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Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei
Li etuvos g eologų sąjunga skelbia G eo paveldo dieną
J. Satkūnas
Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis, kurią būtina išsaugoti naujoms kartoms gilesniam Žemės
pažinimui, moksliniam tyrimui. Geologų, gamtos tyrėjų bendruomenės pastangomis geologinio
paveldo vertės supratimas pamažu plinta ir platesnėje visuomenėje. Labai daug prie šio proceso
prisideda Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos.
Rūpinimosi gamtos vertybėmis, tame tarpe ir geologiniu paveldu, niekada nebus per daug. Tai plati
veikla, apimanti tyrimus, paveldo vertės didinimą, tvarkybą, visuomenės švietimą ir žinių sklaidą.
Daugelyje Europos šalių organizuojamos dienos ir renginiai, skirti geologio paveldo propagavimui,
kaip antai:
• Airijoje į Paveldo savaitės renginius (paskutinė rugpjūčio savaitė) įtraukti renginiai apie
geologinį paveldą.
• Vokietijoje švenčiama Geotopo (trečiasis rugsėjo sekmadienis) diena.
• Suomijoje žymima Geologijos ir Geoįvairovės diena. 2010 metais renginiai vyko rugsėjo 25–
26 dienomis.
• Jungtinėje karalystėje Geologų asociacija organizuoja Geologijos festivalio renginį (paprastai
vyksta Londone).
• Norvegijoje jau šešti metai vyksta Geologijos dienos renginiai (2010 metais jie vyko rugsėjo
11 d.).
• Nyderlanduose rengiamos provincijų Geopaminklų dienos, be to geopaveldas minimas ir
Mokslo ir Paveldo savaitės renginiuose.
• Danijoje vyksta Geologijos dienos, kas antri metai trečiąjį rugsėjo savaitgalį. 2010 metais
Geologijos dienos buvo organizuotos jau devintąjį kartą.
Atsižvelgiant į geologinio paveldo reikšmę, Lietuvos geologų sąjungos taryba 2010 metų
gruodžio 9 dienos posėdyje nutarė kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį organizuoti Geologinio
paveldo dieną Lietuvoje.
Ši diena būtų skirta tvarkyti ir populiarinti unikalius ir žmogaus globos reikalingus geologijos
objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas, didkalves ir daubas, šaltinius ir versmes.
Geopaveldo dieną numatoma organizuoti išvykas prie geopaveldo objektų, seminarus,
žiniaiklaidos renginius.

K
Kuurr ssuužžiinnoottii aappiiee ggeeoollooggiinnįį ppaavveellddąą
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, kurį tvarko Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir kadastro skyrius, duomenis 2010 m. gegužės
1 d. Lietuvoje buvo 509 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (157 iš jų paskelbti gamtos
paminklais) ir 153* savivaldybių saugomi gamtos paveldo objektai. Iš visų minėtų gamtos paveldo
objektų geologinio pobūdžio – 264 vienetai.
Be valstybės saugomų geologinio paveldo objektų, yra dar viena geologinio paveldo kategorija –
geotopai. Moksliniu ir pažintiniu požiūriu tai svarbūs (unikalūs ar etaloniniai) geologiniai,
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geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jų grupės – reljefo formos, atodangos, rieduliai bei jų
sankaupos, didelių debitų ar padidėjusios mineralizacijos požeminio vandens versmės, kasiniai,
ekspozicijos ir kt.
Dažnai jie turi ir didelę estetinę, turistinę, archeologinę, istorinę ar kultūrinę vertę.
Dauguma jų jau turi gamtos paveldo objektų statusą, kiti yra potencialiai skelbtini būti valstybės
saugomais. Dalis geotopų yra privačioje nuosavybėje, ar žmogaus sukurti.
Nuo 1995 metų Lietuvos geologijos tarnyba tiria ir registruoja geotopus. Geotopų duomenų bazėje
saugoma informacija prieinama plačiajai visuomenei. Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje
Geotopų posistemyje visi besidomintys geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais gali
rasti informaciją apie beveik penkis šimtus geotopų. Informacija apie geotopus yra papildoma naujų
tyrimų duomenimis.

Informaciją apie Geotopus rasite adresu: www.lgt.lt/maps÷(GEOLIS) Geotopai
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Įdomiausios Molėtų krašto geologinės ir
geomorfologinės vietovės
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ŽŽaallvvaarriiųų ggeeoollooggiinniiss ddrraauussttiinniiss
Tipas: riedulynas
Koordinatės LKS-94: X – 6115646; Y – 582256
Unikalumas: kraštinių (suklotinių ir sustumtinių galinių) morenų
masyvo
riedulingas
plotas
su
smulkiomis
stačiašlaitėmis kalvomis
Parametrai: plotas 11 ha
Aprašė: A. Linčius, 1992; V. Mikulėnas, 1996
Apsaugos statusas: nuo 1971 m., 1998 m. Valstybės saugomas
gamtos paveldo objektas

Kraštinių (suklotinių ir sustumtinių galinių) morenų masyvo
riedulingas plotas su smulkiomis stačiašlaitėmis kalvomis ir
tarpkalviniais pašlapusiais slėniukais, aklinomis daubomis.
Pleistoceno ledynai riedulius čia atvilko iš Suomijos, Alandų
salų, Švedijos, Baltijos jūros dugno; jie yra granitiniai, gneisiniai,
migmatitiniai, porfyriniai, porfyritiniai ir kitokie; jų skersmuo
0,5–3,0 m).

K
Krreeiivviišškkiiųų aakkm
muuoo
Tipas: riedulys
Koordinatės LKS-94: X – 6111503; Y – 589758
Sinonimai: Bijutiškio akmuo
Parametrai: ilgis – 5,38 m, plotis – 3,23 m, aukštis –
2,79 m, perimetras – 12,38 metrų
Aprašė: A. Linčius, 1989
Apsaugos statusas: Nuo 1974 m. Valstybės saugomas
geologinis paminklas, o nuo 2002 m. –
Gamtos paveldo objektas
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Riedulys yra netaisyklingos formos ir labai
nevienodo paviršiaus, kuriame ryškūs skilimo
pagal skalumo plokštumas pėdsakai, matosi šių
skalumo plokštumų „siūlės” (dėl jų vienas
riedulio šonas atrodo lyg mozaika), griovelių
pavidalo nelygumai. Viršuje yra „V” formos
įdubimas (jo gylis 30 m ir plotis 70 cm) su vienu
atviru galu iš riedulio stačiojo šono pusės, o
greta jo – apverstas trikampės formos įdubimas,
kur gali užsilaikyti kritulių vanduo (apie 10 cm
gylio). Antano Bušinsko sodybos (Kreiviškių
kaime) senbuvių teigimu, šis riedulys seniau yra
buvęs daug didesnis, tačiau žymiai sumažėjo jį
nuskaldžius dviejų namų pamatams.
Riedulį sudaranti uoliena – amfibolitas (metadiabazas), juodas, silpnai apkvarcėjęs, smulkiagrūdis su
mikroklininio, biotitinio granito, šviesiai rausvai pilko, itin smulkiagrūdžio, intarpais (dalis jų
gysliški). Tiriant amfibolito (metadiabazo) šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioklazas ir raginukė
(kiekvieno po 40%), kvarco ir biotito (kiekvieno po 5–10%), rūdiniai (1–3%), apatitas; kristalinių
grūdelių dydžiai: plagioklazo – 0,3–1,3 mm, raginukės – 0,3–0,7 mm, kvarco ir biotito – 0,1–0,5 mm,
rūdinių – 0,1–0,2 mm; struktūra – nematogranoblastinė su diabazės (ofitinės) struktūros reliktais,
smulkiagrūdė; tekstūra – neryškiai skalūnuota. Tiriant mikroklininio, biotitinio granito šlifą, nustatyti
šie mineralai: mikroklinas (40–50%), kvarcas (25–30%), plagioklazas (20%), biotitas (10%); kristalinių
grūdelių dydžiai: mikroklino 0,3–1,5 ir iki 3 mm, kvarco – 0,1–0,7 ir iki 3 mm, plagioklazo – 0,2–
0,8 mm, biotito – 0,1–0,3 mm; struktūra – granoblastinė su porfyblastinės struktūros elementais
(mikroklino ir kvarco grūdelių skersmens iki 3 mm), metasomatinė (apkvarcėjimas), itin
smulkiagrūdė ir smulkiagrūdė; tekstūra – masyvi.

ŠŠvveennttaakkm
meenniiss
Tipas: riedulys
Koordinatės LKS-94: X – 6126104; Y – 606529
Sinonimai: Kraujelių mitologinis akmuo
Parametrai: ilgis – 3,1 m, plotis – 3,0 m, aukštis – 1,0 metras
Pilkšvai rusvas stambiagrūdis granitas

„Seniau tas akmuo buvo labai didelis. Kartą atsitiko taip: buva beržas prie akmens. Tai akmuo ir
beržų, ir jeriokų (ėriuką) surija. Žmones nusigandę pasikvietė kunigą. Jį pradėja švintint, tai
sugraiude ir parlinda. Ir dabar dar yra apaugįs, bet jau nebedaug matas“ (T. Aidetienė, 65 m., Žičkai).
V. Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius: Diemedis, 2006. – 231
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M
Miinndduuččiiųų aakkm
muuoo
Tipas: riedulys
Koordinatės LKS-94: X – 6131281; Y – 590755
Parametrai: ilgis – 5,80 m, plotis – 4,07 m,
aukštis – 3,30 m, perimetras – 14,71 metrų
Aprašė: A. Linčius, 1989
Apsaugos statusas: Nuo 1984 m. Valstybės
saugomas geologinis paminklas, nuo
2000 m. – Gamtos paveldo objektas

Riedulys turi netaisyklingą apzulintą formą,
jo paviršius nelygus – su nedidelėmis
duobutėmis ir skylutėmis kai kur, su negiliais
įtrūkimais (skalumo plokštumų kryptimis).
Riedulį sudaranti uoliena – mikroklininis,
biotitinis granitas, pilkai rausvas ir rusvas
(margas), pegmatoidinis, vidutingrūdis ir
stambiagrūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: mikroklinas (60–70%), kvarcas ir biotitas
(kiekvieno po 10–15%), plagioklazas (10%), monacitas, rūdiniai, cirkonas, muskovitas; kristalinių
grūdelių dydžiai: mikroklino – < 10–15 mm, biotito – < 5 mm, kvarco – 1–5 mm, plagioklazo – 1–
3 mm; struktūra – granoblastinė, porfyroblastinė (mikroklinas), metasomatinė (mikroklinas keičia
plagioklazą), vidutingrūdė ir stambiagrūdė; tekstūra – masyvi.
Iki atkasant melioratoriams, buvo matoma tik mažesnioji, viršutinė šio stambaus riedulio dalis.
Atkastąjį riedulį galvota nugabenti bent iki artimiausio vieškelio, tačiau ir keletui traktorių
nepajėgus jo išjudinti, buvo paliktas pirmykštėje vietoje.

K
Kaam
maassttooss kkrraaššttoovvaaiizzddžžiioo ddrraauussttiinniiss
Molio kepurėmis užtengtų plokščiakalvių (geologinėje literatūroje dar vadinamų „zvoncais“)
masyvas.

LLiieessėėnnųų oozzaass
Tipas: ozas
Koordinatės LKS-94: X – 6119092; Y – 584034
Parametrai: ilgis – 2 km, plotis – 250 m, aukštis –
5–15 metrų
Aprašė: R. Guobytė, 2002

Didžiausias ir raiškus ozas tįso Liesėnų kaime, į
pietryčius nuo Videniškių gyvenvietės. Tai ŠV–PR
kryptimi ištįsęs apie 2 km ilgio, 250 m pločio ir 5–
15 m aukščio pylimas, kuris yra apibūdinamas kaip
radialinis ozas. Taip vadinamas dėl statmenos
ilgosios ašies krypties egzistavusio ledyno
pakraščiui.
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RRaattaakkaallnniiss
Tipas: didkalvė
Koordinatės LKS-94: X – 6136442; Y – 601977
Parametrai: aukštis – 189 metrai

K
Kaalliinnėė
Tipas: didkalvė
Koordinatės LKS-94: X – 6107458; Y – 608488
Parametrai: aukštis – 162 metrai

G
Goojjuuss
Tipas: didkalvė.
Koordinatės LKS-94: X – 6109655; Y – 594583.
Parametrai: aukštis – 196 metrai

M
Maajjookkaass
Tipas: didkalvė
Koordinatės LKS-94: X – 6132417; Y – 593406
Parametrai: aukštis – 199 metrai

D
Duubbeennuuoottųųjjųų aakkm
meennųų eekkssppoozziicciijjaa
Tipas: riedulių ekspozicija
Koordinatės LKS-94: X – 6132360; Y – 599143
Unikalumas: iš apylinkių sutempti mitologiniai dubenuotieji akmenys
Aprašė: V. Mikulėnas, 1996

LLaakkaajjooss aakkm
muuoo
Tipas: riedulys
Koordinatės LKS-94: X – 6114104; Y – 608412
Aprašė: V. Mikulėnas, 2008
Apsaugos statusas: Nuo 2003 m. Valstybės saugomas
gamtos paveldo geologinis objektas
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G
Giilliieejjii M
Moollėėttųų kkrraaššttoo žžeem
mėėss ggeellm
miiųų ssllėėnniiaaii
J. Satkūnas
Molėtų kraštas labai turtingas kraštovaizdžio įvairove: čia galime matyti visą ledyninių reljefo formų
rinkinį tarsi iš geomorfologijos vadovėlio – nuo kampinių moreninių didkalvių Giedraičių apylinkėse,
aukštų keimų Alantos krašte (pavyzdys – Verpeto kalnas), molio kepurėmis uždengtų plokščiakalvių
(Kamastos apylinkės) iki banguotų smėlio lygumų (zandrų), siaurų kalvų – ozų, ir ežerų dubenų
įvairovės.
Viena pačių įdomiausių ir išraiškingiausių reljefo formų – Asvejos ežero rina.

Stačiašlaitis rinos dubuo – vaizdas į
Asvejos ežerą nuo Dubingių piliakalnio
(J. Satkūno nuotrauka)

Bendras Asvejos rinos ilgis – apie 50 km,
vidutinis plotis 340 m. Asvejos rinos
„sausoji“ dalis jau prasideda ties
Giedraičiais (J. Satkūno nuotrauka).

Rina (rinnen) vokiečių kalboje reiškia
„tekėti“. Terminą pirmą kartą įvedė
P. Volštetas, (Volstedt, 1924) tyrinėdamas
šiaurės Vokietijos zandrines lygumas.
Kitų šalių mokslininkai, tyrinėję šio tipo
reljefo formas, tikslesnių terminų nerado,
todėl šis terminas ilgainiui prigijo
mokslinėje literatūroje. Lietuvoje „rinos“
terminą bandė tobulinti Č. Kudaba, siūlydamas „dubaklonio“, „dubaslėnio“ terminus (Kudaba,
1983), dar siūlyta rinas vadinti „ilgėmis“ (Chomskis, Škeliovaitė, 1957). Rinoms buvo priskiriama
ežerai, upės bei kitos pailgos neigiamos formos, susidariusios aktyvaus ledyno ir pasyvaus ledyno
tirpimo bei kitų geologinių procesų įtakoje.
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Lietuvos rinų (dubaklonių) morfogenezės klausimai yra nagrinėti daugelyje darbų (Kudaba, 1983;
Garunkštis, 1969; Dvareckas, Gaigalas, Melešytė, 1996). Dauguma tyrinėtojų laikosi nuomonės, kad
rinos yra subglacialinių vandens srautų iškrovos su dideliu slėgiu poledyje arba ledyno pakraštyje
poveikio į substratą rezultatas (Kudaba, 1983). Manoma taip pat, kad rinos – tai atsikūrusios
(regeneruotos) paleoupių atkarpos (Dvareckas ir kt., 1996).
Molėtų apylinkėse geomorfologiškai kartografuotos trys rinų grandinės: Virintos–Aiseto, Siesarties–
Lakajų ir Dubingių (Asvejos), apimančios ir rininių ežerų klonius, ir fliuvioglacialinių slėnių atkarpas,
kurias paveldėjo dabartinės upės (Siesarties pavyzdys) (1 pav).

1 pav. Rytų Lietuvos rinų ir su jomis
susijusių fliuvioglacialinės kilmės
slėnių žemėlapis. Ištrauka iš Lietuvos
geomorfologinio žemėlapio
M 1:200 000 (Guobytė, 2000)

Viena iš pačių išraiškingiausių rinų Lietuvoje – tai Asvejos (Dubingių) (2 pav.). Bendras rinos ilgis – apie
50 km, vidutinis plotis 340 m. Asvejos ežeras užima giliausią rinos klonio dalį, kuriai būdingas nelygus
dugnas, pakaitomis kartojasi gilios daubos ir seklumos. Gilių duobių yra 34, apytikris atstumas nuo
vienos duobės iki kitos – 680 m. Duobių gyliai dideli – 35–50 m (Kudaba, 1971). Bendras rinos gylis
(įskaitant povandeninę ir viršvandeninę dalis) daug kur siekia 70–90 m. O įskaitant ežerines nuosėdas,
susiformavusias poledynmetyje ir holocene, rinos gylis turėtų būti dar didesnis ir gali viršyti 100 metrų.
Kaip jau minėta aukščiau, rinų kilmė siejama su tekančių ledyno tirpsmo vandenų veikla. Tokie
kloniai galėjo susidaryti ledyno tirpsmo vandenims su didele slėgio jėga tekant polediniais
tuneliais. Vanduo ledyne yra suslėgtas kelių šimtų atmosferų jėga. Taigi ledyno pakraščio link
išslegiamas vanduo ir galėjo išplauti gilų duobėtą lovį. Duobę išmušant vis kitoje vietoje, ledynui
kasmet palaipsniui pasitraukiant, Asvejos rina galėjo būti suformuota per 34 metus – tiek gilių
duobių dabar suskaičiuota rinos dugne. Tačiau, būtina pabrėžti, kad tik detalesni Asvejos ežero
batimetriniai tyrimai galėtų suteikti daugiau duomenų apie dubens morfologiją.
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2 pav. Asvejos ežeras kosminio vaizdo ortofoto žemėlapyje M 1:80 000

Nagrinėjant rinų formavimosi mechanizmą yra manoma, kad po jų įrėžimo (išplovimo) rininiai
kloniai buvo užpildyti vandeniu, užšaldyti ir palaidoti po moreninės medžiagos sluoksniu. Ištirpus
palaidotam ledui poledynmetyje ar vėliau, termokarstinio dubimo procese rinos klonis
regeneravosi ir įgijo dabartinę formą (Garunkštis, 1969). Tačiau Asvejos, kaip ir kitų analogiškų
giliųjų rinų įrėžiai paprasčiausiai galėjo likti ir tiesiog po įrėžimo fazės – t. y. jie nebuvo
termokarstiškai regeneruoti.
Dabartinių ledynų pakraščiuose yra gana dažnai stebimi subglacialiniai pulsuojantys srautai,
išnešantys didelį kiekį po ledynu ar jo viduje suspausto vandens, kuris savo ruožtu plukdo nešmenis
ir eroduoja substratą – paklotines uolienas, kuriomis slenka ledynas (Is og Energi, 1996). Taigi,
vadovaujantis aktualizmo principu, labiausiai tikėtina, kad subglacialinės išplovos srautai ir galėjo
būti svarbiausiu faktoriumi formuojantis rinoms, kurios yra būdingos glacialiniam reljefui.
Kad rinos formavosi ir ankstesniųjų ledlaikių metu, liudija ir gilūs slėniai, vadinami paleoįrėžiais,
išskobti po kvartero danga slūgsančių senųjų uolienų paviršiuje. Tokių paleoįrėžių aptinkama ir
kvartero darinių storymėje, nors įrėžius, nesiekiančius prekvartero uolienų paviršiaus yra gerokai
sunkiau nustatyti dėl kaičios ir dažnai labai sudėtingos kvartero storymės struktūros. Paleoįrėžis –
tai siauro slėnio pavidalo, įvairaus ilgio ir konfigūracijos neigiama forma, išskiriama kvartero
nuogulų storymėje arba prekvartero uolienų paviršiuje pagal morfologinius, litogenetinius,
struktūrinius ir tekstūrinius požymius. Mokslinėje literatūroje ir praktiniuose darbuose daugiausiai
dėmesio skiriama pokvarterinio paviršiaus paleoįrėžiams, užpildytiems vėlesnėmis, daugiausia
kvartero nuosėdomis ir nuogulomis. Kvartero storymės analizė rodo, kad yra daug paleoįrėžių,
nesiekiančių prekvartero uolienų paviršiaus, t. y. tarsi „pakibusių“ kvartero storymėje ir dėl to
sunkiau nustatomų. Nors pirmųjų ir antrųjų formavimosi mechanizmas greičiausiais yra
analogiškas, tačiau prekvartero paviršiaus paleoįrėžių identifikavimas yra išskirtinai svarbus
kartografuojant prekvartero uolienų paviršiaus reljefą. Pripažįstama, kad paleoįrėžiuose paprastai
koncentruojasi didelės požeminio vandens atsargos, įrėžiai gali būti neotektoniškai aktyvių zonų
požymiais, prielaidomis žemės gelmių fluidų, mineralizuoto vandens iškrovoms ir kt. Taigi,
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paleoįrėžių gylių, morfologijos, kontūro ir užpildančios medžiagos prognozė – tai išskirtinės svarbos
kasdieninės geologinės praktikos uždavinys.
Molėtų apylinkėse gręžinių bei geofizinių tyrimų pagalba nustatytas sudėtingas labai gilių
paleoįrėžių tinklas (3 pav). Pagal geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu duomenis (Guobytė
ir kt., 1995), vyraujantis kvartero darinių storis Molėtų apylinkėse yra apie 100 m. Po kvartero
ledyninių (moreninis priemolis, priesmėlis, ledyno tirpsmo vandens suplautas žvyras, įvairaus
rupumo smėlis ir kt. bei akvalinės kilmės sąnašų (smėlis, molis, aleuritas) ir kitų nuogulų storyme
slūgso devono sistemos ryškiai margaspalviai moliai, besisluoksniuojantys su balto žėrutingo
kvarcinio smėlio klodais. Taigi, turint gręžinių bei geofizinių tyrimų duomenis, paleoįrėžiai, užpildyti
kvartero sąnašomis, yra patikimai nustatomi, tačiau jų kartografavimo detalumas erdvėje ir plane
priklauso nuo gręžinių tankio.

3 pav. Rytų Lietuvos pokvartero
paviršiaus paleoįrėžiai (Šliaupa,
Čyžienė, Lazauskienė, 1999)

Kartografuojant Molėtų apylinkes, nustatyta, kad kvartero darinių storis paleoįrėžiuose siekia 260–
280 m, taigi prekvartero uolienų paviršiuje išskobtų slėnių santykinis gylis gali siekti iki 180 metrų.
Morfologinis Asvejos rinos ir paleoįrėžių prekvartero uolienų paviršiuje panašumas akivaizdžiai
matyti profilyje, kertančiame gręžiniais nustatytus paleoįrėžius ir Asvejos ežerą (4 pav.). Taigi,
remiantis jau vien morfologiniu panašumu (vertikalioje ir horizontalioje plokštumose), galime daryti
prielaidą, kad pokvarterinio paviršiaus gilieji kanjoninio tipo įrėžiai, siekiantys 100 m ir didesnį gylį
(įsigilinimą į prekvartero uolienas) yra dabartinio reljefo rinų genetinis analogas (Satkūnas, 2000)
Tokiu būdu rinų tyrimas gali padėti geriau suprasti ir paleoįrėžių formavimosi dėsningumus.
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4 pav. Paleoįrėžių ir dabartinio reljefo rinų morfologinis palyginimas. Profilis, kertantis giliausius
paleoįrėžius į šiaurę nuo Vilniaus ir Asvejos (Dubingių) riną
1 – morena; 2 – smėlis; 3 – smėlis ir žvirgždas; 4 – devono amžiaus dolomitas, mergelis; 5 – devono amžiaus
smėlis ir molis; 6 – paleoįrėžis; 7 – gręžinys.
Genezė: lg – limnoglacialinė, f – fliuvioglacialinė; g – glacigeninė; Stratigrafija: IIIbl – Baltijos posvitė; IIIgr –
Grūdos posvitė; IImd – Medininkų svita; IIžm – Žemaitijos svita; IIdn – Dainavos svita; Dm – Daumantų svita;
D2nr – viduriniojo devono Narvos serija; D2up – viduriniojo devono Upninkų serija.

Pažvelgus į Rytų Lietuvos lineamentų, nustatytų dešifruojant žemės paviršiaus vaizdus iš kosmoso,
žemėlapį (5 pav.), aiškiai matyti, kad rinų sistemos, jų grandinės palyginti labai gerai sutampa su
lineamentais – linijinėmis reljefo formų elementų struktūromis. Lineamentų lokalizacija siejama su
ledyno plyšių buvimu, išilgai kurių formavosi tiek teigiamos reljefo formos – išslėgtiniai morenų
gūbriai, ozai, tiek ir neigiamos formos – poledyninių vandens srautų kanalai, tuneliai, taigi ir rinos.
Lineamentus dažnai atkartoja ir dabartinių upių slėniai. Manoma, kad ledyno plyšių, kurie yra palikę
lineamentų vaizdą žemės paviršiuje, sistemų
susidarymą, šalia kitų faktorių (ledyno judėjimo
greičio, substrato reljefo) galėjo sąlygoti ir žemės
plutos lūžiai. Tokiu būdu ir rinų lokalizacija gali
būti susijusi su žemės plutos tektoniniais lūžiais,
suaktyvėjusiais ledyno antslinkio metu.

5 pav. Rytų Lietuvos lineamentų, nustatytų
dešifruojant žemės paviršiaus vaizdus iš kosmoso,
žemėlapis (Guobytė, 1995)

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad dabartinių
rinų geologinė sandara, įskaitant ir Asvejos riną,
dar menkai pažinta, trūksta duomenų apie riną
užpildančių nuosėdų geologinį pjūvį, rinose nėra
išgręžtų gręžinių, o ir ežerų dugno morfologija
turėtų būti tiriama gerokai detaliau.
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Alantos–Žibėčių krašto geologinis paveldas,
kraštovaizdžio savitumai
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PPoolloocckkoo llūūžžiiss
J. Čyžienė, J. Bitinas
Tektoniniuose žemėlapiuose Polocko lūžis vedamas ties Alanta, R–V kryptimi beveik išilgai Virintos
upės slėnio. Lūžis nustytas Baltarusijoje, šiauriau Polocko ir platumų kryptimi tęsiasi toli į rytus ir
vakarus, vakaruose pereidamas į Lietuvą.
Rytų Lietuvoje Polocko lūžis skiria dvi stambias žemės plutos tektonines struktūras – Podliasės
Baltarusijos granulitų juostą (PBGJ), kurios didžioji dalis yra gretimoje Baltarusijoje ir Rytų Lietuvos
domeiną (RLD). Šiaurinė PBGJ riba vedama Polocko lūžiu (žemėlapyje PBGJ ribos – juoda linija). Šios
struktūros skiriasi plutos sandara, sudėtimi ir geologine istorija (Skridlaitė, Motuza, 1997; 2001;
Motuza ir kt., 2000).
Pagal 2006 metais Lietuvos geologijos tarnyboje sudarytų stratonų struktūrinių žemėlapių M 1:200 000
duomenis, Polocko antsprūdžio amplitudė kristalinio pamato paviršiuje Rytų Lietuvoje vietomis siekia
iki 100 m, silūro uolienose – iki 15 m, devono uolienose matoma tik nedidelė fleksūra. Polocko lūžis
išskirtas ir A. Šliaupos sudarytame (2001) Lietuvos ir gretimų teritorijų prekvartero uolienų paviršiaus
struktūrų žemėlapyje. Čia jis atsekamas didesnių peraukštėjimų ir struktūrinių nosių pavidalu. A. Šliaupa
išskyrė Šilutės–Polocko aktyvią neotektoninę juostą. Nuosėdinėje Vakarų Lietuvos storymėje šio lūžio
aktyvumo apraiškų (pagal seisminius duomenis) nepastebėta, nors pagal A. Šliaupą tai atsispindi
nuosėdinės dangos sąrangoje. Jis teigia, kad ši zona žymi viršutinio permo anhidritų išplitimo šiaurinę
ribą ir susijusi su aiškiomis permo–mezozojaus, devono sluoksnių deformacijų (tarp jų ir lūžių) zonomis.

Baltarusijos kristalinio pamato tektoninis žemėlapis (1974 m.)

Ar Polocko lūžis buvo aktyvus netolimoje geologinėje praeityje, ar jis yra „gyvas“ ir dabar, patikimų
geologinių duomenų nėra. Ar gilūs palaidoti senieji slėniai (paleoįrėžiai) ir dabartinis šaltiniuotas
Virintos slėnis yra nulemti Plocko lūžio, galima tik daryti prielaidas, tiksliau atsakyti galėtų tik nauji
tyrimų duomenys.
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A
Allaannttooss ddvvaarroo ššaallttiinniiaaii
P. Gedžiūnas

Aukštaičių aukštumos vakariniame šlaite, tarp iškilios (150–200 m absoliutaus aukščio) Rubikių–
Molėtų kalvotos moreninės aukštumos ir kiek žemesnės Kurklių apskalautos moreninės plynaukštės
įsikūrusi Alanta. Vanduo Alantos apylinkėse nuteka ne tik upeliais (Alanta, Virinta, Sabala) ir
požeminiais takais, išgaunamas gręžiniais, bet dalis jo pulsuoja šaltiniais, o ir Alantos vardas
siejamas su vandens gausa ir kilęs iš senojo lietuvių „alėti“ – sunktis, bėgti, linksmai tekėti...
Dar daugiau nei paviršinio žemės gelmėse yra labiau „pasislėpusio“ požeminio vandens. Jis mums
kiek menkiau pažįstamas ar sunkiau pastebimas, galbūt todėl ir labiau paslaptingas. Alantos
apylinkių šaltiniai yra krentantys, daugiausia maitinami nespūdiniu požeminiu vandeniu (viršutiniu
ir gruntiniu), susikaupiančiu šlaituose virš nelaidžių uolienų lęšių ir vandensparingų tarpsluoksnių.
Tai nėra gilesnių sluoksnių vanduo – dažniau tik gruntinio ar labai seklaus spūdinio vandens silpnos
ištakos, todėl jų išeiga išsklaidyta, srovena viena ar kelios versmelės – vos sunkiantis vandeniui, šiek
tiek iššokusiam virš žemės paviršiaus statesnėse pašlaitėse, palei griovius drėgnesnėse įlomėse.
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Meilelės kaimo Šilinkos miškelio pietiniame pakraštyje toks vanduo prasiveržia šaltiniuotu ruožu
drėgnokame, anksčiau melioruotame Alantos upelio šlaite. Čia nuo jų griovys iki pat bebrų
„suręstos“ „suręstos“ užtvankos padengtas rūdžių gumulais, dugne raudoni nuo geležies
akmenukai (1–2 pav.).

2 pav. Bebrų „modifikuotas“ šaltinis

1 pav. Geležim prisotintas Meilelės
šaltiniuoto ruožo vanduo

Šaltiniuoti židiniai atsivėrę nuo Jurgiškio–Semeniškio moreninių kalvų papėdės pusės durpingoje
įlomėje, kur kiek toleliau jos priemolio kalvose paslėpti smėlingi vandens lęšiai įsotinti dvivalentės
geležies. Į trumpą su užsistovinčiu vandeniu griovį iš po žemės kelią susiradęs vanduo gauna
deguonies, todėl iš jo nusėda raudonos trivalentės geležies hidroksido nuosėdos. Jos nesunkiai
nudažo visą griovio dugną, kadangi pačiose versmelių ištakose bendrosios geležies koncentracija
vandenyje – net 10–11 mg/l.
Daug ispūdingesni, o ir ištekančio vandens gausesni yra su apsauginiu kaptažu ir žmogaus savo
reikmėms pritaikyti kiti du šaltiniai – šuliniai. Vienas jų mediniu renti-nuku gražiai pasipuošęs
Debeikiuose – pačiame Stukų sodybos kieme (3 pav.).
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3 pav. Krištolinės Debeikių šaltinio versmės

4 pav. Prieš pat Alantos dvaro vartus po
medžiais prisiglaudęs senasis šulinysšaltinis

5 pav. Iš didelių riedulių sukrautas senovinis
Alantos dvaro šulinio rentinys

Kita matoma požeminė versmelė išsprūsta iš negilaus, net trijų metrų nesiekiančio, šulinio dugno prieš
Alantos dvaro vartus. Savitas ir vertingas šis senasis šulinys – „ne medinis ar betoninis“, bet jo 2,5–3 m
skersmens rentinys meistriškai sukrautas iš didokų riedulių (4–5 pav.). Nedaug tokių ir seniau būta
Lietuvoje. Gražioje ir patogioje vietoje įrengtas, bet dabar jau prastai prižiūrėtas ir apgriuvęs. Tai, kad
prie šio šaltinėlio, požeminiai srautai atiteka nuo privačių namų valdų pusės pirmiausia rodo jo
pasiteršęs vanduo – didokas net apie 62 mg/l nitratų (NO3) kiekis. Labiau nei kituose padidėjusi ir
vandens mineralizacija (iki 681 mg/l), anaiptol ne foninės chloridų (iki 17 mg/l) ir sulfatų (iki 39 mg/l)
koncentracijos. Taršos organinėmis medžiagomis požymis – permanganato indeksas (7,9 mgO/l).
Prie Meilelės, Debeikiuose labiau gamtinėje aplinkoje sruvenantys šaltiniai yra daugmaž švarūs,
neužteršti nitratais ir organiniais junginiais. Jų vandens mineralizacija, kurią rodo ištirpusių
mineralinių medžiagų suma, nėra didelė ir kinta maždaug 0,5–0,6 g/l, mažesni chloridų (iki 6–
8 mg/l) ir sulfatų (iki 14–22 mg/l) kiekiai (lentelė). Pagal cheminę sudėtį tai tipiškas kalcio magnio
hidrokarbonatinis vanduo, kai natūraliuose plotuose jame vyrauja daugiausia hidrokarbonatai
(HCO3–) > (Ca2+ + Mg2+), o labiau antropogenizacijos paliestose vietose kažkiek padidėję ir sulfatų
(HCO3–) < (Ca2++ Mg2+) < (HCO3– + SO42–).
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Lentelė. Alantos apylinkių šaltinių apibūdinimas (vandens cheminė sudėtis tirta 2009 m. gegužę)

SEL*, µS/cm

Cheminė vandens
sudėtis pagal
O. A.. Aliokiną

579

C Ca
I

510

C Ca
I

613

C Ca
II

685

PI*,

mgO/l

5,9
5,6

7,25
6,60

4,9

7,37

–

7,9

pH

7,46
7,21

7,42

6,02
6,02

7,22

6,34
6,34

7,74

Feb*
10

0,7
1

mg-ekv/l

11

0,64
0,66

BK*
KK*,

7,5

Mg2+
24,37
20,98
31,13
28,91

NH4+

Ca2+
87
85,89
98,16
97,55

K+
3,03
4,2
1,16
3,3

Na+
18,71
18,81
4,8
30,22

NO3–
1,5
0,85
61,66

0,36
0

0

0
0,36

NO2–

HCO3–
414,8
440
402,6

407

SO42–
17,28
14,81
22,22

681
479

BM*
SL*

Cl–

606
386

38,68

Alantos mst.,
unikalus riedulių
rentinys su versme
dugne

8,38

4

6,29

Debeikių km.,
medinio kaptažo
3 (1,5 x 1,5 m) dugne
dvi klaidžiojančios
versmės

559
355

6,99

Meilelės km., apie
1,5 m skersmens
versmė 3-4 m atstumu
nuo griovio

576
364

16,77

2

Nenaudojamas

Meilelės km., griovio
vagoje išsklaidytos
pulsuojančios
versmelės

Nenaudojamas

1

Gerti– buičiai

Vietovė, šaltinio
išeigos sąlygos

Kiti rodikliai

Retais atvejais
buityje

Šaltinio Nr.

Šaltinių
naudojimas

Nustatyta pagrindinė analitė ir jos vertė, mg/l

C Ca
II

Pastaba: 1)* BM – ištirpusių mineralinių medžiagų suma; SL – sausa liekana; Feb – bendroji geležis; BK – bendrasis
kietumas; KK – karbonatinis kietumas;
PI – permanganato indeksas; SEL – savitasis elektros laidis
2)

Ca
C I
– kalcio hidrokarbonatinis pirmo tipo, kai HCO3– > (Ca2+ + Mg2+)
Ca
C II

– kalcio hidrokarbonatinis antro tipo, kai HCO3– < (Ca2+ + Mg2+) < (HCO3– + SO42–)

3) Patamsintos toksinių (NO3) ir indikatorinių (Feb, PI) rodiklių vertės rodo šių ribinių rodiklių verčių (RRV) ar
specifikuotų rodiklio verčių (SRV) geriamajam vandeniui viršijimą pagal Lietuvos higienos normos HN
24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nuostatas.
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M
Maaiiššiiaakkuullėėss m
moorreennooss
R. Guobytė
Į šiaurę nuo Alantos Maišiakulės kaimo apylinkėse V-R kryptimi tęsiasi 4 km ilgio ir beveik kilometro
pločio gūbrių ruožas, kurį pavadinome Maišiakulės morenomis (1 pav.). Tai 3–6 lygiagrečios eilės į šiaurę
išgaubtų moreninių gūbrių, kurie tarsi juosia nedidelį Kriogžlio ežerėlį (2, 3 pav.). Gūbriai – 200–600 m
ilgio, 80–120 m pločio ir 8–12 m aukščio, nežymiai išgaubti į šiaurę, sudaryti iš moreninio priesmėlio,
rečiau – priemolio.
Pažemėjimai tarp gūbrių – užpelkėję. Tai – rumbėtosios (angl. ribbed) morenos.
1 pav.
Utenos
ploto
geomorfologinio žėmėlapio
M 1:50 000 fragmentas (autorė A. Veršickienė, Utenos objektas,
1987)

Įvairiai kalvotas kraštinių darinių
reljefas:
gt III bl – moreninis,
ft III bl – fliuvioglacialinis,
lg III bl – limnoglacialinės lygumos

2 pav. Rumbėtųjų Maišiakulės morenų vaizdas 1960 m.
aerofotonuotraukoje

© Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2010

3 pav. Maišiakulės
morenų lankų paviršiaus
erdvinis modelis,
sudarytas (pagal žemės
paviršiaus lazerinio
skenavimo duomenis)
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Klasikinės rumbėtosios morenos formuojasi ledyno pade (tai – subglacialinės reljefo formos) tik
susiklosčius tam tikroms glaciodinaminėms sąlygoms. Šios formos dažnos Skandinavijos šalyse, kur jos
su drumlinais ir fliutingais sudaro minėtų formų sambūrius. Lietuvai rumbėtosios morenos nebūdingos,
tačiau yra keletas vietų, kur akį patraukia paralelių gūbrių ruožai Žemaitijos sališkos aukštumos
šlaituose ir Baltijos aukštumoje. Ypač ryškūs lygiagrečių gūbrių lankai juosia Dusios ežero duburį. Tai
taip vadinamos „metinės” morenos, kurios liko ledui sezoniškai ištirpus ledyno liežuvio guolyje.
Maišiakulės rumbėtųjų morenų prigimtis kiek kitokia. Pažvelgę į smulkesnio mastelio geomorfologinį
žemėlapį (3 pav.), matome, kad Maišiakulės rumbėtųjų morenų ruožas yra netoli plataus Virintos
rininio klonio, kurio atkarpa ties Alanta ledynui tirpstant buvo apsemta prieledyninių marių
(žemėlapyje limnoglacialinė lyguma nuspalvinta žydra spalva). Kitame klonio šlaite prie Virintos ežero
esama panašių gūbrių, tik išgaubtų į pietus ir ryškiai žemėjančių rininio klonio link. Tikėtina, kad
Maišiakulės ir Virintos rumbėtųjų morenų susidarymui Virintos rina buvo svarbus veiksnys.
Užpildantis giliąsias rinos atkarpas ledynas pradėjo skeldėti ir trūkinėti į negyvo ledo blokus, kurių
tirpstančiuose pakraščiuose formavosi depresijas supantys moreniniai gūbriai.

M
Maaiiššiiaakkuullėėss m
moorreennooss

VViirriinnttooss rriinniinniiss
ssllėėnniiss

VViirriinnttooss rruum
mbbėėttoossiiooss m
moorreennooss

3 pav.
Lietuvos
geomorfologinio
žemėlapio M 1:200 000 fragmentas.
Apačioje – Virintos rumbėtosios morenos 1952 m. aerofotonuotraukoje

2244

Molėtų krašto geologinis paveldas: lauko seminaro vadovas

„„SSaacchhaalliinnoo kkaallnnaaii““
R. Guobytė, V. Mikulėnas
Smulkiai kalvotame moreniniame reljefe į
šiaurę nuo Žibėčių I kaimo išsiskiria
aukštesnių kalvų virtinė (apvesta
raudonai), su įvairaus dydžio pelkelėmis
(paryškintos mėlynai) papėdėse. Ištįsusi
apie 1 km ŠV–PR kryptimi, ši kalvagūbriu
vadintina kalvų virtinė pasuka į pietus ir
tęsiasi dar apie 0,5 km (1 pav.).
Kalvagūbrio
aukštis
(nuo
pelkių
papėdėse) vietomis net 10–12 metrų.
Gūbrio plotis – 90–120 metrų (2 pav.).
Kalvagūbrio šlaitai ties kai kuriomis
pelkelėmis pakankamai statūs ir vadintini
ledo kontakto šlaitais. O pats kalvagūbris
galėjo susidaryti jo vietoje ledyne
buvusiame plyšyje, kuriuo cirkuliavo
ledyno tirpsmo vandenys. Aerofotonuotraukoje
kalvagūbris
išsiskiria
smulkiai grūdėtu fotopiešiniu, kuris
dažniausia būdingas žvirgždo-gargždo
nuoguloms arba labai smėlingai morenai
(1 pav.).
© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, 2010

1 pav. „Sachalino kalnai“ – kalvagūbris 1960 m.
aerofotonuotraukoje

2 pav. „Sachalino kalnų“ erdvinis paviršiaus
vaizdas (pagal lazerinio skenavimo duomenis)

Sachalinu (Sakalinu) šį gūbrį vietos žmonės
vadina nuo žemės reformos laikų, nes žemės
sklypų niekas gauti čia nenorėjo dėl
nederlingo dirvožemio ir stačių šlaitų. Gal kas
pabuvojęs Sachaline (matyt ne savo valia),
atvežė į gimtą kraštą šį pavadinimą? O gal ir
sentikiai, nuo senų laikų gyvenantys Žibėčių II
kaime, pritaikė šį vardą kavagūbriui,
menančiam tolimą salą.
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SSuuoojjooss kkeeiim
maass
R. Guobytė, J. Satkūnas
Suojos keimas – tai 12–15 m aukščio kalva, stūksanti šalia tilto per Suojos upelę (dešiniajame jos
krante), kuri maždaug už 400 m išteka iš nedidelio Suojo ežerėlio, o netoli Alantos įteka į Virintą.
Priešais Suojos keimą – kairįjį Suojos paslėnio ruožą sudaro smėlingas, vietomis žvyringas kalvotasdaubotas fliuvioglacialinis masyvas, kurio paviršiuje daugybė glaciokarstinės kilmės dubių (1 pav.).
Šis smėlingas masyvas greičiausiai susidarė mirusio ledo properšose, tirpstant ledynui Alantos
duburyje. Suojos keimas galėtų būti fliuvioglacialinio masyvo fragmentas, likęs po intensyvios
fliuvioglacialinių srautų, tekėjusių Alantos duburiu, erozijos.
Kalvos šlaitas netoli kelio Alanta–Utena tarybiniais laikais buvo prakastas, čia veikė vietinis smėlio
karjeras. Tik pravažiavus tiltu link Alantos, už staigaus posūkio atsiverdavo balto, horizontaliai
sluoksnliuoto smėlio, būdingo keimui, siena. Dabar karjero šlaitas jau užaugęs velėna. Ant kalvos
stovi paminkliniai stulpeliai rezistencijos aukoms.

1 pav. Suojos keimo apylinkių vaizdas 1960 m. aerofotonuotraukoje
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V
Veerrppeettoo kkaallnnaass
R. Guobytė, V. Mikulėnas

Tipas: didkalvė
Koordinatės LKS-94: X – 6136764; Y – 585915
Parametrai: aukštis – 163,7 metrai
Aprašė: dr. R. Guobytė, 2002

Verpeto kalnas (163,7 m abs.a.) – tai keiminio tipo kalva Alantos limnoglacialinio duburio rytinėse
pašlaitėse (1–2 pav.). Kalva supilta iš įvairaus grūdėtumo smėlio kaip ir kitos aplinkinės kalvos,
susidariusios tirpstant supleišėjusiam Siesarties–Virintos plaštakos ledynui. Šiauriau Alantos, reljefe
ryškus tirpusio ledo pakraštį žymintis paralelių moreninių gūbrių ruožas, o piečiau jo, Alantos
apylinkėse, plyti patvenktinio prieledyninio baseino lyguma.

© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, 2010

V
Veerrppeettoo kkaallnnaass

1 pav. Verpeto kalnas iškilių kalvų grandinėje.
1960 m. aerofotonuotrauka

2 pav. Verpeto kalno erdvinis paviršiaus vaizdas
(pagal lazerinio skenavimo duomenis)

Tai beveik neapaugusi medžiais ir krūmais raiški kalva, nuo kurios puikiai atsiveria vaizdas į
apylinkes. Alantos mokyklos geografijos mokytojo Vytauto Šerelio teigimu, esant geram orui nuo
viršūnės matyti keturių bažnyčių bokštai. Verpeto kalno viršūnėje supilta stambių (1–2 metrų
skersmens) įvairios kristalinės sudėties riedulių krūsnis.
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Verpeto kalnas – indoeuropiečių protėvynės centras?
J. Satkūnas
Indoeuropiečių protėvynė – hipotetinė istorinės lingvistikos, indoeuropeistikos, etnologijos ir
archeologijos rekonstrukcija, nusakanti žmonių, kalbėjusių vadinamąja indoeuropiečių prokalbe
pradinį buvimo arealą. Yra pasiūlyta daugiau nei dešimt skirtingų indoeuropiečių lokalizacijų,
neapeinant Egipto ar Lietuvos.
Indoeuropiečių prokalbė – hipotetinė istorinės lingvistikos rekonstrukcija, kuri remiasi kalbų fono –
semantinėmis panašybėmis ir kalbų struktūros bendrybėmis.
Pasak klasikinės indoeuropiečių teorijos, iš anksčiau egzistavusios protėvynės į įvairias puses išplito
indoeuropiečių prokalbę bendrauti vartoję žmonės. Ši prokalbė palaipsniui kito, skilinėjo, duodama
užuomazgą kalbų grupėms ir galiausiai indoeuropietiškoms kalboms.
Lietuvių kalba laikoma viena iš archaiškiausių likusių indoeuropiečių kalbų, todėl jos studijos
vykdomos daugelyje pasaulio indoeropeistikos centrų – universitetuose bei institutuose.
Senovės indų (sanskrito) ir lietuvių kalbų panašumas.
Štai keletas bendrų sanskrito ir lietuvių kalbos žodžių: kas, kadā, tadā, devas („dievas"), sūnus,
naktam („naktis"), vīras, avis. Net kai kuriuos sanskrito kalbos sakinius lengva lietuviui suprasti.
Pavyzdžiui, žymus indų rašytojas ir kalbininkas Sunitis Kumaras Četerdžis vienoje savo knygoje
pateikia tokį sanskrito kalbos sakinį: Kataras tu – am asi? Kiekvienam lietuviui aišku, kad tuo sakiniu
klausiama: „Katras tu esi?"
Seniausiame indų šventraštyje – „Rigvedose“ – pasakojama apie gyvenimą tolimojoje šiaurėje, už
speigiračio, kur metai prilygę vienai dienai ir nakčiai. Tenai klestėjęs sotus gyvenimas, bet kartą
nustojusios augti žolės, išlakstę žvėrys, vanduo pavirtęs akmeniu, ir indų protėviams tekę upių
slėniais trauktis į šiltesnius kraštus (A. Seibutis).
Seniausi „Rigvedų“ siužetai kalba, kad Žemės šiaurėje, iš vakarų į rytus, driekėsi dangų rėmęs
kalnagūbris, vardu Meru. Vėlesniuose pasakojimuose ši grakšti virtinė jau suskilusi į pavienius
kalnus. Meru viršūnės blizgėjusios stiklo blyksniais, žėrėjusios aukso atšvaitais. Ant tokio kalno
stovėję vyriausio Rigvedų dievo Indros puošnūs rūmai.
Meru kalnagūbrio įvaizdžiai „Rigvedose“ nekelia abejonių, kad jo prototipu yra buvęs ledynų
pakraštys.
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Aukštaičių aukštumose susitelkę ir visi indr- šaknies fizionimai: Indrajai, Indraja, Indrailis, Indrinis. Tik
šiame Lietuvos kampe užrašytos ir legendos apie mitinę būtybę, vardu Indraja. P. Tarasenka rašė
apie Vosgėlių piliakalnį, kurį supylusi milžinė Indraja…
E. Šimkūnaitė 1930–1939 m. Tauragnų–Kazitiškio apylinkėse užrašė daug pasakų, kurių pagrindinė
veikėja vadinama Indra, Indraja.

Rigvedose aprašytas kraštas (pagal A. Seibutį)

Aptartieji vietovardžiai ir Indrajos sakmių lokalizacijos telkiasi kompaktiškame ovalo formos plote.
Jo centre iškyla aukščiausios kalvos: Žiegždrių 247 m, Pratkūnų 239 m, Klykių – 235 metrų. Kažin ar
šis sutapimų tumulas gali būti vien atsitiktinumo pokštas?
„Rigvedose“ pasakojama, kad ant Meru kalno gyvenęs ir vėjų dievas, vardu Vajus. Šis dievas buvęs
labai eiklus, reguliariai apžvalgydavęs savo plačias valdas. Analogiška veikla prasikiša ir lietuvių
kalbos žodyje vajys – „skubiai žiniai duoti išsiųstas žmogus, žygūnas“.
*Plačiau: A. Seibutis. Indoeuropiečiai: paleoekologija ir gamtinių mitų siužetai // Priroda - 1987. - Nr. 5
(rusų k.)
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ŽŽiibbėėččiiųų kkaaiim
maass
Algimantas Satkūnas

Pagal senolių pasakojimus Žibėčių kaimo pavadinimas yra kilęs nuo žiburėlio, kuris tamsiomis
rudens naktimis žibėdavo ant kalno. Greičiausiai tai buvo Dirvės kalnas – piliakalnis. Ant jo dar visai
neseniai buvo ariama žemė, tai ten aptikdavo kaulų, anglių. Šalia gyvenęs Danius Rinkevičius
pasakojo, kad radęs surūdijusio kirvio, visiškai nepanašaus į dabartinius, liekanas. O Dirvės kalnas
stovi prie kelio, jungiančio Aluntą su Utena ir matomas iš toli. Pasakojama, kad žiburėlis degdavo
mažytėje trobelėje, kurioje gyveno senolis vardu Čirba, o tikra pavardė – Rinkevičius, taip sakydavo
senasis Danius Rinkevičius.
Žiburėlis trobelės lange rodydavo kelią nakties keliautojams ir padėdavo nepaklysti nakties
glūdumoje. Keliauninkai, pamatę šviečiantį žiburėlį, sakydavo – žiba čia žiburėlis, žybčioja. Taip ir
atsirado kaimo pavadinimas. Gražus, aukštaitiškas – tarsi šviečiantis ir iki šiol kelią rodantis.
Žibėčių kaimui priklausė virš 300 ha žemės, joje gyveno apytikriai 28 šeimos šiomis pavardėmis. Su
Satkūnų pavardėmis – 12 šeimų, Matulionių – dvi, Rinkevičių – dvi, Kurkių – dvi, Šaltenių – dvi ,
Ališauskų – viena, Zlabicko – viena, Nagielos – viena šeima.
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A
Akkm
muuoo „„V
Vaalliiuulliiss““
Tipas: riedulys
Koordinatės LKS-94: X – 6135794; Y – 588662
Sinonimai: Valiulio, Svobiškėlio, Karališkių
Kiti paminklai: archeologijos paminklas, 1972
Parametrai: ilgis – 3,40 m, plotis – 3,11 m, aukštis – 2,07 m,
perimetras – 10,48 metrai
Aprašė: A. Linčius, 1989
Apsaugos statusas: Nuo 1964 m. Valstybės saugomas gamtos
paminklas, nuo 2002 m – Gamtos paveldo objektas

Valiulio
(Svobiškėlio)
akmens pasagos
ženklas

Valiulio (Svobiškėlio) akmens saulutės ženklas

Riedulys turi gana apvalią apzulintą formą su nelygiu paviršiumi, viršutinė dalis plokštoka ir
nuožulni. Šonuose matosi skalumo plokštumų kelio linijos ir įskilimai pagal jas, yra ir aštriakampių
vietų (gal kažkada nuskaldytų?). Ant viršutinio plokščio paviršiaus dvejose riedulio vietose yra iškalti
piktografinio pobūdžio ženklai. Riedulį sudaranti uoliena – granitas, rausvai rudas, leukokratinis,
vidutingrūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioklazas ir mikroklinas (kiekvieno po 30–40%),
kvarcas (20–25%), chloritizuotas biotitas (5%), muskovitas; kristalinių grūdelių dydžiai: plagioklazo,
mikroklino ir kvarco – 1–4 mm, chloritizuoto biotito – 0,5 mm; struktūra – granitinė, vidutingrūdė,
tekstūra – masyvi.
Pasakojama, kad velnias šį akmenį nešė, norėjo „užuspirt“ Skudutiškio bažnyčios duris, altoriaus
sudaužyt. Ant akmens esanti Marijos pėda [?]. „Tį Valiulis seniau ugnį kūrindavo“. „Žmonės pasakoja
būk po akmeniu užkasti pinigai“ (V. Rudavičius; auksinių pinigų dėžę po akmeniu paslėpė kažkoks
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Napaleono karininkas, bėgdamas nuo rusų...). „Valiulio akmuo... po juo skylė. Pro tą skylę išlįsdavo
kipšiukas, pasivertęs kupriuku, ant akmens sėdėdavęs ir siūdavęs batukus. Perkūnas nemėgęs
kipšiuko ir stengėsi jį nutrenkti. Kipšiukas spėdavęs po akmeniu pasislėpti ir Perkūnas tik akmenį
kliudydavęs“ (J. Yla; Šidiškis T., 1977 m.). Pagal šias legendas Petras Tarasenka parašė apysakas
„Užburti lobiai“. Anot P. Tarasenkos (1921), „aplink Valiulį daug kitų akmenų. Jei nupieštume jų
schemą, pravesdami vidurines linijas tomis vietomis, kur daugiau akmenų, gautume keturkampį su
apskritimu šiaurėje, Valiliu viduryje ir atvirumu į pietų pusę, ežero link“. Žvalgymus šia linkme tęsė
Čelkaitis A., 1942; Vaiškūnas J., 1994. Pastarasis teigė, jog yra pagrindas manyti, kad „Valiulio akmuo
galėjęs būti dangaus šviesulių ir apeigų atlikimo vieta. Iškaltoji rodyklė yra nukreipta į šiaurės rytus,
apytikriai į tą vietą, kur Saulė pateka saulėgrįžos metu. Nurodytoje pusėje aptiktos kelios šiaurės–
pietų kryptimi išdėstytų akmenų eilės“.
V. Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius: Diemedis, 2006. –265–267
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PPeekkllooss kkaallnnaass
Petras Tarasenka. Užburti lobiai. Vilnius: Vaga, 1969
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SSkkuudduuttiišškkiioo aakkm
meennyyss iirr ššaallttiinniiss
Tipas: keli rieduliai, šaltinis
Koordinatės LKS-94: X – 6136712; Y –
592014
Aprašė: A. Grigienė, V. Mikulėnas, 2009

Skudutiškio akmenys su pėdomis ir
šaltinis
0,7 km
į
ŠV–V
nuo
Skudutiškio miestelio bažnyčios,
Juodisos ir bevardžio dešiniojo
intako santakoje. Nemažai iš žemės
kyšančių
susmigusių
vidutinio
dydžio akmenų, galimas dalykas,
priklausė savotiškam grindiniui, kuris
praeityje buvo gana intensyviai
naudojamas. Pačiame centre yra
didžiausias, tamsiai pilkos spalvos,
netaisyklingos formos apie 2,2 m ilgumo ir apie 60–80 cm aukščio granitinis akmuo su akmens
gyslų „kryžiumi“ bei Marijos pėda vadinamu 37 cm ilg., 11–15 cm pl. Įdubimu. Maldininkai akmenį
laikė stebuklingu, todėl jis apskaldytas imant skaldinėlius gydymui. Apie 2 m į Š nuo šio centrinio
akmens Juodisos intakas daro 90 ° vingį. Šioje kelių metrų atkarpoje tikintieji prausiasi, semia
vandenį. Anksčiau čia buvo apie 25 cm skr. betoninis rentinėlis į kurį mesdavo smulkias monetėles,
semdavo vandenį. Apie 2,5 m į ŠV nuo šaltinio yra kitas plokščias „pėduotas“ granito akmuo, apie
15 m į R nuo upelių santakos, Juodisos dešiniajame krante (upeliu aukštyn), apie 2 m nuo upelio
vagos guli melsvos spalvos su juodais intarpais granito akmuo, forma primenantis širdį. Tikintieji
akmenį vadina Jėzaus Kristaus širdimi. Akmenys tikinčiųjų
lankomi, čia meldžiamasi.

V. Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius: Diemedis, 2006. –258–263
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