
 

 

PAŽINTINIAI ŽYGIAI 
 

         Pažintinis dviračių  žygis „Variaus upelio perlai 
Anykščių regioniniame parke“ 

Važiuojama dviračių taku bei miško keliukais. Aplankoma Variaus botaninis 

bei hidrografinis draustiniai su juose saugomais objektais. Pamatysime 

Pavarių akmenį, Pavarių liepą, Elmės šešiakamienį ąžuolą. Klausysimės 

legendų, žaisime žaidimus, atliksime įvairias užduotis. Atokvėpis Pavarių 

miške įrengtoje poilsiavietėje. 

 

 

 

 

 

  

PRADŽIA NUO: Anykščių RP lankytojų centras.  

TRUKMĖ: 3 – 3,5 val. Atstumas apie 11 km.   

VYKSTA: visus metus. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20.  

Suteikiami dviračiai, šalmai, liemenė. 

 



 

 

PAŽINTINIAI ŽYGIAI 
 

              Pėsčiųjų / dviračių žygis „Literatūrinė gamta“ 

Lengvas miško keliukų maršrutas, tinkantis keliauti pėsčiomis ar važiuoti 

dviračiu. Maršrutas prasideda nuo Puntuko brolio akmens, keliaujama 

Anykščių šileliu pro Karalienės liūną (galima užsukti prie Puntuko akmens 

pereinant Šventosios upę Lynų tiltu, pasivaikštoma Medžių lajų taku ir 

grįžtama į dešinį Šventosios upės krantą). Toliau – rašytojo Antano Vienuolio 

tėviškė, kūrinių personažai, Ažuožerių ir Šeimyniškių kaimai, Ilgio ežeras, 

upelis, vandens augalai. Žygio pabaiga ten pat, kur ir pradžia – prie Puntuko 

brolio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

PRADŽIA NUO: Puntuko brolio akmuo.  

TRUKMĖ: 3 – 4 val. Atstumas apie 11 km.   

VYKSTA: visus metus. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20.  

Jei atvyksite automobiliais, juos paliksite aikštelėje maršruto pradžioje.  

 



 

 

PAŽINTINIAI ŽYGIAI 
 

              Pėsčiųjų žygis „Šventosios pažintinis takas” 

Šventosios pažintinis takas tęsiasi 4,7 km, nuo Anykščių miesto ribos Vilniaus 

gatvės pabaigoje iki Medžių lajų tako palei Šventosios upę. Take yra įrengta 

17 pažintinių stotelių, kurios padės Jums pažinti Anykščių šilelio kraštovaizdžio 

draustinio biologinę įvairovę, sužinoti čia tekančių upelių pavadinimus, 

išklausyti legendas.  Čia ne tik daug  sužinosite, bet  pailsėsite bei puikiai 

praleisite laiką miške. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                         

  

PRADŽIA NUO: Anykščių miesto riba Vilniaus gatvės pabaigoje 

TRUKMĖ: iki 3 val. Atstumas 4,7 km. 

VYKSTA: gegužės – rugsėjo mėn. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 25.  



 

 

PAŽINTINIAI ŽYGIAI 
 

              Pėsčiųjų žygis „Kasagorais“ 

Žygio pradžioje apsilankysime Anykščių regioninio parko lankytojų centre. 

Tada žygiuosime į šiaurės rytų pusę, link Janydžių geomorfologinio draustinio, 

kuris išsiskiria raiškiu erozinio kalvyno reljefu. Tęsdami žygį, eisime link 

Anykštos hidrografinio draustinio, kur susipažinsime su Anykščių 

“Kasagorais”. Kas yra „Kasagorai“? Tai aukštos kalvos. Leidžiantis stačiais 

šlaitais, prieisime Anykštos upelį ir jame esančius senųjų užtvankų griuvėsius. 

Keliaudami siaurojo geležinkelio bėgiais pamatysime Žažumbrio ąžuolą, o 

netoli bus stovyklavietė atsipūsti ir užkąsti. Žygio metu lauks įvairios užduotys, 

pramogos. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

  

PRADŽIA NUO: Anykščių regioninio parko Lankytojų centras 

TRUKMĖ: 3 – 4 val. Atstumas apie 13 km. 

VYKSTA: gegužės – rugsėjo mėn.  

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20.  

 



 

 

PAŽINTINIAI ŽYGIAI  
 

              Pėsčiųjų žygis „Voverės trasa“ 

Tai galimybė pasivaikščioti Anykščių šilelyje, trumpesniuoju maršrutu – pagal 

aprašytas stoteles (jų surasite net 20!) arba ilgesniuoju – naudojantis 

išmaniosiomis technologijomis (mobiliąjame telefone įsidiegus #walk15 

programėlę bei QR Code Reader). 

Voverės trasa prasideda prie Medžių lajų tako informacinio centro. Kodėl 

Voverės, o ar žinai, kas pavaizduota ant Anykščių regioninio parko herbo? 

VOVERĖ ir Laimės žiburys. Kodėl? Tai puiki proga prasidėjus pavasariui ir 

orams atšilus ne tik kuo daugiau judėti, pasivaikščioti bundančioje gamtoje, 

bet ir gauti informaciją apie įdomius kultūrinius ir gamtinius objektus. 

Norėdami pradėti maždaug 1,5 val. – 2 val. kelionę, turėsite pasiimti stotelių 

aprašymą (tumpesniuoju maršrutu) arba į savo mobilųjų telefoną įsidiegti 

programėles (ilgesniuoju maršrutu). Keliaujant nuo Medžių lajų tako link 

saugomų medžių Šventųjų ąžuolų, rasite visą Voverės trasą, nužymėtą 

mediniais kuoliukais. Jeigu pasirinksite virtualią Voverės trasą (vieną iš penkių 

trasų sukurtų Anykščių mieste), ją rasite #walk15 programėlėje, kurioje 

pasirinkę norimą maršrutą (trasos – Lietuva – Anykščiai – Voverės trasa) ir 

pradėję juo keliauti, galėsite skaičiuoti ir žingsnius. Pagal Pasaulio sveikatos 

organizacijos rekomendacijas žmogui reikia nueiti apie 10 000 žingsnių 

kiekvieną dieną. Ant medinių kuoliukų žyminčių Voverės trasą yra ir QR Code. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

  

                                                                          

https://www.anyksciuparkas.lt/data/ckfinder/files/Vover%C4%97s-trasa-STOTEL%C4%96S.pdf

