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Abstract. The article provides knowledge about less known small streams, flowing in the territory of 
Vilnius city, which extend less than 10 km or are little longer. In the article, it will also be told about the 
already "hidden" and forgotten small streams of Vilnius, which historically flowed abundantly in the 
city and its surroundings, provided the city's residents with drinking water, met household needs, and 
served as defensive fortifications. There is very little historical knowledge about the city’s small streams. 
Their presence can be judged only by assessing the city's terrain and natural conditions, analyzing old 
city plans, collecting archival information. With the expansion of Vilnius, important streams were flooded 
or drained, lost their significance and were forgotten. During the partial reconstruction of the hydrog-
raphic network of Vilnius, after studying the lithology of the historical period of the city, a temporary 
watercourse of Vilnius was discovered based on the location of gravelly rocks. These flows are impor-
tant because of the fact that the first main streets of Vilnius stretched along their routes. Both now and 
in the past smaller streams had always had their role and getting to know them is important and ne-
cessary in restoring the former image of the city and the perception of the present and past of the times. 

References 38. Figs 6. In Lithuanian, summary in English.  
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Įvadas 

Straipsnyje pateikiama tyrimų medžiaga apie mažuosius Vilniaus m. upelius, kurie 
istorinėje praeityje atliko ryškų vaidmenį miesto gyvenime ir jo plėtroje.  

Vilnius yra įsikūręs paskutiniojo ledyno pakraščio ruože, ties kuriuo vyko sudėtingi 
gamtiniai procesai, suformavę teritorijos reljefą ir vandenis (Micas, 1958; Vodzinskas, 1960, 
1963; Monstvilas, 1976; Guobytė, 2008; Satkūnas, 2010). Traukiantis paskutiniam ledynui, 
fliuvioglacialiniai vandens srautai išgraužė gilius (20–60 m), terasuotus Neries ir Vilnios 
upės slėnius, tarnavusius iškrovos zonomis praktiškai visiems vandeningiems žemės pavir-
šiaus horizontams. Šaltiniuoti Neries ir Vilnios slėnio šlaitai davė pradžią daugybei upelių, 
nuolydžio kryptimi tekėjusių į vandens surinktuvus – Neries ir Vilnios upes, suformuodami 
daugybę griovų ir raguvų. 

Žinių apie „senąją“ Vilniaus m. hidrografiją trūksta, nors atgarsiai istorinėje literatū- 
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roje arba miesto planai ir žemėlapiai rodo, kad upelių būta daug. Iš istorinės ir mūsų bendrų 
tyrimų medžiagos (Jurkštas, 1990; Česnulevičius ir kt., 1995; Valionienė, 2010; Vaitkevičius, 
2003, 2010; Vaitkevičius ir kt., 2010, 2013; Vaitkevičius, red., 2014; Baubinienė ir kt., 2014; 
Morkūnaitė, 2010; Morkūnaitė ir kt., 2014; Morkūnaitė ir kt., 2015; Baubinienė ir kt., 2019) 
žinome, kad praeityje daugelyje miesto vietų buvo iškasti tvenkiniai, pažemėjimuose telkšo-
jo ežerėliai, iš giliai įsirėžusių Neries ir Vilnios šlaitų sroveno šaltiniai. Viena iš Vilniaus įsi-
kūrimo Neries ir Vilnios santakoje sąlygų buvo teritorijos vandeningumas. Kiekviena tarpu-
kalvė ir griova turėjo savo upelius, kuriuos dabar primena tik jų vardais pavadintos gatvės: 
Druja, Vilkpėdė, Vingrė.  

Nėra žinių, kad Vilniaus m. gyventojai kada nors būtų nukentėję nuo sausrų arba van-
dens stokos, išskyrus tuos atvejus, kai trūko geriamojo vandens dėl to, kad miestas XVI a. 
buvo aptvertas gynybine siena, arba dėl senojo vandentiekio nepajėgumo (Jurkštas, 1990). 
Vandens telkiniai ankstyvuoju laikotarpiu buvo naudojami gynybiniams tikslams, senosioms 
Vilniaus įmonėms, visuomenės buitiniams poreikiams tenkinti. Šaltinių vanduo jau XVI a. 
panaudotas miesto vandentiekiui.  

Mažųjų upelių reikšmė miestui neabejotinai didelė. Dar 1893 m. miesto plane pažy-
mėtas upokšnis, ištekantis iš Trijų Kryžių kalno ŠR šlaito, rodo, kad Kreivasis kalnas buvo 
vandeningas. Tai svarbu vertinant Kreivojo miesto gyvavimo sąlygas (Vaitkevičius, 2010).  

Patys smulkiausi upeliai išnyko, ir apie jų buvimą galima spręsti tik išnagrinėjus teri-
torijos kartografinę medžiagą, įvertinus Vilniaus m. ir jo apylinkių gamtines sąlygas, nuogu-
lų sklaidą, reljefo formų transformacijas, gruntinio vandens slūgsojimo gylį ir t. t. Straipsnyje 
labiau akcentuojama jau išnykusių mažųjų miesto upelių reikšmė.  

Šio darbo tikslas – atkurti senojo miesto hidrografiją ir įvertinti jos įtaką miesto plėtrai 
ir vystymuisi. 

Tikslui įgyvendinti suformuluoti šie uždaviniai: 
• išnagrinėti Vilniaus m. teritorijos istorinę kartografinę, archyvinę medžiagą ir pa-

teikti žinias apie senąją miesto hidrografiją; 
• išanalizuoti nuogulų sklaidą ir vandentėkmių pasiskirstymą miesto teritorijoje; 
• atkreipti dėmesį į paviršinių vandenų įtaką pirminio Vilniaus gatvių tinklo susik-

lostymui ir atskirų teritorijų įsisavinimui; 
• charakterizuoti Vilniaus m. plėtros krypties priežastis.  
Mažieji upeliai istorinėje praeityje atliko savo vaidmenį, jų pažinimas svarbus ir reika-

lingas atkuriant buvusį miesto vaizdą bei suvokimą apie ankstesnių laikų sąlygas. 

Duomenys ir tyrimo metodai 

Atliekant Vilniaus m. hidrografinio tinklo tyrimą, naudoti archyviniai duomenys (in-
žinerinių-geologinių tyrimų Vilniaus mieste medžiaga), gauti iš Vilniaus apskrities archyvo; 
istoriniai duomenys iš monografijų ir Istorijos instituto turimų fondų (žemėlapiai, planai, 
schemos); LGT priklausantys gręžinių duomenys (Vilniaus miesto..., 2012) ir kitų tyrėjų 
ataskaitos bei paskelbtos publikacijos.  

Tiriant paviršinių nuogulų charakteristikas ir dangos transformacijas, buvo remtasi 
geologiniais (693 pozicijos), inžineriniais-geologiniais (273 bylos) ir Vilniaus archeologinio 
atlaso (Vaitkevičius, red., 2006) duomenimis. Tyrimams naudota senoji kartografinė medžiaga 
(1648 m. F. Getkanto Vilniaus planas; 1750 m. J. G. M. Fiurstenhofo planas; 1808 m., 1845 m., 
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1893 m. Vilniaus planai). Buvo kreipiamas dėmesys į kultūrinio sluoksnio storį, litologiją po 
kultūriniu sluoksniu. Kartografuotas kultūrinio sluoksnio gylis. „Įžemintų“ upelių atkar-
poms identifikuoti kai kuriose vietose (laisvose nuo inžinerinių komunikacijų) buvo naudo-
tas geofizinis tyrimų metodas. 

Darbe pasinaudota Vilniaus apskrities archyve esančių ataskaitų apie Vilniaus m. van-
denis medžiaga. 

Darbui buvo pasitelkti šie metodai: 
• istorinės, kartografinės medžiagos analizė. Tiriant Vilniaus hidrografinio tinklo iš-

sidėstymą, buvo naudojamasi Vilniaus apskrities archyvo bylomis, ataskaitomis, 
schemomis ir brėžiniais. 

• analizuotas inžinerinis-geologinis Vilniaus m. kai kurių vietų paviršinis dengiama-
sis nuogulų sluoksnis, eliminuojant technogeninį (supiltinį, antropogeninį) sluoks-
nį. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į nuogulų ir nuosėdų gylius, uolienų me-
džiaginę sudėtį, vandens horizonto altitudę. 

• LGT geologinių gręžinių, pjūvių analizė. 

Istorinės žinios apie miesto hidrografiją 

Apie mažuosius Vilniaus upelius istorinių žinių yra labai mažai. Kad jų būta, patvir-
tina senieji Vilniaus m. planai. 1648 m. F. Getkanto plane pavaizduoti vandenys, įeinantys į 
miesto gynybinę sieną. 1808 m. miesto plane pavaizduoti keturi upeliai, įtekantys į Nerį nuo 
Antakalnio gatvės vidurio iki Sluškų rūmų. J. G. M. Fiurstenhofo plane, atkarpoje nuo Trini-
torių bažnyčios Antakalnyje iki Žvėryno tilto, į Nerį (be Vilnios ir Vingrės) įtekėjo šeši upe-
liai. Dauguma upelių be pavadinimų, tačiau rašytiniuose šaltiniuose aptinkami tokie upeliai 
kaip Giraitė, įtekėjusi į Nerį iš kairės pusės Antakalnio rajone, Šaltupys, įtekėjęs į Nerį iš 
dešinės pusės tarp Žvėryno ir Lazdyno rajonų, Sausupio upelis, tekėjęs Vilkpėdės rajone 
(Jurkštas, 1990).  

Vandeningos buvo dabartinės Liejyklos, Tallat-Kelpšos (XVIII a. pabaigoje ji buvo va-
dinama Tekančio vandens gatve), Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio gatvės, dalis 
Pilies gatvės rajono. Šlapia ir šaltiniuota buvo Bernardinų sodo teritorija, Vilnios šlaitai nuo 
Subačiaus gatvės pusės. Vietos, kuriomis tekėjo Vingrės upelis, taip pat buvo šlapios ir šalti-
niuotos (Jurkštas, 1990). Latako gatvės pavadinimas irgi byloja apie praeityje čia tekėjusius 
vandenis. Katedros aikštės teritorijoje ilgus šimtmečius buvo kovojama su drėgmės per-
tekliumi. 

Į Vilnią miesto teritorijoje įtekėjo Drujos upelis, turėjęs didelę reikšmę miesto vanden-
tiekiui. Tačiau jo tekėjimo vieta iki galo neatskleista. Manoma, kad tai galėjo būti Aukštaičių g. 
rajonas, už buvusių Subačiaus vartų (Jurkštas, 1990).  

Pagal 1808 m. planą, nuo Belmonto iki santakos su Nerimi į Vilnią įtekėjo trys upeliai. 
Vieno iš jų – Kaukysos pavadinimas užfiksuotas XVIII a. planuose.  

Šaltinių iškrovos vietoje (teritorija tarp Mindaugo ir Vingrių gatvių) pradžią radęs 
Vingrės upelis (nuo XVIII a. vadinamas Kačerga, o vėliau „virto“ miesto atliekų surinkimo 
vieta) egzistavo iki XIX a. pabaigos. Pablogėjus sanitarinėms sąlygoms, upelis kanalizuotas.  

Apie Aušros vartų šaltinius informacijos galima rasti 1648 m. F. Getkanto Vilniaus m. 
plane. Jame pavaizduoti du upeliai, ištekantys už Aušros vartų, susiliejantys prie apvalaus 



Baubinienė A., Vaitkevičius G., Morkūnaitė R., Bautrėnas A. 

46 

bokšto ir tekantys palei vakarinę miesto sieną (1 pav.). Šaltiniai buvo gana vandeningi. XVI a. 
pabaigoje ir XVII a. šaltiniai buvo naudojami miesto vandentiekiui. 

 
1 pav. 1648 m. F. Getkanto Vilniaus m. planas 

Fig. 1. Vilnius city plan by F. Getkantas, 1648 

1898 m. Aušros vartų šaltiniuose buvo išgręžtas artezinis šulinys. Bandymo metu per 
parą šulinys davė 17 000 kibirų vandens (Jurkštas, 1990). Aiškiau pažymėtų (nei F. Getkanto 
plane) Aušros vartų šaltinių nėra kituose miesto planuose.  

Dar XX a. žemiau Subačiaus ir Bokšto gatvių, šlaito papėdėje, tekėjo aštuoni šaltiniai 
(Žiupronių–Misionierių) su 0,5–0,3 l/s debitu kiekvienas. Šaltiniai buvo reikšmingi miesto 
vandens poreikiams tenkinti. Jau po vandenvietės pastatymo Bernardinų sode 1914 m. ir 
vandentiekio įrengimo mieste vanduo iš Misionierių šaltinių buvo tiekiamas į Užupį, Pap-
laujos gatvėje esančią pirtį Nr. 3, taip pat į švaraus vandens rezervuarą Bernardinų sode, o iš 
ten vandens tiekimo vamzdžiais į Vilniaus miestą (Kozlov, 1947). 

XIX a. upeliai buvo užpilti arba kanalizuoti. Vėliau, užstatant miesto teritoriją, dar išli-
kę – nusausinti. Apie jų egzistavimą galima sužinoti iš 1947 m. sudarytos Vilniaus m. hidrog-
rafinio tinklo schemos (2 pav.).  
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Hidrografiniu požiūriu ne tik Vilniaus m. buvo palankus žmogaus ūkinei veiklai, bet 
ir jo apylinkės. Cedronas – vienintelis dar nekanalizuotas Vilniaus upelis, esantis dabartinėje 
urbanizuotoje Vilniaus teritorijoje (Klimas, red., 1994), jis prasideda rytiniame plokštikalnės 
šlaite (135,0 m abs. a.) ir teka rytų kryptimi su didele kilpa ties Kalvarijų gatve. Cedrono 
žiotys – 88,6 m abs. aukštyje. Tėkmės ilgis – 2,9 km, nuolydis – 16 cm/km. 1947 m ataskaitoje 
(Kozlov, 1947) minima upelio žiotyse buvusi užtvanka ir malūnas. Užpelkėjusią Cedrono 
vagą buvo numatyta nusausinti iškasant 1550 m kanalą (Kozlov, 1947). 

 
2 pav. Vilniaus m. hidrografinė schema (1947 m.). Tamsiau pažymėta užstatyta teritorija (I – Ced-
rono upės baseinas; I-II – senovinė Neries protaka; III – Vilkpėdės upės baseinas; IV, VI, VII, VIII, 
X - šaltiniai; V – bevardžio upelio baseinas Žvėryno rajone; XI – bevardžio upelio baseinas;  
XII, XIII, XIV – šaltiniai; XV, XVI – bevardžių upelių baseinai; XVII – Kaukysos upelio baseinas; 
XVIII - šaltinis; XX – ežeras Vingio parke) 
Fig. 2. Hydrographic scheme of Vilnius (1947). The built-up area is marked in a darker color 



Baubinienė A., Vaitkevičius G., Morkūnaitė R., Bautrėnas A. 

48 

Cedrono upės vaga siejama su senovine Neries protaka: žemiau buvusio Trinapolio 
vienuolyno pietų–vakarų kryptimi tęsiasi užpelkėjusi ir uždurpėjusi žemuma su keletu van-
dens telkinių, slūgsančių slėnyje pietvakarių kryptimi iki Neries upės (ties buvusiu Edukolo-
gijos universitetu) (2 pav.). Vandens telkinių kilmė siejama su Neries protaka (nustatė lenkų 
geologai Galickis ir Jaroševičius – slėnis buvo vadinamas „Mirties slėniu“). Tai senovinė 
Neries protaka, kuria iki Viurmo (paskutinis Alpių ledynmetis, pasibaigęs prieš 10000 metų) 
tekėjo Neries upė (Kozlov, 1947). Rašė, kad Cedrono vanduo gydė akių ligas (Przechadzki, 
1859). Ištekėjus Neries vandenims, žemumoje liko daug nenuotakių natūralių pažemėjimų ir 
dirbtinių karjerų, pripildytų vandeniu, užpelkėjusių ir uždurpėjusių, kuriuose kaupėsi pa-
viršiniai ir gruntiniai vandenys. Dalis pažemėjimų vėliau buvo užpilti žemėmis, nusausinti 
uždarais ir atvirais kanalais.  

Iki XX a. vidurio iš Šnipiškių ežerėlio dar tekėjo upelis (Neries protakos liekana), pažy-
mėtas beveik visuose miesto planuose. Jo žiotys buvo prie tilto, šalia buvusio Edukologijos 
universiteto. 1947 m. Kozlovo sudarytoje Vilniaus m. hidrografinio tinklo schemoje upelis 
pažymėtas, vėliau kanalizuotas (2 pav.). 

Vandentėkmės, pelkėti plotai ir jų įtaka miesto vystymuisi 

Laikinosios vandens tėkmės 

Litologijos tyrimas davė svarbių duomenų apie gamtines sąlygas, turėjusias įtakos Vil-
niaus m. pagrindinių gatvių tinklui. XIII–XV a. žemės paviršiaus nuogulų išsidėstymas atsk-
leidė vyravusias paviršinio vandens tėkmes: identifikuoti 5, palyginti siauri (20–60 m pločio), 
ilgi (80–200 m ilgio) žvyringo paviršiaus lopai, kurie plane atrodo kaip žvyro koridoriai  
(3 pav.).  

Žvyro klodai susidarė vandenims išplovus smėlį. Tekantis vanduo formuoja optimalų 
nuolydį konkrečioje vietoje, o žvyras anuomet buvo tinkamiausias gruntas keliui.  

Pirmas „žvyro koridorius“ atsekamas 50 kvartale (3 pav., 1), atkarpoje nuo Bazilijonų 
g. 10, 12, maždaug 60 m pločio ruože. XV a. – XVI a. pradžios paviršiuje buvo žvyras (Giba-
vičius, 1962) arba žvyras su smėliu (Gibavičius, 1967). Bazilijonų vienuolyno vakarų korpu-
sas yra ant šios tėkmės (Вилутене, 1961). Jos tąsa aptikta po Filharmonija (Apanavičienė, 
1961). Tolimiausios šios tėkmės liežuvis aptiktas Didžiojoje g. ties Etmonų g. sankirta (Vaice-
kauskas, 1997). Toliau, šlaito nuolydžiui mažėjant, tėkmė lėtėjo ir srovė neišplaudavo smėlio, 
todėl palyginti lygioje Rotušės a. atkarpoje pirminį paviršių sudaro smėlis. Su šiuo „žvyro 
koridoriumi“ reiktų sieti ankstyvą Medininkų kelio trasą (iki 1506 m., kai dabartine Aušros 
Vartų g. buvo nutiestas vandentiekis). 

„Žvyro koridoriaus“ Aušros Vartų gatvėje neaptikta (Poška, 2001), nes ties Aušros 
vartais paviršinių vandenų perteklius (Liepkalnio šaltiniai + kritulių vanduo) nutekėdavo 
anuomet čia buvusiu upokšniu (užfiksuotas F. Getkanto plane) į dabartinę Šv. Dvasios gatvę. 

Antras „žvyro koridorius“ atsekamas Rūdninkų gatvėje, nuo Visų Šventųjų bažny-
čios. Driekėsi 54 kvartalo vakarų puse (3 pav., 2) pro dabartinio ŠMC teritoriją (Jackevičius, 
1965) iki Rotušės a. (Sabaliauskas, 1954), kur dar aptiktas žvyras, o už jų – smėlis (Gibavičius, 
1962). Vakarinė šio „žvyro koridoriaus“ pusė buvo Mėsinių g. linijoje (3 pav., 3), nusidriekusi 
iki 33–34 kvartalų ribos (Svirskienė, 1978). 
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3 pav. Žvyro koridoriais nusitęsusios pirmosios magistralinės Vilniaus gatvės (sud. A. Bautrėnas,  
R. Petrošius) (1 - nuo Bazilijonų g., tąsa pro filharmoniją Didžiosios/Etmonų g. sankryžoje; 2 - nuo 
Rūdninkų g. (Visų Šventųjų bažnyčia), pro ŠMC iki Rotušės; 3 - nuo Rūdninkų g. iki Vokiečių g.;  
4 - nuo Vilniaus/Dominikonų g. iki Stiklių/Dominikonų g. sankryžos, Šv. Jono g. sankryžos; 5 - nuo 
Gaono/Švarco g. sankryžos, lygiagrečiai Universiteto g. 6 - nuo Didžiosios/Švarco g. sankryžos, einant 
į š. Pilies g. iki Mykolo g.) 
Fig. 3. The location of watersources in Vilnius studied area (compiled by A.Bautrenas, R. Petrošius) (1st gravel 
corridor: from Bazilijonų str., continuation through the Philharmonic in Didžioji, Etmonų st. ( at the intersec-
tion); 2ond gravel corridor : from Rūdninkų str. (Church of All Saints), through the CAC to the Town Hall;  
3rd gravel corridor: from Rūdninkų str. to Vokiečių st.; 4 th gravel corridor: from Vilnius / Dominikonų str. to 
Stikliai / Dominikonų Str., St. Jono str. Intersection; 5 th gravel corridor: from Gaon Schwartz str. intersection, 
parallel to Universiteto str.; 6 th gravel corridor : from Didžiosios str., Švarco str. intersection to the north after 
Pilies str., to Mykolo str.) 

Trečias „žvyro koridorius“ susiformavo nuo Didžiosios ir Švarco g. sankirtos (3 pav., 6) 
(Svirskienė,  1978),  (14 gręžinys  (toliau tekste „gr.“))  ir tęsėsi į šiaurę po Pilies g. vakarinės 
pusės 25, 27, 29 pastatų eile (Vaitiekūnas, 1998), gr. 4-790, 5-790, 7-790, 17-790. Iš gretimų 
gręžinių matyti, kad jis išsiteko apie 27–40 m pločio ruože. Sprendžiant iš vietovės topogra-
fijos, tolesnė už Pilies ir Šv. Jonų gatvių sankirtos žvyro juostos tąsa turėjo driektis dabartinės 
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Pilies g. linija, kur reljefas sudaro tolygiai žemėjantį šlaitą. Tačiau atkarpoje iki Pilies g. 16 
nėra nė vieno gręžinio, patvirtinančio arba paneigiančio žvyro juostos tąsą. Pilies g. kasiniuo-
se ties 16 ir 14 namais po kultūriniu sluoksniu 94,7 m NN lygyje buvo sąnašinis smėlis. Tai 
patvirtina paviršinių vandenų tėkmes dabartine Pilies g. linija prielaidą – pašlaitėje, suma-
žėjus srovės greičiui, kaupdavosi nešmenys. Remdamiesi šiais duomenimis, iš esmės galime 
konstatuoti daugiau kaip 200 m atkarpoje buvus reguliarią paviršinių vandenų tėkmę. 

Ketvirtas „žvyro koridorius“ (3 pav., 5) atsekamas dabartinės Gaono g. linijoje nuo 
Švarco ir Gaono g. sankirtos (Vilutienė, 1961). Toliau paviršiniai vandenys, formavę žvyro 
juostą, pakrypo vakarine 24 kvartalo puse, lygiagrečiai dabartinės Universiteto g. (Vilutienė, 
1961), gr. 11-2176, 7-2176, 12-2176, 17-2176, 3-2/118-18, 2-2/118-334, 6-2/118-334 (Merkys, 
1963) iki terasos šlaito apačios. 

Penktas „žvyro koridorius“ (3 pav., 4) pastebėtas Vilniaus senamiesčio vakarų pusėje 
(24, 25, 27, 32, 35 kvartalų plote). Čia žemės paviršių, glūdintį XIV a. kultūrinio sluoksnio 
lygyje, sudaro daugiausia smėliai, o tarp šių smėlių abiejose Dominikonų g. pusėse nuo Vil-
niaus g. ir Dominikonų g. (Apanavičienė, 1960) iki Stiklių g. ir Dominikonų g. sankirtų (Vilu-
tienė, 1961), gr. 8-528, 6-528, 12-161, 10-161, 13-161, 9-161, 1-684, 2-284, 5-1811, atsekama 
žvyro juosta. Sprendžiant pagal nuolydžio statumo pjūvį (Apanavičienė, 1960), gr. 4-528/ 
smėlis, 3-528/smėlis, 12-528/žvyras, 11-528/smėlis, žvyro juosta išsiteko 35 m tarpe. Taigi jos 
plotas galėjo būti apie 20–25 metrų. Dominikonų g. ir Šv. Jonų g. sankirtoje (gr. 4-1811), da-
bartinės Dominikonų g. žvyro juosta įsilieja į žvyro juostą, esančią dabartinės Gaono g.  
(3 pav., 5) (Vilutienė, 1961), gr. 3-1811. 

Šios tėkmės mums svarbios tuo, kad jų trasos sutampa su Vilniaus magistralėmis: pir-
mas ir trečias žvyro koridoriai – su Medininkų keliu; antras žvyro koridorius – su Rūdninkų 
keliu; ketvirtas – su Rūdninkų kelio tąsa; penktas – su Trakų keliu. 

XV–XVI a. pertekliniai vandenys nuo Liepkalnio aukštumų buvo surenkami į gynybi-
nį griovį palei miesto sieną ir nukreipti Bazilijonų ir Pylimo gatvėmis į Vingrę. Taip buvo 
apsisaugota nuo perteklinių vandenų, juos dargi panaudojant miestui fortifikuoti. Pertekli-
nių vandenų plaunami plotai (50–56 kvartalai) nebuvo patrauklūs žmonėms apsigyvendinti. 
Pastačius miesto gynybinę sieną, kanalizavus paviršinius vandenis ir juos nukreipus dabar-
tinių Bazilijonų ir Pylimo gatvių trasa (ši vandenų trasa pažymėta F. Getkanto plane), 50–56 
kvartalai buvo per trumpą laiką urbanizuoti. 

Vilniaus m. gamtinių sąlygų antropogeninės transformacijos yra didelės, tai susiję su 
gamtinių sąlygų optimizavimu pagal kintančius visuomenės gamybos, gynybos ir gyvense-
nos poreikius. Įkuriant miestą vyravo izoliavimo ir mažų teritorijų zonavimo prioritetai. Nuo 
XIV–XV a. ribos ėmė reikštis jungimo ir pralaidumo prioritetai. 

Užpelkėjusios Neries terasos 

Tiriant miesto reljefą ir litologiją, aptikta, kad Neries I viršsalpinės terasos paviršius 
buvo pašlapęs, daug kur šaltiniuotas, kauburiuotas, daugelyje vietų durpingas. Šiame prieu-
piniame ruože kultūrinis sluoksnis svyruoja nuo 1 iki > 4 m. Dėl pirminio paviršiaus nely-
gumo nedideliame atstume būna dideli kultūrinio sluoksnio skirtumai. Storiausi technoge-
ninio sluoksnio storiai užfiksuoti buv. tvenkinių vietoje 2 kvartale, Liauksmino g. vakarų 
gale, Raudonojo Kryžiaus ligoninės sodelyje 1 kvartalo vakarų dalyje (Archeologinis Vil-
niaus atlasas, 2006). Užpelkėjusios daubos aptiktos tarp Ž. Liauksmino g., K. Sirvydo g., 
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Gedimino prospekto ir Tilto g., o Mokslų akademijos bibliotekos kiemo viduramžių topog-
rafija rodo ten buvus smėlio kyšulį pelkių apsuptyje (Vaitkevičius, 2003; 2010). Pastarieji 
gamtiniai duomenys sutampa su Bychovco kronikos teiginiu – ten buvusi kunigaikščių kre-
mavimo vieta. 

Šaltiniuotas ir raižytas Neries I viršsalpinės terasos paviršius labiau tiko ūkinei veiklai 
(ten buvo patrankų liejykla, Marso laukas – poligonas, ganyklos ir daržai) negu apgyven-
dinimui. 

Upelių vagų rekonstrukcija 

Išnykę mažieji Vilniaus upeliai beveik netyrinėti nei archeologiniais, nei kitais meto-
dais. Daugiausia informacijos apie juos randama senuose miesto planuose, iš kurių sužino-
me, kad tankiausias smulkių upelių tinklas buvo kairiajame Neries krante, Antakalnyje. De-
šiniajame krante, Šnipiškėse, Saltoniškėse ir Žvėryne, upelių būta mažiau – planuose pažy-
mėti keturi (Jurkštas, 1990). Ir dar keturis intakus, be Vingrės, turėjo Vilnia: iš Žiupronių (dar 
vadinamų Misionierių) šaltinių tekėjo Druja (Jurkštas, 1990), nedidelis upelis arba dirbtinai 
iškastas kanalas buvo pačiame Senamiesčio centre, smulkus šaltinėlis pažymėtas Užupyje, o 
iš rytų šį rajoną ribojo dar vienas nemažas, apie 750 m ilgio, intakas (1808 m. Vilniaus m. 
kadastrinis planas). 

Tiriant miesto litologiją, išskirta drėgna teritorija dabartinės S. Daukanto aikštės vie-
toje. Užpelkėjusi Neries ir Vilnios santaka pažymėta senuose Vilniaus planuose kaip geomet-
riškai tvarkingų dirbtinių tvenkinių grupė (XVIII a. Vilniaus m. planas iš J. G. M. Fiursten-
hofo rinkinio; 1808 m. kadastrinis Vilniaus m. planas). 

Į pietvakarius nuo slėnio, Šv. Jurgio bažnyčios kalvagūbrio papėdėje, išryškėja vande-
ningos raguvos kontūrai (Vaicekauskas, 2003). Jos išilginis profilis žemėja šiaurės rytų kryp-
timi. Tai galėjo būti natūrali arba dirbtinės kilmės upelio vaga. 

Kitų smulkių upelių slėniai aptikti po Odminių ir Labdarių gatvėmis (Daminaitis, 1996). 
Dauguma slėnių fiksuoti ribotame plote, trūksta duomenų apie jų tikslią kryptį, vagų ištakas 
ir santakos vietą.  

Vingrės upelis pažymėtas beveik visuose senuosiuose Vilniaus m. planuose (1648 m. 
F. Getkanto planas; Vilniaus m. planas iš J. G. M. Fiurstenhofo 1793 m. rinkinio; 1808 m. 
Vilniaus m. planas).  

XIX a. devintajame dešimtmetyje Vingrių šaltiniai per parą duodavo po 110 tūkst. kibi-
rų vandens (apie 1100–1200 m3/d) (Juodkazis, 2006). Prie Vingrių šaltinių buvo įrengiami 
vandens rezervuarai. Istoriko T. Narbuto nuomone (Jurkštas, 1990), Vingrių vanduo kanalais 
buvo išvedžiotas į daugelį tuometinio miesto vietų. Šaltinių vanduo buvo panaudojamas 
miesto gynybos sistemai sustiprinti, taip pat kaip geriamasis vanduo.  

Įvertinus Vilniaus m. orografiją, remiantis rašytine ir kartografine informacija, re-
konstruotas tekėjusio upelio „kelias“. 1750 m. J. G. M. Fiurstenhofo Vilniaus m., o planą  
(4 pav.) sutapatinus su rekonstruoto reljefo topografiniu žemėlapiu M 1:10 000, atkurta senoji 
Vingrės upelio vaga (5 pav.). 

Vingrės upelis prasidėjo Neries upės IV viršsalpinės terasos šlaite, kurio absoliutinis 
aukštis 108–118 m, santykinis aukštis 21–31 m, šlaito plotis – 500–700 metrų.  

Pagal 2014 m. rekonstruotą Vilniaus m. reljefą (Vaitkevičius, red., 2014), Vingrės upe-
lio ištakos buvo 117 m abs. aukštyje. Upelis tekėjo giliai įsirėžusių Neries ir Vilnios upių link 
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reljefo nuolydžio kryptimi apie 1142,0 metrus. Upės vidutinis nuolydis – 24 cm/km. Vingrė 
didžiąją savo kelio atkarpą sroveno aiškia raguva dabartinių gatvių (Pylimo, Liejyklos, L. 
Stuokos-Gucevičiaus) vietomis ir 89 m abs. aukštyje įtekėjo į Vilnios upę iš kairės pusės. Nu-
nykus Vilnios senajai vagai, Vingrė „naudojosi“ jos vaga nuo Katedros aikštės iki Vrublevs-
kių bibliotekos ir iki santakos su Nerimi (Vaitkevičius, red., 2014). Išanalizavus senąją kartog-
rafinę medžiagą, galima teigti, kad Vingrės upės atkarpa nuo Katedros aikštės iki santakos 
su Nerimi ties Vrublevskių biblioteka – senoji Vilnios vagos dalis, kuri XIX a. pabaigoje 
galutinai „paslėpta“ po žeme. 

 
4 pav. 1750 m. J. G. M. Fiurstenhofo Vilniaus m. planas 
Fig. 4. Vilnius city plan by G. M. Fiurstenhof, 1750 

 
5 pav. Vingrės upelio išilginis profilis, pagal 1750 m. J. G. M. Fiurstenhofo planą (sudarė R. Petrošius) 
Fig. 5. Longitudinal profile of Vingre stream (compiled by R. Petrošius) 
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Upelių slėniai ir griovos raižė miesto teritoriją, su vandeniu arba jau be jo. Sapiegų 
parke tryško fontanas. Iškarpoje iš 1808 m. Vilniaus m. plano (6 pav.) matyti, kad tarp dviejų 
Kalnų parko kalvų į Nerį įteka upelis (prie dabartinio Sluškų kvartalo). Tai puikus pavyzdys, 
kaip upelis buvo atgaivintas. Šalia rekonstruoto Sei Shin En šaltinio Sluškų kvartale Antakal-
nyje įkurtas Japonų kultūros centras (inicijavo dailininkė D. Dokšaitė). Prie jo rekonstrukcijos 
teoriškai ir praktiškai prisidėjo geografė R. Morkūnaitė, geologas M. Kaminskas, geofizikas 
R. Petrošius – GTC darbuotojai.  

 
6 pav. 1808 m. Vilniaus m. planas su pažymėtu upeliu Antakalnyje ties Sluškų rūmais 

Fig. 6. The city plan  with fixed stream in Antakalniai near Sluškai rooms 

XX a. viduryje išskirtos teritorijos, netinkamos užstatymui dėl užpelkėjimo, blogos 
upių krantų būklės. Todėl daug šaltiniuotų vietų Neries ir Vilnios pakrantėse XX a. viduryje 
nusausintos iškasus šulinius su vandens nuleidimo kanalais į Neries ir Vilnios upes.  

Išvados 

• Pertekliniai vandenys, tekėję nuo ketvirtos Neries slėnio terasos, suformavo Senamiesčio 
teritorijoje žvyro koridorius, panaudotus kaip magistralių trasos, kuriomis ėjo pagrindi-
nės miesto gatvės: Pilies g., Didžioji g., Dominikonų g., Universiteto g. Šios žvyro korido-
riais nusitęsusios gatvės datuojamos XIV a. 
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• XVI a. iškastas kanalas nuo Aušros vartų upokšnio palei miesto gynybinę sieną drenavo 
perteklinius dabartinio Liepkalnio rajono vandenis, kas sudarė palankesnes sąlygas šiam 
plotui įsisavinti. 

• Sudėtingas Neries pakrančių reljefas, daugiausia įtakotas gausių smulkių upelių (van-
dentėkmių), užpelkėjusių plotų ir šaltinių, lėmė Vilniaus m. užstatymo kryptį viduram-
žiais. Miestas plėtėsi ne palei Neries upę, o gilyn palei Vilnią. 

• Vingrės upelis, tekėjęs aiškiai išreikšta raguva dabartinėmis Pylimo, Liejyklos, L. Stuokos-
Gucevičiaus gatvėmis, įtekėjo į Vilnią ties Katedros aikšte. Nunykus senajai Vilnios vagai, 
Vingrė iki XIX a. pabaigos „naudojosi“ jos vaga nuo Katedros aikštės iki Vrublevskių bib-
liotekos ir iki santakos su Nerimi.  

Padėka. Autoriai dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už mokslininkų grupės projekto „Gamtinių sąlygų 
transformacijos Lietuvos miestuose (I etapas, XIV – XVIII a. Vilniaus pavyzdžiu)“parėmimą. 
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Summary 

In this article, we present knowledge about the canalized and forgotten small streams of Vilnius. 
They have survived in some places of the city, but already with straightened bends, and with a relati-
vely straight bed flowing into the rivers Neris or Vilnia.The natural conditions determined that the city 
of Vilnius was established in the edge stretch of the last glacier, where complex natural processes took 
place, forming the relief of the territory and abundant waters in it. It is not known that the inhabitants 
of Vilnius have ever suffered from droughts or water shortages, except in cases when there was a lack 
of drinking water due to the fact that the city was surrounded by a defensive wall in the 16th century 
or due to the weakness of old water supply. Each inter-hill and ditch had its own stream. 

In the early period, streams were used for defense purposes, to meet the household needs of 
society, and for old Vilnius companies. Spring water has been used for urban water supply since the 
17th century. From the city plan, which was issued in 1893 (there‘s a stream marked that flows from 
the Hill of the Three Crosses, the slope of the Northeast), we know that the Curved (Kreivasis) Moun-
tain was watery. This is important while assessing the living conditions of the city, established there.  

Vingre stream was one of the most significant streams for the city. After the construction of the 
city wall, Vingre stream acquired a defensive function. Rivers Vilnia and Vingre "framed" the Old 
Town. When the old riverbed of Vilnia has decayed, river Vingre "used" its riverbed from the Cathedral 
Square to the Wrublewski Library and to the confluence with river Neris. 

During the study of the lithology of the historical period of Vilnius, based on the location of 
gravelly rocks, a temporary water flows (former riverbeds) of Vilnius were discovered. These flows are 
important due to the fact that the first main streets of Vilnius stretched along their routes: Domininko-
nų-Universiteto (old), Mėsinių-Rūdininkų-Gaono-Universiteto (old), Didžioji-Pilies. Because of these 
flows, a network of Vilnius streets was formed. 

The bed of the river Cedronas is connected with the canal of river Neris. Below the south-wes-
tern direction of the former Trinapolis Monastery stretches a swampy lowland with several bodies of 
water located in the valley, extending (from the mouth of the river Cedronas) in a southwesterly direc-
tion to the river Neris (at the former University of Education). The origin of these water bodies is linked 
to the river Neris canal. 
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