STRĖVA IKI ELEKTRĖNŲ MARIŲ:

TEKS PADIRBĖTI IRKLAIS
Trasos ilgis: apie 20 km
Trukmė: 5–7 val.
Maršruto pradžia: Spindžiaus ežero pakrantė (šalia 4715 kelio)
GPS 54.571763; 24.668732
Maršruto pabaiga: Pastrėvio HE
GPS 54.716200; 24.674440
Sezonas: gegužė–spalis
Strėvoje laukia labai skirtingos plaukimo atkarpos: miškingos, pelkėtos vietovės,
nendrių
draugija,
manevravimas
akmenuotomis, srauniomis vietomis ir
„pasportavimas“ ežeruose bei tvenkiniuose,
kurių šios upės kelyje netrūksta.
Dešinysis Nemuno intakas Strėva teka
per Trakų ir Kaišiadorių rajonus. Jos ilgis –
apie 80 km.
Upės ištakos – prie Mackantiškių, 5 km į
rytus nuo Aukštadvario. Iš pradžių Strėva
savo vandenis neša į rytus per Šamuko,
Drabužio, Spindžiaus ežerus, žemiau
pasisuka į šiaurę per Gilūšio, Ėglio, Strėvio,
Strėvaičio, Nestrevančio ežerus. Pratekėjusi
Elektrėnų marias, upė jau teka į vakarus ir
įsilieja į Kauno marias.

6 m. Tačiau visoje trasoje gausu kliūčių –
užtvankų, tiltelių, pelkėtų ruožų, todėl
kelionė šia upe labiau tinka patyrusiems
vandens turistams.
Dalis maršruto eina per Aukštadvario
regioninio parko Strėvos ir Spindžiaus
kraštovaizdžio draustinius. Būtent čia – nuo
Spindžiaus ežero①– ir siūloma pradėti
kelionę upe. Plaukti rekomenduojama apie
20 km iki Pastrėvio miestelio. Tokį atstumą
pavyks įveikti per 5–6 val.
Patogiausia vieta startui – Spindžiaus
ežero vakarinė pakrantė, kur įrengta
poilsiavietė. Šis ežeras apsuptas miško, jo
krantai statūs, kai kur šaltiniuoti, vietomis
pelkėti. Dėl vandenyje gyvenančių dumblių
šis ežeras saulės šviesoje įgauna ryškiai žalią
atspalvį, nors kartais būna visiškai skaidrus.
Išplaukimas iš ežero – šiaurės rytuose.
Toliau Strėva garma mišku, kol už 2 km įteka
Strėvos krantai apaugę krūmais ir pa- į Skauko (Stanko) ežerą②, buvusį Skauko
vieniais medžiais – miškingesnių vietovių yra malūno tvenkinį.
Dar už kelių kilometrų, kairėje upės
tik ties ištakomis ir žiotimis. Upės vagos
pusėje, matyti nedidelis Strėvos piliaplotis – nedidelis: svyruoja nuo 3 iki
kalnis , ③šalia kurio prasideda gana ilgas (3 km), bet siauras Bagdononių
hidroelektrinės tvenkinys ④ . Jis
susiformavo 1960 m. patvenkus Strėvos
upę. Tvenkinio pradžioje turistams įrengta
poilsiavietė.
Priplaukus Bagdononių hidroelektrinės
11 m aukščio užtvanką, kuria eina kaimo
kelias, baidarę reikia persinešti.

Tai padaryti patogu abiem krantais. Vasarą
hidroelektrinė dirba tik piko valandomis
(9–16 val.), todėl kitu laiku Strėvoje būna
mažokai vandens.
Žemiau
Bagdononių
upė,
kiek
pavingiavusi siaura (1,5–2 m) vaga, neria į
dur-pingą pelkę, apaugusią tankiais karklų
krūmais.
Netrukus
priplaukiamas
Bagdononių piliakalnis ⑤ . Jo papėdėse
aptikta senovės gyvenvietė, kasinėjant
rasta grublėtos ir žiestos keramikos. Per
amžius Strėva nuplovė piliakalnį, todėl
dabar jis visiškai nedidukas – liko tik 10 m
skersmens ir 4 m aukščio kalvelė.
Už kelių kilometrų Strėva ramiai
įsruvena į Nestrėvančio (Nestrėvio) ežerą
⑥. Jo pakrantės pelkėtos, apžėlusios
švendrais ir šviliais. Prieš pat Semeliškes
ežeras patvenktas. Priplaukus XX a. pradžios
vandens malūną ir 2,4 m aukščio užtvanką,
baidarę vėl reikia persinešti. Patartina keltis
kairiąja pakrante.
Ties užtvanka prasideda Semeliškės
⑦ – valstybės saugomas urbanistikos
paminklas. Šis miestelis išskirtinis tuo, kad
iki šių dienų išliko senasis jo suplanavimas
su beveik trikampe centrine aikšte, XIX a.
pabaigos gatvių tinklas.

Abiejuose Strėvos krantuose vienas
prieš kitą stovi maldos namai: dešinėje –
stačiatikių cerkvė (pastatyta 1895 m.),
kairėje – viena seniausių medinių katalikų
bažnyčių Lietuvoje. Ši bažnyčia turi
neįkainojamą vertybę: šalia šventoriaus
stovi varpinė, kurioje yra du XVIII a. varpai ir
seniausias visoje Lietuvoje 1442 m. išlietas
varpas su gotikiniu įrašu. Tačiau šiuo 123 kg
sveriančiu senoliu šiuo metu niekas
nebeskambina, nes jis yra įtrūkęs.
Semeliškių pabaigoje praplaukiamas Vievio–
Aukštadvario plento tiltas. Prasideda smagi,
labai srauni apie 1,8 km ilgio Strėvos
atkarpa. Tačiau toliau upė pradeda remtis į
Elektrėnų marių patvanką ir srovė rimsta,
vaga gilėja ir platėja. Baigti maršrutą
patariama prie Pastrėvio hidroelektrinės
buvusio tilto, dabar kelio Nr. 4710.

LANKYTINI OBJEKTAI:
① Spindžiaus ežeras
GPS 54.571763; 24.668732

BAIDARIŲ NUOMA:

② Skauko ežeras

Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariunuoma.t

GPS 54.584767; 24.700217
③ Strėvos piliakalnis
GPS 54.594756; 24.703574

Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Aukštadvario baidarės
+370 685 39 215
info@aukstadvariobaidares.lt
www.aukstadvariobaidares.lt

④ Bagdanonių HE tvenkinys
GPS 54.588752; 24.709906
⑤ Bagdanonių piliakalnis
GPS 54.639075; 24.702780

Plauk Verkne
+370 615 35 143
gdaugirdas@gmail.lt
http://plaukverkne.lt

⑥ Nestrėvančio ežeras

Artūro baidarės
+370 618 67 933
arturas.zaleckas@gmail.lt
http://arturo-baidares.lt

⑦ Semeliškės

GPS 54.652126. 24.682269

GPS 54.6664822, 24.655766

