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Geologinė pažintinė ekskursija Raseinių ir Kelmės rajonuose (birželio 19–20 d.)
Nuo Dubysos slėnio erdvių iki Tytuvėnų velniakelių
ATVYKIMAS (siūlomas maršrutas: Molėtai–Ukmergė-Kėdainiai-Josvainiai-Pernarava-Ariogala)

1. DRP*: Ariogalos šaltinis prie tilto per Dubysą (SUSITIKIMAS. Išvykimas link kitų objektų
10 val.).
2. DRP: Dubysos slėnis ties Ugionių kaimeliu, Ročiškės piliakalniu kur statūs šlaitai tiesiog
nusileidžia į slėnio dugną, o vaizdingos padubysio pievos, miškai driekiasi 60 m. žemiau
šlaito viršūnės. Ugionių šaltinis prie bažnyčios (išvykimas 10.45 val.).
3. DRP: Lelyko atodanga ir Maironio (Šv. Jono) šaltinis prie Betygalos. Betygalos muziejaus
(su geologine ekspozicija) lankymas (išvykimas 12.30 val.)
4. DRP: Jono Mačiulio-Maironio sodyba (non stop) ir gimtosios sodybos vieta (pietūs ir
išvykimas 14.00 val.)
5. Pakalniškių akmuo (išvykimas 14.30 val.)
6. TRP**: Akmenės akmuo ir akmenys su pėdomis Šiluvoje (pietinis Tytuvėnų regioninio
parko pakraštys) (išvykimas 16.00 val.)
7. TRP: Šiluvos tyrelio II draustinis (reikalinga turėti ir persiauti gumine avalyne, pvz.
„kroksais“) (išvykimas 18.00 val.)
8. TRP: Kudinų piliakalnis (išvykimas 19.30 val.) TRP: Apsistojimas ir nakvynė Tytuvėnuose
prie Bridvaišio ežero (stovyklavietėje Sedula) (išvykimas 9.00 val.)
9. TRP: Kokmaniškės kalno apžvalgos bokštas (išvykimas 9.30 val.)
10. TRP: Bridvaišio šaltinis (išvykimas 10.00 val.)
11. TRP: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno kompleksas (pasižvalgymas) (išvykimas
10.30 val.)
12. TRP: Tytuvėnų akmenų rūžos (velniakeliai) ir kiti geologiniai objektai (išvykimas
12.00 val.)
13. Naujų nuošliaužų ruožas kelyje Tytuvėnai- Kelmė (išvykimas 12.30 val.)
14. Pagrįžuvio ir Kubilių piliakalniai (non stop) ir fontanuojantis požeminio vandens
gręžinys prie Grįžuvos upės žiočių. Pietūs (išvykimas 14.00 val.)
15. DRP: Maironių šventas šaltinis (išvykimas 14.30 val.)
16. DRP: Technikos paminklas – Lyduvėnų geležinkelio tiltas per Dubysą ir piliakalniai (non
stop) (išvykimas 15.30 val.)
ATSISVEIKINIMAS prie paminklo Žemaičiui Raseiniuose (išvykimas 16.30 val.).
* – Dybysos regioniniame parke
** – Tytuvėnų regioniniame parke
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Ekskursijos objektai žemėlapyje

Lankomi objektai
1. Ariogalos šaltinis prie tilto per Dubysą
2. Ugionių šaltinis
3a. Lelyko atodanga
3b. Maironio (Šv. Jono) šaltinis
4. Jono Mačiulio-Maironio sodyba
5. Pakalniškių akmuo
6. Akmenės akmuo
7. Šiluvos tyrelio II draustinis
8. Kudinų piliakalnis
9. Kokmaniškės kalnas

10. Bridvaišio šaltinis
11.Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno kompleksas
12. Tytuvėnų akmenų rūžos (velniakeliai)
13. Naujų nuošliaužų ruožas kelyje Tytuvėnai–Kelmė
14. Kubilių piliakalnis ir fontanuojantis požeminio vandens
gręžinys prie Grįžuvos upės žiočių
15. Maironių šventas šaltinis
16. Technikos paminklas – Lyduvėnų geležinkelio tiltas per
Dubysą ir piliakalniai
17. Paminklas Žemaičiui Raseiniuose
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1. ARIOGALOS ŠALTINIS
Ariogalos šaltinis yra kelio Ariogala-Raseiniai kairėje pusėje. Šaltinis išsikrauna šlaite (Dubysos upės
dešinysis šlaitas).
Šaltinio vanduo beskonis, bekvapis, skaidrus, gėlas. Debitas – 1,5l/30s. Vandens bendras kietumas –
6,82 mg-ekv/l, bet tai yra karbonatinio tipo kietumas, kuomet virinant pasišalina iškrisdamas
nuosėdomis; pH – 7,33; bendroji mineralizacija – 626 mg/l; chloridų – 11 mg/l, sulfatų – 33 mg/l,
hidrokarbomatų – 434 mg/l, nitritų nerasta, nitratų – 6 mg/l, natrio – 17 mg/l, kalio – 2 mg/l, kalcio –
102 mg/l, magnio – 21 mg/l, amoniako – 0,04 mg/l, bendrosios geležies – 0,2 mg/l. Vanduo kalciomagnio-hidrokarbonatinis.
Aplinka prie šaltinio sutvarkyta – iš akmenų pamūryta sienelė, joje įleistas vamzdis, kuriuo vanduo
išteka ir krenta į rentinį, taip pat pamūrytą iš akmenų. Šalia šaltinio įrengta automobilių stovėjimo
aikštelė. Vietiniai gyventojai naudoja gėrimui.

2. UGIONIŲ ŠALTINIS IR DUBYSOS SLĖNIS
Dubysos slėnis ties Ugionių kaimeliu, Ročiškės piliakalniu kur statūs šlaitai tiesiog nusileidžia į slėnio
dugną, o vaizdingos padubysio pievos, miškai driekiasi 60 m. žemiau šlaito viršūnės.
Ugionių šaltiniai yra prie Ugionių koplyčios (keli metrai nuo Ugionių bažnyčios), Dubysos regioniniame
parke. Apie 17 šaltinių išsikrauna kairiajame Dubysos šlaite, šaltiniuotoje pievoje, bet veikiantys ir
sutvarkyti yra trys, vienas jų koplytėlėje po altoriumi.
Šaltinio vanduo bekvapis, beskonis, skaidrus. Vandens temperatūra apie 10°; debitas – 0,1 l/s.
Šaltinio vandens bendras kietumas – 5,72 mg-ekv/l, bet tai yra karbonatinio tipo kietumas, kuomet
virinant pasišalina iškrisdamas nuosėdomis; pH – 7,28; bendroji mineralizacija – 483 mg/l; chloridų –
10 mg/l, sulfatų – 7 mg/l, hidrokarbomatų – 352 mg/l, nitritų nerasta, nitratų – 4 mg/l, natrio –
6 mg/l, kalio – 1 mg/l, kalcio – 85 mg/l, magnio – 18 mg/l, amoniako – 0,03 mg/l, bendrosios
geležies – 0,3 mg/l. Vanduo kalcio-magnio hidrokarbomatinis.
Aplinka apie veikiančius šaltinius
sutvarkyta – akmenimis išgrįsti
takeliai,
įrengti
akmeniniai
rentiniai, jie uždengti mediniais
dangčiais. Iš šaltinių vanduo
akmenimis išgrįsta vagele nuteka
į Dubysą. Toje vietoje Dubysos
šlaitų aukštis yra apie 60 m,
šlaitai apaugę karklais, alksniais.
Ugionių šaltinių vanduo yra šventas. Žmonės naudoja akims plauti.
Šaltiniai ypač lankomi per Žolinę.
Koplytėlėje kabo Marijos paveikslas.
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Dubysos slėnis ties Ugionimis
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3a. LELYKO ATODANGA
Lelyko atodanga yra dešiniajame Lelyko upelio (Dubysos intakas) dešiniajame krante, Betygalos
kraštovaizdžio draustinyje, Dubysos regioniniame parke.
Lelyko atodanga yra didžiausia atodanga parke. Jos aukštis nuo Lelyko upelio vandens lygio yra 25 m,
ilgis pagal šlaito apačią – 60 m.
Atodangoje atsidengia (iš viršaus į apačią):
0,0–0,3 m – dirvožemis;
0,3–0,8 m – priemolis rusvas su žvirgždu,
gargždu;
0,8–25 m – priemolis rudas kompaktiškas su
žvirgždu, gargždu, rieduliais.
Minima atodanga yra Betygalos moreninio
gūbrio fragmente (pagal Lietuvos geomorfologinį
rajonavimą (Guobytė, 2000)). Lelyko atodangoje
atsidengia paskutiniojo Nemuno ledyno Baltijos
stadijos morenos pjūvis. Šią moreną suklostė
šiek tiek daugiau nei prieš 20 tūkst. metų iš pietų Suomijos atslinkęs ledynas.
Lelyko atodanga turi didžiulę pažintinę, mokslinę – Baltijos stadijos stratotipinis pjūvis – vertę. Ji tinka
būti demonstraciniu objektu gamtamoksliniame auklėjime ir švietime. Taip pat ji turi ir turistinę
rekreacinę vertę. Atodanga yra labai vertinga ir kaip kraštovaizdžio objektas, gerai demonstruojama,
nuo jos atsiveria graži Lelyko slėnio panorama.
Literatūros šaltinis:
Guobytė R. Geomorfologinio žemėlapio M 1:200 000 revizija. Vilnius, 2000.

3b. MAIRONIO ŠALTINIS
Sin. Švento Jono šaltinis. Šaltinis išsikrauna Lelyko upelio (kairysis Dubysos intakas) kairiajame šlaite,
Dubysos regioniniame parke. Šlaitai apaugę klevais, alksniais ir kitais lapuočiais medžiais.
Šaltinio vanduo be skonio, be kvapo, skaidrus. Vandens temperatūra apie 10°C; debitas – 0,2l/s; pH –
7,21; bendras kietumas – 8,02 mg-ekv/l, bet didesnė jo dalis – 728 mg-ekv/l yra karbonatinio tipo,
t. y. virinant pasišalina iškrisdamas nuosėdomis; bendroji mineralizacija – 681 mg/l; chloridų –
10mg/l, sulfatų – 30 mg/l, hidrokarbomatų – 444 mg/l, nitritų nerasta, nitratų – 44 mg/l, natrio –
9 mg/l, kalio – 2 mg/l, kalcio – 113 mg/l, magnio – 29 mg/l, amoniako – 0,03 mg/l, bendrosios
geležies – 0,4 mg/l. Šaltinio vanduo kalcio-magnio hidrokarbonatinis.
Aplinka prie šaltinio sutvarkyta. Vanduo susirenka į šulinėlį, kuris yra įrengtas po žeme, iš jo
vamzdžiu, įmontuotu į granito riedulį, išbėga į šulinį. Jo rentinys (skersmuo 50 cm), sumūrytas iš
riedulių. Šlaitų apačia sutvirtinta akmeninėmis sienelėmis, sueinančiomis kampu. Vienos ilgis 10 m,
kitos 15 m, aukštis 40 cm. Vanduo iš šaltinio požeminiu upeliu nuteka į Lelyko upelį.
Šaltinio vanduo buvo naudojamas drobėms balinti, akims plauti. Kai Maironis 1937-07-28 paskutinį
kartą lankėsi Betygaloje, aplankė ir šį šaltinį.
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4. JONO MAČIULIO MAIRONIO GIMTINĖ

Iš lauko riedulių suręstas šulinys

5. PAKALNIŠKIŲ AKMUO
Pakalniškių akmuo yra Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.
Riedulys yra netaisyklingos apzulintos formos. Jo matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies):
aukštis – 2,15 m; ilgis – 4,58 m; plotis – 2,19 m; didžiausia horizontali apimtis – 10,41 m. Riedulį
sudaranti uoliena - hiperateninis granitogneisas (čarnokitinis gneisas), juosvai rudas (margas),
kataklazuotas, stambiagrūdis ir vidutingrūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioklazas (50–
60%), kalio feldšpatas ir kvarcas (kiekvieno po 20%), hiperstenas (5-10%), biotitas, raginukė,
magnetitas; kristalinių grūdelių dydžiai: plagioklazo ir kvarco – 5 mm, kalio feldšpato ir hipersteno –
3 mm, raginukės – < 1 mm; struktūra – granoblastinė, cementinė, metasomatinė (kalio feldšpatas
keičia plagioklazą); tekstūra – gneisiška.

6. AKMENĖS AKMUO
Sin. Akmuo su koplytėle, Koplytėlės akmuo, Akmenės mitologinis akmuo. Akmenės akmuo yra
Akmenės kaime, Tytuvėnų regioniniame parke. Tai archeologijos paminklas. Taip pat Valstybės
saugomas gamtos paveldo objektas.
Riedulys netaisyklingos formos ir nelygaus kauburiuoto paviršiaus (dalis riedulio viršaus gana
plokščias), jame matosi skalumo plokštumų linijos ir šių plokštumų fragmentai. Riedulys kažkada
smarkokai nuskaldytas. Nuo Sandravos upelio pusės jis turi statų šoną su apačioje esančia
trikampiškos angos niša, kurios horizontalus gylis yra 0,77 m. Kitas riedulio šonas yra laiptuotas
(nuskaldymo pasekmė), čia šalia guli atskeltas nemažas akmens gabalas. Paminklinio riedulio
matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies): aukštis – 2,43 m; ilgis – 4,6 m; plotis – 4,48 m;
didžiausia horizontali apimtis – 16,14 m. Prie šio riedulio gulintis atskeltas jo gabalas turi šiuos
matmenis: aukštį – 0,95 m; ilgį – 1,95 m ir plotį – 1,1 m. Riedulį sudaranti uoliena – amfibolinisbiotitinis plagiogranitogneisas (šešėliškas migmatitas), rusvai ir juosvai pilkas (margas), vidutingrūdis
ir smulkiagrūdis. Tiriant šlifą nustatyti šie mineralai: plagioklazas (40%), kvarcas (25–30%), biotitas
8
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(15%), mikroklinas (10–15%), raginukė (5–10%), sfenas, apatitas, ortitas; kristalinių grūdelių dydis:
plagioklazo – <4 mm; kvarco – < 3 mm, mikroklino – 1–2 mm; struktūra – lepidogranoblastinė,
metasomatinė (plagioklazą keičia kvarcas, mikroklinas), smulkiagrūdė ir vidutingrūdė; tekstūra –
neryškiai gneisiška.

Ant paminklinio riedulio aukščiausios dalies buvo pastatyta medinė koplyčia taip, kad jos apačia viena
vieta rėmėsi į šį riedulį, kitomis – ant pakištų ir cementu įtvirtintų kelių nedidelių akmenų. Koplyčia
buvo ketursienė, bet su nukirstais visais keturiais sienų kampais (taigi plane – lyg ir aštuonkampė).
Koplyčios priekinės ir užpakalinės kraštinių (kiekvienos) ilgis sudarė 1,25 m, šoninių kraštinių
(kiekvienos) – 0,9 m, sienų aukštis (iki stogo) buvo – 1,13 m, keturšlaičio stogo aukštis – 0,4 m. Virš
stogo (centre) buvo medinis bokštelis su apvaliomis ištekintomis kolonėlėmis. Koplyčios priekyje
buvo stiklinės durys, o iš šonų – palyginti nedidelių langų angos. Koplyčios viduje buvo įrengtas
altorėlis su medinėmis kolonomis, pastatytas kryželis ir šv. Marijos paveikslėlis. Sakoma jog seniau
yra buvusi šv. Onos skulptūra, o koplyčią kasmet tvarkydavo mokytoja Tautkienė iš Šiluvos.

Akmenys su pėdomis Šiluvos koplyčios viduje
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7. ŠILUVOS TYRELIO II DRAUSTINIS
Eksploatuojamas durpynas, kur galima pamatyti atsivėrusias mineralinio grunto salas, bei likusią
neeksploatuotą centrinę durpyno dalį, kur plyti aukštapelkė su distrofiniais ežerokšniais.

8. KUDINŲ PILIAKALNIS

Šiaulės kalnas (Kudinų piliakalnis)

Tarp kalvų, pelkėtų vietovių, 3 km. Į pietus nuo Šiaulėnų dunkso Šiaulės kalno, arba kitaip vadinamas
Kudinų, piliakalnis. Jis gana didelis: viršus apie 38 m. ilgio ir 20 m. pločio. Aikštelės centre stovi
kryžius. Piliakalnio centre ir pietiniame jo gale yra du nedideli paaukštinimai. Šlaitai suniai įveikiami,
statūs (vietomis net 70º ar 80º statumo), apie 18 m. aukščio, apaugę pušaitėmis. Vandens išplautose
vietose matyti anglių, degėsių. Aplinkui – lomos.
Aplink yra ir daugiau kalnelių, pelkių. Nuo papėdės iš šaltinio šiaurėje išteka mažas upeliukas.
Piliakalnio vakarinėje papėdėje, kuri yra lygoka ir kiek aukštesnė negu kitos, yra senovinės
gyvenvietės liekanų.
Žmonės pasakoja, kad šioje vietoje esąs smėliu užneštas miestas, bažnyčia ir varpinė. Esą po didžiuoju
kalnu palaidota bažnyčia, o po mažuoju – varpinė, o miestas esąs buvęs prie tų kalnų – bažnyčios ir
varpinės. Taip jie ir vadinami: Bažnyčios kalnu ir Varpinės kalnu. šiek tiek atokiau – Kartuvių kalnas.
Piliakalnis apipintas istorijomis. Pasak žmonių pasakojimų, čia stovėjusi stipri, toli žinoma pilis. Pilis
turėjo ir savo miestą, kurį pasak legendos, pakilęs vėjas užpustė smėliu. Mieste buvusi varpinė,
bažnyčia, kurios varpus gaudžiant galima išgirsti priglaudus ausį prie Didžiojo (Šiaulės, Kudinų) kalno.
Sakoma, kad kažkur netoliese įvykęs ir garsusis Saulės mūšis, nes legenda byloja, kad prasivėrusi
žemė prarijo netikėlių kariuomenę.
Už 5 km. Nuo piliakalnio yra Šiaulaičių kaimas, šalia kurio rasti pilkapiai, o už 3 km. – Šiaulėnai, senas
miestelis, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1471 m. Šie bei kiti požymiai leidžia teigti,
jog Šiaulės kalno apylinkės gan intensyviai apgyvendintos buvo jau seniai.

9. KOKMANIŠKĖS KALNAS
Geomorfologiniame žemėlapyje Kokmaniškės kalnas yra pavadintas keimu. Jo aukštis siekia apie
162 m virš jūros lygio. (Keimas geologams – tai ne žemaitiškas žodis kiemas, o smėlio kalnas,
dažniausiai izometriškos, kupoliškos formos). Tokios kalvos – tai smėlio sankaupos kontinentinio
ledyno protirpoje ar vidinėje tuštumoje, kurios vėliau, ištirpus ledynui išliko smėlio kalvų pavidalu.
Dažnai ant jų viršūnių slūgso moreninio priemolio kepurės, netgi rieduliai, rodantys, kad smėliui klostantis
ledyno ertmėje, virš jos dar buvo ledyno skliautas prisotintas akmenų ir kitokių ledyno nešmenų.
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Norint tiksliau nustayti Kokmaniškės kalno kilmę ir jo formavimosi istoriją, reikalingi gręžiniai, kiti
tyrimai. Smėlio ruzgos gali papasakoti, ar kalvą sufomavo tekėjęs vanduo, ar ledyno ertmėje
užsistovėjęs ledyno tirpsmo vanduo.
Žemaičių aukštuma ir jos pašlaitės – tai lyg ir lietuviškų keimų tėvynė. Jų tyrimai ateityje padės
atkskeisti dar daugelį neįmintų ledlaikių paslapčių.

Vaizdas nuo apžvalgos bokšto, neseniai pastatyto ant Kokmaniškės kalno, į pietvakarius
11
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10. BRIDVAIŠIO ŠALTINIS
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12. AKMENŲ RŪŽOS
Akmenų ruožai, vadinami „Akmenų ruža“ (dar kitaip Tučkinės) ir „Velniakeliu“ (arba Paežerio rūža,
Peleniaus rūža) (žr. žemėlapį), – valstybės saugomi gamtos paveldo geologiniai objektai.

„Akmenų Rūžos“ atkarpa Šimšos miške
12 0
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Akmenų ruožų geologinė istorija
Geologiniu požiūriu akmenų ruožai – tai ledyninės kilmės forma, susidariusi ledyno plyšyje, į kurį
buvo išslegiama dugninė morena (ledyno nešama medžiaga). Plyšiu tekėjęs ledyno tirpsmo vanduo
išplovė smulkžemį, molį ir smėlį, palikdamas tik riedulius. Kad plyšiu tekėjo vandens srautai rodo
akmenų ruožų galuose susiklostę vėduoklės pavidalo smėlio sankaupos išnašų kūgiai. Taigi akmenų
ruožai žymi buvusius ledyno plyšius.
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Viename iš Tytuvėnų parko akmenų ruožų prie kelio Tytuvėnai–Mockaičiai (Paežerių miške), pirmą
kartą Lietuvoje ir Baltijos valstybėse Lietuvos geologijos tarnybos specialistai bendradarbiaudami su
JAV mokslininkais 2003 metais atliko akmenų paviršiaus kosmogeninio datavimo tyrimus. Jų metu
nustatyti berilio mineralo dešimtojo izotopo kiekiai, kurie rodo, kiek laiko riedulių paviršių veikia
tiesioginis kosminis spinduliavimas. Kitaip tariant, šiuo metodu nustatoma prieš kiek laiko rieduliai
pateko į dienos šviesą arba kada ištirpo juos talpinęs ledas.
Šių tyrimų duomenys rodo, kad paskutinysis kontinentinis ledynas Tytuvėnų apylinkėse ištirpo prieš
10–14 tūkstančių metų.
Lietuvoje tokių akmenų ruožų aptikta labai nedaug; nemažai natūralių riedulynų sunaikinta, akmenys
panaudoti statybai, skaldos gamybai.
Todėl akmenų rūžos, turi unikalią pažintinę ir mokslinę vertę. Jų tyrimas padės atskleisti dar daugelį
ledlaikių praeities paslapčių.
Plyšys ledyne

Ledyno nešama medžiaga: rieduliai, gargždas, smėlis
ir molis. Ledynui tirpstant susikloja morena – įvairių
dalelių nuo molio iki akmenų – suslėgtas mišinys, dar
vadinamas moreniniu priemoliu ar priesmėliu.

Giluminiai lūžiai
Ledyno tirpsmo vandens srautas

Ledyno tirpsmo vandens srautas, tekantis išilgai plyšio,
išplauna ir išneša smulkias daleles. Į plyšį sukrenta
rieduliai, gargždas.

Dugninės morenos išslėgimas į plyšį.

Velniakelio rūža
Sin. Velniakelis, Paežerio rūža, Peleniaus rūža. Ši rūža yra Užpelkių botanininiame-zoologiniame
draustinyje, Tytuvėnų regiononiame parke. Teritorijos savininkai J. Baranauskas ir E. Pelenienė. Tai
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.
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Velniakelio rūža
Labai riedulingas taisyklingos pylimo formos pylimas, kurio pietiniame gale yra smėlingas išnašų
kūgis. Akmenų tankis vietomis siekia iki 15–20 riedulių 16 kvadratinių (4 x 4 m) metrų plote. Rūžos
ilgis – 350 m, plotas – 0,1 ha, aukštis – 1–1,5 m. Riedulių petrografinė sudėtis detaliai netyrinėta,
tačiau yra būdinga paskutiniojo apledėjimo metu iš Skandinavijos ledyno atstumtų eratinių riedulių
kompleksui – vyrauja magminės kilmės uolienos – įvairios sudėties granitai. „Velniakelio“ pietiniame
gale plytintis smėlingas išnašų kūgis liudija, kad šioje vietoje iš ledyno plyšio ištekėjo tirpsmo vandens
srautai, kurie ir išplovė Velniakelio akmenis.

Akmenų ruožų, ežerų dubenų ir smėlio kalvelių formavimasis
Dabartinis rūžos vaizdas plane – akmenų juosta
žyminti buvusį ledyno plyšį.
„Smėlio vėduoklė“ – išnašų kūgis, žymintis vietą, kur
„išsikrovė“ vandens srautas, tekėjęs išilgai ledyno
plyšio. Būdingas išnašų kūgis, matomas „Velniakelio“
rūžos pietiniame gale.

1,0–1,5 m

Velniakelio rūžos profilis

15
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Ledyno pakraštyje
tirpsmo vanduo
išsikrauna,
išnešdamas smėlio,
žvyro daleles

Ledyno
tuštumose
susikaupia
smėlio, žvyro
sąnašos

LEDYNO PADAS

Tirpsmo vanduo pasiekia ledyno padą
ir išplauna duobes

Banguota smėlio
Smėlio kalva (keimas)
lyguma
Rininis dubuo, ežeras
Akmenų rūža

Tirpsmo
vanduo teka
išilgai ledyno
plyšio
išnešdamas
smulkžemį.
Koncentruojasi
rieduliai
DABARTINIS
RELJEFAS

Tučkinės akmenų rūža
Tučkinės rūža yra Užpelkių botanininiame-zoologiniame draustinyje, Tytuvėnų regioniniame parke.
Tai Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.
Vyrauja
magminės
kilmės
uolienos –
įvairios
sudėties
granitai. Akmenų rūža driekiasi
terasos šlaitu, akmenų tankis
vietomis siekia net iki 30 riedulių
16 kvadratinių (4 x 4 m) metrų
plote. Ilgis – 1650 m, plotas –
0,66 ha, aukštis – 1-2 m, plotis 2–
22 m.
Akmenų rūža driekiasi terasos
šlaitu, kurio aukštis 1–2 metrai. Tai
labai
specifinė
morfologinė
ypatybė, lyginant jį su kitais
J. Satkūno nuotr.
akmenų
ruožais
Tytuvėnų
regioniniame parke, kurie turi daugiau ar mažiau aiškaus pylimo pavidalą. Ši „Akmenų rūžos“
ypatybė, matyt paaiškinama tuo, jog paskutinėje ledyno tirpimo stadijoje į rytus nuo „Akmenų rūžos”
telkšojo patvenktinis prieledyninis ežeras. O į vakarus nuo „Akmenų rūžos” tuo pat metu tūnojo
betirpstantis ledyno blokas, buvęs šio ežero krantu. Patvenktiniame ežere klostėsi smėlis, aleuritas ir
todėl šioje vietoje dabar čia plyti terasa, o jos šlaitas sutampa su Akmenų rūža. Ledyno guolio vietoje
liko Užpelkių miško pažemėjimas. Tačiau tiek pietiniame, tiek ir šiauriniame Akmenų rūžos galuose
aiškai matyti, kad akmenų rūža yra pylimo pavidalo.
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PATVENKTINIS BASEINAS

LEDO BLOKAS
AKMENŲ RŪŽA

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios apie šiuos akmenų ruožus
Yra legenda. „Gyveno Tytuvėnų dvare šlėkta Tvardauskis. Jis pardavė velniams sielą – už tai
Tvardauskis jiems įsakė nutiesti akmenų kelią nuo Tytuvėnų iki Pašiaušės dvaro. Velniai, norėdami
turėti jo dūšią, nešė akmenis miškais, paežerėmis, Šimšos pakrante. Kelias sutartu laiku buvo
nutiestas. Pagriebė tada velniai Tvardauskį ir nešėsi pragaran. O dvarponis ėmė šauktis šventos
Marijos pagalbos. Velniai lyg nuplikyti metė Tvardauskį… Šis krito, krito, nukrito ant Mėnulio delčios
rago ir pakibo.
Sakoma, kad žmonės tą akmenų ruožą ir ėmė vadinti Velniakeliu. O ir dabar tie, kurių akys geros, per
pilnatį mato Tvardauskio šešėlį, kabantį ant mėnulio.”
Literatūros šaltinis:
Satkūnas J. Tytuvėnų regioninio parko geologijos ir geomorfologijos įdomybės = Tytuvėnai Regional ParkGeological and Geomorphological Sights // Geologijos akiračiai. – 2006. – Nr. 1. – P. 51-55 : iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 55.

13. NAUJOS NUOŠLIAUŽOS TIES TYTUVĖNAIS

V. Mikulėno nuotr.
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14. FONTANUOJANTIS POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINYS
PRIE GRĮŽUVOS UPĖS

V. Mikulėno nuotr.
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15. MAIRONIŲ ŠALTINIS
Šaltinis yra prie Maironių kaimo koplytėlės. Po koplytėle stūkso didelis
akmuo, ant kurio yra įspaustos žymės, kurios, pasak senų žmonių,
esančios, vaiko pėda, lazda ir kelis. Vietos gyventojas Žilinskas rado šį
akmenį ir toje vietoje pastatė pirmąją koplytėlę su Ščv. Mergelės
Marijos statulėle.
Už penkiasdešimties metrų nuo koplytėlės esantis šaltinėlis išsikrauna
šaltiniuotoje pievoje 2–3 Dubysos upės terasoje (dešinysis Dubysos
šlaitas). Vanduo surenkamas į šulinį, kurio aukštis 2,3 m, vandens
stulpo aukštis 1,05 m. Rentinys, kurio aukštis 90 cm, uždengtas
mediniu dangčiu. Aplinka sutvarkyta.
Šaltinio vanduo skaidrus, be skonio, be kvapo. Šaltinis labai mažo
debito. Vandens temperatūra 10 °C. Vandens pH – 7,43; bendras kietumas – 8,09 mg-ekv/l, bet
didesnė jo dalis – 6,6 mg-ekv/l yra karbonatinio tipo, t. y. virinant pasišalina iškrisdamas nuosėdomis;
bendroji mineralizacija 680 mg/l; chloridų – 81mg/l, sulfatų – 25 mg/l, hidrokarbonatų – 402 mg/l,
nitritų – < 0,02 mg/l, nitratų – 4 mg/l, natrio – 20 mg/l, kalio – 2 mg/l, kalcio 114 mg/l, magnio –
29 mg/l, amoniako – < 0,03 mg/l. Šaltinio vanduo kalcio-magnio hidrokarbonatinis chloridinio tipo.
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16. LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTAS
1916 metais vokiečiai čia pastatė vieną iš didžiausių tuo metu pasaulyje medinių tiltų. Dėl aukštumo
ir didumo jis nebuvo tvirtas, nelabai tiko geležinkelio reikmėms, tad 1918 metais pastatytas
monolitinis geležinis tiltas, pavadintas feldmaršalo Paulo von Hindenburgo vardu.
Tilto aukštis – 42 metrai, ilgis siekė apie
570 metrų. Prie jo buvo pastatytas
paminklas, kuris išbuvo iki 1932 metų.
Besitraukdami vokiečiai 1944 metais tiltą
susprogdino, per 29 dienas buvo
pastatytas laikinas medinis, o 1952
metais – dabartinis tiltas. Dabartinio tilto
ilgis – 599 metrai, plotis – 4,5 metro,
aukštis – 42 metrai.
Didžiausias
Lietuvoje
Lyduvėnų
geležinkelio tiltas paskelbtas Kultūros
paminklu. Tilto statybos ir gyvavimo istorija tiesiogiai siejasi su lyduvėniškių gyvenimu, darbu bei
šventėmis. Nereikėjo nei laikrodžių - gyventojai apie laiką spręsdavo pagal pravažiuojančius traukinius.
Senesnieji gyventojai dar prisimena, kaip apie 1937 metus lėktuvu „Anbo 41“ pro tilto apačią
praskrido karo lakūnas, jaunesnysis leitenantas Vladas Murmulaitis. 1992 metų gegužės 7 dieną
uždarius Lyduvėnų geležinkelio stotį, gyvenimas tilto papėdėje sulėtėjo, tapo tylesnis.

17. RASEINIŲ ŽEMAITIS
Lietuvos valstybės atkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti Raseiniuose pastatytas Nepriklausomybės
paminklas – „Žemaitis“ (aut. V. Grybas). 1934 m. atidengto paminklo postamente iškalti žodžiai
„AMŽIAIS BUDĖJAU IR VĖL NEPRIKLAUSOMYBĘ LAIMĖJAU“ simbolizuoja žemaičių stiprybę ir
atkaklumą kovoje už laisvę. Buvusi rinkos aikštė tapo Raseinių miesto širdimi.

Antrojo Pasaulinio karo metu Raseiniai virto rusų-vokiečių kautynių vieta. Keletą kartų ėjęs iš rankų į
rankas miestas buvo sudegintas ir sugriautas, tik tarp griuvėsių budėjo „Žemaitis“.
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS
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