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PRATARMĖ

Akmenės rajonas – unikalus savo geologine sandara, nes tik čia dienos šviesoje, žemės paviršiuje
galima pamatyti paslaptingosios juros sistemos uolienas, rankomis paliesti dinozaurų laikų gyvūnų
liekanas – fosilijas. Papilės atodangų (Papilėje, priešais geležinkelio stotį, Jurakalnio griovoje,
Papartynėje) juros sistemos uolienos yra unikalios Baltijos regione ir turi pasaulinę mokslinę reikšmę.
Akmenės rajone eksploatuojamas vienintelis Baltijos regione triaso sistemos margaspalvio molio
Šaltiškių karjeras. Jame ir permo klinties Karpėnų bei Menčių karjeruose galima tirti kitur Lietuvoje
paviršiuje nematomų uolienų išeigas, imti įdomius pavyzdžius, apžvelgti neįprastą kraštovaizdį.
Akmenės rajone galima pamatyti ir palyginti net keturių skirtingų geologinių sistemų – permo,
triaso, juros ir kvartero metu susidariusias skirtingas uolienas. Yra ir ledlaikio palikimas – didžiulių iš
Skandinavijos ledyno atridentų riedulių.
Venta, Virvyčia nuo paskutiniojo ledlaikio pabaigos nepailsdamos skobė kraštovaizdį,
kurdamos ne tik erdvius slėnius, atidengiančius geologinių periodų uolienas, bet ir kurdamos unikalius
atragius, kokių nerastume kitų upių slėniuose. Ventos apylinkėse aptiktas didžiulio ežero nuosėdų
klodas, liudijantis apie prieš 70–30 tūkst. metų buvusį rūstų klimatą ir čia vešėjusią tundros augmeniją.
Tokių ežerų radimviečių visame Baltijos regione yra vos kelios.
Geologinių objektų įvairovė Akmenės rajone yra didžiulė ir unikali. Nuo seno ji traukė geologų
dėmesį, o dabar šios žinios tampa vis svarbesnės ir platesnei visuomenei.

Amonitas (A. Niciaus nuotr.)

Dėka geologinių reiškinių įvairovės šis kraštas neabejotinai gali vadintis Akmenės geoparku.
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T YRIMŲ ISTORIJA
Papilės atodangos – seniausiai Lietuvoje tiriamas geologijos objektas
Aš patsai ing pakalnę Papilės važiavau
Ir, norint daugel daiktų akmeningų gavau,
Pamatė muilininkai, kuriems tai patiko,
Mažne visus atėmė, man nedaug paliko.
Vienok ir paskutinius, kas tik yr surenku.
Visus Tavi nusiunčiu, sau vieno nelieku.
Bet, jei nori daugesniai tokių akmenaičių,
Rašyk pas kunigaikštį vyskupą žemaičių.
Ant jo žemės Papilėj yr šiokių ir tokių,
Kaip kirminų ir varlių, akmenų visokių.
Jis anų kiek norėsi, tiek gal liept pririnkti,
Bet man senam ir luošam prider nepaslinkti.
Dionizas Poška
Gromata pas Tadeušą Čackį

Papilės juros atodangos yra seniausiai tiriami (maždaug nuo 1825 metų) ir didžiausio mokslininkų
geologų dėmesio sulaukę Lietuvos geologiniai objektai, o tyrimų rezultatai skelbti keliuose šimtuose
publikacijų.
Papilės geologijos ir geomorfologijos bruožus bei unikalius objektus, jų ilgą ir įdomią tyrimo
istoriją keliose publikacijose išsamiai yra apibendrinę dr. Augustinas Linčius ir prof. Algirdas Gaigalas.
Ypač išsamiai šio krašto geologiją aprašė prof. A. Gaigalas Papilei skirtoje monografijoje (iš serijos
„Lietuvos valsčiai“), išleistoje 2004 metais.
Pagal A. Linčių, bene pirmasis, kuris Papilės atodangoje ir kitose Ventos upės slėnio vietose
aptinkamus senovės gyvių suakmenėjimus palaikė muziejinėmis vertybėmis, buvo Baublių muziejaus
įkūrėjas Dionizas Poška, berods 1811 m. lankęs Ventos pakrantes ir čia pasirinkęs keliasdešimt
eksponatų. O Papilės atodangos, kaip unikalios geologinės įžymybės, populiarumo pradžia galima
laikyti 1825–1826 metus (inž. Jano Ulmano tyrimai ir gausių fosilijų konstatavimas). Po to Vilniaus
universiteto profesorius Eduardas Eichvaldas atodangose prie Papilės pirmasis atpažino ir moksliškai
aprašė juros sistemos uolienas, kai kurias fosilijas (1830, 1868 m.). Papilės geologine sąranga (taigi ir
Papilės atodanga) domėjosi, paleontologinių, litologinių, stratigrafinių tyrinėjimų išvadas skelbė įvairių
šalių mokslininkai: 19 amžiuje – vokiečių geologas L. Buchas (1841 m.), Peterburgo Kalnakasybos
instituto profesorius G. Sokolovas (1844 m.), Tartu universiteto profesorius K. Grevingkas (1859,
1861 m.), vokiečių geologas A. Jenčas (1886 m.), rusų geologas S. Nikitinas (1886 m.), lenkų
paleontologas J. Semiradskis (1889 m.), E. Šelvinas (1894 m.); 20 amžiaus pirmoje pusėje – K. Bodenas,
E. Krenkelis, V. Vecelis, R. Brinkmanas, M. Kaveckis, J. Dalinkevičius, Č. Pakuckas; 20 amžiaus antroje
pusėje – J. Kisnėrius, A. Grigelis, L. Rotkytė, P. Šimkevičius ir kiti. Pažymėtina, kad panevėžiečio
Č. Chmielevskio inciatyva Ventos upės pakrantėse, vadinasi, ir Papilės atodangoje, 1900 ir 1903 metais
rinktos gausios fosilijų kolekcijos pateko į Karaliaučiaus, Miuncheno, Tiubingeno universitetų,
Peterburgo Kalnakasybos instituto muziejų ekspozicijas ir buvo prieinamos daugeliui tyrėjų.
Lietuvos, tame tarpe ir Akmenės rajono, uolienas ir fauną tyrinėjo Frederikas Dubua de
Monpere. Savo tyrimų duomenis1830 metais jis paskelbė straipsnyje „Geognostinės pastabos apie
Lietuvą“. Akmenės rajono prekvartero uolienų paplitimas pavaizduotas pirmame Lietuvos
geologiniame žemėlapyje (tuo metu vadintame geognostiniame), kurį 1831 m. sudarė Frederikas
Dubua de Monpere. Papildytą žemėlapį 1836–1837 metais sudarė žymusis Ignas Domeika.
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje Geologinio komiteto pavedimu Eduardas Tolis atliko šiaurės
Lietuvos ir Kurlando geologinę nuotrauką. Šiaurės Lietuvoje jis tyrė kvartero nuogulas, aprašė naujus
Klykolių ir Mažeikių gręžinių pjūvius, Žagarės ir Bauskės apylinkių devono sistemos dolomite rado
svarbių faunos liekanų.
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Profesorius Mykolas Kaveckis 1925–1931 metais organizavo geologines ekspedicijas, kurių
metu buvo tirta ir cechšteino klintis Akmenės rajone.
Profesorius Juozas Dalinkevičius 1932–1939 m. tyrė prekvartero sluoksnius Akmenės rajone.
Tarpukario Lietuvoje permo sluoksniai tirti ir kaip naudinga iškasena. Tai buvo pagrindinis šio Lietuvos
energetinio komiteto darbas (Jodelė, Damušis, 1939, 1940).
M. Tomašauskas 1924 metais aprašė Ventos (iki Viekšnių), Vadaksties, Dabikinės ir kitas
atodangas, kuriose aptiko kvartero, juros, triaso molio ir permo (cechšteino) klinties.
1926 m. Vegerių–Sablauskių vietovėje pirmą kartą buvo gręžta cechšteino baltoji klintis, kitos
karbonatinės uolienos, paimti uolienų pavyzdžiai cheminei sudėčiai nustatyti.
1938 m. tirta klintis Akmenės rajono Karpėnų, Menčių ir Vegerių apylinkėse. Tam tikslui buvo
išgręžta naujų gręžinių, iš kurių surinkti uolienų pavyzdžiai laboratoriniams tyrimams. Buvo gauta
išsamesnės informacijos apie klinties atmainas bei cheminę sudėtį, nurodytos vietos, kur lengviausia klintį
eksploatuoti.
1940 m. buvo tiriamos Menčių, Sablauskių, Karpėnų ir Vegerių apylinkės, išgręžti iki 30 m gylio
28 gręžiniai. Uolienų pavyzdžių laboratorinė analizė patvirtino, kad klintis yra beveik be priemaišų ir
tinka geros kokybės cemento gamybai.
Po antrojo pasaulinio karo daugiausia rūpintasi permo sluoksnių naudingų iškasenų telkinių
tyrimu, lygia greta vyko stratigrafiniai, geocheminiai, kartografiniai, hidrogeologiniai, geofiziniai ir
kitokie tyrimai. Šį etapą reiktų įvardinti kaip detalių permo klinties tyrimų etapą. Jo pradžioje buvo
pastatytas Naujosios Akmenės miestas ir Akmenės cemento gamykla, kurios žaliava – permo klintis ir
triaso molis. Vakarinėje darbų ploto dalyje buvo išgręžta labai daug paieškinių ir žvalgybinių gręžinių.
1959 metais P. Suveizdis tyrė paleokarstą, gerai matomą Karpėnų karjere, antrinius permo sistemos
uolienų pakitimus bei naujai susidariusius epigenetinius mineralus bei uolienas.
Triaso molis buvo tirtas kaip žaliava cemento gamybai.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Akmenės krašto naudingąsias iškasenas tyrė
V. Stankevičius, G. Juozapavičius, V. Piepolienė, J. Kličius, B. Pinkevičius ir kiti. Geologinį kartografavimą
1:50 000 masteliu plėtojo J. Bitinas, R. Šečkus, L. Korabliova, A. Jusienė, P. Aleksa, A. Grigienė ir kiti.
Geologinio paveldo objektus, kvartero paleogeografiją tyrė A. Grigienė, J. Satkūnas.
Lietuvos geologijos tarnybos geologijos fonde yra virš 60 geologinių tyrimų ataskaitų, o
geologinės bibliografijos duomenų bazėje – keli šimtai publikacijų įvairiais Akmenės rajono
geologijos klausimais.
Juros sluoksnių atodangos, triaso molio karjeras o pastaruoju metu vis labiau ir Ventos
paleoežero dariniai traukia tyrėjus, pažintines ekskursijas. Juros sistemos uolienų atodangos Ventos
slėnyje yra Jurakalnio griovoje, prie Papartynės malūno ir kitur. Tai įdomūs pažintiniai objektai,
tarnaujantys mokymo tikslams. Čia kasmet lankosi geologijos specialybės studentai, rengiami įvairūs
projektai, švietimo renginiai.
Pastarąjį penkmetį Lietuvos geologijos tarnyba ir Ventos regioninis parkas Akmenės rajone
organizavo nemažai mokslinių seminarų, konferencijų.
LLiieettuuvvoossssttrraattiiggrraaffiinniiaaiippaaddaalliinniiaaii,,kkuurriieem
mssssuutteeiikkttiiA
Akkm
meennėėssrraajjoonnoovviieettoovvaarrddžžiiųųppaavvaaddiinniim
maaii:
Vidurinė jura. Kelovėjo aukštas. Vidurinis poaukštis. Papartynės (Papartinės) svita (J2pr). Smėlis,
oolitinis smiltainis, geležingas mergelis, klintis (iki 20 m). Pavadinta Papartynės kaimo Lietuvoje vardu.
Stratotipas – Papilės atodanga Nr. 1.
Vidurinė jura. Kelovėjo aukštas. Apatinis poaukštis. Papilės svita (J2pp). Molingas smėlis, juodas
molis (iki 30 m). Pavadinta Papilės miestelio Lietuvoje vardu. Išskyrė A. Grigelis (1960). Stratotipas –
Papilės atodanga Nr. 1 ir Papilės miestelio gręžinys Nr. 3.
Viršutinis permas. Kazanio aukštas. Naujosios Akmenės svita (P2nk). Klintis, dolomitas, mergelis (iki
70 m). Pavadinta Naujosios Akmenės miesto Lietuvoje vardu. Išskyrė P. Suveizdis (1962). Stratotipas –
Naujosios Akmenės karjeras, parastratotipas – Stančaičių gręž. 357,4–404,5 m gylyje. Anksčiau svita buvo
skaidoma į apatinius – Karpėnų ir viršutinius – Menčių sluoksnius. Sluoksniai pavadinti Akmenės rajono
vietovių vardais.
Viršutinis devonas – apatinis karbonas. Famenio–turnėjo aukštai. Klykuolių serija D3–C1kl.
Pavadinta Klykolių kaimo vardu. Dalijama į viršutinio devono Škervelės, apatinio karbono Letižos,
Paplakos ir Nicos svitas. Išskyrė J. Dalinkevičius (1939).
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Česlovo Pakucko (1898–1965) amonitų kolekcijos,
surinktos Papilės atodangose XX a. pirmoje pusėje,
ekspozicija Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto
geologijos muziejuje (J. Satkūno nuotr.)

Nemažai paleontologinių radinių iš Papilės atodangos yra sukaupęs Vilniaus universitetas, Lietuvos
geologijos ir geografijos institutas, Papilės vidurinės mokyklos muziejus. Juros sistemos fosilijos
eksponuojamos ir daugelyje Europos muziejų, todėl galime sakyti, kad dėka juros sistemos uolienų,
Akmenės žemės dalelių yra pasklidę daugelyje pasaulio vietų.

Roplio stuburo slankstelis Geologijos ir geografijos muziejuje
(V. Mikulėno nuotr.)

DIDIEJI ATRADIMAI DAR ATEITYJE
2010 metų liepą Akmenės rajone, Šaltiškių triaso sistemos molio karjere, šalia eroduojamų juros
sistemos nuogulų, rasti trys stuburinių gyvūnų dantys. Juos aptiko geologai Milda Mickutė ir Gžegožas
Dubovskis. Dantys buvo tiriami, juos aprašė Andrejus Spiridonovas (Vilniaus universitetas). Nustatyta,
kad vienas iš rastų dantų priklauso neatpažintos rūšies rykliui.

Ryklio dantis (A. Spiridonovo nuotr.)
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Kiti du dantys, kurių vienas yra 1,2 cm, o kitas – 1,4 cm ilgio, priklauso jūriniams ropliams,
remiantis jų sandara, tikėtina – Goniopholis (?) genties jūriniams krokodilams. Pastebėta, kad Šaltiškių
karjere šalia tipinės jūrų faunos liekanų: gausių amonoidų, belemnitų, pilvakojų moliuskų ir pečiakojų,
dažnai aptinkamos ir suanglėjusios sausumos augalijos liekanos. Šių, skirtingose aplinkose gyvenusių
organizmų liekanų mišinys rodo, kad šioje teritorijoje klostėsi priekrantės jūrinės nuogulos.

Juros periodo jūrinių krokodilų dantys (A. Spiridonovo nuotr.)

Iki šiol Papilėje rastas tik vienas dinozaurų laikų (juros sistemos) gyvūno stuburo slankstelis
(saugomas Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto muziejuje).
Minėti radiniai liudija, kad juros sistemos uolienose, kurios atsidengia Ventos regioniniame
parke ir jo apylinkėse, tikėtina rasti ir dinozaurų liekanų...

FITOZAURŲ PĖDSAKAI VEDA Į AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJŲ
2010 metais tarptautinės lauko ekspedicijos metu Šaltiškių molio karjere rastos fitozauro fosilijos. Jas rado
geologas ir stuburinių paleontologas Grzegorz Niedźwiedzki (Varšuvos universitetas), biologijos fakulteto
doktorantas Stephen L. Brusatte (Gamtos istorijos muziejus Niujorke), Robert Bronowicz (Miunchenas),
Tomasz Sulej (Varšuva). Tai pirmosios mezozojaus laikų fosilijos Baltijos regione: du žandikaulio fragmentai
ir trys fitozauro dantys (archosauriform roplių grupė).
2011 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos geologijos tarnybai buvo perduotas siuntinys iš Lenkijos su
šiuo unikaliu radiniu.
2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos geologijos tarnyba perdavė Akmenės krašto muziejui
fitozauro liekanas, pernai rastas Šaltiškių molio karjere. Dvi žandikaulio liekanos ir trys dantys jau
eksponuojami Akmenės krašto muziejuje šalia akmenų kolekcijos.
Mezozojaus eros stuburinių gyvūnų fosilijos labai retas radinys ne tik Lietuvoje, bet visame
Rytų Baltijos regione (Latvijoje, Estijoje, Rusijos Kaliningrado srityje). Apie Baltijos regione gyvenusius
mezozojaus eros ryklius ir bestuburius yra nemaža duomenų, tačiau mažai žinoma apie gyvūnus,
gyvenusius dinozaurų laikais. Taip yra matyt todėl, kad Rytų Baltijos regionas tuo metu buvo 40°
šiaurės platumoje ir sąlygos gyventi stambiems stuburiniams buvo gana nepalankios.
Šiaurės pusrutulyje triaso fitozaurų fosilijos randamos regionuose iki 45° šiaurės platumos. Šis
rajonas šiek tiek platesnis, nei šiuolaikinių krokodilų paplitimas (30° šiaurės ir pietų platumos; Markwick,
1998). Dėl nepilnai ištirtų teritorijų, fitozauro fosilijų radimviečių pasiskirstymas gali būti dar didesnis.
Tyrėjų nuomone fitozaurų fosilijos – unikalus radinys, moksliniu požiūriu reikšmingas visam Baltijos
regionui ir gretimiems kraštams.
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Nauji eksponatai rodomi Akmenės krašto muziejuje (I. Virbickienės nuotr.)

Fitozaurų fosilijų radimvietės pasaulio paleožemėlapyje. Vėlyvojo triaso fitozaurų radimvietė Lietuvoje
pažymėta žvaigždute

Vietovė Šaltiškių molio karjere, kuriame buvo
rastos fitozauro fosilijos įtraukta į Paleobiologijos
duomenų bazę, jai suteiktas numeris 114996

Fitozauro atradėjai:
S. L. Brusatte, P. Szrek
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http://somewhereelse.com.au/?cat=7

Fitozaurai (Phytosaures) – išnykusi vėlyvojo
triaso stambių, pusiau vandeninių roplių
Archozaurų grupė. Fitozaurai priklauso
Phytosauridae šeimai. Jie turėjo ilgą snukį
(kaukolės dydis gali siekti daugiau kaip 120 cm),
buvo gerai šarvuoti, savo dydžiu (apie 5 m
ilgio), išvaizda ir gyvenimo būdu labai panašūs į
šiuolaikinius krokodilus, gyveno ežeruose,
upėse ir pelkėse. Pavadinimas „phytozaur“
(augalėdis roplys) yra labai klaidinantis, šių
roplių žandikalių ir dantų struktūra aiškiai rodo, kad fitozaurai buvo plėšrūnai. Pirmasis juos aprašė
G. Jaeger (1828), jis tyrinėjo augalėdžius roplius ir fitozaurai buvo klaidingai prie jų priskirti.
Fitozaurai labiausiai buvo paplitę triaso periode prieš 205–250 mln. metų. Jų fosilijų randama
Vidurio Europoje, Šiaurės Amerikoje, Indijoje, Maroke, Tailande ir Madagaskare. Jų randama ir
ankstyvosios juros uolienose.
Akmenės krašte rastos fitozauro fosilijos yra pati šiauriausia fitozaurų radimvietė – 45° šiaurės
platumos, kur vėlyvojo triaso metu Pangėjos kontinente buvo Akmenės kraštas. Todėl Akmenės
fitozauro radimas teikia labai svarbių naujų žinių apie fitozaurų biogeografiją. Tampa aišku, kad
fitozaurų išplitimas yra kiek platesnis, nei iki šiol žinoma.
Kitas svarbus faktas yra tas, kad fitozauro liekanos, aptiktos Šališkių karjero raudonajame
molyje, kuris skiriamas ankstyvojo triaso – Nemuno svitai. Iki šiol pasaulyje rasti fitozaurai yra
skiriami vėlyvojo triaso laikotarpiui, ši aplinkybė kelia klausimą apie Šaltiškių molio karjero
priklausomybės ankstyvajam triasui pagrįstumą.

Fitozauro dantys (G. Niedzwiedzk i nuotr.)

Fitozauro žandikaulio fragmentai (G. Niedzwiedzki nuotr.)

9

Fitozauro liekanos (I. Virbickienės nuotr.)
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RELJEFO KILMĖ IR KVARTERO STORYMĖ

Akmenės rajono kvartero geologinis žemėlapis (sud. A. Jusienė) ir pjūvis V–V‘
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Akmenės rajonas yra Ventos vidurupio lygumoje, kurią suformavo galingasis skulptorius iš šiaurės –
paskutinysis (geologų vadinamas – Vėlyvojo Nemuno laikmečio) ledynas.
Ventos vidurupio lyguma plyti 75–103 metrų aukščiau dabartinio Baltijos jūros lygio. Ventos
vidurupio lygumą smulkiau dar galima suskirstyti į Ventos, Balėnų, Laižuvos ir Papilės moreninių
lygumų fragmentus bei Akmenės gūbriuotą moreninę lygumą.
Tirpstant ledynui, tekančio vandens srautai bei dubumose pasitvenkę ledo tirpsmo vandenys
gerokai apskalavo ir išlygino ledyno paliktą moreninės lygumos paviršių. Ledyninį reljefą iš dalies
pakeitė ir po ledlaikio vykę įvairūs geologiniai procesai: dirvos slinkimas šlaituose (solifliukcija), erozija,
įšąlas, pelkėdara ir kt., tačiau svarbiausią darbą atliko upės – nepailstančioji Venta ir veržlioji Virvyčia,
išskobę erdvius terasuotus slėnius, kurie labai paįvairina lygumos kraštovaizdį.
Akmenės kraštą prieš 25–20 tūkstančių metų dengė Ventos vidurupio ledyninė plaštaka,
atsiskyrusi nuo pagrindinio ledyninio srauto, slinkusio pietų kryptimi. Ten, kur gulėjo Ventos vidurupio
plaštakos ledynas, dabar plyti iš ledyno sąnašų – pagrindinės morenos – sudaryta lyguma plokščiu,
banguotu ir gūbriuotu paviršiumi. Vietomis morenines nuogulas dengia nestora ledyno tirpsmo vandens
srautų suklotų birių smėlingų-žvirgždingų (fliuvioglacialinių) nuogulų danga. Gana platūs prieledyninių
marių pasitvenkusiame stovinčiame vandenyje nusėdusių smėlio ir, rečiau, molio sluoksniai
(limnoglacialinės nuosėdos).
Akmenės gūbriuotoje moreninėje lygumoje išsiskiria du drumlinų (arba drumlinoidų) laukai,
sudaryti iš ištęstų, viena kryptimi orientuotų lygiagrečių moreninių pakilumų (drumlinų) ir tarp jų
tįsančių tarpdrumlininių pažemėjimų, dažniausiai užpildytų kadaise tarp drumlinų tekėjusių ledyno
tirpsmo vandens srautų sąnašomis. Dabar šie pažemėjimai neretai užpelkėję. Drumlinai ilgosiomis
savo ašimis ištįsę juos sukūrusio ledyno plaštakos slinkimo kryptimi. Jie susidarė aktyvaus ledo ir
pagrindo uolienų sąlyčio zonoje dėl skirtingo atskirų ledo tėkmių ledyno pade greičio ir dėl to
atsiradusio šoninio spaudimo.
Intensyvus neigiamų formų išlyginimas vyko pelkėjimo metu, kada esant pastoviam drėgmės
pertekliui uždaruose pažemėjimuose kaupėsi biogeninės nuogulos – durpės. Šiaurės rytinėje
Akmenės rajono dalyje gausu įvairios formos ir dydžio žemapelkių bei nenustatyto tipo pelkių,
užpildančių nenuotakius reljefo pažemėjimus.
Tarp Viekšnių ir Naujosios Akmenės 70–80 metrų aukštyje virš dabartinio Baltijos jūros lygio
plyti Ventos vidurupio lyguma, o aukščiausia šių apylinkių vieta, kas įdomiausia – yra Kamanų pelkė,
pačiame Akmenės seniūnijos pakraštyje. Jos centrinė dalis pūpso 86 metrų virš jūros lygio arba 5–10
metrų aukščiau, nei aplinkui plytinti lyguma. Taigi Kamanos – ne bala, o kalnas!
Kamanų pelkės durpės, paleobotaninių tyrimų duomenimis, pradėjo formuotis ankstyvajame
atlantyje ir šis procesas nepertraukiamai tęsėsi per visą subborealį bei subatlantį. Didžiąją Kamanų pelkės
dalį užima aukštapelkė, pasižyminti paviršiaus mikroreljefo įvairove. Čia koncentriškai išsidėsčiusius volus ir
duburius keičia kupstuoto ir kauburiuoto mikroreljefo plotai bei įvairaus dydžio klampynės, kuriose telkšo
daugybė ežerokšnių.
Pažvelkime, kas gi slūgso giliau po dirvožemiu. Akmenės krašto kvartero nuogulų storymėje
vyrauja moreninės nuogulos, paliktos penkių skirtingų ledynų, slinkusių per Lietuvą per pastarąjį
milijoną metų (kvartero periodą). Žvelgiant į kvartero nuogulų pjūvius, matyti, kad kvartero darinių
storis yra nuo 20 iki 100 metrų. Seniausia – Dzūkijos ledyno morena – kol kas aptinkama tik ledyno
išskobtuose ir vandens proveržių išplautuose slėniuose – paleoįrėžiuose. Ten pat slūgso ir ją
dengiančių to paties ledyno tekančio tirpsmo vandens suklotų (fliuvioglacialinių) nuogulų sluoksnis.
Pokvarterinio paviršiaus įdubimuose aptinkamos ir Dainavos ledyno moreninės nuogulos. Žymiai
plačiau paplitusi Žemaitijos ledyno morena, vietomis padengta fliuvioglacialinėmis nuogulomis ir
limnoglacialinėmis nuosėdomis. Šios nuogulos paplitusios visame rajone. Medininkų ledyno morena
taip slūgso visur. Kai kur virš jos slūgso ir Medininkų laikotarpio fliuvioglacialinės nuogulos. Į pietryčius
nuo Viekšnių aptinkamas didžiulio ežero, tyvuliavusio prieš 70–30 tūkst. metų, nuosėdų klodas. Šios
nuosėdos atsidengia Ventos, Virvyčios ir Avižlio upių atodangose. Visame Akmenės krašte vientisu
(nuo kelių iki 30 metrų storio) sluoksniu slūgso paskutiniojo ledyno palikta morena. Viršutinė šių
nuogulų dalis betarpiškai atsidengia žemės paviršiuje, formuodama dabartinio reljefo pagrindą.
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Kamannų pelkės erdvinis vaizdas (sudarė
P. Aleksa)

Kamanų pelkė yra apie 6 km į šiaurės
vakarus nuo Akmenės. Ji – viena didžiausių
Lietuvos aukštapelkių. Jos plotas – beveik
2396 ha. 1979 metais čia buvo įkurtas
Kamanų valstybinis rezervatas. Jo plotas –
3935 ha, o apsauginės zonos plotas 1542 ha.

Ventos apylinkėse prieš 33 tūkst. metų gyvavęs paleoežeras (sudarė J. Satkūnas)
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VENTA VENTA ....

Ventos upės slėnis (A. Niciaus nuotr.)
Didžiausia krašto upė – Venta – tekėdama paveldėtu ledyno tirpsmo vandens išgraužtu slėniu,
pakaitom tai gilindamasi, tai klostydama sąnašas suformavo dvi viršsalpines terasas bei salpą, vingių
skardžiuose atidengė ne tik ledyninių nuogulų, bet kai kur ir daug senesnių – juros sistemos uolienų
klodus.
Ventos upės slėnis – svarbiausias kraštovaizdžio elementas Akmenės rajone. Slėnis, įsirėžęs į
raudono riedulingo priemolio ir priesmėlio moreninę lygumą, kurią paliko Nemuno apledėjimo Baltijos
stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledynas. Ventos slėnio gylis Papilės apylinkėse siekia nuo 18 iki 24 metrų.
Upės vandens lygis prie atodangos priešais geležinkelio stotį yra apie 72 m aukščiau dabartinio Baltijos
jūros paviršiaus. Šiaurvakariau nuo Papilės Ventos vandens paviršiaus absoliutinis aukštis yra 68,2 metrų.
Slėnio plotis Papilėje siekia iki 300–400 metrų. Vandens gylis upėje nevienodas, nuo 0,4 m iki 2 m ir
didesnis duburiuose. Upės vagoje anksčiau būdavo matyti gausybė iš ledyninių sąnašų išplautų eratinių
riedulių, kurių diametras dažniausiai 0,7–1 m, retai pasitaikydavo didesnių, iki 2 metrų. Rieduliai daugiausia
yra Fenoskandijos kristalinių uolienų atplaišos, daugiau nei 600 kilometrų pleistoceno ledynų atneštos į
Lietuvą. Papilėje Venta daro staigius posūkius. Tekėdama iš rytų, upė keletą kartų pasisuka. Iš pradžių,
darydama vingį, ji krypsta į kairę, toliau – į dešinę ir žemiau už tilto, bažnyčios ir kapinių – vėl į kairę. Žemiau
buvusio malūno palei tiltą upės slėnis siaurėja. Toje vietoje tarp gana aukštų krantų Venta daro posūkį ir
griaužia dešinįjį krantą.
Įgaubtuose vingių posūkiuose Ventos šlaitai yra statūs, nuo seno ardomi upės šoninės erozijos,
ypač pavasario potvynių. Išgaubtuose vingiuose matyti terasų pakopos. Juose išryškėja trijų aukščių terasų
aikštelės. Dvi terasos yra viršsalpinės, kurias neužlieja potvynių vanduo. Aukštesnioji viršsalpinė terasa
pakilusi aukščiau upės vandens lygio 10–12 m, žemesnioji – vos 3–5 metrus. Pastaroji retkarčiais pakraščiais
semiama potvynio vandens. Prie pat vagos šliejasi žemos salpinės terasos atkarpos. Ventos vagos plotis
nevienodas (25–70 m), vidutiniškai jis yra apie 41,6 metro. Upės vagos nuolydis nėra didelis: 0,96 m per
vieną kilometrą. Išplatėjusiose vagos atkarpose seklesnėse vietose pasitaiko vandens žolių salos. Upės vaga
dumblėja. Dumblą sulaiko vandens augalų sąžalynai.
Ties Papile Venta vidutiniškai prateka 10,4 m3 vandens per sekundę, toks yra jos vidutinis debitas.
Maksimalus debitas padidėja iki 36,9 m3/s, minimalus – 0,15 m3/s būna vasarą ir 0,10 m3/s žiemą. Vandens
lygio aukščių svyravimas per metus siekia iki 4 metrų.
Ventos upės slėnis ir kai kurie jos intakai pragraužė kvartero ledynmečių nuogulas ir atidengia
senesnių geologinių sistemų (permo, triaso, juros) uolienas, nuogulas ir nuosėdas. Todėl čia gausu jų
atodangų.
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GILIEJI ŽEMĖS GELMIŲ SLUOKSNIAI
POKVARTERINIO PAVIRŠIAUS RELJEFAS

Po kvartero sluoksniais esantis senųjų uolienų paviršiaus žemėlapis (sudarė J. Bitinas)

Akmenės krašto pokvarterinis paviršius labai paveiktas ledynų egzaracijos ir jų tirpsmo vandenų
erozinės veiklos. Pokvarteriniame paviršiuje atsidengia vandens erozijai ir kitiems denudaciniams
procesams nevienodai atsparios uolienos – vakarinėje ir pietinėje rajono dalyse plyti juros ir triaso
sistemų dariniai, rytinėje ir vidurinėje rajono dalyse atsidengia devono uolienos, atsparesnės aukščiau
paminėtiems procesams. Vakarinėje rajono dalyje aptikti negilūs paleoslėniai, įrėžti į lengviau
išplaunamus triaso molius. Žemiausias pokvarterinio paviršiaus lygis (žemiau – 15 m abs. a.), yra
paleoįrėžyje pietvakarinėje rajono dalyje. Ploteliai, kur pokvarterinis paviršius aukščiausiai iškilęs
(viršija 90 m abs. a.), yra Šaltiškių apylinkėse.

GEOLOGINĖ SANDARA
Akmenės rajono geologinį pjūvį sudaro apatinio proterozojaus kristalinio pamato uolienos, taip pat
paleozojaus: kambro, ordoviko, silūro, devono, permo, triaso, juros uolienos ir kvartero sistemų dariniai.
Geologinis pjūvis pilnesnis vakarinėje ploto dalyje. Tuo tarpu rytinėje ploto pusėje pokvarteriniame
paviršiuje atsidengia devono uolienos. Čia pateiktas sluoksnių apibūdinimas pradėtas nuo viršutinio
devono sluoksnių, atsidengiančių pokvarteriniame paviršiuje ir matomų geologiniame pjūvyje.
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Akmenės rajono prekvartero geologinis žemėlapis M 1:300 000 (sudarytas pagal J. Bitino, J. Čyžienės duomenis)

Geologinis pjūvis per Akmenės rajono Karpėnų, Menčių klinties, Šaltiškių molio karjerus ir Papilės atodangą
(sudarė J. Bitinas; sutartiniai ženklai viršutiniame pav.)
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PALEOZOJUS
Paleozojaus pjūvį Akmenės rajone sudaro devono ir permo sistemų uolienos.

DEVONO SISTEMA
VIRŠUTINIS SKYRIUS
Kuršių (Kursos) regioninis aukštas
Kuršių svita (D3kr). Svitos uolienos paplitę beveik visame dabartiniame Akmenė rajone, jų storis – 9–
12 metrų. Jos darniai slūgso ant Joniškio svitos Gruzdžių pluošto uolienų. Svitą sudaro
susisluoksniuojantys mergelis ir klintis. Mergelis žalsvai pilkas, labai molingas. Klintis netolygiai
molinga, pilka, gniutulinė. Visame pjūvyje gausu faunos detrito (daugiausia krinoidėjų ir brachiopodų
liekanos). Svitos uolienoms būdinga gniutulinė tekstūra.
Akmenės regioninis aukštas
Akmenos svita (D3ak). Svitos uolienos darniai slūgso ant Kuršių svitos uolienų. Lietuvoje Akmenos
svitos uolienas išskyrė J. Dalinkevičius 1956 metais. Pagal tuometinį suskaidymą Akmenos svita apėmė
ir Mūrių svitos uolienas. Svitos susidarymas susijęs su regresyvia vėlyvojo famenio jūrinio baseino faze,
kuriam atskirais laikotarpiais buvo būdingas anomalus druskingumas. Svitos pjūvyje vyrauja
margaspalvis dolomitas: šviesiai pilkas, pilkas su žalsvu ar melsvu atspalviu, vietomis su rusvu ir rusvai
violetiniu atspalviu, dažnai aleuritingas ir molingas, kietas, silpnai kaverningas ir plyšiuotas. Daugelyje
gręžinių svitos pjūvyje sutinkami nuo žalsvai pilkų iki violetiniai pilkų su rudomis dėmėmis domerito,
molingo domerito, rečiau klintingo domerito tarpsluoksniai. Dažnai domeritas smėlingas. Bendros
svitos uolienų pjūvio ypatybės: molingumas padidėjęs apatinėje, smėlingumas – viršutinėje pjūvio
dalyse. Svitos uolienų storis yra 6,5–10 metrų.
Mūrių regioninis aukštas
Mūrių svita (D3mr). Lietuvoje Mūrių svita pirmą kartą išskirta J. Dalinkevičiaus kaip Švetės sluoksnių
apatinė (α) dalis. Svitos apimtį ir sudėtį patikslino P. Liepinis (1951). Svitą sudaro molio, smiltainio,
smėlio ir domerito sluoksniai. Tarp jų aptinkama rausvai violetinių dolomitizuotų smiltainiųkriauklainių, sudarytų iš brachiopodų branduolių. Šiaurinėje Lietuvoje svitos viršutinė riba dėl facinės
kaitos neaiški ir išvedama sąlyginai pagal raudonai pilko smiltainio kraigą. Šis smiltainis padengtas
raudonai violetiniu Švetės svitos moliu. Mūrių svitai būdinga staigi facinė regresyvaus ritmo kaita.
Akmenės rajone svitos pjūvyje kinta smiltainių, smėlių, molių pluoštai. Uolienos stratigrafiškai darniai
slūgso ant Akmenos svitos uolienų. Svitos storis kinta nuo 9 iki 15 metrų.
Švetės regioninis aukštas
Švetės svita. (D3šv). Lietuvoje Švetės svita išskirta J. Dalinkevičiaus ir yra suskaidyta į tris dalis: apatinę(α), vidurinę-(β) bei viršutinę-(γ), Vėliau, 1948 m., apatinė Švetės sluoksnių dalis, pažymėta raide (α),
buvo pervadinta į Mūrių sluoksnius. Švetės pavadinimas duotas pagal nepilną stratotipinį pjūvį,
atsidengiantį Švetės upės atodangose prie Žagarės.
Akmenės rajone apatinė svitos dalis labiau smėlinga ir sudaryta iš susisluoksniuojančio
smiltainio, molio, aleurolito, kartais pilkai violetinės spalvos. Viršutinę, karbonatingesnę pjūvio dalį
sudaro susisluoksniuojantis smiltainis, smėlingas dolomitas, domeritas, aleurolitas. Šiaurinėje Lietuvos
dalyje vyrauja smėlingos ir molingos facijos. Svitos pilnas (ten kur ji dengiama Žagarės svitos uolienomis)
storis siekia iki 38 metrų.
Žagarės regioninis aukštas
Žagarės svita (D3žg). Svitos uolienos paplitę šiaurės vakarinėje rajono dalyje. Svitą sudaro dolomitas.
Apatinę svitos pjūvio dalį sudaro daugiau kaverningas banguotai sluoksniuotas rusvai pilkos spalvos
dolomitas, viršutinę – „cukriškas“ labai kietas, kaverningas pilkos spalvos dolomitas. Svitos storis siekia
iki 10–14 metrų.
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PERMO SISTEMA
Permo sistemos uolienos paplitusios didžiojoje Akmenės rajono dalyje – jų nėra tik nedideliuose
ploteliuose rytiniame ir šiauriniame rajono pakraštyje. Permo sistemos nuosėdos pradėjo kauptis po
didelės sedimentacinės pertraukos, todėl čia yra tik viršutinio skyriaus uolienų. Permo uolienos
transgresyviai slūgso ant viršutinio devono uolienų. Permo sistemą sudaro Naujosios Akmenės svitos
karbonatinės uolienos – tai jūrinės karbonatinės facijos, pirmojo sedimentacinio ciklo transgresyvi
nuosėdų serijos cehšteininė dalis. Uolienų pirminį slūgsojimą stipriai paveikė alpinio laikotarpio
tektoniniai judesiai.
VIRŠUTINIS SKYRIUS
Kazanio aukštas
Naujosios Akmenės svita (P2nk). Svitos uolienos paplitę didžiojoje Akmenės rajono dalyje – jų nėra tik
nedideliuose ploteliuose rytiniame rajono pakraštyje. Šios svitos uolienas pietinėje ir vakarinėje Akmenės
rajono dalyje dengia triaso molinga storymė, šiaurinėje rajono dalyje – vietomis (nedideliais ploteliais) juros
sistemos uolienos. Permo uolienos – daugiausia klintis, kurios pradinė medžiaga susiklojo jūrinėje aplinkoje.
Klintis yra netolygiai ir nevienodai intensyviai paveikta antrinių procesų, tokių kaip dolomitizacija, tirpinimas ir
medžiagos išnešimas, dūlėjimas. Dėl dolomitizacijos dalis klinties pavirto dolomitu, dalis – nevienodu laipsniu
dolomitizavosi. Svitos uolienų storis siekia iki 45 m, vidutinis svitos uolienų storis apie 25–35 metrai.
MEZOZOJUS
Mezozojaus pjūvį Akmenės rajone sudaro triaso ir juros sistemų uolienos.

TRIASO SISTEMA
Triaso sistemos molis
Triaso periode Lietuvoje vyravo sausringas dykumų klimatas, gyvūnijos bei augalijos buvo mažai. Tai rodo
marga (raudona, ruda, violetinio ir žalsvo atspalvio) molių, aleuritų ir smiltainių storymė, beveik neturinti
organinių liekanų ir labai vienodai atrodanti visame išplitimo plote. Bendras triaso sluoksnių storis
pietvakarių Lietuvoje yra per 200 m, ir ten jie slūgso 250–350 m gylyje, o Akmenės ir Mažeikių rajonuose
aptinkami arti paviršiaus, matomi Vadaksties atodangose, Šaltiškių karjere netoli Papilės.
Daug diskutuojama, kaip atsirado margos triaso nuogulos. Išvadas sunku daryti, nes skurdi
paleontologinė medžiaga, nedaug atodangų ir pačios nuosėdos unikalios – beveik visame pasaulyje jų
spalva yra marga (vyrauja raudona). Tokių pačių, kaip Lietuvoje, triaso nuosėdų galima aptikti visoje Rusijos
europinėje dalyje, Vidurio ir Vakarų Europoje. Raudonų triaso uolienų yra ir Amerikos žemyne. Šios plačiai
paplitusios vienodos, be jūrinės faunos, margos (raudonos) smėlingos ir molingos nuosėdos, tyrinėtojo
D. Nalivkino nuomone, yra dykumų ar subdykuminių sričių (karšto ir periodiškai sauso klimato), plačių
nenuotakių įdubų aliuvio sankaupos ir deltos. Tai primena dabartines savanas, tačiau anksčiau nebuvo tiek
daug žolių, nuo kurių, kaip organinės medžiagos, raudona uolienų spalva būtų galėjusi pakisti į melsvai
žalsvą. Senojo aliuvio nuosėdos galėjo įgyti raudoną spalvą ir vėliau, t. y. jau nusėdus mineralinės medžiagos
dalelėms ir prasidėjus diagenezei. Mat, irstant biotito ir raginukės mineralams, išsiskiria laisva geležis ir ji
(hematitas, arba geležies oksidas) padengia plona raudona plėvele kitus, nesuirusius mineralų grūdelius. Ši
oksidacija pagreitėja ir dėl gruntinio vandens cirkuliavimo paviršiniuose nuosėdų sluoksniuose.
Ankstyvojoje triaso sistemos epochoje margoms nuosėdoms susidaryti Lietuvoje turėjo būti
dvi svarbiausios sąlygos: 1) dykuminis (aridinis ar pusiau aridinis) klimatas ir 2) nenuotaki dumbanti
lyguma.
Triaso sistemos uolienos paplitusios vakarinėje ir pietinėje Akmenės rajono dalyje. Triaso
uolienos slūgso ant permo uolienų, o jas dengia daugiausia kvartero dariniai, vietomis – juros.
Akmenės rajone aptinkamos triaso sistemos uolienos priskirtos apatiniam skyriui – indžio aukštui,
Nemuno svitai.
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APATINIS SKYRIUS
Indžio aukštas
Nemuno svita (T1nm). Svitos uolienos slūgso ant viršutinio permo Naujosios Akmenės karbonatinių
uolienų. Geologinėje praeityje triaso dariniai dengė visą dabartinį Akmenės rajoną, bet dėl įvairių
denudacinių procesų šiame plote liko ne visur. Svitos padas dažniausiai smėlingas ir aleuritingas. Tai
dažniausiai 0,5–1 m storio sluoksnis (kai kur ir storesnis), sudarytas iš melsvai pilko aleurito su retais
šviesiai pilko itin smulkiagrūdžio smėlio lęšiais. Aleuritas ir smėlis feldšpatinės-karbonatinės-kvarcinės
sudėties. Svitos pagrindinę pjūvio dalį sudaro raudonai rudas, rudas su pilkais ir melsvai pilkais, kartais
violetiniai pilkais tarpsluoksniais ir dėmėmis, aleuritingas ir smėlingas-aleuritingas molis su retais
melsvai pilkais ir pilkais aleurito ir smiltainio tarpsluoksniais, kuriuose aptinkami ploni klinties ar
dolomito tarpsluoksniai. Vietomis aptinkami tarpsluoksniai, kur molis palaipsniui pereina į molingą
mergelį. Akmenės rajone triaso molis eksploatuojamas Šaltiškių karjere.

JUROS SISTEMA
Juros periodas

Juros uolienų paplitimo schema Lietuvoje

Juros periodas – tai Žemės raidos laikotarpis,
prasidėjęs maždaug prieš 205 mln. metų ir
baigęsis prieš 145 mln. metų. Jo trukmė –
60 mln. metų. Jura yra vidurinis mezozojaus
eros periodas, prieš jį buvo triaso periodas, po
jo sekė kreidos periodas. Jura yra viena
detaliausiai ištirtų geologinių sistemų.
Detalesnis juros periodo skirstymas pagrįstas
amonitų fosilijų tyrimais. Periodo pavadinimas kilęs nuo Juros (Juragebirge) kalnų Prancūzijoje ir
Šveicarijoje. Šį geologinį terminą pirmasis pavartojo 1822 m. A. Humboltas.
Juros periode suskilo Pangėjos superkontinentas. Skilimas prasidėjo pietinėje Šiaurės Atlanto
vandenyno dalyje, atsiskyrė Laurazija (šiauriniai kontinentai) nuo Gondvanos (pietinių kontinentų).
Gondvanos skilimas tęsėsi toliau, Pietų Amerika atsiskyrė nuo Afrikos kontinento. Taip susidarė Atlanto
vandenyno užuomazgos, bet juros periode jis buvo ne ką platesnis nei dabartinė Raudonoji jūra.
Atskiri Gondvanos segmentai judėjo šiaurės kryptimi, lėtai sukdamiesi prieš laikrodžio rodyklę.
Užsidarė senovinis Mongolijos–Ochotsko vandenynas, susijungė Pietų ir Šiaurės Kinija. Ugnikalniai
riftų zonose į žemės paviršių išliejo didžiulis kiekis bazaltinės lavos, tai galėjo stipriai lemti gyvojo
pasaulio evoliuciją.
Juros periodo viduryje prasidėjo pasaulinio vandens lygio kilimas, dideli sausumų plotai buvo
užtvindyti sekliomis jūromis. Periodas pasižymėjo šiltu bei drėgnu (humidiniu) klimatu. Šiam periodui
būdinga augmenija – paparčiai ir plikasėkliai. Jūrose klestėjo foraminiferai (pirmuonys) ir amonitai
(galvakojai moliuskai), buvo daug pečiakojų, dvigeldžių ir pilvakojų moliuskų, pinčių ir koralų.
Juros periodas – milžiniškų roplių (dinozaurų) atsiradimo ir klestėjimo laikotarpis. Atsirado
skraidantys ropliai ir pirmieji paukščiai (Archaeopterix), buvo gausu žuvų. Žinduoliai dar buvo
primityvūs ir reti. Jurai baigiantis, pasirodė pirmieji gaubtasėkliai augalai.
Juros sistemos uolienos yra paplitę Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje, slūgso jos 60–300 metrų
gylyje nuo žemės paviršiaus, ir tik Papilės apylinkėse yra matomos atodangose. Žymiausia iš jų –
Papilės atodanga, tyrinėjama maždaug nuo 1825 metų.
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Ankstyvosios ir viduriniosios juros metu Lietuvoje vyravo kontinentinės sąlygos, atskirais
laikotarpiais susidarydavo nedideli kontinentiniai baseinai, kuriuose klostėsi smėlingos ir molingos
nuosėdos, turinčios augalų liekanų. Šios liekanos vietomis vėliau virto rusvosiomis anglimis.
Juros sistemos uolienų išplitimas, lyginant su triaso sistemos uolienomis, šiek tiek mažesnis.
Juros sistemos uolienos beveik visur slūgso ant triaso amžiaus uolienų, retai – ant permo ir devono.
Juros sistemos uolienų struktūrinis-tektoninis planas artimas triaso ir vėlyvojo permo periodų planui.
Juros sistemos pado gylis kinta nuo – 380 m šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje iki +60 m pietrytinėje
dalyje.
Juros sistemos uolienos Akmenės rajone paplitę atskirais ploteliais. Toks šios sistemos nuogulų
paplitimas nulemtas įvairių denudacinių procesų – geologinėje praeityje jos slūgsojo daug plačiau.
Labiausiai juros nuosėdų paplitimo plotas sumažėjo dėl ledynų egzaracijos ir jo tirpsmo vandenų
erozijos. Juros sistemą Akmenės rajone sudaro vidurinio ir viršutinio skyriaus uolienos.
VIDURINIS SKYRIUS
Kelovėjo aukštas
Kelovėjo aukštą dabartinio Akmenės rajono teritorijoje sudaro apatinio poaukščio Papilės, vidurinio
poaukščio Papartinės ir viršutinio poaukščio Skinijos svitos.
Papilės svita (J2pp). Svitos dariniai slūgso nedarniai, su stratigrafine pertrauka ant apatinio triaso
Nemuno svitos molių. Šiaurinėje rajono dalyje vietomis (nedideliais ploteliais) su stratigrafine pertrauka
nedarniai slūgso ant permo uolienų. Kelovėjo aukšto apatinio poaukščio uolienas sudaro smėlis, aleuritas,
aleuritingas smėlingas molis su smulkiadispersinės organinės medžiagos netolygiai pasiskirsčiusia
priemaiša. Aptinkama apanglėjusios medienos gabalų. Svitos pade dažnai slūgso aleuritingo smėlingo
molio tarpsluoksnis, dažniausiai kelių metrų storio. Svitos storis Akmenės rajone siekia iki 14 metrų. Papilės
atodangoje, atkasus viršutinę šios svitos dalį, šiems sluoksniams buvo suteiktas Papilės svitos vardas. Šioje
atodangoje, Papilės svitos viršutinėje dalyje, L. Rotkytės duomenimis, slūgso geltonas smulkaus rupumo
smėlis. Atskiri smėlio lęšiai geležingi. Smėlis vietomis įstrižai sluoksniuotas, turi tamsiai pilko molio
tarpsluoksnių ir molio apvalainukų. Faunos nerandama – nuosėdos klostėsi dažniausiai uždaruose
kontinentiniuose baseinuose, trumpais laikotarpiais, kartais į tuos baseinus plūsteldavo ir gana gėlas jūros
vanduo. Tokiuose baseinuose pH buvo rūgštinis, vandenyje nebuvo ištirpusių karbonatinių medžiagų –
nepalanki terpė gyventi faunai turinčiai kriauklinį šarvą.
Papartinės svita (J2pr). Svitos dariniai dažnai nedarniai slūgso ant vidurinės juros Papilės svitos
uolienų, vietomis apatinio triaso Nemuno svitos darinių. Papartinės svitos uolienos paplitę nedideliais
ploteliais. Jas sudaro aleurito ir smėlio nuogulos su karbonatinės, vietomis su molingos medžiagos
priemaiša. Aleurito ir smėlio dalelės dažniausiai silpnai, kartais ir stipriau sucementuotos karbonatine,
vietomis – molio medžiaga. Rečiau karbonatinė medžiaga aptinkama plonų smėlingos klinties arba
mergelio tarpsluoksnių pavidalu. Kadangi sluoksniai yra kondensuoti (susidarę jūroje arti kranto, dažnai
bangomūšos zonoje, veikiant sedimentaciniams ir išplovimo procesams), svitai būdinga faunos detrito ir
šlamo gausa. Papartinės svitos uolienos Akmenės rajone yra iki 1–4 metrų. Papilės atodangoje, L. Rotkytės
duomenimis, Papartinės svitos pade (2,9 m storio)
slūgso konglomeratiška smėlio ir molio uoliena,
kurios spalva nuo šviesiai geltonos iki tamsiai
rudos. Randama amonitų faunos: Kosmoceras
castror Rein., K. Obductum Buck. Sąlytyje su Papilės
svitos smėliu susidaręs gargždas ir faunos detritas.
Svitos viršutinėje dalyje (0,5 m sluoksnis) čia
slūgso pilkas smėlis, viršutinėje dalyje dėl molio
priemaišos purvinai pilkos spalvos, smulkutis,
žėrutingas, karbonatingas, labai molingas.
Randama dvigeldžių, brachiopodų faunos, gausūs
kirmėlių šliaužiojimo takai (susidarę vamzdeliai).
Šiai svitai pavadinimas suteiktas pagal Papartynės
vietovę, kur Ventos slėnyje Papartinės svitos
sluoksniai išeina į žemės paviršių.
Papartynės atodanga (G. Mikalausko nuotr.)
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Skinijos svita (J2skn). Svitą sudaro vyraujantis molis su smėlio tarpsluoksniais. Molis juodas ir tamsiai
pilkas, smėlingas ir aleuritingas, karbonatingas, žėrutingas, gausiai turintis smulkiadispersinės organinės
medžiagos su piritizuotų dumblių liekanomis ir piritizuotais dumbliaėdžių šliaužiojimo takais, su slysmo
paviršiais. Aptinkamos amonitų, foraminiferų, dvigeldžių faunos liekanos, įvairaus storio smėlio, dažniausiai
aleuritingo ar aleuritingo molingo tarpsluoksniai. Papilės atodangoje, L. Rotkytės duomenimis, svitos pade
(1,2 m storio) slūgso rusvai geltonas, įvairaus rupumo karbonatingas silpnai sucementuotas, vietomis
kietas smiltainis su faunos (dvigeldžių) detritu, su apanglėjusios medienos liekanomis. Aukščiau (0,5 m)
slūgso tamsiai ruda kieta, smėlinga, geležinga klintis. Randama fauna – stipriai persikristalizavę
brachiopodai ir dvigeldžiai. Aukščiau (1 m) slūgso rusvai geltonas smulkutis, labai molingas, labai
geležingas kietas smiltainis su juodo molio horizontaliais intarpais. Nustatyta amonitų fauna – Kosmoceras
transitionis Nik., Kosmoceras cf. Compressum Quenst., gausu dvigeldžių. Atodangoje Skinijos svitą užbaigia
2,8 m storio molio sluoksnis, virš kurio slūgso kvartero nuogulos. Molis juodas, žėrutingas, labai smėlingas,
karbonatingas, kai kur su geležingo (limonitizuoto) rusvai gelsvo smėlio tarpsluoksniais, su pilko molingo,
žėrutingo smėlio lęšiais. Molyje aptikti trys oolitinio siderito tarpsluoksniai. Gausios belemnitų nuolaužos,
kita fauna reta.
VIRŠUTINIS SKYRIUS
Oksfordžio aukštas
Ąžuolijos svita (J3až). Svitos dariniai Akmenės rajone paplitę nedideliame plote Papilės miestelio
apylinkėse, aplink Jurakalnį, darniai slūgso ant Skinijos svitos uolienų. Tai šios svitos apatinės dalies
(apatinio oksfordžio poaukščio) uolienos – juodas riebus žėrutingas molis, šiek tiek karbonatingas su
limonitizuoto (geltono) smiltainio tarpsluoksniais. Jame paleontologų surasta ir apibūdinta gausi
amonitų fauna: Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum Nik., Cardioceras (Plasmatoceras)
tenuistratium Bor., Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense Bod. Svitos storis Jurakalnio atodangoje –
3,5 metro.

Amonitas (J. Satkūno nuotr.)
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TEKTONINIS RAJONAVIMAS
Tektoniniu-struktūriniu atžvilgiu Akmenės rajonas yra Baltijos sineklizės šlaite. Baltijos sineklizė yra
stambiausia struktūra Lietuvoje ir viena iš stambiausių Rytų Europos platformos pietvakariniame
pakraštyje, apimanti visą Lietuvos Baltijos akvatoriją ir beveik visą Lietuvos teritoriją, išskyrus pačią
rytinę ir pietrytinę jos dalį. Akmenės rajono vakarinė dalis patenka į Rytinį sineklizės šlaitą, vidurinė,
vietomis rytinė – į pirmąją sineklizės priešlaičio pakopą, rytinis pakraštys – į tarppakopinę sineklizės
pakraščio zoną. Rajono teritorijoje yra ir dvi III eilės tektoninės struktūros – subplatuminės krypties
pakopos, ribojamos tektoninių lūžių. Šiaurinė rajono dalis patenka į Akmenės pakopą, iš pietų
ribojamą Akmenės lūžio, pietvakarinė dalis – į Telšių pakopą, kuri vidurinėje ir pietrytinėje dalyje
pereina į Šiaurės Lietuvos pakopą. Rytinis rajono pakraščio plotelis patenka į IV eilės struktūrą,
Skaistgirio pakilumą, išskirtą Šiaurės Lietuvos pakopoje.

Akmenės rajono tektoninio rajonavimo schema M 1:300 000 sudaryta pagal kristalinio pamato paviršiaus
slūgsojimą (pagal K. Sakalausko, 1996 m. duomenis)
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AKMENĖS RAJONO NAUDINGOSIOS IŠKASENOS

Akmenės rajono detaliai ir parengtiniai išžvalgytų naudingųjų iškasenų išteklių (mln. m3) žemėlapis
(sudarė J. Gudonytė)

Akmenė iš kitų Lietuvos kraštų išsiskiria naudingųjų iškasenų įvairove ir gausa, ne veltui Akmenės
pavadinimas susijęs su akmeniu. Akmenės rajone yra surasta klinties, dolomito, molio, durpių, žvyro
bei smėlio telkinių bei perspektyvių plotų. Detaliai ir parengtiniai išžvalgyti ištekliai sudaro 1,9 proc.
visų Lietuvos klinties, dolomito, molio, durpių, žvyro bei smėlio išteklių.
Bene didžiausias pramoninės reikšmės Akmenės krašto žemės gelmių turtas yra klintis. Klinties klodas
slūgso po 3–18 m kvartero, rečiau juros arba triaso nuogulomis. Klinties klodo storis 5–28 metrai.
Lietuvoje žinoma dešimt klinties telkinių ir perspektyvių plotų, net devyni iš jų yra Akmenės rajone (tik
vienintelis Bražiškių plotas, kuriame apskaičiuoti prognoziniai ištekliai, yra Šiaulių rajone, dalis patenka
į Akmenės rajoną). Penki telkiniai yra detaliai išžvalgyti: Karpėnai, Menčiai, Narbučiai, Sablauskiai ir
Vegeriai. Detaliai išžvalgytų klinties išteklių kiekis 2011-01-01 būklei sudaro 194 mln. m3. Dvi įmonės
kasa klintį Karpėnų ir Menčių telkiniuose, viena įmonė turi leidimą pradėti kasybos darbus Narbučių
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telkinyje. Karpėnų klintis daugiausia naudojama cemento ir kalkių gamyboje. Menčių telkinio klintis
anksčiau dideliais kiekiais buvo naudojama gaminti statybines ir technologines kalkes bei klintmilčius
rūgščių dirvų kalkinimui, o šiuo metu nedaug klinties išteklių naudojama aktyvuotų miltelių, kalcio
karbonato ir itin mažais kiekiais klintmilčių gamybai.

Dideli klinties ištekliai, be tradicinio jų naudojimo cemento, statybinių kalkių ar klintmilčių
gamybai, galėtų aprūpinti karbonatine žaliava cukraus, superfosfato, odos, trąšų pramonę, o švarios ir
labai švarios klinties atmainos galėtų rasti pritaikymą popieriaus, kalcio karbido, sodos, chlorkalkių
gamyboje, vandens nuotėkų ir dūmų valymui. Esant dabartiniam gavybos intensyvumui vien tik detaliai
išžvalgytų klinties išteklių užteks daugiau kaip 200 metų.
Be to, Akmenės rajone dar yra trys klinties telkiniai parengtiniai išžvalgyti: Alkiškiai, Bokštai ir
Pakalniškiai (išteklių juose yra apie 363 mln. m3), o Bambalų plote apskaičiuoti prognoziniai ištekliai
(45 mln. m3).
Po klintimi Narbučių telkinyje yra dolomito išteklių – detaliai išžvalgyti dolomito ištekliai sudaro
20,5 mln. m3, parengtiniai išžvalgyti – 35 mln. m3. Dolomitas tinka skaldos gamybai.

Šaltiškių molio karjeras (J. Čyžienės nuotr.)

Kita pramonei reikalinga žaliava yra molis. Akmenės rajone surasti 2 molio cementui telkiniai –
Alkiškiai ir Šaltiškiai (II sklypas), kuriuose detaliai išžvalgyti ištekliai 2011-01-01 sudaro 47,8 mln. m3,
parengtiniai išžvalgyti – 15,7 mln. m3. Šiuo metu molis kasamas tik Šaltiškių telkinyje, giliausiame apie
50 metrų gylio Lietuvos karjere. Šaltiškių (II sklypas) apatinio triaso molio karjeras yra apie 15 km į
pietus nuo Naujosios Akmenės. Molio klodo storis apie 100 metrų, tačiau ištekliai skaičiuojami iki
+40 m absoliutaus aukščio (išžvalgyti) ir +20 m absoliutaus aukščio (parengtiniai išžvalgyti). Dėl mažo
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šarminių metalų kiekio, silikatinio ir aliumosilikatinio modulių, molis yra geras priedas prie Karpėnų
telkinio klinties, gaminant cementą. Gamybos aprūpinimas detaliai išžvalgytais Šaltiškių telkinio molio
ištekliais pagal 2007 metų lygį – 42 metai.
Apie 4 mln. m3 molio išteklių dar yra nuo 1972 m. užleistame Alkiškių karjere.
Dar vienas Akmenės krašto žemės turtas – durpės. Reikšmingesni yra trylika durpių telkinių –
trys detaliai išžvalgyti (Eibučiai, Karpėnai (Lydomiškis), Lebeliai) bei dešimt parengtiniai išžvalgytų
telkinių (keturi iš jų – saugomose teritorijose). Lebelių telkinį eksploatuoja UAB „Durpeta“. Durpės tinka
naudoti kurui bei žemės ūkyje. Detaliai išžvalgyti durpių ištekliai Akmenės rajone 2011-01-01 būklei
sudaro 18,9 mln. m3, parengtiniai išžvalgyti – apie101 mln. m3. Šie ištekliai tesudaro 3,6% visų Lietuvos
durpių išteklių.
Žvyras ir smėlis yra plačiausiai paplitusi Lietuvoje naudingoji iškasena. Tačiau Akmenės rajone
nėra daug žvyro ir smėlio telkinių. Žvyro ir smėlio ištekliai Akmenės rajone tesudaro 0,1% visų Lietuvos
žvyro ir smėlio išteklių kiekio. Tik du žvyro telkiniai (Decinė–Bambalai ir Pakalniškiai) yra detaliai
išžvalgyti ir naudojami. Detaliai išžvalgytų žvyro išteklių likutis 2011-01-01 būklei yra 289 tūkst. m3. Be
to, dar yra du parengtiniai išžvalgyti Keidų ir Pipirių I telkiniai, kuriuose yra 107 tūkst. m3 žvyro.
Reikšmingesni trys detaliai išžvalgyti naudojami smėlio telkiniai – Alkiškiai, Bambalai,
Jautmalkiai. Šių telkinių išteklius naudoja dvi įmonės, detaliai išžvalgytų išteklių kiekis juose 2011-0101 būklei – 0,4 mln. m3. Alkiškių telkinio smėlis tinka cemento gamybai.
Be to, Akmenės rajone juros periodo nuogulose surasti keturi perspektyvūs plotai, kuriuose
apskaičiuoti prognoziniai monomineralinio (kvarcinio) smėlio ištekliai (apie 18 mln. m3). Šiame
smėlyje kvarco grūdeliai sudaro 91–97%, jis yra pilkos spalvos, kurią suteikia organinė priemaiša. Toks
smėlis tiktų cemento pramonėje – klinkerio silikatiniam moduliui pagerinti.
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Karpėnų klinties kloduose matyti
karstinės tuštumos (J. Bitino nuotr.)

Geologinis pjūvis per Šaltiškių molio karjerus (sudarė A. Baliukevičius)
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VANDUO – SVARBIAUSIAS TURTAS

Akmenės rajono vandenvietės, monitoringo postai, taršos židiniai (sudarė D. Radzevičienė)

Žemės gelmių registro duomenimis Akmenės rajone yra:
– 216 veikiančių gavybos gręžinių. Iš jų 65 gręžiniai priklauso vandenvietėms, kiti pavieniai.
– 29 požeminio vandens telkiniai (vandenvietės). Iš jų požeminio vandens ištekliai aprobuoti 27
vandenviečių. Bendras aprobuotų išteklių kiekis – 13 300 m3/d. Požeminio vandens gavyba
2009 metais buvo 2253 m3/d ir tai sudaro 16 proc. nuo aprobuotų išteklių kiekio.
Beveik visose vandenvietėse eksploatuojami viršutinio permo (P2) ir viršutinio devono Žagarės
(D3žg) vandeningieji sluoksniai. Eksploatuojamas požeminis vanduo yra geros kokybės. Šių sluoksnių
požeminis vanduo gėlas hidrokarbonatinis kalcio, magnio tipo, jo bendra mineralizacija dažniausiai
neviršija 500 mg/l. Daugelis cheminių komponentų neviršija Lietuvos higienos normos 24:2003
reikalavimų geriamajam vandeniui. Svarbiausia požeminio vandens kokybės problema yra geležis
(kaip ir visoje Lietuvoje), kai kuriose vandenvietėse įdiegti geležies šalinimo įrenginiai (Sablauskių,
Kruopių ir kt.)
Požeminio vandens cheminė sudėtis ir kokybė stebima trijuose valstybinio monitoringo
postuose (Papilė, Akmenė).
– 80 įvairių potencialių taršos šaltinių. Šiuo metu tyrimai atlikti 2-uose židiniuose: Akmenėje
(degalinė, rekomenduotas detalusis tyrimas) ir Naujojoje Akmenėje (naftos bazė).
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Slūgsojimo ir formavimosi požiūriu Akmenės rajone galima išskirti kelis mineralinio vandens
telkinius. Jie susidaro natūraliai padidėjus mineralizacijai, kai sulėtėja vandens apytaka ir padidėja
sluoksnių hidrogeodinaminis uždarumas.
Mineralinis vanduo formuojasi:
– viršutinio devono franio vandeningojo komplekso Stipinų, Įstro–Tatulos, Kupiškio–Suosos
vandeninguosiuose sluoksniuose. Akmenės rajone jis yra kalcio sulfatinės cheminės sudėties
(SO4Ca), sūrokas (mineralizacija – 2–5 g/l), slūgso 200–300 m gylyje;
– viršutinio–vidurinio devono Šventosios–Upninkų vandeningojo komplekso mineralinis
vanduo formuojasi 350–500 m gylyje, dažniausiai silpnai sūrokas (1–2 g/l), kalcio sulfatinės
cheminės sudėties;
– vidurinio–apatinio devono mineralinis vanduo Akmenės rajone slūgso 600–800 m gylyje.
Galima cheminė sudėtis: silpnai sūrokas ir sūrokas (iki 4–5 g/l) – kalcio sulfatinis bei sūrus ir
labai sūrus (5–35 g/l) – natrio chloridinis.
Mineralinis vanduo Akmenės rajone ištirtas menkai ir iki šiol dar nėra išgaunamas.
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GEOLOGINIO PAVELDO ĮDOMYBĖS
Lietuvos geologinės sandaros specifinis bruožas – pilniausia, lyginant su kitais Baltijos regiono kraštais,
nuosėdinė storymė, kurioje nuosekliai slūgso visų geologinių sistemų uolienos, tarsi archyve sudėlioti
dokumentai, pasakojantys žemės praeities istoriją. Taigi, patys vertingiausi moksliniu ir pažintiniu
požiūriu Lietuvos geologinio paveldo objektai – tai nuosėdinės storymės, įskaitant kvartero sistemos,
atodangos. Pavyzdžiui, pačių vertingiausių Lietuvos geologinio paveldo objektų sąraše juros sistemos
uolienų atodangos Papilėje ir jos apylinkėse deramai užimtų pačią svarbiausią vietą.
Akmenės rajone be juros sistemos uolienų atodangų, nemažai yra ir kitų vertingų mokslui ir
pažinimui geologijos objektų – tai aukštos moreninių darinių atodangos, nuo kurių atsiveria puikūs
vaizdai į Ventos slėnį, upės erozijos išskobti aštriabriauniai atragiai (Jurakalnio, Avižlio ir Ventos
santakos), pavienių riedulių (Juodasis arba Meilės, Velnio pėda, visai šalia parko esantis Skleipių) ir jų
sankaupų.
Akmenės rajono ir ypatingai Ventos regioninio parko svarbiausios gamtinės vertybės yra
susijusios su Ventos upės slėniu. Tai – jame esančios atodangos, griovos bei raguvos, eroziniai atragiai,
upės erozijos sukurta reljefo įvairovė. Pačios svarbiausios Ventos regioninio parko vertybės – unikalios
juros sistemos uolienų atodangos, irgi yra susiformavę dėka upės erozinės veiklos. Be to, pavieniai
rieduliai, jų sankaupos (pvz., Uogiškiuose, Šemetaičiuose, Gamėnuose) upės slėnyje ir jos vagoje – taip
pat upės erozinės veiklos, moreninių darinių išplovimo rezultatas.

Akmenės rajono geologinio paveldo objektų išsidėstymo scema
Sutartiniai ženklai: 1 – rajono riba; 2 – geologinio paveldo objektai – geotopai

28

Akmenės rajono geologija, reljefas, naudingosios savybės ir įdomybės

AKMUO VELNIO PĖDA
Velnio pėda (D. Pupienio nuotr.)

Senųjų Avižlių kapinių centre, paminklo su kryžiumi
papėdėje guli nedidelis, bet įdomus akmuo. Riedulys
yra netaisyklingos ovališkos formos, apzulintas, be
aštrių kampų (pirminių). Velnio pėdos riedulio
matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies):
aukštis – 20 cm; ilgis – 70 cm, o plotis – 50 cm. Tai
pilkos, vietomis šviesiai pilkos spalvos riedulys.
Riedulį sudaranti uoliena yra magminės kilmės –
granitas. Velnio pėda yra atneštas iš Skandinavijos.
Tokio tipo granitai vyrauja viename didžiausių
Vyborgo ir Alandų rapakyvi granitų masyve
Suomijoje. Akmenyje esanti pėda primena senovinio
bato su kulnu įspaudą. Šios pėdos ilgis yra 25 cm. Akmuo apsamanojęs, bet tai jo išvaizdos negadina. Prie
kapinaičių veda žvyrkelis su nuoroda, taigi šį mažąjį gamtos paminklą rasti nesunku.

AVIŽLIO ATRAGIS

Avižlio atragio ketera (J. Satkūno nuotr.)

Avižlio atodanga Avižlio ir Ventos santakoje
(R Žukausko nuotr.)

Ventos regioninio parko Purvėnų geomorfologiniame draustinyje, Avižlio ir Ventos upių santakoje
upių erozija sukūrė unikalią gamtos formą – siaurą ir ilgą atragį. Atragio keteros plotis vietomis vos
siekia 0,5 m pločio. Tai maždaug 112 metrų ilgio ketera, su stačiais šlaitais, užsibaigianti stačia
atodanga, pačioje abiejų upių santakoje. Atragio šlaitas besileidžiantis Ventos pusėn yra kiek statesnis
nei esantis Avižlio pusėje. Šlaito polinkis atitinkamai siekia 42° ir 33° laipsnius. Atragio aukštis ties
atodanga yra 4 m, o toliau atragis palaipsniui aukštėdamas pasiekia 10 m aukštį. Atragio plotis
papėdėje ties santaka yra 20 metrų ir palaipsniui išplatėja iki maždaug 80 metrų.
Avižlio upelis pačioje santakoje į Ventos upę kerta aprašomąjį atragį, atidengdamas jo vidinį
pjūvį. Atodangoje matyti atragio gaubiamąjį apvalkalą sudarantis apie metro storio moreninio
priesmėlio sluoksnis. Po juo matyti ledyno deformuoti greičiausiai ežerinės kilmės aleurito ir smėlio
dariniai, kurių sudėtyje yra nemažai organinės medžiagos. Šios atodangos keturiuose aleurito
bandiniuose (gylis 1–6 m) buvo atlikta sporų–žiedadulkių analizė (tyrė A. Grigienė). Spektruose vyrauja
medžių žiedadulkės. Tarpe jų daugiausia rasta pušies (Pinus) žiedadulkių. Taip pat nemažai beržo
(Betula) ir alksnio (Alnus) žiedadulkių. Rastos pavienės eglės (Picea) ir plačialapių žiedadulkės. Tarp
žolinių augalų vyrauja kiečio (Artemisia) žiedadulkės. Nuosėdose daug prekvartero laikmečio sporų.
Šio aleurito žiedadulkių spektrai labai panašūs į Purvių atodangos aleuritų spektrus. Taigi pagal
palinologinės analizės duomenis aleuritas susiklostė Viduriniojo Nemuno vieno iš pačių jauniausių
klimato pašiltėjimų metu – Mickūnų 3 tarpstadialo laiku.
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Analizė rodo, kad nuosėdos susiformavo vyraujant šaltoms ir drėgnoms klimato sąlygoms.
Aplink paleoežerą tuo metu greičiausiai plytėjo miškatundrė, kurią keisdavo arktinės tundros sąlygos.
Analogiškos ežerinės nuosėdos geologinio kartografavimo būdu yra nustatytos dideliame plote tarp
Viekšnių, Akmenės ir Ventos. Jos matomos ir Purvių atodangoje, kitose vietose. Limninių nuosėdų
storis gali siekti iki 28 metrų. Nuosėdas sudaro molis, aleuritas, smulkus ar smulkutis smėlis, pasitaiko
pavienių tamsia plėvele aptraukto stambaus (∅ 1–2 cm) žvirgždo apvalainukų. Klimato pašiltėjimo
metu kaupėsi organinė medžiaga, kuri dažniausiai aptinkama aleurite smulkiadispersiniu pavidalu.
Nuosėdos yra rudos, geltonos, pilkos ar net juodos spalvos, joms būdingas žalsvas atspalvis. Limnines
nuosėdas dengia Viršutinio Nemuno svitos moreninės nuogulos. Nuosėdų kraigas aptinkamas nuo
+55 iki +70 m abs. aukščio. Taigi jas galima pamatyti atsidengiant Ventos, Avižlio ir Virvyčios slėnių
šlaitų apačioje arba upių vagose. Tai vadinamojo Viduriniojo Nemuno laikotarpio pabaigoje, kaip
liudija Purvių atodangos stratigrafiniai tyrimai, maždaug prieš 35 tūkstančių metų susikloję nuosėdos.
Avižlio atodangoje šios nuosėdos yra ledyno sujauktos, dislokuotos. Jau pačioje atodangoje
aiškiai matyti sluoksnių deformacijos, o ežerinių nuosėdų sluoksnis slūgso kiek aukščiau nei
apylinkėse. Greičiausiai atodangoje matomas geologinis pjūvis yra būdingas ir visam Avižlio atragiui.
Pažymėtina tai, kad išilgai atragio šlaitų, iki pat jų papėdės matyti moreninio priemolio danga. Taigi
atragis, labiausiai tikėtina yra ledyno sustumta ežerinių nuosėdų raukšlė, kurią gaubia moreninio
priemolio danga. Ši danga, būdama atsparesnė vandens tėkmės poveikiui, sąlygojo tai kad Avilžlio ir
Ventos vagos susiformavo išilgai atragio ašies, o erozija veikė raukšlės šlaitus.
Kaip rodo geomorfologinis žemėlapis, Avižlio atragis yra orientuotas statmenai ledyno slinkimo
krypčiai. Taigi šis faktas sustiprina prielaidą, kad išilgai Avižlio atragio branduolį sudaro ledyno sustumta
deformacinė raukšlė, kurią iš abiejų pusių nuskalavo (erodavo) Avižlio ir Ventos upių vandenys.
Apibendrinant galima teigti, Avižlio atragis yra unikalus gamtos bei kraštovaizdžio objektas savo
morfologija, geologine sandara, gamtinės aplinkos natūralumu, bylojantis apie priešledynmentinės
geografinės aplinkos sąlygas, ledyno slinkimo metu suformuotas deformacijas, poledynmečio upių
erozijos procesus. Tai vienas iš pačių įdomiausių Ventos regioninio parko gamtinių vertybių.

GUMBAKIŲ ATODANGA
Gumbakių atodanga yra dešiniajame Ventos upės slėnio šlaite, apie 3 km prieš srovę nuo Papilės
miestelio centro, šalia Gumbakių kaimo.
Atodangos aukštis apie 22 metrus virš Ventos upės vandens lygio. Joje surasti net 7 morenos
sluoksniai, kurie priskirtini viršutinio pleistoceno Nemuno ledynmečio Grūdos ir Baltijos stadijoms.
Atodangos aprašymas nuo upės vandens lygio: intervale 0–6 m slūgso moreninis priemolis
juodai pilkas masyvus; 6–6,2 m – smėlis dulkėtas; 6,2–8,1 m – moreninis priemolis tamsiai pilkas; 6,2–
8,1 m – žvirgždo gargždo nuogulos; 8,1–8,3 m – moreninis priemolis glacioskalūnuotas su gargždu;
8,3–11,35 m – moreninis priemolis pilkai rudas vidutiniškai glacioskalūnuotas su gargždu; 11,35–
13 m – moreninis priemolis raudonai rudas stambiai skalūnuotas, kietas; 13–15,65 m – molis žalsvai
pilkas su violetiniu atspalviu; 15,65–16 m moreninis priemolis ryškiai raudonas glacioskalūnuotai
sueižėjęs, į apačią skalūnuotumas stambesnis, su žvirgždu gargždu; 16–20,75 m – aleuritas geltonas
masyvus (tarpsluoksnis be ryškių kontaktų); 20,75–21 m – moreninis priemolis tamsiai raudonas
masyvus neturi ryškios struktūros su retu gargždu; 21–21,7 m dirvožemis.
Gumbakių atodangos struktūrinė ir tekstūrinė analizė rodo, kad ją sudaranti moreninė storymė
nėra vienalytė. Ji susidarė paskutiniojo Nemuno apledėjimo ledyno dangų glaciodinamikos veikiama
ne iš karto, bet dviejų stadijų ir jų fazių metu.
Nemuno apledėjimo Grūdos stadijos morena buvo suklota ledyno, slinkusio iš šiaurės rytų į
pietų vakarus. Šios morenos petrografinės-mineraloginės sudėties formavimuisi didelės reikšmės
turėjo juros sistemos nuogulos ir uolienos.
Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos morenos gargždo petrografinė sudėtis rodo, kad
morenos stambioji nuotrupinė medžiaga yra suformuota iš eratinės ir tranzitinės medžiagos, ledyno
pagriebtos Skandinavijoje iš Baltijos kristalinio skydo ir pakeliui Baltijos kraštuose iš paleozojaus
uolienų. Apatinėje dalyje (pilkos spalvos moreninis priemolis) sumažėja kristalinių uolienų ir
padaugėja silūro organogeninių klinčių gargždo. Gargždo ilgųjų ašių matavimai rodo, kad Baltijos
stadijos metu ledynas slinko iš šiaurės rytų į pietų vakarus.
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JUODASIS AKMUO
Juodasis akmuo (J. Čyžienės nuotr.)

Ventos regioninio parko Žibikų kaimo miške stūgso
netaisyklingo ovalo formos su stačiais šonais ir plokščiu
viršumi riedulys. Nelygiame riedulio paviršiuje ryškios
įvairiais kampais persikertančių skalumo plokštumų
linijos, pagal kurias uoliena labiausiai ir dūla. Šitaip yra
atsiradę griovelių, plyšių, šiauriniame riedulio šone –
didokas V formos įdubimas, o pietiniame – dvi
laiptiškos pakopos. Riedulio matmenys (iškastoje
duobėje virš jos dugno esančios dalies): aukštis –
1,89 m (šio aukščio apatiniai du trečdaliai – maždaug
1,2 m – yra išryškėję atkasus riedulį); ilgis – 5,59 m;
plotis – 3,76 m; apimtis – 15,25 metrų. Riedulį sudaranti uoliena – granitas, iš toliau žvelgiant juosvas, o
šviežiasnėje nuoskaloje rausvai rudas su juodom ir melsvai pilkom dėmėm (margas), leukokratinis,
porfyroblastiškas, smulkiagrūdis ir vidutingrūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioglazas,
mikroklinas ir kvarcas (kiekvieno po 25–35%, biotitas (< 5%), granatas; kristalinių grūdelių dydžiai:
plagioklazo ir mikroklino – <5 mm, granato – 2 mm, kvarco –- 0,5–2 mm, biotito – < 1,5 mm.
Riedulio vientisumą šiek tiek žeidžia paviršiuje matomi plyšiai, jis, atrodo, kažkada buvo
apskaldytas. Ant akmens paviršiaus auga žalios samanos, tačiau ant plokščio viršaus, kur laipioja
lankytojai, šių samanų nedaug (jos nutryptos).
Tai mitologinis akmuo. Apie šį akmenį yra užrašyta keletas padavimų:
Velnias nešė šį akmenį, norėdamas sugriauti Viekšnių bažnyčią, bet nespėjo to padaryti, nes
ryte užgiedojo gaidys...
Saulei leidžiantis ant akmens verpia laumės. Jeigu žmogus, eidamas nuo akmens, atsisuka ir
pamato laumes, tai tuoj pavirsta į pušelę...
Naktimis akmuo prasiveria, iš jo išlenda mergaitės ir per naktį čia šoka...
Prie akmens paslėptas Napoleono auksas...

KAUKOLINĖS ATRAGIS

Kaukolinės ąžuolas (J. Satkūno nuotr.)

Ventos slėnyje, apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Ventos miestelio, Kaukolinės miško pakraštyje yra raiški
erozinė reljefo forma – atragis. Kaukolinės atragio ilgis yra 70 m, o plotis nuo 2–5 m jo smaigalyje iki
25 m jo gale, tarp griovos viršutinės dalies ir Ventos slėnio šlaito. Didesnėje atragio dalyje jo plotis yra
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apie 10 metrų. Atragio paviršius tik nežymiai pažemėja smaigalio link ir beveik atitinka kitoje griovos
pusėje plytinčios lygumos absoliutinį aukštį. Šlaitas į Ventos slėnio pusę labai status – nuo 25° iki 55°,
vidutinis statumas yra apie 44°. Šlaitas į griovos pusę taip pat status – nuo 25° iki 70°, jo vidutinis
statumas apie 36°. Šlaituose yra nemažai vietų kur jų statumas siekia beveik 90° – tai daugiausia nišos
po didelių medžių šaknimis. Atragio aukštis nuo griovos dugno jos vidurinėje dalyje yra apie 6 m, o iš
Ventos pusės šlaito aukštis apie 12 metrų.
Kaukolinės atragis yra sudarytas iš moreninio priesmėlio, kuris nustatytas prakasoje (apie 1,2 m
gylio) centrinėje atragio dalyje. Tai šviesiai rudas, molingas moreninis priesmėlis su žvirgždu ir gargždu
5–15 mm skersmens, daugiausia kristalinių uolienų. Moreninio priesmėlio išeigos matomos ir atragio
šlaituose griovoje, po medžių šaknimis. Griovos dugne matyti magminių ir metamorfinių uolienų
riedulių, slūgsančių grunte, paviršiai. Taigi pagal šiuos požymius galime manyti, kad visas atragis yra
sudarytas iš moreninio priesmėlio. Šlaitų statumas irgi liudija apie atragį formuojančios medžiagos
lyginamąjį rišlumą, kas yra būdinga molingiems gruntams.
Kaukolinės atragis yra erozinės kilmės teigiama reljefo forma. Atragis susiformavo Ventos upės
šoninės erozijos ir bevardės griovos gilinamosios erozijos procesų dėka. Atragio ilgoji ašis yra
orientuota į pietryčius, kryptimi statmena paskutiniojo ledyno slinkimo krypčiai, kuri yra nustatyta
geologinio kartografavimo metu, pagal Avižlio atodangos matavimus. Įdomu pastebėti, kad
Kaukolinės ilgosios ašies orientacija yra tokia pati kaip ir Avižlio atragio, kurio kilmė yra susijusi su
ledyno sustumtinės raukšlės buvimu.
Įdomu pastebėti, kad Kaukolinės atragis tarsi pratęsia pirmosios terasos šlaito liniją ryškiai skiriamą
ir žemėlapyje ir natūroje. Taigi, terasa ir atragis formuoja linijinį reljefo elementą (lineamentą) galintį turėti ir
neotektoninę prigimtį arba bent jau tokios kilmės prielaidas. Šis lineamentas skiria ir abi Ventos lygumos
puses – kairiąją limnoglacialinę ir dešiniąją moreninę. Nors šlaito iš Ventos pusės statumas tarsi byloja apie
jo jaunumą, bet tai yra nuolatinės šoninės erozijos formuojamas šlaitas, potvynių, poplūdžių ir ledonešių
metu jis eroduojamas intensyviau, nors ir nėra šlaite matomų aktyvių atodangų.
Dešinysis atragio šlaitas (iš griovos pusės) yra jaunesnis ir jis yra susijęs su joje iki šiol
vykstančiais gilinamosios erozijos procesais. Griovą suformavo paviršinio vandens susikaupiančio
limnoglacialinėje lygumoje nuotėkio srautas. Taigi, nors griova tebėra aktyvi iki šiol, galima manyti, kad
griovos užuomazga galėjo egzistuoti jau ir pirmosios terasos formavimosi metu, kada upės tėkmė jau
erodavo atragio šlaitą iš upės pusės.
Kaukolinės atragis yra būdingoje Ventos vidurupio lygumos, kurios duburiu teka Ventos upė,
dalyje. Ventos vidurupio lygumos pagrindiniai morfologiniai bruožai buvo suformuoti Nemuno
apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos ledyninio liežuvio slinkties metu. Ventos slėnio dešinėje
pusėje plyti dugninės morenos, suklotos minėtojo ledyno antslinkio metu, lyguma. Jos paviršius tik
nežymiai banguotas, o vyraujantis absoliutinis aukštis yra apie 73 m aukščiau jūros lygio. Ventos slėnio
kairėje pusėje, kur prie slėnio šlaito šliejasi Kaukolinės atragis, plyti ledyno patvenktinio (limnoglacialinio)
baseino lyguma, nuklota nestoru (1–2 metrų storio) smulkaus aleuritingo smėlio bei aleurito sluoksniu.
Kvartero geologinio žemėlapio duomenimis, ties Kaukolinės atragiu limnoglacialinio baseino nuosėdos
yra sudarytos daugiau iš aleurito, tuo tarpu smulkus smėlis plyti pietinėje bei šiaurinėje aptariamojo
baseino dalyse. Limnoglacialinio baseino lygumos paviršius yra tame pačiame aukštyje kaip ir
moreninės lygumos, plytinčios kitoje slėnio pusėje. Taigi, abipus Ventos slėnio morfologiniu požiūriu
plyti tokia pati lyguma, tačiau pagal geologinę sandarą šios abi dalys kiek skirtingos – kairiosios pusės
lyguma nuklota limnoglacialinėmis nuosėdomis, o dešiniosios slėnio pusės lygumoje betarpiškąjį
geologinį pagrindą (t. y. podirvio gruntą) sudaro moreninis priemolis ar priesmėlis. Geologinio
kartografavimo duomenimis paskutiniojo ledyno paliktos morenos sluoksnio vyraujantis storis yra apie
12 metrų. Moreninėje lygumoje matyti ledyno tirpsmo vandens išskobtos vagos, kuriomis vanduo tekėjo
link patvenktinio ežero. Šiose vagose gali būti išplautų iš morenos riedulių sankaupų.
Maždaug už šimto metrų į vakarus nuo atragio plyti nemažas Kaukolinės miško masyvas,
kuriame vyrauja spygliuočiai, dažniausiai eglės. Miško sudėtis, matyt, yra susijusi su limnoglacialinių
gruntų savybėmis.
Aprašomoji limnoglacialinė lyguma palaipsniui žemėja šiaurės kryptimi, link Uogiškių, kur jos
paviršius plyti apie 69 m absoliutiniame aukštyje. Tai, greičiausiai, buvusio ledyninio ežero gilesnioji,
centrinė, dalis. Už šešių šimtų metrų į pietus nuo atragio, ties Uogio ir Ventos santaka buvo
susiformavusi gerokai storesnė 4–5 m storio smėlio sankaupa. Tai – į limnoglacialinį baseiną įtekėjusių
ledyno tirpsmo srautų sąnašų kūgis, nedidelė fliuvioglacialinė delta, kurioje veikė dabar jau
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rekultivuotas smėlio karjeras. Šios fliuvioglacialinės upės, paskutiniojo ledlaikio pabaigoje įtekėjusios į
patvenktinį baseiną, slėniu teka dabartinė Venta.
Atragis yra Purvėnų geomorfologinio draustinio centre. Šio geomorfologinio draustinio
tikslas – išsaugoti raiškią Ventos slėnio atkarpą. Remiantis aukščiau pateiktu geomorfologiniu vietovės
apibūdinimu, galima teigti, kad Kaukolinės atragis ir jo gretimybės pilnai reprezentuoja slėnio
geomorfologinę įvairovę, kurią sudaro limonoglacialinė ir moreninė lyguma, viršsalpinės terasos
(pirmoji ir antroji), salpa, upės meandros ir senvagės, griova ir pats erozinis atragis. Nors Kaukolinės
atragis yra trumpesnis nei Avižlio, tačiau jis yra labai išraiškingas, todėl Kaukolinės atragis galėtų būti
laikomas tipišku geomorfologiniu tokių reljefo formų etalonu.

RAUDONSKARDŽIO ATODANGA

Raudonskardžio atodanga (J. Satkūno nuotr.)

(G. Mikalausko nuotr.)

Raudonskardžio atodanga yra dešiniajame Ventos upės slėnio skardyje, rytiniame Papilės miestelio
pakraštyje. Atodangos aukštis yra iki 20 m, ilgis apie 140 metrų. Ji atidengia iki pat moreninės lygumos
paviršiaus viršutinius kvartero nuogulų sluoksnius, apatiniai yra paslėpti po deliuviu.
Po nestoru dirvožemio sluoksniu (0–0,3 m intervalas) slūgso raudonas karbonatingas
moreninis priemolis (0,3–2 m gylyje). Jis purus, dar nesusigulėjęs, primena abliacinę moreną, paliktą
sutirpus šiame rajone paskutiniojo Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės
ledynui. Aprašytoji morena neturi ryškaus apatinio kontakto, todėl ją pakeičia žemiau slūgsantis kitas
raudonos spalvos moreninio karbonatingo priemolio sluoksnis (gylis 2–7,5 m). Gargždo ilgųjų ašių
orientacijos matavimo duomenys rodo, kad jos moreniniame priemolyje yra ištįsusios daugiaisia iš
šiaurės rytų į pietų vakarus. Taigi suklojęs šį morenos sluoksnį, ledynas į Ventos vidurupio moreninę
lygumą šioje jos dalyje atslinko būtent iš šiaurės rytų, t. y. iš Šiaurės Lietuvos glaciodepresinio duburio,
atsiskirdamas nuo Vidurio Lietuvos ledyninės plaštakos. Gargždo petrografinėje sudėtyje vyrauja
devono dolomitai. Morena buvo suklota Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės
ledyno.
Po aprašytu moreninio priemolio sluoksniu (giliau 7,5 m) slūgso pilkas moreninis priemolis su
gausiu gargždu, masyvus, karbonatingas. Gargždo ilgosios ašys dar ryškiau yra išsidėsčiusios išilgai iš
rytų į vakarus. Tai rodo, kad ledynas, nuguldęs šį moreninį priemolį, Ventos vidurupio lygumos rytinėje
dalyje plito vakarų kryptimi. Gargždo petrografinėje sudėtyje vyrauja vietinės kilmės klintys. Pagal
turimus analitinius tyrimo duomenis, šis sluoksnis yra priskirtinas Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos
Pietų Lietuvos fazės ledynui.
Ši atodanga dažnai lankoma tiek Lietuvos tiek ir užsienio geologijos mokslo specialistų.
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PAPARTYNĖS MALŪNO ATODANGA

Papartynės malūno atodanga (G. Mikalausko nuotr.)

Ji yra prie Papartynės malūno užtvankos, prakasoje, iškastoje ruošiant automobilių stovėjimo aikštelę.
Prakasa yra dešiniajame Ventos krante. Atodanga su juros periodo uolienomis yra unikali ir turi didelę
mokslinę reikšmę. Šiose uolienose gausiai aptinkamos juros periodo metu gyvenusių gyvūnų
liekanos – fosilijos. Atodangoje slūgso prieš 160 milijonų metų jūros priekrantėje susiklosčiusios
nuosėdos – daugiausiai molis ar smėlis, per ilgą laiką sutankėjusios ir sukietėjusios. Smiltainyje gausu
amonitų ir dvigeldžių moliuskų kiaukutų. Tai, kad aukščiau matomas molis slūgso ant smiltainio, rodo
jūros plėtimąsi – transgresiją. Smiltainis rusvai geltonas, itin smulkiagrūdis, labai molingas, labai
geležingas, su juodo molio horizontaliais intarpais; sluoksnis kietas, skylantis nedideliais
aštriabriauniais gabalais, jo viršutinė riba nelygi, tačiau laipsniška; fauna randama susitelkusi lizdais, ji
labai blogai išsilaikiusi.
Be jų gausiai randamos belemnitų (į dabartinius kalmarus panašių gyvūnų) skeleto dalys
(rostrumai), vadinami „velnio pirštais“ ar „perkūno strėlėmis“, įvairių moliuskų kiaukutai, kitų vandenyje
gyvenusių gyvūnų ir augalų liekanos ar žymės. Tuo metu, kai klostėsi atodangoje matomos uolienos,
buvo palankios sąlygos ropliams gyventi. Mokslininkai nustatė, kad belemnitai buvo pagrindinis
vandenyje gyvenusių dinozaurų, vadinamųjų ichtiozaurų, maistas. Atodangose mokslininkai surado ir
aprašė daugiau kaip 300 gyvių rūšių: foraminiferų, pečiakojų, moliuskų, dygiaodžių, žuvų ir kitų.
Viršum juros sluoksnio guli moreninis priemolis. Jo storis 1,7 m, spalva – raudonai ruda.
Sucementuotas karbonatais, todėl kietas kaip betonas. Tai dugninė ledyno morena. Stipriai
glacioskalūnuota. Moreninis priemolis, dengiantis juros sistemos uolienas, perdengtas aliuvio smėlio,
žvirgždo ir gargždo mišrių nuogulų, kurios susidarė upės vagoje. Šioje vietoje aliuvio dangos storis
apie 0,6 metro.

PAPILĖ
Ventos pakrantes ties Papile yra atodangų, kuriose slūgso vėlyvojo juros oksfordžio ir viduriniosios
juros kelovėjo amžiais (prieš 120–150 mln. metų) jūroje susiklosčiusios uolienos. Jose itin gausu
foraminiferų, pečiakojų, moliuskų (dvigeldžių ir amonitų), dygiaodžių, žuvų ir kitų gyvūnų
suakmenėjusių liekanų. Visa tai išgarsino (nuo 1825 metų) Papilę, kaip unikalią fosilijų radimvietę.
Papilės atodanga su juros sistemos uolienomis yra unikali Baltijos regione ir turi pasaulinę
mokslinę reikšmę. Papilės atodanga gamtos geologiniu paminklu paskelbta 1964 metas. Dabartiniu
metu – tai valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Ji yra Ventos kraštovaizdžio draustinyje,
pačiame Papilės miestelio centre. Ventos slėnio atkarpa su juros sistemos uolienų atodangomis jau
1960 metais buvo paskelbta Papilės geologiniu draustiniu.
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Papilės atodanga 1997 metais buvo įtraukta į Lietuvos vertingiausių (reprezentatyviausių)
geologinių vietovių sąrašą, kurį rengia Europos asociacija geologinio paveldo išsaugojimui (ProGEO).
Papilės atodanga, kaip vienas iš pačių vertingiausių Baltijos regiono geologinio paveldo objektų yra
numatytas įtraukti ir į formuojamą Šiaurės Europos vertingiausių geologinių vietovių sąrašą.
Papilės atodanga (A. Niciaus nuotr.)

Juros sistemos uolienų
atodangų Ventos slėnyje yra
Jurakalnio
griovoje,
prie
Papartynės malūno ir kitur. Iki šiol
jos traukia geologų tyrinėtojų
dėmesį,
jos
yra
įdomiais
pažintiniais objektais, tarnauja
mokymo tikslams – jas kasmet
mokomosios praktikos metu
lanko
Vilniaus
universiteto
geologijos studentai.
Papilės
atodangose
gausiai
aptinkamos
juros
sistemos metu gyvenusių gyvūnų
liekanos –
fosilijos.
Vietiniai
gyventojai spiralės išvaizdos
susuktus kiaukutus vadina gyvatėmis. Tai – amonitų kiaukutai, pagal kurios atpažįstami juros sistemos
sluoksniai. Be jų gausiai randami belemnitų (į dabartinius kalmarus panašių gyvūnų) skeleto dalys
(rostrumai), vadinami „velnio pirštais“ ar „perkūno strėlėmis“, įvairių moliuskų kiaukutai, kitų vandenyje
gyvenusių gyvūnų ir augalų liekanos ar žymės. Pažymėtina, kad Papilėje yra rastas ir suakmenėjęs
nemažo roplio slankstelis. Jį 1976 metais surado geologas Vladas Katinas, o slankstelis eksponuojamas
Geologijos ir geografijos instituto muziejuje, Vilniuje.
Taigi sąlygos dinozaurams ar jų giminaičiams gyventi buvo palankios tuo metu, kai klostėsi
atodangoje matomos uolienos. Mokslininkai yra nustatę, kad belemnitai buvo vandenyje dinozaurų,
vadinamųjų ichtiozaurų, pagrindinis maistas.
Kaip nurodo A. Linčius, Papilės atodangose mokslininkai yra suradę ir aprašę daugiau kaip 300
gyvių rūšių: foraminiferų, pečiakojų, moliuskų, dygiaodžių, žuvų ir kitų. Daugiausia suskaičiuota
moliuskų – 41 dvigeldžių, ir 25 amonitų rūšys. Amonitų rūšių keliuose moksliniuose pavadinimuose –
Indosphinctes (Elatmites) papilensis (Pak.), Binatisphinctes (Okaites) popilanicus (Krenk.), Cardioceras
(Plastmatoceras) popilaniense Bod. Astarte (Astarte) papilensis Rotkytė L – atsispindi Papilės miestelio
vardas. Taigi amonitai garsina Papilę visame mokslo pasaulyje.
Pagal Papilės atodangos geologinius tyrimus, išskirta taip vadinamoji Papilės svita – geologinis
vienetas ir jį atitinkantis laiko tarpsnis, kada Lietuvos teritorijoje šilto ir drėgno klimato sąlygose
klostėsi seklios jūros, ežerų, upių ir pelkių nuosėdos. Taigi Papilės vardu vadinamas geologinis
sluoksnis, kurio storis siekia iki 30 metrų. Papilės sluoksnis yra išplitęs visoje vakarų ir pietų Lietuvoje,
kur nuo žemės paviršiaus pasiekiamas tik gręžiniais. Taigi Papilės atodangoje yra Papilės svitos
(geologinio vieneto) stratotipinio sluoksnio pjūvis, esantis 23,9–25,4 m gylyje nuo atodangos viršaus.

35

Akmenės rajono geologija, reljefas, naudingosios savybės ir įdomybės

Papilės atodangoje, jeigu ją nuvalytume nuo viršaus iki pat upės lygio, matytume tokias uolienas

atodangos viršaus

Sluoksnio kraigo

(viršutinės ribos) ir pado
(apatinės ribos) gylis nuo

(atodangos aprašymas – pagal L. Rotkytę (1968)

Geologinis amžius

Uolienų, jų klostymosi sąlygų ir fosilijų apibūdinimas

0–15 m

Kvartero periodas,
vėlyviausias ledlaikis (prieš
14–22 tūkst. metų)

Moreninis priemolis, rudas, su rieduliais. Tai paskutiniojo ledlaikio metu
slinkusio kontinentinio ledyno palikti tipiški nešmenys

15–17,8 m

Juros periodas, vidurinės
juros skyrius, kelovėjo
aukštas. Viršutinis poaukštis.
Nuosėdos klostėsi prieš
160–165 milijonus metų,
Lietuvoje vadinamas
Skinijos svita

Molis, juodas, žėrutingas, labai smėlingas, karbonatingas, kai kur su
geležingo (limonitizuoto) rusvai gelsvo smėlio tarpsluoksniais, su pilko,
molingo, žėrutingo smėlio lęšiais; molyje yra trys tamsiai rudo gabalinio,
oolitinio siderito (geležies karbonato) tarpsluoksniai; fauna randama gana
retai – tai Astarte sauvalei, Astarte trembiazensis Lor., gausios apzulintos
belemnitų nuolaužos.
Molis susiformavo negilioje jūroje
Smiltainis, rusvai geltonas, itin smulkiagrūdis, labai molingas, labai geležingas,
su juodo molio horizontaliais intarpais; sluoksnis kietas, skylantis nedideliais
aštriabriauniais gabalais, jo viršutinė riba nelygi, tačiau palaipsniška; fauna
randama susitelkusi lizdais, ji labai blogai išsilaikiusi. L. Rotkytė nustatė dvi
amonitų rūšis: Kosmoceras transitionis Nik., Kosmoceras cf. Compressum Quenst.
Gausūs dvigeldžiai Oxytoma inaequivalvis (Sow.), Chlamys (Aequipecten)
fibrosa (Sow.), Protocardia cognata (Phill.), Trigonia zonata Ag., Myophorella
undulata (Ag).
Smėlis susiklojo jūros pakrantės seklumoje

17,8–18,8 m

Klintis, tamsiai ruda, kieta, smėlinga, geležinga, skaidosi plokštėmis,
randama fauna – brachiopodai (pečiakojai) ir dvigeldžiai, jie stipriai
persikristalizavę, labai blogai išsilaikę. Brachiopodai gyveno negilioje
(šelfinėje) jūroje, prisitvirtinę prie dugno arba įsirausę į dumblą.

18,8–19,3 m

Klintis susiformavo jūros baseine

19,3–20,5 m

Smiltainis, rusvai geltonas, įvairiagrūdis, karbonatingas, silpnai
susicementavęs, o vietomis kietas, sucementuotas molio; randama faunos
detrito (nuolaužų), gausiai yra dvigeldžių su apanglėjusia mediena.
Smėlis susiklojo jūros priekrantės zonoje

20,5–21 m

Smėlis, pilkas, sluoksnio viršutinėje dalyje purvinai pilkos spalvos dėl molio
priemaišos, itin smulkiagrūdis, žėrutingas, karbonatingas ir labai molingas; jo
riba su aukščiau slūgsančiu smiltainiu labai palaipsniška; randama faunos:
labai trapūs dvigeldžiai, gausūs kirmėlių šliaužiojimo vamzdeliai ir
brachiopodai.
Smėlis susiklojo normalaus druskingumo jūros bangomūšio zonoje

21–23,9 m

23,9–25,4 m

Juros periodas, vidurinės
juros skyrius, kelovėjo
aukštas. Vidurinis poaukštis
Nuosėdos klostėsi prieš
165–160 milijonų metų,
Lietuvoje vadinamas
Papartinės svita

Juros periodas, vidurinis
skyrius, kelovėjo aukštas.
Apatinis poaukštis.
Nuosėdos klostėsi prieš
165–160 milijonų metų,
Lietuvoje vadinamas
Papilės svita

Konglomeratiška smėlio-molio uoliena, kurios spalva nuo šviesiai geltonos iki
tamsiai rudos; randama fauna – amonitai – palyginti gerai išsilaikę:
Kosmoceras jason Rein., Kosmoceras castor Rein., obductum Buck; šio sluoksnio
kontaktą su apačioje esančiu smėliu sudaro gargždas ir faunos detritas.
Tai jūros priekrantės dariniai
Smėlis geltonas, smulkiagrūdis, atskiri jo lizdai stipriai geležingi, vietomis
įstrižai sluoksniuotas, turi tamsiai pilko molio tarpsluoksnių ir gargždo dydžio
gabalų; smėlyje faunos nerasta; žemiau esanti sluoksnio dalis panirusi po
upės vaga.
Nuosėdos klostėsi iš dalies uždaroje, palyginti gėloje jūros lagūnoje
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Papilės atodangos ekspozicijoje (atidengtoje ir paruoštoje lankymui atodangos dalyje)
matomas juodas molis – tai juros periode, maždaug prieš 165 milijonus metų, negilios jūros užutekyje
susiklojusios nuosėdos. Ši jūra apėmė didelę dalį Vakarų Europos, siekė dabartinę Angliją. Po moliu
slūgsantis smiltainis – tai sucementuotas smulkus smėlis, suklostytas jūros priekrantėje. Smiltainyje
gausu amonitų ir dvigeldžių moliuskų kiaukutų. Tai, kad aukščiau matomas molis slūgso ant smiltainio,
rodo jūros plėtimąsi – transgresiją.
Pažymėtina, kad Papilės atodangos ekspozicija įrengta lankymui – tai pirmas tokio pobūdžio
pažintinis objektas Lietuvoje.

JURAKALNIO ATRAGIS
Jurakalnis žvelgiant nuo jo papėdės (A. Almanio nuotr.)

Ventos kraštovaizdžio draustinyje, Rimšių kaimo ribose yra
Jurakalnio atragis – tipiška linijinės erozijos suformuota reljefo
forma. Čia vizualiai susipažįstama su linijinės erozijos procesu ir
jo padariniais – pačiu eroziniu atragiu, raguvomis bei griovomis,
kuriose formuojasi šaltiniai. Kitas vertingas aspektas – tai juros
sistemos uolienų atodangos, dėl intensyvios erozijos natūraliai
prieinamos tyrimams. Nuo apžvalgos bokštelio atsiveria puikus
vaizdas į Ventos slėnį, jo terasas. Jurakalnio pažintinis takas
toliau veda link riedulių ekspozicijos aikštelės, kurioje
numatoma įrengti gamtos mokyklą.
Griova yra Ventos kairiajame krante ir stūkso Jurakalnio
griovos taip pat kairiajame šlaite. Kad lengviau būtų surasti šią
garsiąją atodangą, reikia nuo griovos žiočių, atsiveriančių į Ventos
slėnį, paėjėti apie 75 metrus. Ji yra apie 580 m į pietų pietvakarius nuo gelžbetoninio tilto per Ventos upę
Papilėje ir apie 150 m į pietvakarius nuo buvusio malūno.
Griovoje vyksta gilinamoji erozija, nes jos išilginis profilis dar nepasiekė dinaminės pusiausvyros.
Statūs griovos šlaitai nuolat griūva, nesuspėja apaugti augmenija, kuri juos sutvirtintų. Todėl griovos
kairiajame šlaite lengviausia pasiekti senuosius sluoksnius, priklausančius juros sistemai. Užtenka šiek
tiek nukasti nuo šlaito paviršiaus deliuvines nuogriuvas.
Po nestora (vos apie 2 m storio) kvartero – jauniausio geologinio sistemos nuogulų danga (0–2 m
intervalas) slūgso juros sistemos nuogulos. Kvartero nuogulos – moreniniai priemoliai – yra aplinkinių
dirvų dirvodarinės (gimtosios) uolienos. 2–5,5 m gylyje pasirodo juodas riebus žėrutingas molis, šiek tiek
karbonatingas su limonitizuoto (geltono) smiltainio tarpsluoksniais. Šis sluoksnis paleontologų priskirtas
juros sistemos viršutinio skyrio oksfordžio aukštui. Jame surandama gausi amonitų fauna. Surasti ir
apibūdinti šie amonitai: Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum Nik., Cardioceras (Plasmatoceras)
tenuistriatum Bor., Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniene Bod. Giliau, 5,5–7,5 m gylyje, jau rastas senesnis
vidurinės juros (juros sistemos vidurinio skyriaus) juodo žėrutingo, karbonatingo ir smėlingo molio
sluoksnis, kuris priskirtas kelovėjo aukštui. Sluoksnio apatinėje dalyje pastebėti geltono smėlio lęšiai ir
smiltainio konkrecijos. Sluoksnio pade molis gausiai smėlingas. Jame matyti blizgantys skaidrūs smulkučiai
gipso (CaSO4 2H2O) – vandeningo kalcio sulfato kristaliukai. Amonitų faunos fosilijos blogai išsilaikiusios.
Paminėtini šie amonitai: Quenstedticeras (Quenstedticeras) lamberti Sow., Quenstedticeras (Quenstedticeras)
mariae Orb.Įvairiagrudzio rudo smėlio sluoksnis (7,5–7,8 m gylyje) šioje atodangoje priskiriamas
senesniems kelovėjo aukšto sluoksniams. Šio sluoksnio viršutinėje dalyje pasitaiko juodo molio intarpai.
Sluoksnyje surastas stambus įspūdingas amonito Kosmoceras duncani Sow. egzempliorius.
Žemesniame sluoksnyje, slūgsančiame nuo 7,8 m iki 8,2 m, smėlis yra sucementuotas ir tapęs
smiltainiu, kurio spalva gelsvai ruda. Jo struktūra įvairiagrūdė. Vietomis smiltainis yra oolitinės sandaros, kai
kur pasitaiko smiltainio konkrecijų. Juros sistemos sluoksniuose pasitaiko oolitinių klinčių. Jos sudarytos iš
mažų rutulėlių formos grūdelių, vadinamųjų oolitų (graikiškai oon – kiaušinis), kartais dar vadinamų
ooidais. Jų skersmuo paprastai ne didesnis kaip 0,5 mm. Oolitų mineralinė sudėtis gali būti labai įvairi.
Tačiau labiausiai paplitę kalcitiniai ir aragonitiniai oolitai.
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Oolitai susidarė šiltų jūrų pakrančių zonoje ten, kur vyko vandens judėjimas. Jie formavosi
cheminiu būdu iš vandens, prisotinto kalcio karbonato. Atsitiktinis plaukiojantis vandenyje grūdelis ar oro
burbuliukas apaugo kalcio karbonato pakartotinais plonais sluoksniais ir pasidarė taisyklingos
koncentrinės formos bei sandaros. Įgavęs pakankamą svorį ir dydį, oolito sferiškas rutuliukas, veikiamas
svorio jėgos, nuguldavo ant dugno.
Konkrecijos primena gumburus, arba gniutulus. Jos sudarytos dažnai iš kitos mineralinės
medžiagos, negu uolienos sluoksnis. Jų dydis gali būti nuo 1 iki kelių centimetrų. Konkrecijos dažnai turi
koncentrišką vidinę struktūrą. Jų forma izometriška, o kartais ir labai keista. Konkrecijos šiame sluoksnyje
atsirado todėl, kad neužteko medžiagos sucementuoti visą smėlį. Juros nuogulų sluoksniuose smiltainio
konkrecijos yra dažnai labai taisyklingos formos. Jos primena idealius rutuliukus, o kartais yra ir kiaušinio
išvaizdos. Konkrecijos yra artimos oolitams, tik jos didesnės.
Fosilijos – Kosmoceras aculeatus Eichw., Kosmoceras transitionis Nik., Kosmoceras castor Rein.,
Kosmoceras gommatum Phill., Kosmoceras compressum Quenst – palyginti sveikos, t. y. pakenčiamai
išlikusios šiame aprašomajame sluoksnyje.
Šioje griovos dalyje žemiau dar stebime 8,2–8,9 m gylyje nuo paviršiaus smėlį, kuris viršutinėje
dalyje yra dėl limonitizacijos (apgeležėjimo) tamsiai rudas, o apatinėje – pilkai geltonas (išdžiūvęs – pilkas).
Smėlis turi aleuritingų (dulkingų) dalelių ir yra įvairiagrūdis.
Keli metrai į šoną griovos pakopoje 8,9–9,3 m lygyje surandame klintį, kuri yra tamsiai ruda ir
smėlinga. Ji geležinga ir kieta, sunki, pereinanti į sideritą, kuris sudaro stambius gniutulus. Perskėlus tokį
gniutulą, sideritas turi pilką geležingą atspalvį. Sideritas yra geležies karbonatas (FeCO3). Sluoksnyje
pasitaiko blogai išlikusių fosilinės faunos likučių, daugiausia tai suakmenėjusios brachiopodų liekanos.
Aprašomąją atodangą užbaigia vandeningas pilkas įvairiagrūdės sudėties smėlis (9,3–9,4 m gylyje).
Šie išvardinti žemiau 5,5 m slūgsantys sluoksniai priklauso kelovėjui – juros sistemos viduriniam skyriui.

PURVIŲ ATODANGA

Purvių atodanga (A. Niciaus nuotr.)

Purvių atodanga yra prie pat Ventos upės 11 km pasroviui nuo Papilės miestelio. Pavasarį atodanga
dažnai yra veikiama upinių procesų, šoninės erozijos. Atodangoje atsidengia Kvartero sistemos
nuogulos. Atodangai aprašyti buvo padarytos dvi perkasos. Atodanga aprašyta nuo apačios į viršų,
nuo Ventos vandens lygio. Intervale 0–0,12 m intervale randamas aleuritas smėlingas pilkas su
tamsiomis, organine medžiaga prisotintomis dėmėmis. Intervale 0,12–0,17 m susiklosčiusios durpės
tamsiai rudos spalvos su augalų liekanomis, kompaktiškos sausos. Intervale 0,17–0,34 m sluoknyje
atsidengia aleuritas smėlingas žaliai pilkas su organinėmis dėmėmis. Intervale 0,34–0,48 m slūgso
žvyras rupus pilkšvai rudas, kuriame žvirgždo daugiau nei 30% su organikos intarpais (gitijos, durpių
netaisyklingomis linzėmis) taip pat randama moliuskų liekanų. Intervale 0,48–1,01 m randamas
smėlingas aleuritas tamsiai pilkas su organikos linzėmis su kompaktiškos durpės linzėmis. Antros
prakasos intervale 0,96–1,71 m aleuritas smėlingas tamsiai pilkas su šviesiai pilko smėlio
netaisyklingomis linzėmis. Intervale 1,71–2,71 m smėlis pilkas įstrižai sluoksniuotas smulkus-vidutinis,
aukščiau jis pereina į rupesnį. Kontakte su auksčiau slūgsančiu priesmėliu – bazalinis horizontas.
Intervale 2,71–3,61 m aptinkamas priesmėlis moreninis šviesiai rudas su žvirgždu ir gargždu iki 15%.
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Purvių atodangos nuosėdų sporų-žiedadulkių analizės duomenimis aleuritas smėlingas ir
durpė klostėsi šaltomis preledyninėmis sąlygomis, vietinę augaliją sudarė žolių bendrijos, kur vyravo
viksvinės žolės ir kietis. Žvyre rastos moliuskų Margaritifera margaritifera geldelės. Jų amžius (datuota
radiokarboniniu metodu) yra 34 tūkstančiai metų. Purvių atodangoje randamos ežerinės nuosėdos
klostėsi Vidurinio Nemuno laikotarpiu.

SKLEIPIŲ AKMUO

Skleipių akmuo (J. Čyžienės nuotr.)

Virvytės kraštovaizdžio draustinyje, Skleipių kaime, ant Virvytės kranto guli Skleipių akmuo. Riedulys
yra netaisyklingos formos su apylygiu viršumi, gana gerai apgludintas, pietinis šonas plokščias (skilimo
plokštuma); priešingoje pusėje, ties atkasto grunto paviršiumi matyti į viršų užapvalėjanti niša
maždaug 2 m pločio ir iki 0,5 m aukščio. Riedulį sudaro pilkai rausvas plagiomikroklininis granitas. Šio
granitinio luito matmenys: aukštis – 3,7 m, ilgis – 5,4 m, plotis – 3,6 m; didžiausia horizontali apimtis –
17 metrų.
Riedulys šiek tiek apskaldytas ir apibrozdintas, metaliniais trosais bandant jį nutempti. Riedulio
viršus, anksčiau kyšojęs iš po žemės, natūraliai šiek tiek samanotas bei kerpėtas.

SVIRKANČIŲ ATODANGA
Svirkančių atodanga – praeities ežerų, ledynų ir Virvytės kūrinys

Vienos iš geologinių konferencijų dalyviai
virš Svirkančių atodangos (G. Mikalausko

Svirkančių atodanga (A. Almanio nuotr.)

nuotr.)
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Svirkančių atodanga yra kairiajame Virvytės krante, prie kelio Viekšniai–Kapėnai, Virvytės
hidrografiniame draustinyje. Atodangos aukštis nuo upės lygio apie 15 metrų.
Virvytė tarp Lietuvos upių yra greičiausios tėkmės upė, vidutinis visos upės srovės greitis –
1 m/s, taip pat Virvytė yra labiausiai slenkstėta Lietuvos upė, jos vidutinis rėvų ir sraujynių tankis –
50 m/km (Lietuvos geografiniai ekstremumai, 2008).
Svirkančių atodanga yra didelės mokslinės vertės geologinio paveldo objektas. Atodangos
pjūvis sudarytas iš dviejų skirtingos kilmės ir amžiaus darinių kompleksų. Apatinė dalis (7,7 m į viršų
nuo upės vandens lygio) suklostyta iš aleurito ir smulkaus smėlio. Tai – prieš paskutinįjį ledlaikį,
laikotarpiu maždaug prieš 30–80 tūkst. metų (pagal radioaktyviosios anglies ir optiškai stimuliuotos
liuminscencijos datavimo rezultatus), vadinamuoju Viduriniojo Nemuno laikotarpiu egzistavusio ežero
nuosėdos. Pagal palinologinių tyrimų rezultatus ežeras egzistavo palyginti šalto klimato sąlygomis,
ežerą supo tundra su krūmokšniais bei retais medžiais, tačiau tuo metu kontinentinis ledynas buvo dar
gana toli šiaurėje, greičiausiai pietinėje Suomijos dalyje. Viduriniojo Nemuno paleoežeras buvo didelis,
jo plotas yra 77 kv. km. Palyginimui – Dusios ežeras užima 23 kv. km, o didžiausias Lietuvoje (dalinai)
Drūkšių ežeras – 100 kvadratinių kilometrų. Panašiausias pagal plotą būtų Naručio ežeras.
Viduriniojo Nemuno laikotarpio ežerinių nuosėdų atodangų visame Baltijos regione yra vos
kelios (Pietryčių Lietuvoje – Rokų atodanga, Estijoje – Voka). Viena, iš naujausiai ištirtų atodangų, yra
Purvių atodanga Ventos slėnyje.
Viršutinė atodangos pjūvio dalis suklota iš moreninės medžiagos, kurią paliko kontinentinis
ledynas, paskutiniojo ledlaikio metu savo skydu užklojęs beveik visą Lietuvą. Įdomu atkreipti dėmesį,
kad moreninės medžiagos klodas yra dvisluoksnis, sudarytas iš labai kietos dugninės morenos ir
masyvios tekstūros abliacinės (ledyno ištirpimo fazės) morenos. Abi morenas skiria 0,8–1 m storio
smulkaus smėlio sluoksnis, susiklostęs ledyno vidiniuose plyšiuose bei ertmėse.
Nuo aukšto atodangos šlaito atsiveria Virvytės slėnio vaizdai, būdingi slėnio elementai – upės
kilpa, salpinė ir pirmoji terasos, sala Virvytės vagoje, kuri turbūt yra viena iš dviejų salų visame Virvytės
hidrografiniame draustinyje. Be to, Svirkančių atodanga yra labai siauros Virvytės kilpos linkyje,
priešais salą upės vagoje. Taigi, jau šios upės slėnio morfologinės ypatybės yra labai įdomios ir jų
buvimas vienoje vietovėje, gana retas reiškinys visame Virvytės slėnyje.
Kad aleuritas ir smėliai klostėsi Viduriniojo Nemuno laikotarpiu egzistavusiame ežere
patvirtina žiedadulkių analizės duomenys ir smėlio iš gylio 7,3 m (virš Virvytės upės vandens lygio)
amžius 79 tūkst. metų (OSL datavimą atliko Dr. Ron Goble, Nebraska-Lincoln universitete, JAV).
Atodangos geologinis pjūvis įtikinamai liudija, kad Viduriniojo Nemuno laikotarpio pabaigoje
maždaug prieš trisdešimt tūkstančių metų šio regiono dar nebuvo pasiekęs paskutinysis ledynas, čia
plytėjo didelis ežeras, jame klostėsi smėlis, aleuritas. Ežeras aptiktas ir jo kontūrai nustatyti apylinkių
geologinio kartografavimo metu. Ventos paleoežero buvimo faktas yra svarbus viso Šiaurės ir Baltijos
regiono klimatostratigrafinių įvykių atkūrimui, nes iki šiol Viduriniojo Nemuno laikotarpio
paleogeografiją mokslininkai aiškina labai įvairiai ir skirtingai. Teigiama, pavyzdžiui, kad šiuo
laikotarpiu kontinentinis ledynas dengė dalį Lenkijos ir Danijos, jo liežuviai siekė Vakarų Lietuvą bei
Latviją. Tuo tarpu, Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų duomenys rodo, kad Ventos apylinkėse bei
gretimuose kraštuose plytėjo ežeringa miškatundrė, kuri negalėjusi būti betarpiškoje ledyno
gretimybėje.

KLINTIES KARJERŲ KRAŠTOVAIZDŽIAI
Kaip jau minėta, bene didžiausias Akmenės krašto žemės gelmių turtas yra klintis, kasama atviru būdu.
Klinties karjeruose formuojasi neįprasti, labai įdomūs ne tik geologiniu požiūriu kraštovaizdžiai.
Klinties kasyba pavojingas procesas – čia vyksta sprogdinimo darbai, dirba galingi ekskavatoriai ir tik
su įmonės specialistais galima priartėti prie stačių karjero sienų. Tačiau yra ir tinkamesnių lankyti
vietų – tai paliktos klinties karjerų sienos, dalinai ar pilnai rekultivuoti karjero šlaitai. Tokias vietas
sėkmingai galima naudoti gamtai pažinti, ir vertinti, kaip žmogaus veiklos atskleistą geologinį paveldą.
Deja, iki šiol nėra nei reglamento, nei patirties kaip tokį paveldą tvarkyti ir naudoti. Tai kasybos proceso
sudedamoji dalis ir tik kūrybiški sprendimai rekultivuojant karjerus, leis klinties sienas ar nuovalas
paversti vertingais geologinio paveldo objektais, galinčiais praturtinti Akmenės krašto patrauklumą
lankymui.
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Karpėnų klinties karjero pakraštyje likęs kanjonas (J. Satkūno nuotr.)

Klintis čia jau nebus ekspolatuojama, taigi kanjonas gali būti įdomiu, kasybos sukurtu
kraštovaizdžio elementu. Jam būdinga gausi bioįvairovė

Kanjono vaizdas iš viršaus.
Tai tinkama vieta
apžvalgos aikštelei
(J. Satkūno nuotr.)
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Karpėnų karjere klinties klodas slūgso po 3–18 m kvartero, rečiau juros arba triaso nuogulomis.
Klinties klodo storis 5–28 metrai. Klintis yra netolygiai ir nevienodai intensyviai paveikta antrinių
procesų, tokių kaip dolomitizacija, tirpinimas ir medžiagos išnešimas, dūlėjimas. Dėl dolomitizacijos
dalis klinties virto dolomitu, dalis – nevienodu laipsniu dolomitizavosi. Svitos uolienų storis siekia iki
45 m, vidutinis svitos uolienų storis apie 25–35 metrai.

„Geležies“ upeliai drenuoja gruntinį vandenį, tekėdami į karjerą iš dangos uolienų (J. Satkūno nuotr.)
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Virš klinties Karpėnų karjere galima aptikti juros sistemos kvarcinio smėlio išeigų su apanglėjusios
medienos fragmentais (J. Satkūno nuotr.)

Nebeeksploatuojamas Menčių karjeras – vienintelis Lietuvoje vandens telkinys su stačiais uoliniais
krantais (J. Satkūno nuotr.)
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Menčių karjero prieigos –
klinties šlaitų,
primenančių uolėtus
kalnus, kraštovaizdžiai
(J. Satkūno nuotr.)

DIDYSIS AKMENĖS AKMOU

Didysis Akmenės akmuo (J. Satkūno nuotr.)

Galimybės geologinio paveldo atradimui ir pažinimui yra neišsemiamos...
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VENTOS REGIONINIO PARKO IR LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
RENGINIAI NUO 2006 METŲ
2006 m. spalio 9–12 d. Ventos regioninis parkas
Silezijos universiteto tarptautinis lauko tyrimų seminaras „Juros uolienų litostratigrafiniai tyrimai“ ir
juros sistemos bandinių rinkimas.
2007 m. Balandžio 4–6 d. Papilė (Lietuva), Nigrande, Skrunda, Kuldiga
(Latvija)
Lietuvos ir Latvijos lauko seminare „Ventos slėnio geologinis paveldas“ buvo
apžvelgiamos Ventos slėnio geologinės vertybės, kalbama apie pasienio teritorijų
bendradarbiavimą geologinių tyrimų, gamtosaugos, ekologinio turizmo,
visuomenės informavimo ir švietimo klausimais.

2007 m. gegužės 27 d. – birželio 2 d. Vilnius–Plateliai
INQUA The Peribaltic Group tarptautinis lauko
simpoziumas „Vakarų Lietuvos kvarteras: nuo senųjų
apledėjimų iki Baltijos jūros evoliucijos“. Buvo aptariama
paskutiniojo apledėjimo geologija, pleistoceno ledlaikių ir
tarpledynmečių stratigrafija, Baltijos jūros paleogeografija ir
dabar vykstantys krantų procesai. Taip pat buvo kalbama
apie glaciotektonines deformacijas, poledynmečio ir
holoceno nuogulų problematiką.
2007 m. lapkričio 27–28 d. Papilė
Seminaras „Geopaveldo vertingumo samprata, tvarkymas ir naudojimas“.
Pranešimų temos: Lietuvos geologijos ir geomorfologijos įvairovė ir savitumas,
palyginimas su gretimais kraštais, Geopaveldo
vertingumo kriterijai, Tarptautinių žemės planetos metų
(2008) programa, Geoparkai Europoje ir pasaulyje ir kt.
2008 m. rugsėjo 10–12 d. Ventos regioninis parkas
Tarptautinis lauko seminaras „Geologinis paveldas – tiltas
jungiantis šalis“. Pagrindiniai aptarti klausimai: Ventos slėnio (nuo Papilės iki
Kuldigos) ir gretimybių geologinio paveldo identifikavimas, tvarkymas ir
naudojimas švietimui, pažintiniam turizmui, ekonominei plėtrai.
2009 m. sausio 22 d. Viliošių kaimo turizmo sodyba
Susitikime pristatyta knyga „Vadovas po Ventos regioninį parką“.
Ventos regioninio parko teritorijoje ir jo apylinkėse gausiai
aptinkama juros periodo fosilijų. Ventos regioninio parko
iniciatyva, talkinant LGT specialistams buvo parengta
knygelė „Praktinis fosilijų ieškotojo vadovas“. Knygelė
supažindina su pagrindinėmis fosilijų rūšimis ir jų
radimvietėmis Ventos regioniniame parke, papildyta
praktiniais patarimais. Atradimo džiaugsmą teikiantys
unikalūs Ventos RP radiniai gali papuošti kiekvieno mėgėjo
kolekciją.
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2009 m. balandžio 8-11 d. Ventos regioninis parkas
Profesoriaus Norm R. Catto iš Kanados Memorial universiteto, „Quaternary International“ žurnalo
redaktoriaus vizitas Ventos regioniniame parke. Buvo aplankyti Ventos regioninio parko objektai:
Papilės atodanga, Raudonskardis, Jurakalnis, Šaltiškių karjeras, Purvių atodanga, Kaukolinės atragis.
2009 m. birželio 2–6 d. Plateliai, Papilė, Kamanos, Šventoji, Juodkrantė
Bendras LGT ir Norvegijos Oslo ir Akerhuso provincijos aplinkos apsaugos
departamento lauko seminaras „Geologinės ir biologinės aplinkos įvairovė,
gamtos išteklių ir kraštovaizdžio tvarkymas“.

2010 m. birželio 17–19 d. Ventos regioninis parkas
Lauko seminaras švietimo darbuotojams „Ventos krašto gamtinė įvairovė, geologinis paveldas ir
istorija“.
2011 m. sausio 21 d. Akmen÷s krašto muziejus
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo J. Satkūno paskaita „Akmenės krašto žemės gelmių
turtai ir vertybės“. Paskaitos metu buvo pateikta informacija apie Akmenės krašto žemės gelmių turtus,
geologinį paveldą ir jo panaudojimą, apie gelmių turtų naudą ir perspektyvas.
2011 m. kovo 17–18 d. Papil÷ (Akmen÷)
Lietuvos–Latvijos hidrogeologų pasitarimas dėl bendrų požeminio vandens modeliavimo ir
stebėsenos projektų. Pasitarimo metu buvo aptarti Baltijos artezinio baseino požeminio vandens
modeliavimo projekto (PUMA) rezultatai ir projektinė paraiška Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programai dėl bendros Lietuvos–Latvijos pasienio požeminio vandens monitoringo
sistemos įkūrimo.
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