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Geologinio paveldo diena 2015
Štai dalyvaujame jau penktajame kasmetiniame Geologinio paveldo dienos renginyje. Norėtųsi tikėti, kad
Geologinio paveldo diena tampa gera tradicija pritraukia čia vis daugiau žmonių, besidominčių gamta,
geologine aplinka ir jos sąsajomis su istorija ir kultūra. Taigi, geologinio paveldo vertės supratimas pamažu
plinta vis plačiau. Rūpinimosi geologiniu paveldu niekada nebus per daug, tai – plati veikla, apimanti
tyrimus, didinančius paveldo vertę, tvarkybą, visuomenės švietimą ir žinių sklaidą. Vien tik pasirengimas
Geopaveldo dienai – tai krašto ir vietų parinkimas aplankymui, duomenų surinkimas, jų patikrinimas.
Pastebime, prie įdomių gamtos objektų įvyksta vertingų diskusijų, randame naujų idėjų.
Geologinio paveldo diena vyksta vis kitame krašte, stengiamės aplankyti mažiau žinomas vietas, o
bendradarbiaujant su saugomų teritorijų direkcijomis, suteikti joms kuo daugiau žinių apie geologinį
paveldą. Geologinis paveldas – tai ne tik gamtos keistenybės, bet ir svarbi žinia, tarsi laiškas kuo platesnei
visuomenei apie mūsų krašto geologinę savastį ir jos trapumą.
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius dr. J. Satkūnas

Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis ir ji turi būti išsaugota naujoms kartoms Žemės pažinimui,
moksliniam ir praktiniam tyrimui. Daugelyje Europos šalių organizuojamos geologiniam paveldui skirtos
dienos ir renginiai, kaip antai: Airijoje geologinis paveldas yra įtrauktas į Paveldo savaitės renginius
(paskutinė rugpjūčio mėn. savaitė); Vokietijoje švenčiama Geotopo diena. Trečią rugsėjo sekmadienį
Suomijoje žymima Geologijos ir Geoįvairovės diena. Jungtinėje karalystėje Geologų asociacija organizuoja
Geologijos festivalio renginį (paprastai vyksta Londone). Norvegijoje rugsėjo mėn. vyksta Geologijos dienos
renginiai. Nyderlanduose rengiamos provincijų Geopaminklų dienos, be to geopaveldas minimas Mokslo ir
paveldo savaitės renginiuose. Danijoje, kas antri metai trečiąjį rugsėjo savaitgalį vyksta Geologijos dienos.
Neilga, bet jau istorija. Lietuvos geologų sąjungos taryba 2010 metų gruodžio 9 dienos posėdyje nutarė
kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį organizuoti Geologinio paveldo dieną Lietuvoje.
Ši diena skiriama tvarkyti ir populiarinti žmogaus globos ir dėmesio reikalingus geologijos objektus:
riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas, didkalves ir daubas, šaltinius ir versmes. Geopaveldo dieną
organizuojamos išvykos prie geopaveldo objektų, seminarai, žiniasklaidos renginiai.
Geologinio paveldo dienos įvyko: 2011 m. Molėtų rajone, 2012 m. – Dzūkijos nacionaliniame parke,
2013 m. – Akmenės ir Mažeikių krašte, 2014 m. – Sartų ir Gražutės regioniniuose parkuose.
Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=1352&lang=lt
Kur sužinoti apie geologinį paveldą? Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro
duomenis (kurį tvarko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir
kadastro skyrius), 2014 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 571 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas (157
iš jų paskelbti gamtos paminklais) ir 230 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų. Iš visų minėtų
gamtos paveldo objektų – 286 geologiniai.
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 saugomais valstybės. Dalis geotopų yra privačioje
nuosavybėje, ar žmogaus suformuoti.
Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metų. Geotopų duomenų bazėje
saugoma informacija yra prieinama internetu Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje visiems besidomintiems
geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Šiuo metu posistemyje galima rasti informaciją
apie 601 geotopą (2015-09-01). Informacija apie geotopus yra nuolatos papildoma naujų tyrimų duomenimis.
Daugiau apie Geotopus rasite adresu: http://www.lgt.lt/epaslaugos/ → (GEOLIS) → Geotopai
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Programa
Rugsėjo 18 d., penktadienis
9.30–10.40 – Sirvėtos regioninio parko lankytojų centras
11.00–13.30 – Kačėniškės piliakalnis, Čiūlėnų geomorfologinis draustinis
14.00–15.30 – Valandėlė Švenčionių vaistažolių fabrike (arbatų degustacija)
16.00–17.00 – Plytų gimimas Švenčionėlių keramikos gamykloje
17.00–17.30 – Pašaminės molynai (molio karjeras)
18.00–19.00 – Vakarienė (vaišina kaimo turizmo sodybos „Kaimas tau“ šeimininkai)
19.00–21.00 –Vakarinė sesija (pranešimai, diskusijos) vyks Pašaminėje, „Kaimas tau“ sodyboje
nuo 21.00 – Vakaronė

Rugsėjo 19 d., šeštadienis
8.00–8.50 – Pusryčiai
9.00–13.30 – Išvyka į Švenčionių aukštumą.Bus aplankyti geologiniai, archeologiniai, istoriniai objektai:
· Grybų akmuo Grybų kaime
· Šakalių akmuo Šakalių kaime
· Vandens malūnas Naujajame Strūnaityje
· Akvieriškės piliakalnis ant keiminės kalvos, ozo tipo pylimas
· Dvilonys – vienas iš kaimų prie lietuvių genties didkelio
· Jančiūnų žvyro karjeras
· Sirvėtos dubaklonis
· Kėriškės apylinkių didkalvės
· Lino verdenė
13.30–14.00 – Pietūs/piknikas prie Lino verdenės (vanduo iš versmės, arbata ir sausainiais vaišina Geologų sąjunga)
14.00–17.00 – Išvykos tęsinys, bus aplankyti šie objektai:
· Š- - - kalnio apžvalgos bokštas
· Daukšių ozas
· Paminklai Vytautui Didžiajam Rėkučiuose ir Reškutėnuose
· Rėkučių gynybinis pylimas
· Rėškutėnų muziejus
· Kretuono duburys nuo apžvalgos bokšto, atsisveikinimas
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1 pav. Švenčionių krašto geopaveldo dienų metu aplankyti numatytų objektų žemėlapis (sunumeruota raudonai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pirma diena
Kačėniškės piliakalnis Čiūlėnų kalvyne
Švenčionių vaistažolių fabrikas
Švenčionėlių plytinė
Pašaminės molio karjeras
Antra diena
Grybų akmuo
Šakalių akmenys
Vandens malūnas
Akvieriškės piliakalnis (keimas ir ir ozas), Dvilonių kaimas
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9. Jančiūnų žvyro karjeras
10. Lino verdenė
11. Sirvėtos dubaklonis
12. Kėriškės apylinkių didkalvės
13. Šūdakalnio apžvalgos bokštas
14. Daukšių piliakalnis ir ozas
15. Rėkučių gynybinis pylimas
16. Kretuono apžvalgos bokštas,
Rėškutėnų muziejus
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PENKTOJI GEOLOGINIO PAVELDO DIENA
NALŠIOS ŽEMĖ. ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS
Istoriografijoje Nalšia iki šiol nėra aiškiai identifikuota – nesutariama tiek dėl joje gyvenusio etnoso ar
subetnoso tipologinės priklausomybės, tiek dėl šio krašto politinio statuso, tiek dėl jo teritorijos
lokalizacijos. Vienas pirmųjų bandžiusių pateikti mokslinę Nalšios žemės lokalizaciją buvo latvių etnologas ir
kalbininkas
E. Volteris
(Eduards Volters).
Remdamasis 2–3 „Nalšios“ vardą primenančių
Utenos apylinkių vietovių (Noliškis ir pan.)
geografine padėtimi, kronikiniais Livonijos
ordino kariuomenės žygių į Nalšią aprašymais
bei Giedraičių giminės Kasparo Daumanto
(XVI a.) šakos legenda apie Giedraičių kilmę iš
XIII a. gyvenusio kunigaikščio Daumanto,
E. Volteris dar XIX a. pab. Nalšią siūlė lokalizuoti
(senosios) Aukštaitijos šiaurės vakaruose.
Lenkų istorikas H. Lovmianskis (Henryk
Łowmiański), kuris Nalšią laikė vienos lietuvių
genties kilčių žeme, 1932 m. ją lokalizavo į rytus
nuo Žeimenos upės ir Vilniaus–Galšios–Lydos
krašte, t. y. dab. Lietuvos rytuose bei
pietryčiuose ir Baltarusijos šiaurės vakaruose.
Tokiai Nalšios lokalizacijai (paremtai, be kita ko,
ir Volynės metraštyje pateikto Burundajaus
1258–1259 m. žiemos žygio į Lietuvą, Nalšią bei
Sūduvą aprašymo interpretacija, taip pat su
„Nalšios“ vardu tariamai susijusio Galšios
miestelio geografine padėtimi), netrukus pritarė
ir dauguma lietuvių tyrinėtojų, tačiau pradedant
1976 m. „lovmianskiškąją“ Nalšios lokalizacijos
schemą jie ėmėsi koreguoti, savosiose istorinėse
kartogramose vaizduojamos „Nalšios žemės“
plotą ilgainiui ženkliai sumažindami vad.
„Lietuvos žemės“ naudai, o pačią „Nalšią“ pastūmėdami labiau į vakarus, – taip XX a. 8–9 dešimtmetyje
„volteriškoji“ Nalšios lokalizacijos versija bent Lietuvoje vėl susigrąžino anksčiau turėtą padėtį.
Dabar dauguma lietuvių istorikų bei archeologų Nalšią laiko viena didžiausių „archeologinių lietuvių“ (Rytų
Lietuvos pilkapių kultūros nešėjų) kiltinių žemių ir ją lokalizuoja Utenos-Zarasų-Breslaujos-Pastovių-SvieriųNemenčinės-Molėtų-Utenos linijos ribojamoje teritorijoje. E. Gudavičius Nalšią lokalizuoja į vakarus nuo
Žeimenos upės, T. Baranauskas ir G. Zabiela – beveik visoje dab. Šiaurės Rytų Lietuvoje ir gretimame
Baltarusijos šiaurės vakarų kampe; R. Batūra Nalšios žemę ar kunigaikštystę linkęs lokalizuoti į rytus nuo
Žeimenos ir Galšios krašte, t. y. XVI–XVIII a. egzistavusių Breslaujos ir Ašmenos pavietų teritorijoje.
Remiantis Eiliuotosios Livonijos kronikos informacija apie Livonijos (Kalavijuočių) ordino kariuomenės 1229
ir 1250 m. žygius į (tikrąją) Lietuvą galima konstatuoti tik tai, kad XIII a. viduryje Nalšia buvo įsiterpusi tarp
tuometinių Livonijos ordino valdų ir „Lietuvos“. Kita vertus, remiantis Mindaugo krikšto bei karūnavimo
apeigose dalyvavusio anonimo ~1260 m. rašytu traktatu „Žemių aprašymo pradžia“ (Incipiunt descriptiones
terrarum, lot.), kuriame „lengvai priimantys krikštą“ nalšėnai įvardyti greta lietuvių ir jotvingių, taigi kaip
atskira etninė (?) LDK gyventojų grupė, to paties šaltinio pateikta „Lietuvos žemės“ padėties Žemaitijos
atžvilgiu charakteristika („O nuo jos [t. y. Žemaitijos] į rytus – su Rusia besiribojanti Lietuvos žemė“) ir
istorijos šaltinių paliudytu Nalšios pavaldumo Polockui faktu, o taip pat atsižvelgiant į keistą dab. Latgaloje
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(Latvijos dalyje, esančioje į rytus nuo Aiviekstės upės) iki XIII / XIV a. gyvenusio savito baltų etnoso[2]
„bevardiškumą“ istorinėje bei archeologinėje literatūroje, Nalšią galima būtų lokalizuoti buv. Jersikos
kunigaikštystės teritorijoje (didžiausią iš Nalšios žemėje gyvenusių baltų etnosų tokiu atveju tektų tapatinti
su vad. „rytiniais latgaliais“, arba Latgalos pilkapių kultūros (X–XIII a.) nešėjais).
Nalšios valdovai lietuviai. Žymiausiais Nalšios kunigaikštystės valdovais lietuviais (bent hipotetiškai) laikytini
Nalšios (?) kunigaikštis Daumantas, Polocko kunigaikščio Tautvilo sūnus (?) Polocko (ir Nalšios?) kunigaikštis
Konstantinas, kuris 1264 m. nemažą jo valdytą Rezeknės sritį (= Šiaurės Nalšią?) padovanojo Livonijos
ordinui, ir Polocko bei Nalšios kunigaikštis Gerdenis, kuris 1264 m. pab. ne tik patvirtino minėtą Konstantino
Berankio dovanojimą, bet ir atsisakė visų savo kaip polockiečių bei vitebskiečių valdovo teisių į (senąją)
Latgalą (pastaroji ir minėta Rezeknės sritis Gerdenio ir Livonijos ordino sutarties tekste figūruoja kaip atskiri
politiniai teritoriniai vienetai).
Iš: https://lt.wikipedia.org

SIRVĖTOS REGIONINIS PARKAS
Sirvėtos regioniame parke saugoma itin raiški ežerais mėlynuojanti
Švenčionių aukštumos, skiriančios skirtingus vandens baseinus, dalis. Jai
būdingi ilgi vingiuoti dubakloniai ir gūbriai, gilios daubos ir aukštos kalvos.
Aukštai virš jūros lygio iškilusi Nemuno ir Dauguvos upių baseinus skirianti
Čiūlėnų ketera, bet aukščiausia čia – Nevaišių kalva (289 m). Legendomis ir
padavimais apipintas ne vienas ežeras, kalva, piliakalnis ar šventvietė. Iš jų
bene geriausiai žinomas geležingas šaltinis – „Lino verdenė“. Viena iš
įspūdingiausių kultūros paveldo vertybių – liūnų apjuostas Kačėniškės piliakalnis, prigludęs prie Mergežerio
ežero. Šiuose kraštuose vis dar skamba sutartinės – UNESCO nematerialaus kultūros paveldo dalis.
Regioninio parko simbolis – kukutis.
Kraštovaizdis. Sirvėtos regioninis parkas išsiskiria itin raiškiai kalvotu Švenčionių aukštumos kraštovaizdžiu
su išsibarsčiusiais kaimais, pavienėmis sodybomis, piliakalniais, pilkapiais, alkakalniais, unikaliais medžiais ir
šaltiniais. Kone kiekviena vietovė apipinta legendomis ir padavimais. Švenčionių aukštumoje vingiuojančių
upių, upelių ir telkšančių ežerų sistema priklauso Dauguvos ir Nemuno upių baseinams, kurių vandenskyroje
iškilusi Čiūlėnų ketera atskiria Miškinio–Ilgio–Šventos–Beržuvio ir Kančiogino–Sirvėtos–Sėtikės dubaklonius.
Negyvoji gamta. Šiaurinėje regioninio parko dalyje yra aukščiausias Švenčionių aukštumos taškas – Nevaišių
kalva (289 m). Įdomu, kad lietaus lašai čia tuo pačiu metu iškritę mažame plote į Baltijos jūrą keliauja
skirtingais keliais: vieni Dauguvos upe, kiti – Nemunu... Šalia Sėtikio ežero, iš žemės gelmių veržiasi
legendomis ir padavimais apipintas šaltinis „Lino verdenė“.
Gyvoji gamta. Regioniniame parke auga forma unikalūs Adamavo ir Stanislavavo ąžuolai, Liepų pavėsinė.
Saločio pelkėse gyvena niūriaspalviai auksavabaliai, mažosios suktenės, raudonpilvės kūmutės. Ežerus
supančiuose jaunuolynuose aptinkami Sirvėtos regioninio parko simboliu tapę kukučiai.
Kultūros paveldas. Apie Nalšios žemėse gyvenusių žmonių buitį, papročius bei vertybes byloja Aučynų,
Rakštelių, Kačėniškės, Stūglių piliakalniai, kurių vardais iki šiol vadinami šalia jų esantys kaimai, senosios
šventvietės, protėvių kapavietės. Senąsias paslaptis saugo Rakštelių ir Garnių alkavietės – senosios
šventvietės, miškuose esantys Šventos ir Juodeliškės pilkapynai – visa tai liudija žmogaus suformuotą ir
išpuoselėtą kultūrą, kuri atsispindi šių vietų mitologijoje.
Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos, istoriniai faktai, asmenybės. Tarsi praeities aidai šiame krašte vis dar
skamba sutartinės, įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Prie Bėlio ežero, estradoje
organizuojamas liaudiškos muzikos ir šokio festivalis ,,Ežerų sietuva“ – unikali galimybė susipažinti su
skirtingų šalių kultūromis, pailsėti, pasigrožėti nuostabiu kraštovaizdžiu.
Sirvėtos parko pasididžiavimas – paskutiniaisiais metais naujai archeologų tyrinėtas ir gražiai sutvarkytas
Kačėniškės piliakalnis.
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Kačėniškės piliakalnis (1)
Kačėniškės piliakalnis įrengtas atskiros pailgos kalvos, esančios Mergežerio ežero vakariniame krante,
aukščiausioje dalyje. Aikštelė keturkampė, pailga Š–P kryptimi, 66 x 10 m dydžio. Ji buvo įtvirtinta šlaituose
įrengtu grioviu ir pylimu. 2 m žemiau aikštelės Š krašto, šlaite iškastas 1,5 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už
kurio supiltas 0,3 m aukščio, 3 m pločio pylimas. Už šio pylimo iškastas antras 10 m pločio, 0,5 m gylio griovys.
Pietiniame šlaite pirmasis griovys ir pylimas virtę 8 m pločio terasa, antras griovys – 9 m pločio, 0,3 m gylio.
Vakarinis šlaitas 3 m žemiau aikštelės statintas. Jame 5 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa, jungianti Š ir
P šlaituose esantį pirmą griovį ir pylimą. Šoniniai šlaitai statūs, 22–23 m aukščio, galiniai – vidutinio statumo,
5–6 m aukščio. R šlaite rasta brūkšniuotos keramikos.

Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės R dalis nuslinkusi į ežerą. Apaugęs praretintu mišriu mišku. PR
papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia.
Iš http://www.piliakalniai.lt/
„...Legendos byloja, kad papėdėje pilies, stūksojusios ant Kačėniškės piliakalnio, senovėje buvo
užvažiuojami namai ir karčiama. Juose naktigultą sau ir prieglaudą arkliams rasdavo tolimų reisų keleiviai.
Dauguma jų buvo rusinų krašto žmonės, keliaujantys Juodosios Rusios ir Rygos kryptimis. Jie save vadino
„kačevnikais“, o prieglaudą, kurioje prisiglausdavo – „kačevniškė“. Ilgainiui tas pavadinimas įsitvirtino ne tik
tranzitinių vežėjų verslu užsiimančių žmonių žargone. Užeigos pavadinimas (spėjama, kad pirminis
pavadinimas buvo Mergežeris) – „kačevniškė“ prigijo ir tarp vietinių gyventojų. Tik jie supaprastino,
prisitaikė savo kalbai sunkokai tariamą svetimybę. Iš jos išmetė priebalsę „v“'. Ir taip iš „kačevniškės“ liko
Kačėniškė...“

Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.
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ŠVENČIONYS
Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. XIII a. metraščiuose minima
istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties
Deltuvos, Lietuvos žemėmis, sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri buvo dabartinės
Lietuvos užuomazga. Manoma, kad jau XIII a. Švenčionys galėjo būti valsčiaus centras.
Pagal senumą miestas apytikriai toks kaip ir Vilnius. Jo atsiradimas siejamas su legenda.
Esą čia buvusi senovės baltų nalšėnų ar lietuvių šventvietė: vieni mano, kad tai giria,
kiti – kad kalnas, ežeras. Nuo to kildinamas ir Švenčionių pavadinimas.
Vytauto Didžiojo laikais Švenčionyse buvo LDK Švenčionių dvaras. XV a. Švenčionyse ir
jo apylinkėse Vytautas įkurdino totorius, kurių palikuonys buvo sumanūs amatininkai, todėl miestas buvo
vienas iš viduramžių amatų centrų. 1414 m. Vytautas pastatydino Švenčionių bažnyčią. 1486 m. Švenčionys
jau vadinami miesteliu. XVI a. vystėsi amatai, buvo audimo, pakinktų, odos dirbtuvės.
1800 m. Švenčionys gavo miesto teises. 1812 m. liepos mėnesį pro miestą pravažiavo Napoleonas Bonapartas su
savo kariuomene. 1831 m. sukilimo metu miestą buvo užėmę sukilėliai, 1831 m. balandžio 11 d. įvyko Švenčionių
kautynės tarp sukilėlių ir Rusijos kariuomenės. Miesto vardas minimas Levo Tolstojaus romane „Karas ir taika“.
1920–1939 m. miestą buvo okupavusi Lenkija,1939 m. tada atiteko Baltarusijos SSR, o 1940 m. rugpjūčio 3 d.
grįžo Lietuvai. 1941–1943 m. čia buvo getas. 1942 m. gegužės 19-20 d. Švenčionių žudynių metu nužudyta apie
400 vietos gyventojų. Karo metu aplink miestą veikė Švenčionių Armijos Krajovos apylinkė.
Švenčionių miestą garsina „Švenčionių vaistažolių fabrikas“, įkurtas 1883 m., 1928 m. atsirado antras
vaistažolių fabrikas. 1933 m. prie miesto prijungtas Ligumy (Podligumy) kaimas.
1946 m. rugpjūčio 3 d. Švenčionys tapo apskrities
pavaldumo miestu. Dėl savo nuošalios padėties,
nelabai palankių gamtinių sąlygų Švenčionys
neišaugo į stambesnį pramonės centrą.
Sovietmečiu jame veikė „Žeimenos“ siuvimo
fabrikas, vaistažolių perdirbimo fabrikas. 1992 m.
patvirtintas Švenčionių herbas.

Švenčionys pavaizduoti XVII a. žemėlapyje „Magni
Ducatus Lithuaniae, et Regionum Adiacentium exacta
Descriptio“. Išleido M. K. Radvila, 1613 m. (fragmentas)

Švenčionyse yra Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia (pastatyta 1898 m.), stačiatikių cerkvė, sentikių cerkvė,
Nalšios muziejus (įkurtas 1945 m. kaip kraštotyros muziejus), savivaldybė, kinoteatras, paštas (LT-18001),
rajono centrinė ligoninė, socialinių paslaugų centras, globos namai.
Mieste išlikusi buvusi lietuvių pradžios mokykla ir gimnazija, Lietuvių mokytojų sąjungos Švenčionių skyrius
(veikė 1918–1919 m.), Švenčionių buvusi lietuvių gimnazija (1924–1938 m.).
Iš: https://lt.wikipedia.org

Švenčionių vaistažolių fabrikas (2)
Šiandien UAB „Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių vaistažolių perdirbimo
fabrikų Pabaltijyje ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei
šimtą metų.
Nedidelė vaistažolių supirkimo įmonėlė, pradėjusi savo veiklą 1883 m. –
šiandien – „Švenčionių vaistažolių“ fabrikas – naujausią technologinę ir
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laboratorinę įrangą turinti vaistažolių perdirbimo įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei sertifikatų.
Aukščiausios kokybės produkcija tiekiama ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Uzbekistano, Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, JAV bei Japonijos
rinkoms.
Lietuvių liaudies medicinoje nuo seno žinoma ir vartojama daugiau kaip 500 vaistinių augalų. Jau XVIII a.
Vilniuje veikė specialios vaistažolių krautuvės, kiekvieną pavasarį bei vasarą vykdavo vaistažolių
turgus. Švenčionių kraštas turtingas žolelių rūšių įvairove, kurią sąlygoja palanki geografinė padėtis. Regiono
laukuose, miškuose ir pievose gausu įvairių vaistažolių. Pati gamta padėjo sukurti šiam kraštui būdingą
verslo rūšį – vaistažolių rinkimą. „Švenčionių vaistažolių“ fabriko istorija prasideda 1883 m., garsiam šio
krašto farmacininkui N. Taraseiskiui įkūrus vaistažolių supirkimo ir perdirbimo įmonę. Ši data siejama ir su
farmacijos pramonės pradžia Lietuvoje.
Iš: http://www.etnoarbata.lt

ŠVENČIONĖLIAI
Miestelio vardas yra mažybinės priesagos vedinys iš Švenčionių miesto vardo, prie
kurio gyvenvietė kūrėsi kaip geležinkelio stotis. 1862 m. gyvenvietė pavadinta Naujieji
Švenčionys, bet vėliau prigijo Švenčionėlių vardas.
Dabartinio Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje viduramžiais buvo Juodiškio dvaras ir
kaimas. Dabar ta miesto dalis vadinama Juodiškėliu. Anksčiau Švenčionių gatvės
posūkyje stovėjo įdomus akmeninis pastatas, kuriame ilgai buvo kepykla. Tai buvo
bene seniausias pastatas dabartiniuose Švenčionėliuose.
Švenčionėlių gyvenvietė atsirado 1861 m., kairiuoju pažeimeniu tiesiant Sankt. Peterburgo–Varšuvos
geležinkelį. 1895–1899 m. nutiesus Lentupio-Panevėžio siaurąjį geležinkelį, Švenčionėliai tapo geležinkelių
mazgu. Apytikriai tuo metu pro čia nutiestas Švenčionių-Utenos plentas. XIX a. pabaigoje Švenčionėlių
gyvenvietė buvo menka, 1880 m. minima tik 13 sodybų su 82 gyventojais. 1900 m. miestelis sudegė. XX a.
pradžioje Švenčionėliai ėmė smarkiai plėstis. Naujos gatvės buvo tiesiamos į pietus nuo Juodiškio, tiesiog
per šilą.
1907 m. miško pakraštyje pastatyta medinė bažnyčia, kurioje buvo vertingų aklo skulptoriaus Julijono
Daunio medžio darbų. Nedaug kas liko iš jo nuostabių dirbinių. 1908 m. Švenčionėliai gavo parapijos teises.
Švenčionėlių gyvenvietėje XIX a. gale pradėjo kurtis pramonė, nuo 1894 m. veikė siaurųjų, o vėliau ir
plačiųjų garvežių remonto dirbtuvės. Pirmojo pasaulinio karo metais pastatyta elektrinė. 1920 m. suteiktos
miesto teisės, 1920–1939 m. buvo okupuotas lenkų, čia buvo įsikūręs Švenčionėlių pasienio apsaugos
korpusas. 1924 m. atidarytas degtukų šiaudelių fabrikas. 1939 m. patvirtintos miesto teisės, 1946 m.
rugpjūčio 3 d. tapo apskrities pavaldumo miestu.
1996 m. kovo 26 d. Prezidento dekretu patvirtintas Švenčionėlių herbas.
Iš: https://lt.wikipedia.org

AB „Švenčionėlių keramika“(3)
Pradėjo savo veiklą 1974 metais. Nuo tada pagaminta beveik milijardas įvairių keraminių plytų ir blokelių,
apie šimtas milijonų grindų plytelių ir drenažo vamzdelių. Produkcija naudota statant Žemutinę Vilniaus pilį,
Vilniaus kunigų seminariją, Respublikinę biblioteką, banką HERMIS, viešbučius VILLON, CENTRUM, bažnyčias
Viršuliškėse (Vilnius), Mickūnuose, Ignalinoje, rekonstruojant Prezidentūrą ir daugelį Vilniaus senamiesčio
pastatų. Plytų gamykla žinoma ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos
vartotojams. Šiuo metu gamina daugiau nei 20 skirtingų rūšių bei formų keraminių plytų, blokelių, drenažo
vamzdžių.
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ŠVENČIONIŲ (ŠIAURĖS NALŠIOS) AUKŠTUMA.
GEOLOGIJA, GEOMORFOLOGIJA
„Švenčionių aukštuma yra ryškus, labai įvairus paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo makrokompleksas, kurio
pagrindas jau buvo susidaręs anksčiau, o mezoreljefas formavosi per šį apledėjimą“ – rašo Č. Kudaba savo
knygoje „Lietuvos aukštumos“ (2004). Platus Kretuono duburys giliai įsiterpia į aukštumą iš vakarų ir kartu
su priešpriešiais iš rytų plytinčia Erzvėto lyguma padalija Švenčionių aukštumą į šiaurinę ir pietinę dalis.
Būtent pietinė Švenčionių aukštumos dalis yra Švenčionių rajono vidury. Rajono rytuose Adutiškio
apylinkėse, plyti Dysnos lyguma, o vakaruose – Žeimenos lyguma (2 pav.).
Šiaurinėje aukštumos dalyje iškyla jauniausi Baltijos stadijos ledyno sustumti aukščiausi Daugėliškio ir
Stoniūnų kalvynai. Aukštos kalvynų keteros sudaro Nemuno ir Dauguvos baseinų takoskyrą. Aukščiausia
Švenčionių kalvyno vieta – Nevaišių kalnas – iškilęs 288,9 m virš jūros vandens lygio. Šie kalvynai gimė
buvusios Baltijos ledyno ledoskyros vietoje tarp Žiemgalių ir Sėlių plaštakų. Paviršių sudaro moreninės
kilmės kalvyngūbriai, tarp kurių pasitaiko smėlingų ir žvirgždingų kalvų masyvų, susidariusių ledyno ertmėse
ir tuštumose nusėdus ledyno tirpsmo vandenų nešmenims. Šiaurinės aukštumos dalies kalvynai nuolaidūs į
Sėlių aukštumą, kuri kaip ir šiaurinė Švenčionių aukštumos dalis buvo suformuota paskutiniojo – Nemuno
apledėjimo Baltijos stadijos ledyno (3 pav.).
Aukščiausia centrinė pietinės Švenčionių aukštumos dalis tai – Čiūlėnų kalvynas, kurį nuo aukštų Daugėliškio
kalvų atkerta Ceikinių–Pašaminės klonis. Kalvyno gūbrių ir didkalvių virtinės orientuotos Š–P kryptimi su
pelkėtais pažemėjimais ir pietų link nusitęsusiomis ežerų virtinėmis. Aukščiausių kalvų viršūnės iškilusios per
20–30 m virš žemės paviršiaus. Čiūlėnų keteros viršūnės absoliutusis aukštis yra 27 m. Kalvoti Čiūlėnų
kalvyno šlaitai pakopomis leidžiasi į duburius rytuose ir vakaruose (4). Š–P krypties gūbrių ir rinų orientacija
rodo čia buvusią dviejų ledyno plaštakų sąlyčio ruožą: Dysnos plaštakos pakraštys tirpdamas traukėsi į
Dysnos lygumą, o Sėlių – į Žeimenos lygumą.
Pietvakarinėje aukštumos nuošlaitėje skiriamos Trūdų ir Strūnaičio plynaukštės, kurių vakaruose iškyla
Dotinėnų ir Šakalių kalvynai. Švenčionių kalvynas iškyla šiauriau Švenčionių, o pietryčiuose, pereidami į
Baltarusiją, tęsiasi Mylių ir Medišonių kalvynai. Rytinėje aukštumos nuošlaitėje skiriamos Bačkininkų ir
Jurgeliškės plynaukštės (4 pav.)
Lygus arba lėkštai banguotas Trūdų plynaukštės paviršius pakopiškai nuolaidus Žeimenos lygumos link,
paviršiaus absoliutusis aukštis žemėja nuo 195–190 iki 175–170 m. Strūnaičio plynaukštė, sudaranti pietines
Švenčionių aukštumos nuošlaites, nuolaidžiai žemėja pietų kryptimi į Vilijos duburį. Tikėtina, kad Trūdų–
Strūnaičio plynaukštė – tai senojo – Medininkų apledėjimo darinys, nuardytas ir išlygintas paskutiniojo
ledyno (3 pav.).
Iškili Švenčionių aukštuma per visus Lietuvoje buvusius apledėjimus nuolat būdavo ledoskyromis, todėl tarp
gretimų plaštakų intensyviai kaupėsi ledyno nešama nuotrupinė medžiaga, vyko aktyvi pakraštinė moreninė
akumuliacija. Pagal giliųjų kartografinių gręžinių duomenis nustatyta, kad aukštumos gelmes sudaro beveik
visų apledėjimų nuogulos (5 pav.). Kvartero nuogulų storis pietinėje Švenčionių aukštumos dalyje yra 80–
100 m. Pokvartero paviršius centrinėje dalyje iškilęs apie 20–30 m. virš jūros lygio.
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2 pav. Lietuvos geomorfologinio rajonavimo žemėlapio fragmentas (Guobytė, 2010)

13

Geologinio paveldo diena, 2015 •

NALŠIOS ŽEMĖS ŠVENČIONIŲ KRAŠTO
• Lauko išvykos vadovas
geologijos, archeologijos, istorijos ir kultūros vertybės

3 pav. Švenčionių aukštumos geomorfologinis žemėlapis (Guobytė, 1998)
Sutartiniai ženklai: 1 – aplyginti senojo kalvoto reljefo plotai, 2 – aplygintos senojo reljefo lygumos, 3 – kalvotas
moreninis paskutiniojo ledyno Baltijos stadijos reljefas: Paskutiniojo ledyno Grūdos stadijos reljefas: 4 – kalvotas
moreninis reljefas, 5 – prieledyninio baseino abraduotas moreninis reljefas, 6 – moreninė lyguma, 7 – vidinio ledo
(keiminio tipo) fliuvioglacialinis reljefas, 8 – fliuvioglacialinės lygumos, 9 – limnoglacialinės lygumos, Paskutiniojo
ledyno Baltijos stadijos fliuvioglacialinės (10) ir limnoglacialinės (11) lygumos; 12 – pelkių lygumos, 13 – ozai, 14 –
kloniai ir rinos, 15 – paviršiaus absoliučiojo aukščio atžymo, 16 – geologinio pjūvio linija
14
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4 pav. Pietinės Švenčionių auštumos dalies reljefo žemėlapis (sudarė V. Minkevičius). Objektų pavadinimai 1 pav.
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NAUDINGOSIOS IŠKASENOS
Švenčionių rajonas turtingas birių naudingųjų iškasenų: išžvalgyti žvyro (13), smėlio ir žvyro (2), smėlio (8),
molio (2), durpių (39) telkiniai. Kančiogino ežere gerai išžvalgytas sapropelio telkinys (3 pav.).

Pašaminės molynai (4)
Molis rajone yra surastas dviejose vietose: Adutiškio apylinkėse ir Pašaminėje. Naudingoji iškasena – molis –
yra paskutiniojo ledyno patvenktinių prieledyninių baseinų produktas. Adutiškio apylinkėse didžiulio Dysnos
limnoglacialinio baseino ribose išžvalgytas Kavaltiškės molio telkinys, kuris šiuo metu nenaudojamas.
Eksploatuojamas tik Pašaminės molynas, likęs ištekėjus Kretuono duburyje pasitvenkusiam prieledyniniam
baseinui. Jo paliktų nuosėdų paviršius yra 156–162 m. abs. aukštyje. Giliausiose baseino vietose susikaupė
ritmiškai sluoksniuota molio ir aleurito storymė (žiūr. nuotr. apačioje), kurios storis kinta nuo 4 iki 15 m (telkinio
ribose). Nuosėdų ritmiškumą sąlygojo vietinių (gal būt net metinių) klimato salygų kaita.
Šaltaisiais laikotarpiais baseine kaupėsi molis, o šiltmečiais, kai ledyno tirpimas suintensyvėdavo,
akumuliavosi aleuritas (nuotraukoje – šviesūs sluoksneliai). Molis apklotas durpėmis arba smulkiu smėliu
(dangos storis – 0,2–4,5 m).

Karjero vaizdas 2014 m. rudenį (V. Mikulėno nuotr.)

Ritmiška varvinių molių siena, stebėta 2014 m. rudenį (V. Mikulėno nuotr.)
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Pašaminės molio karjero III sklypą eksploatuoja kadaise buvusi Švenčionėlių plytinė, dabar AB „Švenčionėlių
keramika“. Detaliai išžvalgytas plotas III sklype yra 24,1 ha, kur molio išteklių yra 1269 tūkst. m3. Parengtinai
išžvalgytas plotas yra 31,8 ha, o jame suskaičiuoti molio ištekliai yra 2418 tūkst. m3. II sklypo detaliai
išžvalgytame 7,3 ha plote ištekliai sudaro 496 tūkst.m3. Dabar eksploatuojamame III sklype detali žvalgyba
atlikta 16,8 ha plote, o išteklių yra 442 tūkst. m3.

Detaliai išžvalgyti Pašaminės molio telkiniai. I sklypas – (viršuje), II sklypas – viduryje ir III sklypas – apačioje
(sudarė J. Gudonytė)

Eksploatuojamo Pašaminės molio karjero III sklypo vaizdas ortofoto žemėlapyje. Mėlynas kontūras riboja detaliai
išžvalgytų išteklių plotą, geltonai pažymėta kasybos ploto riba (sudarė J. Gudonytė)
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Jančiūnų žvyro telkinys (9)
Švenčionių rajone išžvalgyta net 13 įvairios kilmės žvyro telkinių. Žinomiausias jų – Didžiasalio žvyrynas,
kuriame net buvo bandoma plauti auksą. Daugelis išžvalgytų vietų jau išeksploatuotos arba baigiamos
iškasti (Myliai, Didžiasalis ir kt.).
Numatytas aplankyti Jančiūnų žvyro karjeras yra netoli Baltarusijos sienos, Jančiūnų kaimo apylinkėse
(1 pav.). Eksploatuojama žvyro ir smėlio storymė (8–12 m. storio) ryškiai ritmiškai sluoksniuota
(žr. nuotrauką): žvirgždo gargždo ir žvirgždingo smėlio sluoksnius keičia vidutinio ir smulkaus, dažnai gerai
išrūšiuoto smėlio sluoksniai.
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Viršutinėje dalyje atidengti periglacialiniai pleištai, vietomis iki 2 ir daugiau metrų gylio. Daugybė smulkių
riedulių (gneisų sudėties) – sudūlėję, nes buvo paveikti ilgalaikio šalčio (žr. nuorauką).
Visa tai liudija netoli buvus pulsuojančiai
tirpusio ledyno pakraštį.
Geomorfologinis vietovės vaizdas patvirtina,
kad karjeras iškastas netoli vadinamos zandro
„kaktos“ – ledo kontakto šlaito, kuris liko
ištirpus stacionariam ledyno pakraščiui
(žr. pav.). Šlaito aukštis – 5–8 m. Banguotas,
vietomis lygus zandro paviršius yra 239–242 m
absoliučiajame aukštyje. Į rytus nuo šlaito plyti
kalvotas moreninis ledyno pakraščio reljefas.
Teigtina, kad eksploatuojamos nuogulos
sudaro zandrinį išnašų kūgį, tiksliau – jo žiotis.
Zandro žiotyse šiandien yra išžvalgyti du
telkiniai: Jančiūnai ir Jančiūnai II (žr. schemą).
Detaliai išžvalgytas Jančiūnų telkinio plotas yra yra 27,2 ha, kur žvyro išteklių yra 1213 tūkst. m3. Parengtinai
išžvalgytas plotas yra 30,5 ha, o jame suskaičiuoti ištekliai yra 700 tūkst.m3. Jančiūnų II žvyro telkinio detaliai
išžvalgytame 18,3 ha plote ištekliai sudaro 901 tūkst. m3. Parengtinai išžvalgytas plotas yra 29,3 ha, o jame
suskaičiuoti ištekliai yra 2 000 tūkst. m3.
Toliau tekste pateiktas eksploatuojamo Jančiūnų telkinio planas ir abiejų Jančiūnų telkinių išteklių
skaičiavimo kontūrai (sudarytoja: J. Gudonytė).

Ledyno zandro „kakta“ – ledyno
kontakto šlaitas

Jančiūnų karjero apylinkių reljefas (izolinijos išvestos kas 1 m.). (Sudarė V. Minkevičius)
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Jančiūnų žvyro telkinio dalies, kurios išteklius naudoja VĮ Vilniaus regiono keliai, planas, M 1:5 000
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Jančiūnų ir Jančiūnų II žvyro telkinių planas (Švenčionių r. sav., Švenčionių sen.), M 1:10 000
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RIEDULIAI
Švenčionių aukštumos kalvų ir kalvelių pašlaitėse, aukštumos nuošlaites vagojančiose griovose ir raguvose,
klonių ir pelkių šlaituose gausu paskutiniojo ledyno atvilktų įvairaus dydžio riedulių. Dažniausiai tai įvairios
sudėties granitai.
Didžiausiu Švenčionių krašto rieduliu laikytinas Janavo akmuo, aptiktas Janavo miške prie pat valstybės
sienos su Baltarusija. Antrasis pagal dydį – Papinigių – akmuo riogso Dotinėnų miške esančios pelkės
pakraštyje į pietus nuo Papinigių kaimo. Trečiasis pagal dydį ir iš savo vietos žmogaus nejudintas riedulys –
tai Šakalių kaimo šiaurės rytiniame pakraštyje slūgsantis Didysis akmuo. Jis labai svarbus atkuriant šio krašto
nuledėjimo laiką, nes kosmogeninio datavimo metodu buvo nustatyta, kad iš ledyno šarvo riedulio paviršius
ištirpo prieš maždaug 15 tūkstančių metų.
Aplankysime Grybų ir Šakalių kaimuose prie kelių iš kitur žmonių atvilktus riedulius. Kitų nemažų riedulių
vietas pažymėjome žemėlapyje, kad galėtumėte juos rasti, jeigu ateityje norėsite aplankyti. Didžiuosius
riedulius rasite ir Lietuvos geologijos tarnybos tinkalalapyje www.lgt/maps-(GEOLIS) Geotopai.

Grybų akmuo (5)
Pavadinimas: granodioritinis milonitas su ptigmatitinėmis granito gyslutėmis, plyšiuotas.
Pirminė magminė uoliena buvo granodioritinės sudėties
su gabro (juodais) intarpais (ksenolitais). Dėl regioninio
metamorfizmo (veikiant temeperatūrai ir slėgiui)
granodioritai virto ortogneisais, o gabrai amfibolitais. Į
plyšius įsiskverbė granitų gyslutės.
Vėliau uolienos pateko į deformacijų zoną, buvo
veikiamos šlyties (įstrižų) judesių ir virto milonitais –
smulkiai juostuotomis tektoninėmis uolienomis. Atskiri
sluoksneliai slinkosi ir ištampė granitinę gyslutę, t. y. ją
„suraukšlėjo“. Tokios smulkai raukšlėtos gyslutės
vadinamos ptigmatitinėmis. Riedulys suskilo pagal
plyšius ties granitinėmis gyslutėmis.
Aprašė G. Skridlaitė, 2015

Grybų akmuo Grybų kaime (S. Antušo nuotr.)

Smulkai raukšlėtos gyslutės vadinamos
ptigmatitinėmis (G. Skridlaitės nuotr.)
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Šakalių akmenys (6)
Šakalių kryžkelės akmuo
Pavadinimas: Porfyriškas granitas
Magminės kilmės uoliena. Porfyrišku granitą galima
vadinti dėl to, kad smulkesnėje uolienos masėje,
sudarytoje iš feldšpatų, kvarco ir biotito kristalų,
matosi stambesni (iki 1–1,5 cm ilgio) taisyklingi
(stačiakampio formos) feldšpatų kristalai. Uoliena
nebuvo deformuota. Feldšpatų paviršius pabalęs dėl
dūlėjimo (virtimo molio mineralais). Žmonių
atvilktas iš kitur ir pastatytas kryžkelėje.
Šakalių kryžkelės akmuo (V. Mikulėno nuotr.)

Šakalių Didysis akmuo
Pavadinimas: granitas.
Švenčionių r. sav., Sarių sen., Šakalių k.
Riedulio matmenys: žemės paviršiuje
matomos riedulio dalies aukštis –
2,13 m; plotis – 48 m; ilgis – 3,92 m;
didžiausia horizontali apimtis – 10,8 m.
Riedulys guli savo „gimtojoje vietoje“,
t. y. – žmogaus nejudintas.
Riedulys netaisyklingos daugiasienės į
viršų smailėjančios formos, vienas jo
šonas,
matyt,
kažkada
buvo
apskaldytas. Riedulį sudaranti uoliena – granitas, rausvai rudas su pilkais ir juosvais intarpais (margas),
leukokratinis, silpnai kataklazuotas, stambiagrūdis ir vidutingrūdis. Tiriant šlifą (jis, beje, suiręs), nustatyti
šie mineralai: plagioklazas, mikroklinas, kvarcas, chloritizuotas biotitas; suirusiame šlife matosi atskiri
mikroklino, plagioklazo grūdeliai, kurių dydis – keli milimetrai, iš smulkių grūdelių sudaryti kvarco ploteliai;
struktūra – granitinė, su blastocementinės struktūros elementais, suturinė (kvarco ploteliuose).
Datuotas kosmogeniniu (10Be) metodu: riedulys saulės šviesą „pamatė" prieš maždaug 15 tūkstančių metų –
tai reiškia, kad paskutinysis ledynas tuo metu šiaurės rytų Lietuvoje jau buvo ištirpęs.

Janavo akmuo
Pavadinimas: rapakyvi granitas.
Tai didžiausias Švenčionių krašte rastas ir iš savo
vietos nejudintas riedulys prie pat sienos su
Baltarusija.
Granitas stambiagrūdis, rausvos spalvos. Sudarytas
iš smulkesnės feldšpatų, kvarco ir biotito (žėručio)
masės, kurioje matosi stambūs (iki 4 cm) rausvi,
taisyklingos formos feldšpato (dažniausiai kalio
feldšpato) kristalai arba ooidai – ovalo formos
rausvo kalio feldšpato grūdai su baltais plagioklazo
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apvadėliais. Šie ooidai – rapakyvi (suomiškai „yrančio akmens“) granito išskirtins bruožas. Rapakyvio
paviršius stipriai pabalęs (išdūlėjęs). Viename pakraštyje matosi, kad granitas supleišėjęs ir skyla į blokus. Į
plyšius patenka augalų šaknys ir uolieną ardo labai intensyviai. Panašus į Alandų salų granitus.
Aprašė G. Skridlaitė, 2015 m.

Papinigių akmuo
Pavadinimas: rausvas granito gneisas
Sinonimai: Budos akmuo, Pirties akmuo
Vieta: Švenčionių r. sav., Dotinėnų miške į pietus nuo
Papinigių k.
Riedulio matmenys: ilgis – 4 m, plotis – 3,6 m,
aukštis – 1,38 m, perimetras 12,4 m.

Papinigių akmuo
(V. Mikulėno nuotr., 2007)

Dvilonių kupolinis akmuo (S. Antušo nuotr.)

Vaikūčių kupolinis akmuo

Granito riedulys Stūglių kaimo sodyboje

Vaikūčių kaimo riedulys
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STRŪNAIČIO PLYNAUKŠTĖ
Naujas Strūnaitis (7)
N. Strūnaitis – kaimas Švenčionių rajone, į pietus nuo
Švenčionių, prie Strūnos upelio. Strūnaičio seniūnijos
centras. Nuo 1848 m. stovi Naujo Strūnaičio Šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, vandens malūnas,
veikia Strūnaičio paštas (LT-18005). Prateka upelis
Mera, šiaurės vakaruose telkšo Kūnos ežeras.
1781 m. pastatyta pirmoji Strūnaičio bažnyčia. XIX a.
buvo Strūnaičio dvaras (dabar likęs tik mūrinis vandens
malūnas). XX a. tarpukariu kaimą buvo okupavusi
Lenkija.
Iš: https://lt.wikipedia.org

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (A. Damušytės nuotr.)

Strūnaičio kaimas, minimas 1459 m. istorijos šaltiniuose, XV a. priklausė Strūnos dvarui. Stovinčiai ant
Meras upės krantų Strūnaičio gyvenvietei suteikimas pavadinimo nuo tolėliau sruvenančios Strūnos upės
rodo aprašomos upės senovėje turėtą išskirtinę svarbą šio krašto gyventojams. Gal ta svarba ėjo iš karaliaus
Mindaugo laikų valstybės kelio, vingiavusio Strūnos upės pakrantėmis.

Vandens malūnas (V. Mikulėno nuotr.)

Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

Lietuvių genties didkelio fragmentas
Kelio pavadinimo kilmė. Istorinėje ir kraštotyrinėje literatūroje kelias vadinamas
įvairiais vardais: Senybos, Karališkuoju, didžiųjų kunigų keliu, Mindaugo laikų
valstybės keliu. Kelio atkarpa, vingiuojanti per dabartinę Šiaurės Rytų Lietuvą,
vadinama ir Kotrynkeliu. Istorinėje literatūroje minima, kad juo keliavusi rusų
carienė Kotryna II. Jos garbei kelias buvęs beržais apsodintas. Nukaršus pirmajai
medžių kartai, jų vietoje buvo sodinami nauji berželiai. Medžiai šalikelėje
primindavo žmonėms carienės kelionę. XX a. viduryje dar buvo išlikusių
kotrynberžių Dvilonių–Strūnos (Švenčionių r.) ir Panižiškės–Mažulonių–
S. Daugėliškio (Ignalinos r.) kelio atkarpose. Šios knygos viršelį puošia toks
beržas, augęs prie Dvilonių piliakalnio. Nukirstas 1963 m.
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Žymus Lietuvos žurnalistas ir rašytojas Leonardas Grudzinskas savo publicistiniuose straipsniuose kelio
atkarpą tarp Švenčionių ir Ignalinos vadina karalkeliu. Karalkelio, karališkojo kelio, pavadinimas jam tiko
karaliaus Mindaugo valdymo laikais. XIII a. ši magistralė, manau, buvo pasiekusi intensyviausią savo
tranzitinę galią. Ja judėjo Mindaugo kariaunos ne tik į šiaurės rytus – Padauguvin, bet ir į pietus –
Naugarduko link. Tai buvo svarbus ir prekybinis kelias, kuriuo atvykdavo tolimų kraštų pirkliai. Apie tai
byloja pakelėje rastos retos monetos. Renkant kraštotyrinę medžiagą, teko daug keliauti po lietuvių etnines
žemes, dabar priklausančias Gudijai.
Gamtonaudos svarba keliui. „Viso pasaulio valstybių susidarymo eiga kalba, kad· valstybingumo branduolių
ir jų centrų (sostinių) iškilimas tampriausiai siejasi su gamtonaudos dėsniais. Gamtinės aplinkos teikiami
pranašumai kaimyninių sričių atžvilgiu, gretimus regionus jungiantys keliai – svarbiausi etninės bei
valstybinės raidos lėmėjai“, – rašo Algirdas Seibutis.
Istorikai, analizuodami Lietuvos valstybės kūrimosi ištakas, mažai atsižvelgia į to meto gamtonaudos
specifiką skirtinguose Lietuvos regionuose. Iki nūdienos istoriografijoje vyrauja nuomonė, kad mūsų
valstybės kūrimosi išvakarėse geresnį gerbūvį turėjo žmonės, gyvenę miškais apaugusiame krašte. Iš tikrųjų
miškai žmonėms teikė nepalyginamai mažesnius maisto išteklius, negu pievos, sąžalynais apaugę upokšnių
aukštupiai, užpelkėjančių ežerų pakrantės, stepės...
Apskritai tarp miškų, įsiterpę žolingų ekosistemų plotai lemdavo medžiojamų žvėrių gausą ir didesnį gyventojų
tankumą. Pastarųjų dėsningumų pagrindu Lenkijos archeologai, bendradarbiaudami su gamtininkais, nustato
žolingų ekosistemų dalį rūpimo praeities laikotarpio landšaftuose. Aikštės miškuose, žolėti pelkynai, miškų
pakraščių ruožai prie vandenviečių iki žemdirbystės įsigalėjimo buvo vertingiausios naudmenos.
Baltų genčių apgyventoje teritorijoje šitokiomis ypatybėmis ryškiai išsiskyrė Baltijos kalvyno Breslaujos,
Švenčionių, Ašmenos aukštumos ir Padauguvio Latgalos kalvynai.
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

Akvieriškės piliakalnis, keimas ir ozo tipo pylimas (8)
Akvieriškės piliakalnis ypač fotogeniškas – vieniša
kalvelė išraiškiai kūpso šalia Akvieriškės–Dvilonių
žvyrkelio. Kitapus Strūnos klonio yra ir kita. Tai
keimų tipo kalvelės, susidariusios tirpusio ledyno
ertmėse. Ledyninius ežerėlius jungė plyšiai, kuriais
ledyno tirpsmo vanduo nešė stambianuotrupinę
medžiagą. Tai liudija iškasinėtas iš žvirgždingo smėlio
supiltas pylimas besitęsiantis keletą metrų į šiaurę
nuo piliakalnio.

Daugelyje vietų iškasinėtas ozo tipo pylimas šiauriau
Akvieriškės keimo
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Akvieriškės piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje,
Strūnos kairiajame krante. Aikštelė ovali, pailga ŠR–
PV kryptimi, 54 x 27 m dydžio, iki 1,5 m žemesne ŠR
dalimi. Joje rastas geležinis įmovinis ietigalis,
akmeninis galąstuvas, molinis svorelis, lygios ir
brūkšniuotos keramikos, geležies šlako. Šlaitai statūs,
7 m aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, ŠR aikštelės dalis
iškasinėta duobėmis. Piliakalnis dirvonuoja, ŠR–R
šlaituose auga jaunos pušys. Aplink piliakalnį, 0,9 ha
plote yra papėdės gyvenvietė.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. – I tūkst. vidurys.
Akvieriškės piliakalnis įrengtas keiminėje kalvelėje

Iš http://www.piliakalniai.lt/
Akvieriškės, Nevieriškės ir Perkūno kalno piliakalniai turi kai kurių bendrumų: a) visi trys archeologiniai
paminklai yra vienoje geografinio tinklo linijoje (dienovidinyje), einančioje iš pietų į šiaurę; b) piliakalnių
pavadinimai siejasi su senovės lietuvių mitologija ir tikyba. Cirkliškio piliakalnis – vienintelis Rytų Lietuvoje,
įvardintas senosios lietuvių tikybos vyriausio Dievo Perkūno vardu. Manoma, kad prie šio piliakalnio buvo
Mindaugo Lietuvos (siaurąja prasme) pagrindinis pagonybės alkas. Įtvirtintoje ant piliakalnio buvusioje
pilyje gyveno aukščiausi senosios tikybos hierarchai. Jie rūpinosi ne tik žmonių sielovada, bet ir kūno
reikalais. Jų gydymo žolėmis praktikos sukauptos tradicijos gyvavo šimtmečius Švenčionijos žemėje.
Akvieriškės piliakalnio papėdėje buvo ne tik deivės Žemynos aukavietė, bet ir saulės laikrodžio –
kalendoriaus įrenginiai. Gal Nevieriškės piliakalnis priklausė „ypatingai pasižymėjusiems“ didikams –
ponams. Iš čia ir vardas – Ponakalnis. Pavadinimai Akvieriškė (Akvieriškė), Nevieriškė (Ne-vieriškė) ir
Perkūno kalnas yra „kultinės kilmės“. Gal „viera“ – senosios lietuvių kalbos žodis. Vėliau kalbininkai tai
sąvokai išreikšti pateikė žodį „tikėjimas“, kuris prigijo bendrinėje kalboje.
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis”, 2005 m.

Dvilonys
Tai etninis lietuvių kaimas. Kaimo įsikūrimo pradinė vieta – šiaurinis dabartinio kaimo pakraštys. Jame aplink
buvusią didoką aikštę stovėjo valstiečių trobesiai. Aikštės centre augo keli medžiai, po kuriais sustodavo
keliautojų vežimai. Kupetinio Dvilonių kaimo pirmieji senbuviai kūrėsi prie vandeningo, neužšąlančio
šaltinio. Vėliau, plečiantis gyvenvietei, šaltinis buvo gilinamas ir pertvarkytas į šulinį, žmonių dabar
vadinamą Bukašulnio vardu. Savotiški kaimo istorijos paminklai: senosios kapinės, kelių sąnkryžoje stovintis
kryžius ir kaimo gatvės „brukas“. Trumpai apie jį.
Po Valakų reformos kaimas iš kupetinio persiformavo į gatvinį. Plėtėsi pietų kryptimi palei Senybos kelią.
Sodybos tūpė abipus kelio, kuris tapo tiesia, plačia kaimo gatve. Šia gatve į Švenčionis įvairiais reikalais
vykdavo ne tik aplinkinių kaimų valstiečiai, bet ir ponas Kazimieras Brazinskas, tarpukariu valdęs Skritutiškės
dvarą. Po lietaus ryte praginus kaimo gatve galvijus, kelias virsdavo „mauru“. Nepatiko tas kelio purvas nei
kaimiečiams, nei karieta juo važinėjančiam ponui. Dviloniškiai ėmėsi iniciatyvos išgrįsti gatvę akmenimis,
tačiau neturėjo reikiamo kiekio lėšų. Dvarininkas Brazinskas sutiko finansuoti dalį darbų su sąlyga, jei
dviloniškiai jį iškels kandidatu į Švenčionių seimą ir balsuos už jį. Sandėris įvyko. K. Brazinskas buvo išrinktas
Švenčionių seimo nariu. Tačiau ponas, tapęs seimūnu, nenorėjo tesėti pažado. Tada dviloniškiai ponui įteikė
ultimatumą: „Jei ponas nevykdys priešrinkiminio pažado, tai dviloniškiai išneš jį iš Švenčionių seimo salės su
kėde ir išmes į gatvę“. Po šio akibrokšto ponui, 1934 m. prasidėjo Dvilonių kaimo gatvės „brukavojimo“
darbai. Ir Dvilonys tapo savo apylinkėje vieninteliu kaimu, turėjusiu akmenimis grįstą gatvę...
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.
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SAUSKLONIAI, DUBAKLONIAI IR KALVYNAI
Raiškus pietinės Švenčionių aukštumos bruožas – sausklonių ir dubaklonių tinklas, rodantis ledyno tirpsmo
vandenų drenažo arterijas. Subglacialinės kilmės dubakloniai arba rinos orientuoti maždaug Š–P kryptimi.
Tai Sirvėtos, Ilgio, Sarių, Juodyno-Šaminio rinos (4 pav.). Čiūlėnų kalvyną Š–P kryptimi kerta Mergežerio–
Ilgio rina, pietinėje dalyje skirdama Stūglių (Stgl) ir Neversčių (Nvr) kalvynus (4 pav.).

Sirvėtos dubaklonis (11)
Ilgiausias – per 30 km ilgio – yra ŠR–PV krypties Sirvėtos (vietinių kartais vadinamas Birvėtos) senklonis. Nuo
šiaurinio Kančiogino ežero iki Švenčionių, maždaug 12 km – tai ryškus dubaklonis arba rina, kurios plotis 50–
80 m, o gylis 20–35 m. Dubaklonyje išliko daug erozinių moreninių kalvų ir gūbrių, yra keimų ir ozus
primenančių pylimų. Jame telkšo Sirvėtas, Krašuonos, Sėtikio, Bėlio ir keli kiti maži ežerėliai. Iš Sirvėto į
Kančioginą teka Sirvėta, o į priešingą pusę Sėtikio ežero link – Žeimenėlė. Dubaklonio šlaituose daugelyje
vietų drenuojasi požeminis vanduo – atsiranda versmės (arba šaltiniai). Įspūdingiausi ir žmonių labiausiai
lankomi yra: Lino verdenė ir Bėlio šaltinis.

Sirvėtos dubaklonio reljefas (žvaigždutėmis parodyti numatyti aplankyti objektai, žr. 1 pav.)

Dubaklonio dydis puikiai matomas važiuojant žvyrkeliu nuo Adutiškio į Kirkučius – kaimą, įsikūrusį rytinėse
dubaklonio šlaito pakopose.
Palei vakarinį šlaitą vietomis tęsiasi moliu apkloti plokščiaviršiai gūbriai. Į vakarus nuo dubaklonio plyti
lėkštai stambiai kalvotas ir banguotas moreninis Staškinės (Stšk) kalvynas (4 pav.).
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Sirvėtos dubaklonis ties Kirkučiais

Banguotas moreninis Staškinės kalvyno paviršius

Lino verdenė (10)
Sinonimai: Lino versmė, Bavainiškės šaltinis
Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Bavainiškės
vls., Švenčionių gir. (13 kvartalas), Sėtikio ežero
R pakrantė, Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos
kraštovaizdžio draustinis. Valstybės saugomas
gamtos paveldo objektas (1985).
Koordinatės (LKS): 643233; 6116469
Lino verdenė yra pušynu apaugusios kalvos,
kurios aukštis 15–17 m, šlaito apatinėje dalyje,
arti Sėtikio ežero (6–10,5 m nuo jo). Aukščio
skirtumas tarp šaltinio ir Sėtikio ežero lygio –
0,85 m. Šaltinio absoliutusis aukštis apie
171,2 metro. Šaltinis yra kylantis erozinis, jo išeiga
sutelkta, nemigruoja. Šios išeigos (duburio) ilgis 1,5–
1,8 m, plotis 0,45–0,5 m ir telpa pasagos formos
baseinėlyje, kuris nuo ežero pusės patvenktas
akmenine sienele ir yra 40–47 cm gylio. Dugnas
kietas (smėlis su nedideliais rieduliais), daug kur
pasidengęs žaliadumbliais ar rudadumbliais. Vanduo
iš baseinėlio persilieja per akmeninės sienelės viršų
ir nuteka į Sėtikio ežerą 15–20 cm pločio ir apie 8 m
ilgio sekliomis trimis vagomis. Likusi, aukštesnė, t. y.
virš šaltinio išeigos duburio esanti sufozinio cirko,
kurio dydis apie 12 × 15 m, dalis yra priaugusi vešlios
žolės, daug čia želia asiūklių ir kitokių drėgmę
mėgstančių vandens augalų.
Šaltinio tipas: kylantis erozinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas. Vidutinio vandeningumo reikšmingas šaltinis (debitas – 5,88 l/s)
Vandens fizikinės savybės. Vanduo skaidrus, bespalvis, be kvapo, skonis šiek tiek primena pelkių su geležimi
vandenį. Šaltas (temperatūra 7,7 °C), ištirpusio deguonies koncentracija 1,35 mg/l; pH = 7,75; Eh = -35 mV.
Redukcinė aplinka (rH = 14), ištakoje matoma geležingų nuosėdų.
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Vandens cheminės savybės (2012 m.)
Vanduo gėlas, turi mažai mineralinių
medžiagų (421 mg/l), santykinai kietas
(bendrasis kietumas 4,93 mg-ekv/l),
pasižymi
karbonatiniu
lengvai
pašalinamu kietumu. Jame nedaug
natrio (5,5 mg/l), chlorido (7 mg/l),
organinės
medžiagos.
Geležies
koncentracija 0,1 mg/l.
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)

M 0, 4

HCO385SO411
T 7,7Q5,9
Ca58Mg 36

Vandens tipas: kalcio, magnio
hidrokarbonatinis, sulfatinis.
Dabartinė būklė, kaptažas
Iš lauko akmenų sumūryta
nauja 30 cm pločio ir 60 cm
aukščio patvankos sienelė
(anksčiau buvo medinė) su
trimis latakais viršuje, kurie
yra iš bazaltinio pjauto
akmens. Sufozinio cirko šlaito
apatinė
dalis
sutvirtinta
įspaustais į minkštą gruntą 20–
30 cm skersmens rieduliais.

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios
Šis saugomas respublikinės reikšmės gamtos paminklas yra svarbus tiek gamtiniu, tiek istoriniu-mitologiniu
aspektais. Šaltiniu ir jo aplinka prasideda saugomų gamtos bei kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio
požiūriu unikalių teritorijų grandinė Sirvėtos kraštovaizdžio draustinyje. Visa ši teritorija apipinta sakmėmis
ir padavimais, kaip ir pats šaltinis. Vietos gyventojams „Lino verdenė“ nuo seno yra ypatinga, sakrali vieta.
Šlaite aukščiau Lino verdenės, kur yra likusi gana lygi vieta, maždaug prieš 50 metų stovėjo trobelė, kurioje
kažkokia moterėlė už pinigus pardavinėjo šaltinio vandenį. Tokiu būdu ji prisitaupė tiek pinigų, jog už juos
kažkur nusipirko gerą namą. Šaltinį yra tvarkęs vienas senas žvejys mėgėjas, Bavainiškės viensėdžio
savininko B. Česukėno sūnus, tačiau ir gerokai anksčiau šaltinis buvęs patvenktas (Linčius, 1990).
Šaltinio vandeniu žmonės gydėsi akis, apšašusias vietas, paviršines odos žaizdas. „<..> Dar nešdava babas ir
kokius pinigus ten aukodava, senovėj <..> „prisiminimai“ dar koki tai buvi. Saka ty aukodava – pinigus
sviesdava ton versmėn gal dėl kokios gyvybės arba sveikatos kakios“. „Kapeikas kai kada prie ruskio dėdavo.
Visas ligas anas gydo“ (Vaitkevičius, 2006).
Aprašė: A. Linčius, 1989–90, P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij, K. Kadūnas, 2012
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Bėlio šaltinis
Švenčionių r. sav., Švenčionių sen.,
Kochanovkos I k. Sirvėtos regioninis
parkas
Koordinatės (LKS): 641470; 6116550
Šaltinis išsikrauna iš šlaito. Aukštyje
apie 2,5 m nuo Bėlio ežero vandens
lygio formuojasi sufozinis cirkas. Jo
skersmuo – 1,5 m.
Tipas: krintantis kontaktinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas: Vidutinio vandeningumo reikšmingas šaltinis (debitas 1 l/s)
Vandens fizikinės savybės. Šaltinio vanduo skaidrus,
gėlas, beskonis, bekvapis, silpnai šarminis (pH = 7,78).
Vandens cheminės savybės (2013 m.). Šaltinio
vanduo gėlas, turi mažai mineralinių medžiagų.
Bendroji mineralizacija 456 mg/l. Jis santykinai
kietas, pasižymi virinant lengvai pašalinamu
kietumu. Bendrasis vandens kietumas 4,99 mg-ekv/l.
Vandenyje neaptikta nitritų ir amonio, labai nedidelė
ir nitrato koncentracija (0,83 mg/l).
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)

M 0, 46
Vandens tipas: kalcio, magnio hidrokarbonatinis, sulfatinis.
Dabartinė būklė, kaptažas. Aplinka sutvarkyta.
Šaltinis kaptuotas. Žvirgždo gargždo nuogulos.
Šaltinio vanduo išteka 1 m ilgio mediniu lataku.
Tada teka vagele, išgrįsta akmenimis, toliau
vingiuota vagele už 50 m įteka į Bėlio ežerą.
Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios.
Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikės ežerų apylinkės – nuo
seno sakrali vietovė. Kaip savo knygose rašo
Antanas Karmonas, Šarūnas Laužadis, čia dar
pagonybės laikais būdavo švenčiamos rasų
(„paparčio žiedo“, „paparčio naktų“), kupolinės
šventės. Minima, kad jaunimas vasaros
pradžioje rinkdavosi klonyje prie Bėlio. Tai nuo
seno tradicine tapusi susirinkimų vieta, dar
dažnai pavadinama „Meilės kloniu“. Kitoje
kelio pusėje, šalia Meilūnų kaimo, matoma
ypatinga kalvelė – tartum alkakalnis, glaudžiai
siejamas su praeities įvykiais.
Aprašė: A. Grigienė, 2013 m.
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Kėriškių apylinkių didkalvės (12)
Į vakarus nuo Sirvėtos dubaklonio Mergežerio ir
Sirvėtos dubaklonių apribotas plyti Neversčių (Nvr)
kalvynas (4 pav.). Stambių kalvų ir gūbrių viršūnės
siekia net 205–210 m absoliučiojo aukščio atžymas.
Kai kurių didkalvių aukštis yra per 30 m. Tarp jų plyti
platūs pelkėti, su mažais ežerėliais duburiai.
Didkalvės vietomis terasuotos: terasų pakopos
dažnai apklotos moliu. Tai rodo, kad dubaklonio
ruože ledynas buvo supleišėjęs, o ertmėse ir
plyšiuose telkšojo pasitvenkę ledyno tirpsmo
vandenys.
Sirvėtos klonio vaizdas nuo Kėriškės apylinkių didkalvių

Akmuo, įamžinantis prezidento A. Brazausko Lietuvos tūkstantmečiui pasodintą ąžuolyną (R. Guobytės nuotr.)

Meilūnų (Šūdakalnio) apylinkės (13)
Alkakalnis

Vietinių žmonių pasakojamos legendos
byloja, kad jaunimo pasilinksminimai
Švenčionių
apylinkėse
ilgai
turėjo
pagonybės laikus siekiančių tradicijų. Net
minimos tradicinės jaunimo sueigų vietos
gamtoje. Viena žinomiausia iš jų – „meilės
klonis“. Aprašomas kelias senovėje ėjo
tiesiai į pietus, iki Kochanovkos (vadina ir
Šūdakalniu, o tiktų jam Alkakalnis)
piliakalnio, stūksančio netoli Bėlio ežero
raguvotos pakrantės. Netoli jo esantis
dabartinis kaimas senovėje vadinosi
Meilūnais. Vėliau šis etninis kaimo
pavadinimas dėl įvairių priežasčių buvo
„perkrikštytas“ į slaviškai skambantį
vertalą – Kochanovką.

Joje birželio antroje pusėje vykdavo Šiaurės Rytų Lietuvos jaunimo tradicinis renginys – „didžioji kuokinė“
pramogoms tinkamiausiu laikotarpiu: javai pasėti, šienauti ankstoka, šilčiausios ir šviesiausios naktys.
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Sueidavo, sujodavo senuoju keliu jaunuoliai iš tolimiausių pasviečių į Bėlio ežero pakrantę, kur vykdavo
įvairiausios atrakcijos. Svarbiausia iš jų – jaunuolių dvikovos su kuokomis. Nuo to ir renginio „kuokinė“
pavadinimas, būdingas tik Šiaurės Rytų Lietuvos pakraščiui. Nugalėtojai (ypač raiti) turėjo teisę rinktis
"slauniausią'' merginą. Susiporavę jaunuoliai nuo ežero klonio kildavo taku per papartyną iki kalno viršaus.
Alko (Aktakalnio) kalne prie liepsnojančio aukuro jaunuolius pasitikdavo krivis. Atlikęs pagonišką santuokos
ritualą, krivis palaimindavo susikūrusią jaunąją šeimą ir nuvesdavo nakvynės į paparčių kilime stovinčią
palapinę. Kiti jaunuoliai su išrinktosiomis ieškodavo pakrantėse paparčio žiedo. Tos jaunimo sueigos buvo
vadinamos dar ir „paparčio žiedo“, „paparčio naktų“ šventėmis. „Rasų“ pavadinimas Šiaurės Rytų Lietuvos
pakraštyje įsitvirtino žymiai vėliau.
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

Daukšių ozas ir piliakalnis (14)
Į vakarus ir šiaurės vakarus nuo Švenčionių skiriamas Švenčionių kalvynas (4 pav.), kurio banguotame
paviršiuje tai vienur, tai kitur iškyla aukštos lėkštašlaitės dažnai iš smėlio ir žvyro supiltos kalvos (Pliauškių,
Ragaučinos kaimų apylinkėse). Kalvyno paviršius pakopiškai žemėja ŠV kryptimi Kretuono duburio link.
Švenčionių–Rėkučių žvyrkelis tiesiasi palei Š–P krypties neplatų pelkėtą senklonį, greičiausiai rininės kilmės.
Palei šio klonio šlaitus beveik kilometrą tęsiasi keteroto Daukšių ozo fragmentai. Ozo aukštis – 5–8,
vietomis – 10 m. Supiltas iš įvairaus bei smulkaus smėlio.

Daukšių ozo pylimas reljefo modelyje (izolinijos pravestos kas 1 metrą). (Sudarė V. Minkevičius)
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Daukšių piliakalnis (Papilių Kalnas) įrengtas ŠV–PR kryptimi pailgo ožnugario aukščiausioje dalyje esančioje
atskiroje kalvoje, Šaminės upelio dešiniajame krante. Aikštelė ovali, pailga ŠV–PR kryptimi, 135 x 30 m
dydžio. Šlaitai nuolaidūs (galiniai) – vidutinio statumo, 3–6 m aukščio.

Viena iš prakasų Daukšių ozo šlaituose
(A. Damušytės nuotr.)

Aikštelės PR pusė suardyta bulviarūsių, P šlaitas – karjero, visas piliakalnis – ankstesnių arimų. Dabar jis
apaugęs pušimis.
Aplink piliakalnį, visose jo papėdėse (tarp jų ir ožnugaryje), 3 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta
2005 m.). Joje rasta brūkšniuotos ir lygios keramikos, geležies šlako. 200 m į Š–ŠV nuo piliakalnio buvo
I tūkst. pirmosios pusės vidurio pilkapynas (sunaikintas).
Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pirmąja puse.
Iš http://www.piliakalniai.lt/

Iš http://www.europeana.eu
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KRETUONO APYLINKĖS
Rėkučių gynybinis pylimas (15)
Tauragnai

Rėkučiai

NALŠIA
Adutiškis

piliakalniai
Nalšios žemės gynybinė linija

Naručio ež.

Nalšios žemės šiaurinės dalies gynybinė linija (pagal A. Girininką ir V. Semėną)

„Besiformuojančios Lietuvos valstybės gynybinis įrenginys“. Taip pavadino archeologas prof. Algirdas
Girininkas Rėkučių įtvirtinimą, esantį Švenčionių rajone, Pakretuonės miške, tarp Žeimenio ir Vajuonio
ežerų. Rėkučių gynybinis pylimas pirmą kartą paminėtas okupacinės caro administracijos sudarytame
Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje. Jame nurodyta, kad netoli nuo Rėkučių yra 150 sieksnių
(319,5 m) ilgio pylimas. Rėkučių gynybinį įtvirtinimą 1906 m. tyrinėjo archeologas V. Kaširskis. Tačiau jame
nieko neradęs, žinias apie paminklą paliko tik tyrinėjimų dienoraštyje, perduotame į Peterburgą. Jau tuomet
dalis pylimo ariant žemę buvo sunaikinta. Vakarinę įtvirtinimų dalį perkirto 1861 metais statytas
geležinkelis, sunaikinęs apie 70 metrų gynybinio pylimo. Rėkučių gynybinį įrenginį iš naujo 1989 metais
aptiko Kretuono archeologinė ekspedicija. 1990–1991 metais įtvirtinimą kasinėjo Lietuvos istorijos instituto
archeologai Algirdas Girininkas ir Gintautas Zabiela, 1994 metais – Nalšios muziejaus archeologas
Vidas Semėnas.
A. Girininkas nurodo, kad „išlikusio
gynybinio įrenginio ilgis siekia
845 m, o pylimo aukštis ir šalia
esančio griovio gylis nevienodas.
Aukščiausia pylimo vieta yra apie
1,1 m (nuo dabartinio žemės
paviršiaus), o plotis ties pagrindu
svyruoja nuo 5 iki 6,3 m. Šalia
pylimo iš šiaurinės pusės, nuo kurios
būdavo laukiama priešo antpuolių,
yra išlikęs griovys, kurio plotis visoje
gynybinio įrenginio dalyje yra 4,5–
5,5 m (žr. brėž.). Tyrinėjant pylimą
paaiškėjo, kad po juo iš pušinių
rąstų buvo suręsta rentinio formos
konstrukcija, o į susidariusius iki
1,5 m tarpus pripildyta smėlio iš
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greta, šiaurinėje pylimo pusėje, iškasto iki 5 m pločio griovio. Taip susidarė apatinės pylimo dalies karkasas.
Karkaso rąstų skersmenys buvo nuo 14 iki 20 cm. Šiaurinį pylimo pakraštį tvirtino gulsčių rąstų eilė. Išorinėje
griovio pusėje aptikta ir statmenai į pagrindą įkaltų stulpų liekanų, šie stulpai turėjo sudaryti antžeminę
užtvaros dalį, buvusią priešais griovį. Iki 15 cm skersmens stulpai buvo nusmailinti ir 30 cm nuo dabartinio
žemės paviršiaus įkalti į žemę. Manoma, kad jie buvo neatskiriama viso gynybinio įrenginio sudėtinė dalis.
Griovio šlaitą nuo pylimo pusės ir dalį pylimo stiprino akmenys.“
RĖKUČIŲ GYNYBINIS ĮTVIRTINIMAS (SCHEMA)

esamas žemės paviršius
ankstesnis žemės paviršius
Brėžinys iš A. Girininko straipsnio, paskelbto leidinyje „Archaeologia Baltica 8“

Prof. Algirdo Girininko nuomone, Rėkučių įrenginys buvo tik dalis gynybinės linijos, kuri tęsėsi nuo Tauragnų
iki Daugėliškio kalvyno. Gynybinę sistemą sudarė piliakalniai ir natūralios gamtinės kliūtys – ežerai,
kalnagūbriai, upės. Todėl šiaurės vakarų–rytų–pietryčių kryptimi driekėsi apie 50 kilometrų bemaž tiesi
žmonių ir pačios gamtos sukurta gynybinė linija. Atsižvelgiant į pirmo tūkstantmečio pradžios miškus, pelkes
ir ant aukštų gūbrių esančius piliakalnius, kuriuos jungė sutartiniai laužų signalai, XII–XIII amžiais staigiai ir
nepastebimai įsiveržti priešui į Nalšios žemę iš šiaurės ir šiaurės rytų pusės buvo neįmanoma.
Kasinėjimų metu ant pylimo buvusios sienos aukštis nebuvo nustatytas, tačiau pagal kitose šalyse aprašytus
analogiškus įtvirtinimus vertikaliai įkastų stulpų siena galėjo siekti apie 1,5 metro. Įtvirtinimo aukštis nuo
griovio dugno iki stulpų sienos viršaus galėjo siekti iki 5 metrų.
Rėkučių įtvirtinimas buvo skirtas kovoti
prieš raitelius. Jei šis gynybinis įrenginys
būtų buvęs skirtas pėstininkams kautis su
priešo pėstininkais ar raiteliais, tai dviejų
kilometrų gynybos linijai būtų reikėję nuo
100 iki 150 gynėjų. To meto Nalšios žemės
valdovai dar negalėjo skirti tokio skaičiaus
gynėjų nuolatinei gynybai. Gavus žinią apie
besiartinantį priešą, įtvirtinimus ginti
išvykdavo mobilus raitelių būrys.

Rėkučių gynybinį pylimą žymintis akmuo

Fragmentas iš A. Gražulio straipsnio: http://apzvalga.eu/kas-apgins-rekuciu-gynybini-itvirtinima.html
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Reškutėnai (Raškutėnai, Reškutonys)
Kaimas Švenčionių rajone, Kretuonykščio ežero rytinėje pakrantėje. Seniūnaitijos centras. Yra Šv. Izidoriaus
bažnyčia (nuo 1924 m.), kapinės (jose laidojama nuo 1941 m.), pradinė mokykla (Švenčionėlių pagr.
mokyklos „Ryto“ draugijos pradinio ugdymo skyrius), biblioteka (nuo 1953 m.), kaimo mokyklos etnografinis
muziejus.

Paminklas Vytautui Didžiajam Rekučiuose
(G. Skridlaitės nuotr.)

Reškutėnų apylinkės apgyvendintos dar neolite – gyventojai čia vertėsi medžiokle, žvejyba, augino
raguočius.
XIX a. geografijos žodyne pavadinimas nurodytas dvejopai: Raszkuciany ir Reszkutony. Minima, kad kaime
buvo 18 trobų ir 143 gyventojai.
Geografijos žodyne nurodyta, kad Reškutonys yra prie Gromenio upelio. Šiandien, kad čia būtų upelis,
niekas jau neprisimena, tačiau vietovardis Paupelis (vietinių tariamas „Papelis“) – labai pažliugusi pelkė –
leidžia spėti upelį buvus.
1911 m. Reškutėnuose įsteigta trijų skyrių pradžios mokykla. Ji buvo rusiška, o lietuviškai mokyta tik tikybos.
Lietuviška pradžios mokykla įsteigta tik 1918 m. Pirmais metais ją lankė jau 15 mokinių. Pirmoji mokytoja
buvo Kazimira Kurpytė (1894–1968). Lenkai įsteigė savo mokyklą, tačiau lietuviška buvo gausesnė – 1926 m.
lietuvių mokyklą lankė 26 mokiniai, o lenkišką – 15. 1933 m. lenkai lietuvišką mokyklą uždarė, tačiau buvo
išsireikalauta, kad lenkų mokykloje būtų mokoma ir lietuviškai. 1936 m. lenkai uždarė ir lietuvišką skaityklą.
Reškutėnuose yra graži 1921–1923 m. statyta Šv. Izidoriaus vardo bažnyčia. Ją 1923 m. pašventino kunigas
Petras Prunskis. Vėliau iš Švenčionėlių lenkų nupirkti nedideli, kojomis minami vargonėliai. Jais grota iki
1940 metų. 1949 m. nupirkta fisharmonija, o vargonėliai išmesti. 1927 m. Reškutėnus aplankė arkivyskupas
R. Jalbžykovskis. 1940 m. kunigas K. Gaujauskas archivyskupijos paprašė, kad įkurtų atskirą parapiją.
Prašymas buvo patenkintas. Bažnyčia nešildoma, tačiau išsiskiria vargonais ir choru. Kiekvieną sekmadienį
vyksta 2 val. trukmės mišios.
1929 m. J. Vinciūnas įsteigė Šv. Kazimiero draugijos skyrių. Jo rūpesčiu 1930 m. prie Žaugėdos upelio buvo
pastatytas akmeninis Vytauto paminklas 500 metų sukakčiai paminėti (pirmasis lenkų okupuotame Vilniaus
krašte). Už tai lenkų valdžia draugijos pirmininką ir jos narius nubaudė.
1934 m. Reškutėnuose kilo didelis gaisras, sudegė 75 trobesiai. Bažnyčia, mokykla, krautuvė ir kelios sodybos
išliko. Lenkai iš tos nelaimės tik juokėsi, o atstatyti namus gyventojams padėjo Vilniaus lietuvių komitetas.
1950–1976 m. buvo Reškutėnų apylinkės centras. Iš: https://lt.wikipedia.org
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Reškutėnų muziejus
pradėjo kurtis pastate, kurį 1931 m. Švenčionių
„Ryto“ draugija nupirko už 600 USD (kitur
minima 500 USD) iš A. Urbono ir padovanojo
Reškutėnų lietuviškai pradinei mokyklai.
1962 m. pastačius naują mūrinę mokyklą,
senoji medinė mokykla buvo remontuota ir
pritaikyta gyventi mokytojams. Vakarinėje
pastato
dalyje
apsigyveno
Laima
ir
Algis Šapokai,
o
rytinėje
J. Paukštytė.
Mokytojams Šapokoms išvykus iš Reškutėnų,
liko tušti 3 kambarėliai, kur 1974 m. pavasarį
mokytojas Izidorius Kazakevičius įrengė
pirmąją muziejaus ekspoziciją. 1977 m. išvykus
mokytojai J. Paukštytei, liko dar 3 kambarėliai,
kuriuose pamažu ėmė rinktis nauji eksponatai
karų ir okupacijos, mokyklos ir krašto istorijos temomis. Išnaudojęs visą mokyklos pastatą, I. Kazakevičius
ekspozicijai pritaikė greta esančią malkinę.
Muziejaus įkūrėjas – Izidorius Kazakevičius, mokytojas, per 20 metų surinko daugiau kaip 1000 eksponatų.
2001 m. spalio 5 d. Reškutėnų muziejus tapo Nalšios muziejaus filialu. 2004 m. kovo 1 d. muziejuje buvo
saugoma 2145 eksponatai. Šiandien muziejui vadovauja Viktorija Lapėnienė.
Iš: https://lt.wikipedia.org

Kretuono apžvalgos bokštas (16)
Kretuono apžvalgos bokštas įrengtas plynaukštėje netoli Lygumų kaimo, Vajuono ežero duburio šlaite.
Plynaukštės paviršiaus absoliutusis aukštis – 185 m. Iš bokšto puikiai matyti platus duburys su Kretuono ir
Kretuonykščio ežerais.

Krivėnų sala Kretuono ežere
http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=82
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Sena Pašaminė
Apie 1608 m. minimas pirmasis Senosios Pašaminės dvarininkas Stanislovas Narbutas. Jis mirė bevaikis ir
dvaras perėjo jo giminaičiams Mikalojui, Jurgiui ir Jonui Narbutams, po to valdė Jonas, Jono sūnus; šis
Senąją Pašaminę padovanojo Jonui Mykolui Narbutui. Lietuvos valstybės istorijos archyve yra išlikę keli seni
šio dvaro inventoriniai aktai. 1631 m. aprašomas Jono Narbuto ir Marinos Rudominaitės–Dusėtiškės dvaras,
pastatai, turtas. Vėliau Pašaminę valdė Mykolo sūnus Mykolas ir šio Mykolo sūnus Stanislovas Narbutas,
Pašaminės bažnyčios ir vienuolyno fundatorius. Stanislovas Narbutas dvarą pardavė Jokūbui Daugėlai, po
kurio mirties dvaras perėjo Antanui Daugėlai ir jo sūnui Justinui. Šis nusigyveno ir 1811–1812 m. įvyko
Justino Daugėlos Pašaminės dvaro varžytinės. Dvaras suskaidytas ir atiduotas kreditoriams bei parduotas
dalimis iš varžytinių Jurcevičiams, Sakovičiams. 1812 m. dalį Daugėlos dvaro nusipirko Kotryna Jurcevičienė,
Mykolo Jurcevičiaus našlė.
1830 m. Pašaminės kaimas (ten, kur dabar Senoji Pašaminė) buvo dviejų dalių, jį sudarė 13 dūmų, gyveno
40 vyrų ir 27 moterys ir 3 dūmai, gyveno 19 vyrų ir 24 moterys. Pašaminės dvare (kitapus Švento ež.) –
7 vyrai ir 5 moterys. Pašaminės miestelyje (šalia bažnyčios) 25 dūmai, gyveno 70 vyrų ir 63 moterys.

Šiandien Pašaminę su neįkainojama tyla ir ramybe
prie Švento ežero žmonės atranda iš naujo

1831 m. Pašaminės dvaro savininkės Kotrynos Jurcevičienės sūnūs Aleksandras ir Eduardas Jurcevičiai
dalyvavo sukilime prieš Rusijos imperiją. Rusijos valdžia įkainojo visą dvaro turtą ir 3/16 dalis nusavino.
1832 m. Pašaminės dvaro turto įkainavimo dokumetai yra įdomus šaltinis kasdieninei istorijai. Buvo įvertinti
dvaro pastatai (visi mediniai, šiaudais dengti): gyvenamasis – 50 rublių, svirnas – 15 rublių, dvi arklidės –
16 rublių, tvartas – 30 rublių, daržinė – 10 rublių, valstiečių sodybos, priklausomai nuo pastatų kiekio ir
būklės -9–31 rublis. Dvare buvo gaunamas 1:3 rugių ir 1:4 kviečių derlius. Statinė rugių įkainota 5 rubliais,
kviečių – 8 rubliais. Dvaro ekonomo metinis atlyginimas sudarė 20 rublius, piemuo gaudavo 6 rublius. Kiek
daugiau nei 848 dešimtinės dvaro žemių įkainuotos 5002,35 rublio.
Iš: https://lt.wikipedia.org
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Švenčionių krašto tarmybės
Abrūsas – rankšluostis
Aina kepurstiem – eina griūdamas (dažniausiai apie girtą)
Ajavas – agresyvus, aktyvus, stiprus
Akuliorai – akiniai
Anas, ana, anys, anos – jis, ji, jie, jos
Apalupka – lentos, kuriose liejami pamatai
Aralka, arielka – degtinė
Armidelius – triukšmas
Atsibryzgiejys – apiplyšęs
Atsiputrojys – išsitepęs maistu, atsiseilėjęs
Ažudaras – gardas vištoms ar gyvuliams
Ažupinciai, pintai – kulnai
Ba – nes
Baibokas – paaugęs vaikas, bet dar ne paauglys
Balbotyja – šneka nesąmones
Baškaukė – galva (pajuokiamai)
Bašmokai – batai
Batviniai – burokų lapai
Bekelė – blogas kelias
Bolius – šventė, balius
Bolkos – lubų balkiai
Bosnios – kvailos kalbos
Brukas – akmenimis gręstas kelias
Bruves – antakiai
Bubiniuotas – taškuotas
Budės – ūmedės
Buktai – Lyg tai
Bulbieniai – bulvienojai
Bumbuliai – akys (pajuokiamai)
Burka – paltas ar kailiniai
Burna – visas veidas (ryti burnų prausiaus – ryte prausiausi
veidą)
Busilas – gandras
Ceberkas – indas vandeniui ar ėdalui
Cielas – visas
Čeverykos – batai
Čiulmikas – medinis muštukas cigaretėms rūkyti
Čiurmalyja – laižo, seilėja, traukia snarglius į nosį
Daboja – žiūri
Do – dar
Driūblė – tamsus lietaus debesis
Duntes – dantys
Dūsuoja – kvėpuoja
Eglius – kadagys
Gagolas – grūstis
Galka – š... gabalas (žmogaus)
Galstukas – kaklaraištis
Garlonas – rėksnys
Gleizoja – terlioja
Glotka – burna
Grauzmas – griaustinis
Grubijonas – grubus žmogus
Grūšia – kriaušė
Guli plozu – guli išsitiesęs
Guronas – paprastas šviesus kamuolinis debesis, ne lietaus
Guzikas – saga

Gvintas – varžtas (susisukys gvintan – kreivas žmogus)
Išskapytas – iškastruotas
Itokis, itokia – toks, tokia
Kalnierius – apykaklė
Kaltūnas – susivėlusių plaukų kuodas
Kalvaratas – verpimo ratelis
Kalvaratinė – išvažinėtas purvas, ypač sušalęs
Kamariūtė – sandėliukas
Kamblys – nupjauto medžio kamieno ar šakos atsikišęs galas
Kanova – griovys, dažniausiai vandeniui nutekėti
Kardijonas – armonika
Kazirkas – kepurės snapelis
Keblas – žioplas
Keburdojas – spurda
Kepeliūšas – skrybelė
Keperėjas – ropščiasi
Keturka – kelnių „klynas“
Keverioja – bado ar krapšto kokią nors skylę
Keverionė – sunkiai vaikštantis, senas žmogus
Kiba, maš, meš, musi – gal
Kliemka – durų rankena
Klietkotas – languotas
Klyjaunas – „lipnus“ žmogus, lengvai visur susibendraujantis
Klunkiai – kokie nors nereikalingi daiktai
Kociojas – voliojas
Koronė – bausmė
Kramėzuoja – kosti
Kriaušas – skardis
Kriūkas – kablys
Kudlos – gaurai
Kūjelis – plaktukas
Kuldašyja – muša
Kūlokas – kumštis
Kumžloja – valgo pilna burna
Kuokynė – kaimo šokiai
Kuparas, kuperkas – skrynia
Kupčius – prekiautojas
Kupčius – prekybininkas
Kvietkai – gėlės
Ladanycia – plikledis
Laidokas – nerimtas vaikinas, pasileidėlis
Laskūtas – skuduras
Lažia – lova
Leiba – aukštas žmogus
Liečyja – gydo
Liesvos, drobynos – kopėčios
Lobas – pakalnė, žema vieta
Lopa – įrankis vinims traukti
Loska, loskavas – geranoriškumas, geras
Luišis – maišo galas
Lungenycia – langinė
Makoja – maknoja košę ar purvą
Manketai – rankovės (gal labiau rankogaliai)
Mauklė – įmautė (popieriui ir t. t.)
Mažuciukas, mažuciūtie – mažas, maža
Mislyja – galvoja
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Močiaka – pamotė
Moliuja – dažo
Morkva – morka
Mostis – vaistai (tepami)
Mozoja – tepa
Nedasgodoja – nesupranta
Nekapuja – nesupranta
Neliuckas – negeras
Nesukuvėkąja – nesusigaudo
Niekocia – medinė gelda
Nosystas – didžianosis
Nulailėjo – nuvyto
Nusgrūdą – nugriuvo
Pakavoją (1) – paslėpė
Pakavoją (2) – palaidojo
Pakravai – laidotuvės
Palavikas – kilimas
Palos – sijono ar palaidinės kraštai, marškinių skvernai
Paožerė – paežerė
Parsgrūdą, išsigrūdą – parėjo, išėjo (piktai)
Paskudnas – bjaurus
Pasprabuik – pabandyk
Pastriežniai – įstrižai
Pasūspariais – palei sienas
Patūsa – nerimta mergina, paleistuvė
Paukštie – paukštis
Perajo – ištisai
Petelnia – keptuvė
Piela – pjūklas
Plaksa – bevalis, silpno charakterio žmogus
Plėmas – dėmė
Pleskas – plokščias
Plyta – krosnis
Plotka – kalėdinis paplotėlis
Pokši, pykši – kala
Pracimytis, pracimnas – prieštarauti, linkęs į konfliktus
Praskiepas – sijono skeltukas
Prauda – teisybė
Prinčius – paltas
Pripumpys, prisprogys – girtas, prigėręs
Procuja – dirba
Pucuja – valgo
Pūčkelė – dėžutė
Putronas – murzius
Ramu – linksma (par mus kaimi ramiai šoka)
Ramuliai – ramunės
Rasikeverčioją – išsiskėtė, patogiai atsisėdo
Rasipaložyjys – plačiai atsisėdęs
Raštavonė – statybiniai pastoliai
Ravas – griovys
Razagrojus – betvarkė
Razpirdoliną – sugadino, suniokojo
Razumnas – protingas
Ryzas – skuduras, arba gali būti net normalus tvarkingas rūbas
Rodastis – džiaugsmas
Rokunda – rakandai
Sarojus – pašiūrė, malkinė
Sinkliai – dulkės
Sklepas – rūsys

Skratė (1) – trumpa apvali medžio kaladėlė
Skratė (2) – laumžirgis
Skrumzlės – kremzlės
Skrumzlės – kremzlės
Smalyja – rūko
Smaradas – smarvė
Spakainas – ramus
Spatkelis – lėkštutė
Spodnycia, undarokas – sijonas
Sprunguoja – žagsi, kosti (pasispringdamas)
Staciai – tiesiai, iš karto (aisiu staciai namo – eisiu iš karto
namo, niekur neužeisiu)
Storotis – stengtis
Strošna, striokas – baisu, baimė
Stupyk – atstok
Sukoliečyjo – sužeidė
Sūspara – medinio namo kampas, kur sunerti rąstai
Svėpuoja – dūsta
Šabtūnas – burtininkas, užkalbėtojas
Šaladrajus, šalaplūtas – nerimtas vaikinas, kvailys,
lengvabūdis
Šalošius – paaukštinimas, staomas per vestuves
Šekocius – išdykęs, judrus vaikas
Šyba – lango stiklas
Šiepa – spinta
Šieželka, šioželka – kūdra
Šikonas – mažas vaikas (pašaipiai)
Šiušynas – tankiai suaugę krūmai ar žolės
Škerpetkos – kojinės
Špalieriai – tapetai
Štankietas – tvoros stulpelis
Šutas – karštis
Švinciotka – senovinis „kastetas“, naudotas muštynėse per šokius
Tazikas, tazas – didelis dubuo rūbams plauti
Treideloja – nuolat laksto skystai tuštintis
Trelyja – pliurpia kvailystes
Tričverciavas sloikas – trijų ketvirčių litro stiklainis
Tūso – tampo
Ūšiekas – durų stakta
Ūtaryja – kalba
Ūturka – šnekos, pokalbis
Vazakoja – tampo, neatsargiai svaido kokį nors daiktą
Veilokai – veltiniai
Venzlas – skudurai, susukti į ryšulį
Vesalia – vestuvės
Zababonai – nesąmonės
Zamba, zambyja, bambyja – erzinantis garsas, įkyriai
skambėti
Zarkolas – vedrodis
Zarzuliai – kabantys papuošalai, visokie nutysę siūlai ar
plaukai, blizgučiai
Zdoravas – storas, stambus, didelis
Zerletyja – apčiupinėja maistą arba palaižo ir palieka
Zomkas – spyna
Zoslanas – suolas
Žiburiukai – smulkiai skaldytos malkos prakuroms
Žliuginas, žliūgsą – šlapias, šlampa
Žukas – vabalas
Žuves – žuvys
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