lydinio. Žiede įspaustas 
paukščių žiedavimo centro adresas (ne Ventės Rago stoties, o Kauno zoologijos muziejaus) ir 
žiedo numeris.

4) Iš ilgamečio stoties vadovo Leono Jezersko rankų kyla paukštelis su žiedu.
 
5) Ventės Ragas iš paukščio skrydžio.
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Parnidis
Gyvosios nerijos kopos

N55o17’41’’, E20o59’27’’

5000

Panidžio kopa, Kuršių nerijos 

didžiųjų kopų kalvagūbrio 

dalis, stūkso į pietus nuo 

Nidos. Dabar aukščiausia jos 

vieta iškilusi 53 m virš jūros 

lygio. Šiaurinė dalis apsodinta 

pušimis, o nuobirinis rytinis 

Parnidžio kopos šlaitas nuolat 

slenka į Kuršių marias ir 

žemėja. Šioje kopos papėdėje, 

Parnidžio įlankos pakrantėje, 

yra apie 150 m ilgio, apie 25 m 

pločio, 1–2 m aukščio išslėgto 

mergelio – senų ežerinių 

nuosėdų – ruožas. Šis mergelis 

Nidos apylinkėse klostėsi 

Anciliaus ežero laikotarpiu, t. y. 

prieš 9,3–8 tūkstančius metų, 

kai ežero vandens lygis buvo ne 

mažiau kaip 8 m žemesnis už 

dabartinį jūros lygį.

Kuršių nerijos miškus ne kartą niokojo gaisrai, bet labiausiai istorijoje žinomi 
žmonių iškirstų miškų padariniai. XVII–XVIII a. nerija pavirto dykuma. Vėjas 

nešė smėlį į rytus, pustė į Kuršių marias išsikišančius pusiasalius (ragus). Smėlis užklojo 
sodybas ir kaimus. Tik 1825 m., kopų apželdinimo mišku darbams ėmus vadovauti 
Georgui Davidui Kuvertui, pasiekta pirmų žymesnių rezultatų (darbai buvo baigti tik 
1904 m.). Parnidžio kopa yra nedidelis iki šiol pustomų nerijos kopų plotelis, kuris 
leidžia bent iš dalies pajusti gamtos stichijos – nuo jūros pučiančio vėjo galią.

Kuršių nerija pradėjo klostytis daugiau kaip prieš 5000 metų. Jūros bangoms ardant 
Sembos pusiasalį, srovės išplautą smėlį nešė šiaurės rytų link ir po truputį klostė neriją. 
Jūros išplautą krantan smėlį vėjas pustė į kopas. Nors Kuršių nerija ilgai buvo atskirų 
salų virtinė su protakomis tarp jų, bet jau apie 3100–2900 m. pr. Kr. šiame klestinčiame 
krašte, apaugusiame mišku, įsikūrė daug gyvenviečių. Po archeologų atradimų ypač 
išgarsėjo Nidos gyvenvietė Parnidžio kopos vakarinėje papėdėje. Nors ji buvo ardoma 
šimtmečius, 1974–1978 m. čia dar rasta daugiau kaip 100 000 keraminių puodų šukių ir 
daugybė kitų radinių. Šios ir kitų nerijos kopų papėdėse žmonėms gyventi buvo patogu, 
nes milžiniška kopa garantavo neribotas gėlo vandens atsargas. Miškuose pakako žvėrių, 
mariose netrūko žuvų, o jūroje – ruonių. Garinant jūros vandenį buvo gaunama druskos, 
būtinos maisto produktams sūdyti.

Istorinių laikų Kuršių nerijos gyventojai kuršininkai dėl gyvenimo sąlygų ir 
būdo dar buvo vadinami kopininkais. Vienintelis daugelio jų išgyvenimo šaltinis buvo 
žvejyba – pavojingas ir nepatikimas verslas. Tad dažnas kopininkas buvo priverstas imtis 
ir varnų gaudymo. Tik XIX a., pradėjus kopas želdinti, o to paties amžiaus pabaigoje 
ir padaugėjus vasarotojų, ėmė keistis kopininkų gyvenimo būdas – imtasi žemės ūkio 
darbų, gyvulių ir įvairių paslaugų poilsiautojams. Po Antrojo pasaulinio karo Kuršių 
nerijos, kaip ir žemyninės Klaipėdos krašto dalies, gyventojų sudėtis iš esmės pasikeitė.

0 –––––

1) Parnidžio kopos aplinka akmens amžiuje (prieš 5000 metų).
2) Kopų smėlis nesulaikomai slenka į Kuršių marias.
3) Kopose žavi smėlio raštų ir reljefo formų kompozicijos.
4) Nuo jūros pučiančiam vėjui negali pasipriešinti skurdi kopų augmenija.
 
5) Gyvosios nerijos kopos.
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Gálvė – Trakų ežeryno, 

užimančio net 8,4 km2 plotą, 

dominantė. Jau istoriniais laikais 

žmonės Galvės dalis: Skaisčio, 

Bernardinų ir Totoriškių ežerus, 

ėmė laikyti savarankiškais 

vandens telkiniais.

Giliausia Galvės vieta (47 m) 

yra šiaurės rytiniame ežero 

pakraštyje. Pietuose ežeras kur 

kas seklesnis, siekia vos 10–12 m 

gylį, čia daugiausia salų. Salų 

skaičius dar labiau išaugo po 

to, kai 1880 m. buvo iškastas 

kanalas tarp Skaisčio ir Balčio 

ežerų.

Trakų pusiasalio pilies statybos 

pradžia laikoma XIV a. antroji 

pusė. Kartu tai miesto, 

netrukus perėmusio Senųjų 

Trakų vaidmenį, pradžia. Salos 

pilis pastatyta pačioje XV a. 

pradžioje. 

Prieš apledėjimų laikotarpį ties Galvės ir Akmenos ežerais bei Bražuolės aukštupyje 
buvo senųjų upių, tekėjusių dar prieš 700 tūkstančių metų išgraužtas 50–60 m gylio 

slėnis. Šiandieninį reljefą suformavo prieš 17–18 tūkstančių metų iš lėto besitraukiančio 
paskutiniojo ledyno jėga. Tai lemia, jog senesnė yra pietinė Galvės ežero dalis, o 
jaunesnė – šiaurinė – pasižymi didelėm ir stačiom gelmėm. 

Ledyno tirpsmo vanduo išgraužė daug gilių dubaklonių, tarp kurių paminėtinas 
Akmenos–Bražuolės klonis. Ledynui pasitraukus iš Lietuvos ir ištirpus palaidotiems 
ledo luistams, atsinaujino iki tol palaidotų dubaklonių dalys. Gūbrys Galvės ir 
Akmenos šiaurėje taip pat žymi palaidotą slėnį bei žemės plutos lūžio vietą. Visas 
Trakų ežerynas yra retas pavyzdys Lietuvoje, kai paviršiaus reljefas savo „šaknis“ turi 
giliai žemės gelmėse. 

Mokslininkai iki šiol neturi vieningos nuomonės apie tai, koks buvo vandens lygis 
Galvėje (atitinkamai ir kituose ežerynui priklausančiuose ežeruose) pilių statybos metu 
XIV–XV a.

Pirmoji Galvės pusiasalyje pastatyta pilis primena kitas aptvarines Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės mūrines pilis. Salos pilis tuo požiūriu yra unikali. Nors ji 
atspindi vokiškųjų gynybinių pilių stilių, tokių pavyzdžių visoje Vakarų Europoje nedaug. 
Apskritai kultūros paveldo kompleksas Trakuose atspindi Lietuvos valstybės formavimosi 
dinamiką, daugiatautį ir daugiakultūrį jos pobūdį. Pasak Stiveno Kristoferio Rovelo, XIV–
XVI a. Trakai – tai šešėlinė valstybės sostinė, mėgstama valdovų rezidencija, jų medžioklės, 
politinių ir religinių valstybės renginių arena, poilsio vieta keliaujant. 

Ne mažiau svarbu tyrimų dėmesį nuo pilių komplekso ir Lietuvos 
istorijos verpetų nukreipti į gamtos ir kultūros sąlyčio nagrinėjimą Galvės 
ežero erdvėje. Nauji duomenys šia tema perša mintį apie tai, jog iki pat XIV a. 
antrosios pusės, taigi ir Lietuvos krikšto 1387 m., Galvė buvo sakrali erdvė. 

Čia menki apgyvendinimo priešistoriniais laikais 
pėdsakai, o šiaurinėje ežero dalyje yra įspūdingas su 
senąja lietuvių religija susijusių ežero ir pakrančių 
vietų telkinys: Alkos sala, Alkos varteliai ir Užalka, 
Šventos liepos, Vanago lizdas, Arakalnis bei Šventoji 
gelmė. Atrodo, apie pastarąją padavimai pasakoja, 
jog čia buvo rastas stebuklingas Trakų bažnyčioje 
esantis Marijos paveikslas!

Su Galve susiję tikėjimai apie tai, jog ežeras 
kasmet reikalaująs aukų (būtent galvos), yra 
dar vienas ypatingo ežero statuso paliudijimas. 
Trakų istorijos muziejuje saugomos dvi unikalios 
akmeninės galvos, 1923 m. žvejojant surastos Galvės 
ežere tarp Pilies ir Pirties salų esančioje seklumoje, 
iliustruoja, matyt, bandymą išvengti gyvų aukų – 
pakeisti jas tuo tikslu iškaltomis akmeninėmis. 

N54°39’08’’, E24°56’02” 
(Pilies sala)

1400
1300

Galvė
Istorinis paslapčių kupinas ežeras
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1) Kai kurie Galvės salų, gelmių ir valksmų pavadinimai.
2) Akmeninės galvos, rastos Galvės ežere, saugomos Trakų istorijos muziejuje.
3) Šiaurinė Galvės ežero dalis.

4) Pietinė Galvės ežero dalis ir Trakų senamiestis.
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Gyvenvietės
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Palėvenės 
vienuolynas
Vienas įžymiausių vienuolynų

Domininkonų vienuolynas 

stūkso ant aukšto dešiniojo 

Lėvens kranto, greta 

Šv. Dominyko bažnyčios. Be 

gyvenamojo vienuolių namo, 

ansambliui dar priklauso 

arklidės su vežimine, svirnas 

su malūnu, lavoninė ir tvora su 

vartais. Kitų statinių neišliko. 

Palėvenės vienuolynas ir 

bažnyčia XVII–XVIII amžiais buvo 

puošniai įrengti ir dekoruoti. 

Deja, sovietinės valdžios 

metais ansamblis prarado daug 

vertingų elementų.

Palėvenės vienuolyno ir bažnyčios ansamblis architektūriniu ir kultūriniu-istoriniu 
požiūriu yra puikus Lietuvos vienuolynų pavyzdys. Tai – vienuolių gyvenamoji 

ir ūkinės veiklos vieta, tačiau įkūrus joje mokyklą, biblioteką, senelių prieglaudą ir 
Šv. Rožančiaus broliją, ji tapo ryškiu kultūros židiniu. 

Gyvenamajame vienuolyno name nuolat buvo įsikūrę 15–20 vienuolių. Pirmame 
aukšte buvo įrengtos celės, svetainė, refektoriumas (valgomasis), biblioteka su beveik 
1000 knygų rinkiniu, kai kurios buitinės patalpos. Sienas puošė sieninė tapyba: vienuolių 
dominikonų portretai, dekoratyviniai augaliniai motyvai ir kita. Koridoriuje būta ir 
nedidelio altorėlio.

XVIII a.–XIX a. pirmoje pusėje vienuolyno patalpose veikė mokykla, kurioje 
kartu su vienuoliais mokėsi ir kaimo jaunuoliai, tarp jų garsusis architektas Laurynas 
Gucevičius (1753–1798). Nuo 1798 m. Palėvenėje net įvestos filosofijos ir retorikos 
studijos, o nuo 1811 m. buvo skaitomas teologijos kursas.

Su vienuolynu glaudžiai susijusi bažnyčia. Jos siluetas – kraštovaizdžio dominantė, 
savaip išryškinanti Palėvenėje įkurto vienuolyno siekį užimti centrinę padėtį religinėje 
ir kultūrinėje erdvėje. Už didžiojo bažnyčios altoriaus yra įrengtas specialiai kiek į šoną 
pakrypęs vienuolių choras (jis, matyt, turėjo simbolizuoti nusvirusią Nukryžiuotojo 
galvą). Iš viso nuo XVIII a. bažnyčios interjere įrengti net aštuoni puošnūs vėlyvojo 
baroko ir rokoko formų altoriai, sakykla, sujungta su klausykla, unikalios ložės, 
papuoštos bažnyčios fundatorių herbais.

Įdomu tai, kad būtent Palėvenėje 1858 metais vyskupas Motiejus Valančius pirmą 
kartą viešai prabilo apie blaivybės sąjūdžio idėją. M. Valančiaus vizitacijos metu čia 
buvo įkurta pirmoji Lietuvoje Blaivybės brolija. „Vienoj kelionėj 1858 metuose apturėjęs 
įkvėpimą Dvasios Švenčiausios, idant apsakinėčiau blaivystę, pradėjau skelbti tą dorybę 

ir pats pirmas keliasdešimts žmonių įrašiau Palėvenėj į knygas. Paskui drauge 
su kunigėliais savo apskelbiau po visą vyskupystę“, – taip savo prisiminimuose 
rašė M. Valančius. Tiesa, tolesni įvykiai Palėvenėje klostėsi gana prieštaringai, 
nes jau po metų vienuolyno iniciatyva buvo įkurta... nauja didelė smuklė.  
Ją teko uždaryti atskiru M. Valančiaus įsaku. 

N55o48’11’’, E24o52’52’’
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Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno ansamblis: 1 – Šv. Dominyko bažnyčia; 2 – vienuolynas  
(a – valgomoji salė ir virtuvė, b – gyvenamosios patalpos, c – biblioteka); 3 – tvartai; 4 – lavoninė.
 
1) Palėvenės bažnyčios siluetas Lėvens slėnyje.
2) Bažnyčia ir šventoriaus tvora.
3) Vienas iš puošnių bažnyčios altorių, sukurtų XVIII a.
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Kernavės 
Aukuro kalnas
Lietuvos valdovo rezidencija

Aukuro, kitaip dar vadinto 

Šventu arba Barščių kalnu, 

piliakalnis – tai atskira, apie  

13–18 m aukščio stačiašlaitė 

kalva dešiniojo Neries kranto 

slėnyje. Piliakalnio aikštelė 

keturkampė, 26 × 53 m dydžio, 

apardyta XIX a. kasinėjimų 

metu. 1992–1993 m. buvo 

tyrinėjama vakarinė aikštelės 

dalis. Čia aptiktas maždaug 2 m 

storio I tūkstantmečio pr. Kr. 

pabaigos–XIV a. kultūrinis 

sluoksnis.

Į pietus nuo piliakalnio, 

Neries slėnyje, plytėjo 

papėdės gyvenvietė, vėlesniu 

laikotarpiu – Žemutinis Kernavės 

miestas.

Aukuro kalnas – piliakalnis, įspūdingo Kernavės archeologinių vertybių komplekso 
dalis. Tai – pagrindinės Kernavės pilies, o XIII a. antroje pusėje ir Lietuvos valdovo 

rezidencijos vieta. Pilies prieigas nuo aukštumos pusės gynė kiti trys piliakalniai: 
Mindaugo sostas, Lizdeikos ir Pilies kalnai. (Šie pavadinimai prigijo jau XIX–XX a.)

Archeologinių tyrinėjimų metu Aukuro kalne nustatyti trys pagrindiniai jo 
apgyvendinimo etapai ir užfiksuoti pėdsakai keturių didelių gaisrų, sunaikinusių 
medinius statinius I amžiuje, apie V amžiaus vidurį ir du kartus XIV amžiuje (1365 m. 
ir 1390 m.). Po paskutinio gaisro, kurį sukėlė patys gynėjai, nelaukdami, kol pilį užims 
artėjanti Vokiečių ordino kariuomenė, medinė pilis jau nebuvo atstatyta.

Įtvirtinta feodalų pilis Aukuro kalne buvo pastatyta apie XIII amžių. Piliakalnio 
aikštelės pakraštyje buvo įkasta nusmailintų kuolų eilė, už jos stovėjo galinga medinė 
siena, prilaikoma masyvių stulpų su vidinėje pusėje įrengta galerija ir gyvenamosiomis 
bei ūkinėmis patalpomis. Čia rasta iečių antgalių, grandininių šarvų fragmentas, kalavijo 
dalis, sidabrinio lietuviško lydinio gabalėlis ir kito tokio paties lydinio falsifikatas 
(pasidabruotas varis), kaulinis šešiabriaunis lošimo kauliukas ir įvairių kitų radinių. Itin 
dėmesį patraukia per XIX a. ir XX a. kasinėjimus rastų įvežtų dirbinių gausa: stiklinių 
apyrankių fragmentai, stikliniai ir emaliuoti karoliai, šiferiniai verpstukai iš Kijevo 
Rusios, švininė plomba nuo audinių rietimų iš Venecijos, glazūruotos balto molio 
keramikos šukės, garsusis Kernavės Perkūnas – taip buvo praminta bronzinės žvakidės, 
pagamintos XIII a. pirmoje pusėje Žemutinėje Saksonijoje, kojelė. Keliasdešimt stiklinių 
taurių šukių rodo, jog stalui serviruoti čia buvo naudojamas stiklas iš Artimųjų Rytų! Šie 
faktai nepalieka abejonės, jog ant Aukuro kalno būta kunigaikščio pilies. 

Eiliuotoje Livonijos kronikoje įrašyta žinia, jog valdant Traideniui (1269–1282) 
1279 m. Livonijos ordino kariai nusiaubė Kernavę – „karaliaus Traidenio žemę“. Tai 
verčia manyti, jog kaip tik Kernavėje tuo metu reikia ieškoti valdovo rezidencijos, 
kartu ir Lietuvos sostinės. Sostinė, kaip mes šiandien suprantame šį terminą, vėliau, 
matyt, dar bus buvusi Senuosiuose Trakuose, o 1323 m. Gedimino laiške pirmą kartą 
skirtas Vilniui.

Beje, pagal tradiciją Aukuro kalnas ilgai buvo svarbus bajorų gyvenime, nes galbūt 
iki pat XVI a. teismų reformos nuteisti Kernavės bajorai savo bausmę dar atlikdavo 
sėdėdami ant piliakalnio, kur kadaise stovėjusioje pilyje, matyt, bus buvusi specialiai 
jiems kalinti skirta patalpa. 

N54o52’55’’, E24o51’04’’
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1)  Perkūnu praminta žvakidės kojelė – brangus XIII a. 
gaminys iš Vakarų Europos.

2)  Kernavės piliakalnių kompleksas iš šiaurinės pusės 
(Aukuro kalnas – tolumoje centre).

3) Aukuro kalno aikštelėje aptiktas XIV a. krosnies padas.
4) Gyvosios archeologijos festivalio Kernavėje akimirka.
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