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Dzūkijos geologinė savastis
Geologinio paveldo diena 2012 metų rugsėjo 22 d., šeštadienis

Lauko išvykos aprašas
Organizuoja: Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, UAB „J. Jonyno ecofirma“,
Dzūkijos nacionalinis parkas

Geologinio paveldo dienos programa
Rugsėjo 22 d. šeštadienį renkamės 10:00 kelyje Vilnius–Varėna ties Maskaukos (Akmens) kaimu prie
suakmenėjusios „Žalčio uodegos“ (LKS-94 koordinatės: x – 6018660; y – 540570)
Lankomi ir tyrinėjami objektai:
Suakmenėjusi „Žalčio uodega“ (sin. Užkeiktos mergos akmuo arba Akmens nuotaka);
Akmens geologinis draustinis (juros, kreidos luistai įstrigę kvartero storymėje);
Dalgiakalnis (sin. Aukštakalnis) – aukščiausia Dzūkijos NP kopa;
Paukštakalnis – parabolinė kontinentinė kopa;
Bobos daržo šalcinis (sin. Ogeliškių šaltinis, Skroblaus versmės) su „burbaklėmis“ – Skroblaus ištakos;
Antončiko šalcinis (sin. Samardotiškių, Verduolio šalcinis) – tyrimas;
Rudnios sufozinis cirkas ir Kubilnyčios šaltinis – pastarojo tyrimas;
Rudnios pietinis kalvaragis – kilmės tyrimas;
Rudnios šiaurinis kalvaragis (Guguco kalnas) – kilmės tyrimas;
Ūlos kairiojo kranto atodanga žemiau Paūlių k. (kreidos mergelio luistas kvartero storymėje – reikia
aprašyti ir įvertinti;
Petruko akmuo (sin. Ūlos, Takos, Paūlių, Zalansko, Mardasavo).

Rugsėjo 23 d., sekmadienį:
Mardasavo skardis;
Perkūno akmuo (Merkio vagoje aukčiau santakos su Grūda);
Puvočių k. (Merkio ir Grūdos santakos) apylinkių apžvalgos bokštas;
Alešnyko kalno kraujuojantis akmuo (Skroblaus žiotys);
Merkinės m. stulpas (1575–1579 m.);
Merkinės piliakalnis – šlaitų stabilumo aptarimas;
Siuvėjų rėva Nemune;
Jonionių akmenys (abu objektai greta, truputį žemiau Merkio ir Nemuno santakos);
Janonių žvyro karjeras – eksploatuoti ar (neiškasus išteklių) rekultivuoti?;
Sarkajiedų dauba – termokarstinė kilmė?;
Ulioko ravas Nemuno slėnio kairiajame krante.
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Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei
Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis ir ji turi būti išsaugota naujoms kartoms Žemės pažinimui,
moksliniam tyrimui, kuris nuolatos tobulėja. Be geologų, gamtos tyrinėtojų bendruomenės geologinio
paveldo vertės supratimas pamažu plinta ir platesnėje visuomenėje. Prie šio proceso daugiausia prisideda
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos.
Rūpinimosi gamtos vertybėmis, taip pat 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 geologiniam paveldui skirtos dienos ir renginiai, kaip antai:


Airijoje į Paveldo savaitės renginius (paskutinė rugpjūčio savaitė) įtraukti rernginiai apie geologinį
paveldą.



Vokietijoje švenčiama Geotopo (trečiasis rugsėjo sekmadienis) diena.



Trečiąjį rugsėjo mėn. sekmadienį Suomijoje žymima Geologijos ir Geoįvairovės diena.



Jungtinėje karalystėje Geologų asociacija organizuoja Geologijos festivalį (paprastai vyksta
Londone).



Norvegijoje jau šešti metai vyksta „Geologijos dienos“ renginiai.



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 (Geologijos dienos
buvo organizuotos jau venuoliktąjį 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.
2011 metais Geologinio paveldo diena įvyko Molėtų rajone – Aluntos–Skudutiškio apylinkėse.
Ši diena skirta, lankyti 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, žiniasklaidos renginius.
Kur sužinoti apie geologinį paveldą
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, kurį tvarko Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir kadastro skyrius, duomenis 2010 m. gegužės mėn. 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.
Tai moksliniu ir pažintiniu požiūriu svarbūs (unikalūs ar etaloniniai) geologiniai, 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.
Yra dalis geotopų esančių privačioje nuosavybėje, ar žmogaus suformuotų.
Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metų. Geotopų duomenų
bazėje saugoma informacija yra prieinama internetiniu būdu Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje visiems
besidomintiems geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Šiuo metu posistemyje galima
rasti informaciją apie daugiau nei penkis šimtus geotopų. Informacija apie geotopus yra papildoma naujų
tyrimų duomenimis.
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Gamtos paveldo (geologinių, geomorfologinių, hidrogeologinių) vertybių apibūdinimas
Dzūkijos nacionalinis parkas plyti paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacinės srities pietryčių lygumos
geomorfologiniame rajone (E XXIII) ir tik nedidelė jo šiaurinė dalis patenka į paskutiniojo apledėjimo
moreninių aukštumų srities Dzūkų aukštumos geomorfologinį rajoną (D XVIII). Šiame rajone skiriami dar keli
mikrorajonai, iš kurių savybingiausi geomorfologiniu požiūriu yra Zervynų, Dubičių–Rudnios, Musteikos–
Čepkelių, Marcinkonių–Kabelių. Apibendrintai galima pasakyti, kad būdingiausias ir svarbiausias Dzūkijos
nacionalinio parko reljefas yra stambių kontinentinių kopų masyvai, veikiami upių erozijos ir požeminio
vandens sufozijos. Tai beveik vienintelė saugoma teritorija, kurioje plyti didžiuliai kontinentinių kopų
masyvai (išskyrus Viešvilės rezervatą ir Skersabalių geomorfologinį draustinį). Tokiu būdu, unikaliausi ir
svarbiausi geologinio paveldo objektai Dzūkijos nacionaliniame parke yra susiję su kontinentinėmis kopomis
ir požeminio vandens sufozija (cirkai, šaltiniai).

Informaciją apie Geotopus rasite adresu: www.lgt.lt/maps →(GEOLIS) Geotopai

Viedzmos akmuo. V. Mikulėno nuotr.

Jaučio pėda. V. Mikulėno nuotr.
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Geologinio paveldo dieną lankomi objektai

1. Suakmenėjusi „Žalčio uodega“
2. Akmens geologinis draustinis
3. Dalgiakalnis
4. Paukštakalnis
5. Bobos daržo šalcinis
6. Antončiko šalcinis
7. Rudnios sufozinis cirkas ir Kubilnyčios šaltinis
8. Rudnios pietinis kalvaragis
9. Rudnios šiaurinis kalvaragis
10. Ūlos kairiojo kranto atodanga
11. Petruko akmuo

12. Mardasavo skardis
13. Perkūno akmuo
14. Puvočių k. apylinkių apžvalgos bokštas
15. Alešnyko kalno kraujuojantis akmuo
16. Merkinės m. stulpas
17. Merkinės piliakalnis
18. Siuvėjų rėva Nemune
19. Jonionių akmenys
20. Janonių žvyro karjeras
21. Sarkajiedų dauba
22. Ulioko ravas
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Panaros akmuo. V. Mikulėno nuotr.

Čirštų sufozinis cirkas. V. Mikulėno nuotr.
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DZŪKIJOS
GEOLOGINIS PAVELDAS
I DIENA
Suakmenėjusi „Žalčio uodega“
Koordinatės LKS-94: X – 6018660; Y – 540570
Sinonimai: Užkeiktos mergos akmuo, Akmens nuotaka

Akmuo 1,15 m aukščio, prie pagrindo
keturkampio formos 68 x 51 x 77 x 63 cm.
Akmens viršuje pritvirtintas geležinis kryželis ir
iškalta duobutė šventintam vandeniui įpilti. Iki
XX a. vidurio Užkeiktos mergos akmuo buvo
gausiai lankomas maldininkų, ypač dešimtąjį
penktadienį po Velykų. Buvo daromi apžadai,
aukojama maisto, linų, drobės, pinigų.
Pasak padavimų, motina prakeikusi važiuojančią
tuoktis dukterį ir ši pavirtusi akmeniu.
Kita sakmė pasakoja, kad tėvai norėję savo jauną Žalčio uodega. V. Balkūno nuotr.
dukterį išleisti už turtingo senio. Paklusdama
tėvams, tačiau nemylėdama jaunikio, jaunoji išvažiavo bažnyčion. Bevažiuodama ėmė graudžiai raudoti ir
ištarė: „Geriau aš nelaiminga akmeniu pavirsčiau, negu už senio tekėčiau“. Sulig tais žodžiais ji ir virto
akmeniu. Šis akmuo, būdamas piramidės formų, iš tikrųjų primena merginos figūrą, todėl anksčiau
gyventojai per šventes papuošdavo akmenį merginos drabužiais, čia ateidavo pasiguosti aplinkinių kaimų
mergelės.
Kitos legendos byloja, kad tai yra suakmenėjęs žaltys, pastojęs kelią vienuoliams, ėjusiems krikštyti lietuvių.
Vincas Krėvė apie šį akmenį parašė padavimą „Užkeikta merga“. Jį išsamiai aprašė archeologas
Petras Tarasenka knygoje „Didžiųjų Tyrulių paslaptys“.

Akmens geologinis draustinis
Varėnos raj., Paakmenės ir Akmens k; Merkio upės slėnis ir vaga
Koordinatės LKS-94: X – 541252; Y – 6018065
Akmens geologinio draustinio plotas – 72,3 ha

Draustinis apima Pietryčių smėlingąja lyguma kadaise tekėjusios Promerkinės senslėnio visai nedidelę dalį,
kurios siauru ruožu teka vandeningas šaltiniuotas Merkys. Abipus jo fragmentiškai išsidėsčiusios trijų lygių
terasos: kairiojoje Merkio pakrantėje – potvynių užliejama salpinė ir viršsalpinė, dešiniajame krante –
salpinė ir dvi viršsalpinės. Antroji viršsalpinė terasa čia pakilusi api 10–11 m aukščiau Merkio upės vandens
lygio, o pietiniame draustinio pakraštyje jos absoliutinis aukštis vienoje vietoje siekia 116,9 m. Merkio
vandens lygis – apie 106 m. Dabartiniai Merkio krantai vietomis statūs ir skardingi, juos ardo upė ir paplauna
srūvantys šaltiniai. Merkio upės (iš viso 203 km ilgio) Akmens draustiniui tenka tiktai 2,4 km atkarpa.
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Draustinyje Merkys yra apie 25 m pločio, 1–1,5 m gylio, tėkmės greitis – 0,5 m/s. Skardingos Merkio
pakrantės turi atodangų su savotiškomis jūrinės kilmės uolienomis ir suakmenėjusia fauna. Daugiausia
sutinkama tokių Merkio pakrantės vietovių, kur slūgso ankstyvosios kreidos tamsiai žalias nekarbonatingas
glaukonitinis smėlis, aleuritinis molis ir ypač vėlyvosios kreidos mergelis, baltutėlė titnaginga ir fosforito
konkrecijų turinti kreida su įvairios faunos likučiais. Bet šios uolienos Merkio pakrantėse užtinkamos ne
ištisai, o fragmentiškai luistais įstrigusios tarp kvartero smėlingų ir kitokių uolienų. Kaip rodo didesnės
Lietuvos teritorijos detalūs geologiniai tyrimai, šiuos luistus į Promerkinės senslėnį žemyniniai ledynai galėjo
atitampti kažkur nuo Nemuno ir iš Užnemunės (A. Linčius, 1990)
Akmens geologinio draustino Merkio upės šlaituose yra atodangų, kuriose matyti vėlyvojo juros (oksfordžio
aukšto) ir ankstyvojo kreidos (albio aukšto) bei vėlyvojo kreidos (konjakio aukšto) periodų jūrinės kilmės
sluoksnių luistai, įstrigę kvartero storymėje (dėl pleistoceno ledynų veiklos); randama amonitų, belemnitų, ir
kitų fosilijų.

Mančiagirės skardžiai
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija; Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos
kraštovaizdžio draustinis. Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos
paveldo objektas – gamtos paminklas
Koordinatės LKS-94: X – 530151; Y – 5997964

Mančiagirės skardžiai – tai Ūlos upės vandens šoninės erozijos
ardomos slėnio dalys. Sraunioji Ūla šiame ruože kerta žemyninių kopų
masyvą. Lengvai įsigriauždama į smėlio kopas ji čia suformavo siaurą
kanjonišką slėnį. Upė ir dabar vykdo intensyvią dugninę, o vingiuose ir
šoninę eroziją, todėl šlaitai nuolat yra ardomi – smėliai slenka žemyn,
kartu nešdamiesi su savimi ir nuolat bandančią įsikurti augmeniją.
Skardžiams plečiantis griūva virš jų briaunų augę medžiai. Kai upės vaga

Mančiagirės skardis. A. Grigienės nuotr.

vingiuodama atsitraukia toliau nuo skardžio, jo
ardymas pasibaigia ir tokie skardžiai apauga
žoline bei medine augmenija. Upės vagos ilgis
paminklo teritorijoje 1850 m. Vingiuotumo
koeficientas šiame kanjoniško slėnio ruože yra
1,68 (upė laikoma labai vingiuota, kai šis
koeficientas viršija 1,6). Šio gamtos paminklo
teritorijoje aukščiausias skardis yra toliausiai į
vakarus nutolusiame upės vingyje kairiajame
krante. Jo aukštis nuo viršutinės briaunos iki
vandens yra 28 m, šlaito nuolydis – 34°.
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Dalgiakalnis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija; Dzūkijos nacionalinis
parkas, Marcinkonių geomorfologinis draustinis
Koordinatės LKS-94: X– 528039; Y – 5995284
Sinonimai: Aukštakalnis

Dalgiakalnis aukščiausia Dzūkijos nacionalinio parko
kopa. Jos absoliutinis aukštis virš jūros lygio 168 m.

Dalgiakalnis. A. Grigienės nuotr.

Gaidzų kopa
Varėnos raj., Marcinkonių kaimas; Dzūkijos nacionalinis parkas
Koordinatės: X – 526025; Y – 5992831
Sinonimai: Gaidzų galo kopa, Gaidžių galo kopa

Gaidzų kopos 70–90% smėlio yra vidutingrūdis ir
smulkiagrūdis, sudarytas iš 0,5–0,25 ir 0,25–0,1 mm
grūdelių, vyrauja matiniai kvarco grūdeliai.
Žemyninės kopos Dzūkijos nacionaliniame parke užima
didžiulius plotus. Tačiau jų vystymąsi seniai sustabdė
augalijos danga. Ši kopa įpatinga tuo, kad lig šiol yra
„gyva“ – vėjas pusto baltą kopų smėlį ir neleidžia įsitvirtinti
augalijai. Baltuojanti smėlio kalva – tai atvira eolinė kopa
Gaidžių kampe. Marcinkonių kaimo pakrašty smėlis dar Gaidzų kopa. D. Pupienio nuotr.
gyvas, aiškiai matosi, kad kopa dar slenka į daržus. Anot
Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų: kopos pavadinimas yra kilęs nuo pavardės, kuri šiame
kaimo pakraštyje labai dažna (Dzūkijos nacionalinis parkas).
Kita pavadinimo kilmė – vietiniai gyventojai pasakoja, kad šią atvirą smėlio kopą labai mėgsta kaimo
gaidžiai – todėl kopą taip ir vadina.

Paukštakalnis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, į pietus nuo Musteikos
kalno; Dzūkijos nacionalinis parkas
Koordinatės LKS-94: X – 524284; Y – 5978313

Paukštakalnis – aukšta, įspūdinga parabolinė kontinentinė kopa. Jos absoliutinis aukštis virš jūros lygio
154,6 metrai.

Paukštakalnis. A. Grigienės nuotr.
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Bobos daržo šaltinis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Margionių kaimo
pakraštys; Dzūkijos nacionalinis parkas „Bobos daržo“
šaltinis yra termokarstinės depresijos gale, Skroblaus
versmių hidrogeologinio gamtos paminklo teritorijoje.
Koordinatės LKS-94: X – 519777; Y – 5984759
Sinonimai: Ogeliškių šaltinis, Skroblo versmės

Skroblaus slėnyje – jo dugne ir šlaituose – gausu
šaltinių, dosniai maitinančių upelį tyru vandeniu.
„Bobos daržo“ šaltinis – tik vienas iš daugelio, bet
būtent jis yra Skroblaus upelio ištakos. Šioje vietoje,
radęs vandeniui laidžių nuogulų plotą, išsikrauna
gruntinis vanduo. Gruntinio vandens horizontas šioje
vietoje yra labai vandeningas, nes jį maitina ne tik Bobos daržo šaltinis. A. Jusienės nuotr.
atmosferiniai krituliai, bet ir giliu slūgsančių
tarpmoreninių horizontų vandenys. Šaltinio vanduo yra gėlas, skaidrus, bespalvis, be kvapo. Vanduo yra
vidutinio kietumo (3,2 mg/l), pagal cheminę sudėtį – hidrokarbonatinio tipo. Karbonatai pasišalina virinant –
jie iškrinta nuosėdomis. Vandenyje nėra geležies, nitritų ir amoniako, o nitratų kiekis daug mažesnis negu
leistina norma. Šaltinio vanduo atitinka geriamajam vandeniui keliamus kokybės reikalavimus.
Skroblaus aukštupys formavosi ypatingų geologinių sąlygų veikiamas. Nuo šiauriau stovėjusio paskutiniojo
ledyno pakraščio pietų kryptimi plūdę tirpsmo vandenys šiose apylinkėse suklojo smėlingą storymę,
siekiančią iki 47 m storio. Nuosėdose kartu buvo „palaidoti“ ir nespėję ištirpti ledo luistai, kurie vėliau,
atšilus klimatui, tirpo ir taip formavosi termokarstinis slėnis. Ledo ertmėse kaupėsi smėlingos nuosėdos,
kurios galutinai ištirpus ledui liko stūksoti termokarstinio slėnio dugne kalvų pavidalu. „Palaidoto“ ledo
tirpimas ir jį dengusių nuogulų įdubimas vyko keliais etapais. Apie tai byloja termokarstinio slėnio
pakraščiuose esančios terasos.
Maždaug prieš 12–13 tūkst. metų, ištirpus paskutiniajam ledynui, slėnio dugne buvusiose įdubose tyvuliavo
ežeriukai, kuriuose sėdo gėlavandenės karbonatinės nuosėdos. Jos aptinkamos slėnio dugne tarp Margionių
ir Kapiniškių. Tuo pat metu augalijos nesutvirtintos smėlingos nuogulos buvo intensyviai pustomos vėjo,
formavosi kontinentinės kopos, stebimos abipus slėnio. Vėliau termokarstiniu slėniu pasinaudojo Skroblaus
upelis, kuris ir šiandien gausiai maitinamas iš žemės gelmių besiveržiančio vandens.
Įdomu ir tai, kad būtent toje vietoje, kur dabar teka Skroblus, žemės gelmėse tūno du tektoniškai aktyvūs
kristalinio pamato blokai. Rytinis blokas pamažu kyla, o vakarinis – leidžiasi. Skroblaus upelis yra tarsi
prisiderinęs prie šių neramių žemės gelmių elementų – jis prasideda ties minėtų blokų susilietimu ir teka
išilgai lūžio.

T itnagų karjeras
Lietuvoje titnago gumburų yra kreidos sistemos kreidoje, mergelyje. Kvartero ledynai suardė dalį paviršiuje
slūgsojusių kreidos sistemos karbonatinių uolienų, o titnago gumburus išsklaidė į pietus maždaug nuo
linijos: Klaipėda–Raseiniai–Kaunas–Vilnius.
Titnago gumburų galima rasti kreidos luistuose Nemuno, Merkio, Jiesios upių atodangose. Daug titnago gumburų
ar jų skeveldrų yra Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų rajonų laukuose, žvyrynuose, upių pakrantėse. Ypač gausu titnago
kreidos mergelio luistuose Varėnos rajone. Pamerkių, Mielupio, Kuktiškio, Voriškių, Akmens ir kitų kaimų
apylinkėse titnagingas mergelis ir kreida slūgso 0,3–1,5 m storio sluoksniais tarp smėlio ir priemolio sluoksnių.
Titnagas labai kietas, dažnai gelsvos ir pilkos spalvos, sueižėjęs į kampuotus gabalėlius (Baltrūnas, 1995).
Besitraukiančio ledyno smėlingi akvaglacialiniai kraštiniai dariniai su retomis priemolio dangomis išryškėja
išilgai Skroblaus slėnio. Kaip Skroblaus kraštinių darinių ruožo tęsinys pietų link išskiriamas labai būdingas,
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šiek tiek išgaubtas Margionių zandras, sudarytas iš blogai išrūšiuoto žvyro su stambaus gargždo priemaiša ir
retais rieduliais iki 0,6 m skersmens. Pastebėta didelė titnago konkrecijų ir jų nuolaužų priemaiša. Gausu
titnagų ir žemės paviršiuje („Margionių valakuose“).
Margionių šiaurės rytų dalyje, 1996 m. archeologai aptiko daug titnago skaldos ir skaldytinių, pagal techniką
priskirtinų paleolitui. Tirti 52 šurfai, kurių bendras plotas 60 m². Buvo nustatyta, kad titnago kasyklų,
dirbtuvių ir gyvenviečių visuma apima apie 800×100–250 m teritoriją, o aplink esančioje teritorijoje, nors
rečiau, taip pat randami radiniai. Kompleksas datuojamas apie IX tūkstm. pr. m. e.

Antončiko šaltinis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Kapiniškių kaimas; Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas
Koordinatės LKS-94: X – 519477; Y– 5987825
Sinonimai: Verduolis, Samardotiškių šaltinis

Samardotiškių šaltinis išsiveržia į žemės paviršių Skroblaus upelio dešiniajame krante.

Rudnios cirkas ir Kubilnyčios šaltinis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Rudnios kaimas;
Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas.
Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos paveldo
objektas – gamtos paminklas
Koordinatės LKS-94: X – 519387; Y – 5992750

Rudnios cirkas – tai neigiama erozinė reljefo forma
Skroblaus upelio slėnyje kairiajame krante. Be šios
vietos, Skroblaus slėnio duburinguose šlaituose yra ir
daugiau vietų, kur tęsiasi šaltiniuotų šlaitų slinkimas
Rudnios cirkas. A. Grigienės nuotr.

(sufoziniai reiškiniai). Rudnios cirko ilgis siekia
800 m, plotis 400–450 metrų. Šlaitai siekia 28 m
aukščio.
Rudnios sufozinį cirką formuoja vakarinėje jo dalyje
į paviršių ištekantys požeminiai vandenys, kurie
kartu išplauna ir griauna slėnio šlaitus. Rudnios
sufozinio cirko ŠR pašlaitėje išsiveržia Kubilnyčios
šaltinis, kuris yra Kubilnyčios upelio ištakos. Upelis
teka išilgai cirko rytų kryptimi link Skroblaus.
Upelio ilgis 900 m, aukščio skirtumas tarp ištakų ir
žiočių siekia virš 4 metrų. Cirko viduje esanti dauba
yra užpelkėjusi. Šiauriniai ir pietiniai cirko šlaitai
šiuo metu neardomi, apaugę mišku.
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Rudnios pietinis kalvaragis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Rudnios kaimas;
Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis
rezervatas. Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos
paveldo objektas – gamtos paminklas
Koordinatės LKS-94: X – 520215; Y – 5992348

Rudnios pietinis kavaragis. A. Grigienės nuotr.

Rudnios pietinis kalvaragis – tai kalva ties Skroblaus
upelio slėniu, suformuota šiame ruože stovėjusio
ledyno ir vėliau čia tekėjusių tirpstančių ledynų
vandens srautų. Kalvaragį taip pat formavo vakarinėje
pusėje pratekantis Skroblus (vakarinis kalvaragio
šlaitas yra Skroblaus slėnio šlaitas) bei pietiniu ir
pietrytiniu pakraščiu tekantis upeliukas. Šis upelis
išteka kalvaragio rytinėje papėdėje esančioje dauboje
ir, apjuosęs jį, įteka į Skroblų. Upelio ilgis 400 m,
aukščio skirtumas nuo ištakų iki žiočių virš 4 m.
Rytinėje ir šiaurinėje pusėse kalvaragį juosia
tirpstančio ledyno vandens srautų išplauti kloniai.
Kalvaragio santykinis aukštis siekia 21 m. Ilgis
šiaurės – pietų kryptimi – 400 m, plotis – 250 m.
Smėlingas kalvaragis apaugęs pušynais.

Rudnios šiaurinis kalvaragis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Rudnios kaimas;
Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis
rezervatas. Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos
paveldo objektas – gamtos paminklas
Koordinatės LKS-94: X – 519904; Y – 5993000
Sinonimai: Guguco kalnas

Rudnios šiaurinis kalvaragis – tai kalva ties Skroblaus
upelio slėniu, suformuota šiame ruože stovėjusio
ledyno ir vėliau čia tekėjusių tirpstančių ledynų
vandens srautų. Kalvaragį taip pat formavo dabar
šalia pratekantis Skroblus – rytinis ir šiaurinis Rudnios šiaurinis kalvaragis. A. Grigienės nuotr.
kalvaragio šlaitai yra Skoblaus slėnio šlaitai.
Kalvaragio santykinis aukštis siekia 28 m. Ilgis šiaurės–pietų kryptimi – 300 m, plotis – 250 m.
Vakarinę kalvos dalį 22 m gylio ledyno tirpsmo vandenų išplautas klonis skiria nuo vakaruose esančios vėjo
perpustytos smėlingos lygumos, kuri yra keliais metrais aukštesniame lygyje už kalvaragį. Visi kalvaragio
šlaitai suformuoti tekančio vandens.
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Petruko akmuo
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Mardasavo kaimas; Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis
Koordinatės LKS-94: X – 522169; Y– 6002901

Riedulio didžiausias aukštis virš žemės paviršiaus 2,7 m, plotis – 2,7 m, ilgis – 4 m, apimtis prie žemės
paviršiaus – 13,40 m. Riedulio tūris virš žemės paviršiaus – 14 m³. Riedulį sudaranti uoliena – pilkas granito
gneisas. Riedulys netaisyklingos formos, užapva-lintais kampais. Šis įspūdingas riedulys yra apie 20 m nuo
Ūlos upės vagos, ant kairiojo kranto I terasės.

Petruko akmuo. A. Grigienės nuotr.
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Ūl o s a ki s
Nuo senų laikų lietuviai ypatingą galią teikė šaltinio
vandeniui. Jam žmonės priskirdavo stebuklingas
savybes, manė, kad gydo nuo visų ligų, visais metų
laikais, pasak dzūkų „salcinis alma“. Almančio vandens
duobutes žmonės meiliai vadina „akelėmis“, „akimis“,
o apie šaltinio vandenį sakoma, kad jis skaidrus kaip
ašara.
Šaltinis „Ūlos akis“ yra Ūlos upės kairiojo kranto
terasoje, kurios paviršius silpnai banguotas, jame yra
duburių su sausomis vagomis, nusitęsiančiomis iki pat
Ūlos kranto. Šaltinis kylantis, manoma, kad iš gilesnių
tarpmoreninių vandeningųjų horizontų, susijęs su
gana apskritu sufoziniu 4,4 m ilgio ir 3,4 m pločio
duburiu. Vandeningajam sluoksniui, maitinančiam Ūlos akis. V. Mikulėno nuotr.
kylantį šaltinį, būdingas didelis paplitimo plotas bei
nemažas požeminio vandens (artezinis) spūdis. Šaltinio gylis – 1,22 m. Juzė Pigagienė (gim. 1912) iš Žiūrų
kaimo pasakojo, kad „būgtai akis buvo dzidelė, kap ažarukas ir ty inpuolė jaucis. O išplaukė tas jaucis nat
Daugų ažaran. Nuog to ir traukės, traukės, kol liko cik tokia akelė…“.
Aukščio skirtumas tarp šaltinio ir Ūlos upės – apie 4 m. Iš šaltinio vanduo per žemiausią duburio kraštą 1–
4 m gylio slėniuku, iš pradžių pavingiuodamas lygiagrečiai Ūlos vagai, po to staiga pasisukdamas į vakarus ir
slenkstėtu dugnu čiurlendamas įsilieja į Ūlos upę.
Geologijos instituto hidrologai, tyrinėję šio šaltinio vandenį, nustatė, kad jo temperatūra yra 8–9 laipsniai, o
bendra mineralizacija 120,45 mg/l. Šaltinio vanduo skaidrus, bespalvis, bekvapis, turi silpną geležies skonį.
Tai gėlas minkštas vanduo, kuriame, lyginant su geriamojo vandens standartais yra 1,3 karto daugiau
mangano ir maždaug 2 kartus daugiau geležies. „Ūlos akies“ debitas yra 2 litrai per sekundę, o per parą net
137,2 kubinio metro vandens nuteka į Ūlą 67 m ilgio upeliu.
Aplinkinių kaimų gyventojai vandenį iš „Ūlos akies“ vartoja gėrimui ir gydymuisi. Senesni gyventojai tiki, kad
šio šaltinio vanduo gali pagelbėti nuo įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos tik saulei nusileidus.
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II DIENA
Mardasavo skardis
Varėnos raj., Marcinkonių seniūnija, Mardasavo kaimas; Dzūkijos
nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis. Valstybės saugomas
geomorfologinis gamtos paveldo objektas – gamtos paminklas
Koordinatės LKS-94: X – 520162; Y –6000176

Mardasavo skardis – tai Merkio upės šoninės vandens erozijos
nuardyta 1 km ilgio dešiniojo kranto slėnio dalis. Skardžio didžiausias
nuolydis siekia 28º. Didžiausias skardžio aukštis 19,5 m. Skardis
tęsiasi žemyn iki pirmosios viršsalpinės terasos – pastaroji jau
nenuardyta. Ir tik vietomis skardis leidžiasi iki pat salpos arba vagos.
Tai rodo, kad skardis buvo formuojamas ankstesniais upės slėnio
formavimosi etapais. Dabartiniu metu skardis nėra ardomas. Jis
apaugęs žoline ir medine augmenija. Tik vietomis dėl šlaito
nuošliaužų atsidengia smėlio, žvyro, molio klodai.
Virš pirmosios viršsalpinės terasos skardžio šlaite atsiveria keletas
šaltinių. Keliaujant pakrante pasroviui skardyje galima pamatyti
skirtingus šaltinius. Pirmiausia randamas antroje viršsalpinėj terasoj
sufoziniame cirke ištekantis šaltinis. Šis šaltinėlis ištakose (esančiose
2 m aukščiau Merkio vagos) jau išplovęs 5 m skersmens apvalią
slenkančio žemyn grunto daubą – sufozinį cirką. Žemiau šio cirko

Mardasavo skardis. A. Grigienės nuotr.

vanduo susirenka į siaurą šaltinėlį ir
20 metrų teka link Merkio.
Toliau pasroviui virš pirmosios
viršsalpinės terasos aptinkamas 85 m
ilgio šaltiniuotas ruožas, kuriame
vanduo teka pasklidęs dažniausiai po
visą terasos paviršių ir tik žemėjant
link Merkio renkasi į nedideles
vageles.
Pasroviui
baigiantis
skardžiui
aptinkamas šaltinis, kurį maitina
spūdiniai
požeminiai
vandenys.
Pirmoje viršsalpinėje terasoje vanduo
kunkuliuodamas išteka į paviršių
30 cm skersmens duburyje, esančiame
virš 3 metrų aukščiau Merkio ir
skardingu slėniuku 11 m ilgio šaltinėliu
nuteka į upę.
Nuo Mardasavo skardžio viršutinės
briaunos atsiveria vaizdas, apimantis
kairiąją slėnio dalį.
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Janonių žvyro karjeras

Nebaigtas eksploatuoti Janonių žvyro telkinys (IV sklypas) – jame slūgso 1815 tūkst. kub. metrų labai geros
kokybės žvyro. Šis telkinys yra aukštesniojoje Nemuno terasoje.
Tikslinga būtų šį telkinį (ar jo dalį) baigti eksploatuoti ir rekultivuoti pagal parko apsaugos reglamentą.
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Sarkajiedų dauba
Varėnos raj, Merkinės seniūnija, į vakarus nuo Sarkajiedų
kaimo; Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio
draustinis. Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas
Koordinatės LKS-94: X – 501653; Y – 6002607

Sarkajiedų dauba. V. Mikulėno nuotr.

Sarkajiedų dauba yra kalvotoje – daubotoje
aukštumoje, suformuotoje ledyno stovėjimo
vietoje. Tirpstant ledyne atsiradusiose ertmėse
kaupėsi smėliai, moliai, kurie ir virto kalvomis.
Ten, kur ledas ilgiau užsibuvo – liko daubos.
Sarkajiedų daubos gylis siekia 25 m, o
aplinkinės kalvos iškilusios 40 m aukščiau už
daubos dugną. Daubos ilgis yra apie 580 m,
plotis – virš 300 m. Visa dauba užaugusi
spygliuočių (pušų ir eglių) mišku. Daubos dugną
sudaro priesmėliai su pavieniais rieduliais.
Daubos šlaitai išraižyti šakotomis raguvomis,
kurios šiuo metu taip pat užaugusios žoline ir
medine augmenija. Didžiausios raguvos ilgis siekia 150 m, plotis – iki 13 m, gylis – iki 6 m. Kitos raguvos
mažesnės, jų šlaitai lėkštesni. Šių raguvų formavimasis taip pat susijęs su tirpstančio ledyno vandens srautų
veikla. Poledynmetyje (holocene) raguvos pamažu apaugo augalija.

Merkinės piliakalnis
Merkinės piliakalnis atsirado Nemuno, Merkio ir
Straujos santakoje plytinčios aukštumos kyšulyje
perkasus kalną. Ant 30 metrų aukščio kalvos
maždaug 1,2 tūkst. kvadratinių metrų ploto aikštėje
stovėjo viena svarbiausių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (LDK) pilių. Kryžiuočių kelių
aprašymuose ji minima ne vieną kartą – 1384, 1385
ir 1387 m., mat maždaug XIV a. tapo svarbiausiu
Dainavos krašto kariniu ir strateginiu centru kovose
su kryžiuočiais. Strateginis trikampis Vilnius–
Kaunas–Merkinė tuo metu sudarė pagrindinę
Lietuvos gynybos sistemą, kurios atraminiai punktai
tarpusavyje buvo susieti vandens keliais per Nemuną, Nerį, Merkį ir Vokę.
Tūkstantmečius skaičiuojantį Merkinės piliakalnį katastrofa ištiko tik praeito amžiaus pradžioje – 1930 m.
paplovus malūno, stovėjusio ant Stangės upelio, tvenkinio vandeniui, nugriuvo šiaurinė piliakalnio dalis.
Tačiau visa kita pavyko išsaugoti (http://www.respublikosvertybes.lt/lt/articles-item/id.203).
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Ulioko ravas
Varėnos raj, Merkinės seniūnija, Žeimių kaimas; Dzūkijos
nacionalinis parkas
Koordinatės x – 505834; y – 5993468

Ulioko ravas V. Mikulėno nuotr.

Ulioko ravas – tai neigiama erozinė reljefo forma
Nemuno slėnio kairiajame krante. Viršutinėje
dalyje trys raguvos susijungia į vieną plačią vagą,
kuri tęsiasi link Nemuno. Raguva tęsiasi
850 metrų. Raguvos plotis siekia iki 100 metrų,
gylis – iki 15 metrų. Nuo tos vietos, kur dugnas
įsirėžęs žemiau gruntinio vandens lygio, jame ir
raguvos šlaituose yra šaltiniuotų vietų – čia išteka
upelis, kuris toliau nuo savo ištakų darosi
vandeningesnis. Upelio ilgis – 550 metrų. Raguvos
šlaitai apaugę žoline ir medine augmenija.
Raguvos pradžia aukštutinėje dalyje užpilta kelio
pylimu.

Jonionių akmenys
Varėnos raj., Merkinės sen., Jonionių kaimas,
Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno
kraštovaizdžio draustinis
Koordinatės LKS-94: X – 6002507, Y – 508022

Riedulynas užima 0,5 ha plotą. Vyrauja
magminės kilmės rieduliai. Tai Nemuno
upės išplauti akmenys.

Jonionių akmenys. V. Mikulėno nuotr.
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Užrašams
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