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PROGRAMA
Birželio 20 d. ketvirtadienis
1. Susitikimas Strėvoje
2. Šaltinių kalnelis
3. Strėvos įgriuva
4. Drabužninkų pilkapiai
5. Lausgenių velniabalė
6. Lausgenių pilkapiai
7. Raudonžemis
8. Lausgenių eglė (storiausia Lietuvoje)
9. Nikronių akmuo ir senkapiai
10. Požeminio vandens proveržis Aukštadvaryje ir Verknės senvagės šaltinis
11. Aukštadvario regioninio parko lankytojų centras
12. Velnio duobė
13. Ustronės riedulynas
14. Gelionių kalva ir Gelionių duobė
18:00-19:00 Plaukimas Nemunu: Verknės žiotys, Ožkų pečiaus atodanga

Birželio 21 d. penktadienis
8:00 išvykimas:
1. Paukščių apžvalgos takas
2. Škėvonių atodanga
3. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centras
4. Vytauto kalnas
5. Aukščiausias Lietuvos medis
6. Balbieriškio atodanga
7. Balbieriškio bažnytėlė
8. Punios piliakalnis
9. Naravų raganosis
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ŠALTINIŲ KALNELIS
Sinonimai: Strėvos šaltinių kalnelis, Stankos paežerės papelkėjusios kalvelės šaltiniuotas ruožas.
Šaltinių kalnelį – sąvitą ir paslaptingą gamtos įdomybę, vertingą etnografiniu-kultūriniu, ir
hidrogeologiniu požiūriu surasim Strėvos kaimelio „pašonėje“, Stankos (pietvakarinis apyežeris)
ežerėliu išsiliejusios upaitės kairiojoje pakrantėje. Eglėmis apaugęs ir vėjo su šaknimis išverstomis
prispaustas nedidukas kalnelis, virš Stankos ežeriuko vandens iškilęs apie 4–5 m. Jis lyg nedidelė
pavandenijusiomis išgraužomis išvagota salelė. Ties Šaltinių kalneliu Stankos atabrado kampas bene
labiausiai prigrūstas dumblo, sapropelio, stipriai apaugęs vandens augalija. Supamos dumblynės
aukštesnės kalvelės papėdės pašlapusios, šaltiniuoja. Vos ištrūkusias drėgname eglyne iš požemio
vandens tėkmes vėl godžiai sugeria supelkėjusio ežeriuko krantai. Šaltinių kalnelis yra iki šių dienų
išlikęs tekančių vandens srautų „nenuplautas“ senosios ežero terasės fragmentas. Skirtingai nei dabar,
tuomet Strėva vandenį plukdė ne rytine, bet vakarine šios pailgos kalvelės papėde.

Šaltinių kalnelio papėdės net žiemą
pašlapusios, šaltiniuoja (K. Kadūno
nuotr.)

Šaltinių kalnelio versmės (šaltiniuotas ruožas) glūdi
betarpiškoje fliuvioglacialinio kalvyno ir ežeringo duburio
sandūroje, čia žemės paviršiuje per ežerinės terasės
nuogulas (fIIIbl) atsivėrus kylanti ištaka iš smėlingos (fIIIgr)
storymės gilumos. Šaltiniuotas ruožas, atsivėręs terasinės
kalvelės pašlaitėmis, drenuoja lokaliai padidėjusio slėgio
gruntinį vandenį atbėgantį nuo kalvyno pusės (iš vakarų) ir
tam tikrą dalį spūdinio vandens iš ežeringo duburio gilumos.
Nustatyti versmių debitą nėra galimybių, nes daug vandens
„pabėga“ išsisklaidžiusiomis išgraužomis, kurios aplink
kalvelę išvagoję miškingą smėlėtą dirvožemį ir po juo esantį
smėlį bei plastingą molį. Daug kur vanduo nuteka molio
sluoksnio, panašaus į šlyną, paviršiumi. Vietomis išgraužų
gylis siekia 1–1,5 m gylį, daug kur jų dugnu srovena lėtos ir
silpnos tėkmės. Išplovų dugnas ir kraštai daug kur pasidengę
rusvai rudomis geležies apnašomis. Nesudrumztas vanduo
skaidrus, bekvapis. Vienoje iš vandeningesnių išplovų išmatavus
mobiliu matuokliu (2012-02-22) vanduo siekė 5,7°C temperatūrą, buvo silpnai šarminis (pH – 7,9), savitasis elektros laidis
(SEL – 392 µS/cm), vandens oksidacinis-redukcinis potencialas
(Eh = -52 mV), ištirpusio deguonies kiekis (O2 = 6,39 mg/l).

Tokia, rečiau sutinkama geologinė-hidrogeologinė žemės paviršiaus forma ar struktūra verta
įvairių geologijos sričių tyrėjų dėmesio.
Šaltinių kalnelio vanduo yra gėlas, turintis mažai mineralinių medžiagų. Jame ištirpusių
mineralinių medžiagų kiekis sudaro 347 mg/l. Šaltinio vanduo yra santykinai kietas, jo bendrasis
kietumas siekia 4,36 mg-ekv/l. Tačiau tai karbonatinis, virinant pašalinamas, kietumas. Šaltinio
vandenyje nustatytas nedidelis nitratų kiekis (2,66 mg/l). Gali būti, kad tai sąlygoja tik gamtinės
sąlygos, nes tokia koncentracija yra labai panaši foninėms koncentracijoms nustatytoms požeminio
vandens sluoksniams kurių ištekliai formuojasi miškuose. Vandenyje amonio jonų neaptikta, organinių
priemaišų kiekis nedidelis (permanganato skaičius – 1,94 mgO2/l). Vandenyje aptikta 0,3 mg/l fluoro.
Šaltinių kalnelio vanduo priskiriamas kalcio, magnio - hidrokarbonatinio vandens tipui (Ca, Mg, HCO3).
Tautosaka, kraštotyrinės žinios: Spindžiaus miške netoli Stankos ežero yra toks šaltinis. Vanduo
verčiasi į visas puses. Į rytus ir į pietus. Dabar gal apipelkėjęs dumblu, seniau tai gerai tekėjo. Žinomas
nuo senovės. Moterys eidavo su vaikais ir uogaudamos ir taip ėjo ir gėrė dėl sveikatos. Vaikai tai kojas
sumuštas ar ganant po rasą sutrūkusias plovė, kad greičiau sugytų. Vasarą tai ten labai šalta, o žiemą
garuoja iš tų akių. Dabar labai seniai buvau, gal jau visai užakęs ar užžėlęs krūmais, nes nėra kam
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atsimint. Reikia biskį prakrapštyt tas akis ir vėl nuveis vanduo jei būtų užakęs. Pasakojo Vanda
Mackevičienė gyv. Trakų raj. Gubiškių km.
Užrašė Rita Balsevičiūtė 2010 09 06
LITERATŪRA:
Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z., Balsevičiūtė R. 2012. Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštadvario regioninis
parkas. Lietuvos geologijos tarnyba, 2012, 113–117 p.

STRĖVOS ĮGRIUVA
Sinonimai: Zapadla jama, "Velnio duobės" sesuo, Velnių įgriuva. Šis Valstybės saugomas
geomorfologinis gamtos paveldo objektas yra Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje.
Strėvos įgriuva yra termokarstinės kilmės neigiama reljefo forma, siekianti 25 m gylį. Smėlingoje
storymėje buvo palaidota daug pamažu tirpstančių ledo luistų. Atsitraukus ledynui ir atšilus klimatui,
ledo luistas ištirpo, žemė įgriuvo ir atsirado stačiašlaitis piltuvo pavidalo duburys.
Įgriuvos užpelkėjusios dalies matmenys: plotas – 1,5 ha, ilgis – 150m, didžiausias plotis – 100 m,
šlaitų polinkis – 18–20°, vietomis iki 25°. Įgriuvos dugne tvyro 0,1 ha ploto pelkutė, kurios ilgis 50 m, o
didžiausias plotis 25 m, gylis 2,5 m. Joje slūgso ežerinės ir balų nuosėdos (juosva durpė su smėlio
priemaiša, molingas ir horizontaliai sluoksniuotas dumblas, dumblingas smėlis, smėlingas molis, įvairaus
durpingumo sapropelis), užsibaigiančios tamsiai pilku ir juodu įvairiu smėliu. Strėvos įgriuvoje pagal
sporų-žiedadulkių analizės duomenis išskirtos vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpio (preborealio,
borealio, atlančio, subborealio ir subatlančio) chronozonos. Strėvos įgriuva (J. Malelienės duomenimis)
pradėjo formuotis vėlyvajame ledynmetyje (aleriode). Palaidoto ledo luisto tirpimas vyko ir pirmojoje
holoceno pusėje. Tuomet pradėjo vystytis pelkutė ir kauptis durpės. Atlančio pradžioje galutinai ištirpus
ledui virš durpės pradėjo kauptis ežerinės nuosėdos (gitija ir dumblas). Ir dabar iš įgriuvos nėra paviršinio
nuotėkio tėkmių, gruntinio vandens paviršius yra čia pat 0,3 m gylyje. Vandens perteklius nematomais
keliais nusidrenuoja smėlingu požemiu į gilesnį fliuvioglacialinį duburį su Strėvos tėkmėmis.
Vien pavadinimai sako, kad tos vietos nesant reikalo senovėje vengta, jai priskirtos stiprios, bet,
atvirkščiai, – jau neigiamos mitologinės galios. Ši įgriuva net vidurvasaryje gaubiama vėsios drėgmės ir ūkų.

Šaltinių proveržiai (V. Mikulėno nuotr.)

LITERATŪRA:
Karmaza B., Valatkevičius A. 2003. Aukštadvario regioninio parko įdomybės. Geologijos akiračiai 2, 37 p.
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DRABUŽNINKŲ (DANOSŲ) PILKAPIAI
Drabužninkų pilkapiai mena VI–XII a. Pilkapyną sudaro 50 sampilų. Daugumos sampilų pagridus
juosia grioviai. Kasinėjant šalia griaučių rasta pjautuvų, balnakilpių, žąslų, puodų šukių.
Pasakojama, kad 1831 m. prie pilkapyno ilsėjosi lenkų sukilėliai. Sukilėliai čia buvo išduoti ir
sumušti, o ta vieta pavadinta Danosais.

LAUSGENIŲ VELNIABALĖ
Ši velniabalė – paslaptingas Spindžiaus miško gamtinis objektas, 1 ha ploto pailgos formos
aukštapelkė. Dėl nenuotakaus vandens pelkės paviršius liulantis, apaugęs skurdžiomis pušelėmis. Čia
rasime tokio tipo pelkutėms būdingą augaliją ir gyvūniją. Gyventojai apie pelkę iš kartos į kartą
pasakoja sakmes.

LAUSGENIŲ I IR II PILKAPIAI
Dvi pilkapių grupės išsidėsčiusios abipus kelio Bijūnai-Karaliūnai-Bičiūnai. Pirmąją grupę sudaro
penki sampilai, o antrąją – du. Šalia vieno sampilo pastebimi jį juosiančio griovio pėdsakai. Pilkapiai
netyrinėti, priskiriami vėlyvojo geležies amžiaus laikotarpiui, I tūkst. pabaigai-II tūkst. pradžiai. Šiam
laikotarpiui yra būdinga geležinių ginklų gausa, metalinės zoomorfinių motyvų sagės.

RAUDONŽEMIS
Ant nuo Lausgenių velniabalės vedančio keliuko ir abipus jo matosi raudono smėlio sluoksnis.
Ryškiai raudonas smėlis žėri tarpukalvėje, tiksliau – lobe (uždarame pailgame pažemėjime). Raudonas
smėlis neryškiai horizontaliai sluoksniuotas, paviršiuje paveiktas dirvodaros procesų. Smėlis gerai
išrūšiuotas. Atlikus granuliometrinę analizę, buvo nustatyta, kad jame vyrauja smulkūs ir smulkučiai
grūdeliai. Smėlio sluoksnis link lobo vidurio storėja ir siekia 0,5 metro.
Smėlio spalva sodri ir intensyvi. Giliau slūgso gelsvas, šviesiai geltonas su pilku atspalviu, ryškiai
horizontaliai sluoksniuotas vienalytis smulkus smėlis. Raudonžemio dažai natūralūs, jie nepraranda
savo spalvos ir kaitriausioje saulėje, o saulės spinduliai juos net saugo nuo išblukimo. Atlikus cheminę
analizę, raudonajame smėlyje nustatyta apie 4% Fe2O3. Giliau esančiame paprastame smėlyje Fe2O3
sudaro tik 0,8–0,9%. Raudonajame smėlyje, lyginant su paprastu giliau slūgsančiu smėliu, 3–4 kartus
didesnis kai kurių mikroelementų (titano, cinko, molibdeno, cirkonio, alavo) kiekis. Smėlį raudonai
nudažo hematito (geležies oksido) milteliai. Hematitas atsparus dūlėjimui. Smėlis, prisodrintas
hematito miltelių, yra gamtiniai mineraliniai raudoni dažai. Po raudonspalvėmis nuogulomis
slūgsančiame smėlyje yra pseudofibrų – geležingų vingiuotų juostelių. Galbūt jie yra periglacialinių
sąlygų liudininkai. Kai kur šis smėlis nujaurėjęs. Galima manyti, kad tai karštesnio negu dabartinis
klimatas dirvodaros rezultatas. Raudonojo smėlio kilmė siejama su požeminio vandens veikla:
išsiliejant šaltiniams, keičiasi požeminio vandens hidrocheminis režimas ir iš jo iškrinta hidroksidai,
turintys rudai raudoną spalvą.
LITERATŪRA:
Karmaza B., Valatkevičius A. 2003. Aukštadvario regioninio parko įdomybės. Geologijos akiračiai 2, 35–37 p.
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LAUSGENIŲ EGLĖ
Tai viena aukščiausių ir stambiausių eglių Lietuvoje. Medžio aukštis – 43,7 m, kamieno skersmuo
1,3 m aukštyje yra 105,4 cm, amžius – 180 metų.

NIKRONIŲ AKMUO
Tai Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas.
Riedulys turi pailgą netaisyklingą formą, kurios paviršiaus dalis gerokai apzulinta, o dalis gana
kampuota. Iš šalies (nuo keliuko) žiūrint, atrodo lyg šis riedulys būtų sudėtas iš kelių (mažiausiai trijų)
glaudžiai sušlietų luitų. Taip yra todėl, kad paviršiuje labai ryškios skalumo plokštumos, pagal kurias
dūlėjimo eigoje riedulys šen bei ten įskilo, nuskilo ar, matyt, žmonių kažkada buvo apskaldytas. Vienas
vertikalios krypties skilimo plyšys, pavyzdžiui, turi 7–30 cm plotį, jau yra užsipildęs žemėmis ir jį bene
labiausiai žeidžia. Viršuje riedulys turi, atrodo, kažkada išskaldytą pailgą duburį, kurio matmenys: ilgis –
80, plotis – 40 ir gylis iki 23 cm; keliose vietose matosi iškalti piktografinio pobūdžio ženklai ir raidės.
Riedulio matmenys (virš žemės paviršiaus esančios jo dalies): aukštis – 2,17; ilgis – 6,12; plotis – 3,81;
didžiausia horizontali apimtis – 15,89 m. Riedulį sudaranti uoliena – granitinis-biotitinis plagiogneisas
(blastokataklazuotas), balkšvai ir pilkai juodas (margas), įvairiagrūdis (nuo itin smulkiagrūdžio iki
vidutingrūdžio). Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioklazas (50–60%), kvarcas (20–30%), biotitas
(20–25%), epidotas, cirkonas, apatitas; kristalinių grūdelių dydžiai: plagioklazo – < 6 mm, biotito –
< 2 mm, kvarco – < 1 mm; struktūra – blastocementinė, kataklastinė su pofyroklastinės struktūros
elementais (plagioklazo grūdelių dydis iki 6 mm), įvairiagrūdė (nuo itin smulkiagrūdės iki
vidutingrūdės); tekstūra – gneisiška. Išvada: uolieną sudaro itin smulkiagrūdė ir smulkiagrūdė
pagrindinė masė, kurią sudaro kvarco, biotito, plagioklazo, gal ir mikroklino kristalų nuolaužos, o taip
pat plagioklazo smulkios ir vidutinio dydžio nuolaužos bei iki 6 mm dydžio porfyroblastai, apsupti itin
smulkiagrūdžio ir smulkiagrūdžio biotito; granato šlife nėra, bet jis makroskopiškai matosi uolienos
gabale.

POŽEMINIO VANDENS PROVERŽIAI AUKŠTADVARYJE
2012 m gegužės 15 d. ankstų rytą Verknės upės slėnyje Aukštadvario miestelyje
Marcinkevičiaus g. 4 esančiame sklype buvo pastebėtas naujas požeminio vandens iškrovos židinys,
kuris susidarė šalia 2008 m. rudenį hidrogeologine avarija pasibaigusio gręžimo vietos. Tuomet
sukeltas požeminio spūdinio vandens proveržis
pridarė apsirūpinant vandeniu iš šulinių rūpesčių
Aukštadvario miestelio gyventojams ir nebuvo
suvaldytas iki šiol. Šįkart nauja sufozinė įgriuva
susidarė už 20 metrų nuo pirmojo židinio, dar
arčiau Z. Didžiulio gyvenamojo namo – tik už
7 metrų nuo pietrytinio kampo. Vidurį dienos
šios įgriuvos matmenys buvo: plotis 1,3 m, ilgis
2,2 m ir gylis 2,5 m. Iš jos plūdo drumstas vanduo
ir, susiliejęs su gręžimo vietos jau kanalizuotu
vandeniu, nutekėjo į Verknės upę.
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Nešmenų smulkiosios dalelės Verknėje
buvo aiškiai matomos ir už kilometro ties
hidroelektrinės kanalo įtekėjimu.
Stengiantis suvaldyti šį proveržį tos
pačios dienos vakarą buvo atvežtas ir įleistas
2 m skersmens betoninis rentinys. Sekančią
dieną dar labiau išryškėjo grunto deformacija
aukščiau esančiame šlaite, kur susiformavo apie
10 cm pločio plyšys, atidalinęs 8 m ilgio ir 5,5 m
pločio pilto grunto, sudarančio namo pamatų
pagrindus, masyvą. Tai kelia avarinę situaciją
gyvenamajam namui.
Paros bėgyje vandens iškrova iš naujosios
proveržio
vietos
žymiai
sustiprėjo,
sumažindama senosios debitą, kurioje grunto
nešmenų nebebuvo pastebima. Taip pat
atsirado naujų vandens prasisunkimo vietų
sklypo šlaito papėdėje.
Suvaldyti šiuos reiškinius yra labai
sudėtinga, galimai dėl progresuojančios
sufozijos jau per pastaruosius du metus
aukščiau už 50 m esančiame sklype vystosi
naujos įgriuvos.
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VELNIO DUOBĖ
Šis Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas yra
Mergiškių kraštovaizdžio draustinyje.
Velnio duobė – tai neigiama reljefo forma, labai panaši į beveik apvalų piltuvą (arba apverstą
kūgį) ir siekianti 49,5 m gylį (iki duburio apačios po pelke). Velnio duobės viršpelkinės dalies
matmenys tokie: plotas – 4,5 ha; ilgis – 220 m, didžiausias plotis – 200 (vidut. plotis – 204 m);
viršpelkinių šlaitų aukštis – 30–40 m, o jų polinkis – 23–27°, vietomis iki 35–42°.
Velnio duobės dugne tvyro 0.4 ha ploto pelkė, kurios ilgis – 65 m, didžiausias plotis – 60 m (vidut.
plotis – 63 m), didžiausias gylis – 9,5 m (vidut. gylis – 7.5 m), popelkinių duobės šlaitų polinkiai – 30°
(pietinio šlaito) ir 45° (šiaurinio šlaito). Šioje pelkėje slūgso durpės, kurias, M. Grigelytės atliktų tyrimų
duomenimis, sudaro daugiausia žaliasamanės bei kimininės durpės, taip pat yra viksvinių, liūnsarginių,
švylinių ir kitokių. Kaip rodo Velnio duobės šlaituose iki 28 m gylio išgręžti du gręžiniai, ji yra
susidariusi neryškiai sluoksniuoto smulkiagrūdžio smėlio storymėje, kurios apatinė dalis labai
smulkiagrūdė ir tankesnė už viršutiniąją. Velnio duobės pietinėje (nuo Aukštadvario pusės) dalyje, 4–
5 m nuo jos viršaus, yra beveik 20 m pločio pjautuvo formos ir į duobės vidų palinkusios terasos
fragmentas. Jame iškasus šurfą, paaiškėjo, kad čia virš smulkaus geltono smėlio slūgso 0,5–0,8 m storio
sluoksnis iš rausvo priesmėlio su neapzulinto žvirgždo, gargždo ir riedulių priemaiša. Šitas sluoksnis
primena vadinamąją abliacinę moreną, kuri susidaro tirpstančio ledyno paviršiuje ir kuri dengia žemės
paviršių už Velnio duobės ribų. O šios duobės šlaito viršuje yra gana daug įvairaus dydžio riedulių.
Aptartos terasos fragmentas rodo, kad Velnio duobės viršutinė dalis (iki pjautuviškos terasos lygio) yra
tikrai termokarstinės kilmės. Turbūt į tokią kažkada negilią termokarstinę daubą ir buvo atsivėrusios
kelios dabar greta Velnio duobės esančios ir staigiai (tarsi būtų nukirstos) prie stačių šios duobės šlaitų
pasibaigiančios raguvos. Apatinė, gilioji, Velnio duobės dalis yra atsiradusi vėliau – matyt, ištirpus
žemiau palaidotam milžiniškam ledo luistui. Išlikę statūs Velnio duobės šlaitai leidžia manyti, kad šičia
gruntas įgriuvo palyginti neseniai (geologiniu laiko masteliu matuojant), o labai greitai šlaituose
įsikūrusi augalija juos sutvirtino ir neleido sulėkštėti.
Apie Velnio duobės atsiradimą žinoma ir kitokių nuomonių. Pavyzdžiui, samprotaujama, kad
gilus duburys radosi kaip evorsinė duobė toje vietoje, kur nuo storo ledyno briaunos krintančio
krioklio papėdėje (o gal per vertikalų ledyno plyšį ar šulinį) poledyninėse uolienose tirpsmo vandens
stipri srovė, padedant sūkurių įsuktiems akmenims ir smėliui (taigi, veikiant „ledyniniam malūnui“),
išgraužė įspūdingą duobę. Egzistuoja taip pat hipotezė apie Velnio duobės sufozinę kilmę. Girdi,
dabartinis apytikris duobės tūris susidarė požeminiam vandeniui išnešus smulkią (aleuritinę ir
smėlingą) medžiagą į šalia esančius Škilietų ežerus per ties Velnio duobe esantį smėlingą barjerą
(pylimą), o iš dalies ir požeminiu keliu – per žvyringą ir riedulingą horizontą.
Vis aptarinėjama ir Velnio duobės kilmę
liečianti meteoritinio sprogimo hipotezė (apie ją
yra pasisakęs Č. Pakuckas, R. Gailius, G. Motuza bei
kiti). Esą, Velnio duobę yra išsprogdinęs stambus
meteoritas, taigi ji – meteoritinis krateris. Tačiau
šios duobės dugno ir šlaitų nuosėdose jokių
meteorito liekanų kol kas nerasta. Vis dėlto šiokių
tokių argumentų meteoritinei kilmei paremti lyg ir
yra (riedulių skeveldrų iš prakasos netoli Velnio
duobės krašto kvarco grūdeliuose esančių
smūginės kilmės deformacinių plokštumėlių
konstatavimas; šioje duobėje visai nėra abliacinės
Velnio duobės reljefo modelis
(Baltrūnas, Karmaza, 2007)
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morenos, kuri liko ištirpus ledynui ir kurios tikriausiai turėjo būti palaidoto ledo luite ir virš jo; labai
statūs duobės šlaitai, o jos gylio ir viršutinio skersmens santykis yra toks, koks turėtų būti po įvykusio
sprogimo). Taigi nors meteoritinio sprogimo hipotezė neįrodyta, bet galutinai dar neatmesta.
Velnio duobės šlaitai yra apaugę miško medžiais (spygliuočiais ir lapuočiais – eglėmis, beržais,
drebulėmis ir kt.), tarp jų esama dėl vėtros perlūžusių, neseniai iš šaknų išvirtusių ar jau sutręšusių
medžių stuobrių. O duobės dugno pelkėje auga ne tik kiminas, spanguolės, bruknės, žoliniai augalai,
bet ir gražios eglaitės, menkos pušelės ir beržiukai, keli ąžuoliukai.
Velnio duobės nuosėdų storymės žiedadulkių tyrimo duomenų ypatybės ir biostratigrafinis
suskirstymas pagal M. Kabailienę:
Aleriodo laikotarpiu (8,7–8,8 m, įvairus smėlis su žvirgždu ir durpėmis) augo pušų ir beržų
retmiškiai su pavienių alksnių, eglių, lazdynų priemaiša.
Jaunojo driaso laikotarpiu (8,18-8,7 m, įvairus smėlis su žvirgždu ir durpėmis) atvėsus klimatui
pamažėjo miškingų vietų plotai, padaugėjo žolinių augalų – varpinių ir viksvinių. Retuose miškuose
augo beržai ir pušys, pavienės eglės.
Preborealio laikotarpiu (8,08–8,18 m, įvairus smėlis su žvirgždu ir durpėmis) klimatas švelnėjo,
bet buvo sausas, miškai dar buvo reti, vyravo beržynai su pušies priemaiša. Trake augo karklai, kadagiai.
Tarpe žolių vyravo viksvinės ir varpinės žolės.
Borealio laikotarpiu (7,11–8,08 m, durpės) klimatas vis labiau šilo ir drėgnėjo, miškai tankėjo.
Juose augo pušys, beržai, alksniai, lazdynai. Didelė žolinių augalų įvairovė, tarpe jų daugiausia varpinių,
viksvinių, vėdryninių, rūgtinių.
Atlančio laikotarpiu (3,59–7,11 m, durpė) klimatas buvo šilčiausias ir drėgniausias. Miškai buvo
tankūs, juose paplito liepos, guobos, ąžuolai, alksniai, lazdynai.
Subborealio laikotarpiu (2,7–
3,59 m, durpės) klimatas buvo panašus į dabartinį. Paplito mišrūs eglių ir
lapuočių miškai ir padaugėjo žolinių
augalų. Jų bendrijas sudarė kietis,
varpinės, viksvinės, balandinės žolės.
Subatlančio laikotarpiu (2,0–
2,7 m, durpė) miškuose sumažėjo
guobų, eglių, padaugėjo beržų.

Velnio duobės pjūvis (Baltrūnas,
Karmaza, 2007):
1 – durpė, 2 – smulkutis smėlis, 3 –
smulkiagrūdis smėlis, 4 – vidutinio ir
stambaus grūdėtumo smėlis, 5 –
stambaus grūdėtumo smėlis su žvyru;
6 – sunkiai smėlio; 7 – žvyras. Nuosėdų
genezė: 8 – organika; 9 – periglacialinės
nuogulos; 10 – intraglacialinės nuoglos;
11 – neaiški genezė; 12 – mėginių
ėmimo vietos radioaktyviosios anglies
(14C) analizei; 15 – gręžinys

LITERATŪRA:
Kabailienė Meilutė. 2006. Velnio duobės nuosėdų pjūviai. Gamtinės aplinkos raida Lietuvoje per 14 000 metų. VUL,
Vilnius, 2006. p. 336–347.
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USTRONĖS RIEDULYNAS
Šis geologinis gamtos paveldo objektas yra Mergiškių kraštovaizdžio draustinyje.
Natūralūs riedulynai Dzūkijoje reti, o ir tie patys gerokai apnaikinti.
Ustronės riedulynas dengia statų 35–40° polinkio kalvos šlaitą. Riedulingas šlaitas nutįsęs iš
šiaurės vakarų į pietryčius. Riedulyno plotas – 2 ha.
Rriedulynas unikalus tuo, kad apsaugojo statų šlaitą nuo griuvimo.
Ustronės riedulynas yra Aukštadvario tarplaštakiniame moreniniame masyve, kurį atsitraukdamas
paliko Grūdos stadijos ledynas. Ledynui nykstant, tirpsmo vandenys išvagojo platų nuosruvų lataką.
Vandens srovės, nuskalaudamos dalį galinių morenų, padėjo daugybei riedulių „išsilukštenti“ iš moreninio
priemolio ir priesmėlio ir atsidurti žemės paviršiuje. Vėliau atmosferiniai krituliai išplovė iš šlaito smulkesnes
daleles, bet nepajėgė išjudinti riedulių. Tokiu būdu jie tapo savotišku grindiniu, kuris ir sustabdė šlaito
ardymą. Šis status šlaitas tarsi užkonservuota atodanga, likusi iš vėlyvojo ledynmečio.
Riedulių skersmuo – nuo 0,5 iki 2 m. Riedulyne vyrauja granitai ir gneisai. Dažniausiai aptinkama
granito struktūrinė atmaina – rapakiviai ir rapakivio granitai. Gana dažni jotnio amžiaus kvarciniai
smiltainiai. Tokia riedulių sudėtis rodo, kad juos ledynai atvilko iš Fenoskandijos. Jų gimtinė – Baltijos
kristalinis skydas. Kalvos viršuje vyrauja rieduliai, ledyno atplėšti iš kristalinių uolienų masyvų Alandų
salose ir pietvakarių Suomijoje. Nustatytos tokios pagrindinių riedulių formos: Alandų granitas, Alandų
rapakyvis, Alandų rapakivio granitai, Hango granitai, Pernio granitai. Šlaite daugiausia riedulių iš
pietvakarių Suomijos. Nustatytos tokios pagrindinių riedulių formos: Laitila rapakyvis, Ragundos
granitas, Hango granitai, Rodo rapakyvis.
Šis riedulynas yra unikalus gamtos darinys, neturintis analogų Lietuvoje. Rieduliai – ledynmečių
liudytojai. Įvairiose vietose išbarstytos skirtingos akmenų asociacijos liudija apie buvusius skirtingus
apledėjimų centrus.

GELIONIŲ DUOBĖS PASLAPTIS
J. Satkūnas, A. Grigienė, V. Mikulėnas, V. Minkevičius

Aukštadvario regioninis parkas garsus Velnio duobe, o ji ne viena. Parko darbuotojų žiniomis,
Aukštadvario apylinkėse žinomos septynios vietovės, priskiriamos „velnio duobių“ grupei. O ši grupė
išskiriama visų pirma pagal „velniškumo“ požymius – legendas, pasakojimus, kitus sakralinio paveldo
bruožus. Tačiau tik tiriant velniaduobių formą, dugną, gruntą, nuosėdas ir jų formavimosi seką, galima
nustatyti šių įdomių reljefo formų kilmę ir radimosi laiką.
Geriausiai ištirta Škilietų „Velnio duobė“ (Baltrūnas, Šliaupa
1980, Karmaza, Baltrūnas 2003, Kabailienė 2006) be to, geologiniai
tyrimai buvo atlikti Strėvos įgriuvoje (Karmaza, Valatkevičius 2003). Šis
geologinis gamtos paveldo objektas yra Mergiškių kraštovaizdžio
draustinyje.

Rita Balsevičiūtė: „Apie Gelionių duobę labai neįprasti
pasakojimai išlikę liaudies atmintyje. Tik naktį matomi balsvai
šviečiantys kamuoliai vietinių žmonių vadinami „mažų vaikelių vėlėmis.
Tie vaikeliai šitoj duobėj kenčia, nes čia patapyti dar nepakrikštyti.
Pasakojimai būdingi mitologiniams objektams gali būti susiję su
aukojimu vandens ar žemės gelmių dievybėms.“
1 pav. Velniaduobių pateikėja Aukštadario regioninio parko
kultūrologė Rita Balsevičiūtė
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2 pav. Žiūrint į Gelionių duobę, vėl grįžtame prie velniaduobių meteoritinės kilmės hipotezės

3 pav. Gelionių duobės pjūvis

4 pav. Velniaduobių
išsidėstymo schema.
Geologinio paveldo
objektai Gelionių
apylinkėse
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Gelionių duobė yra Aukštadvario regioninio parko šiaurės vakarinėje dalyje, netoli Veršiuko
ežero, Gelionių kalno pašlaitėje prie kelio Antaveršis–Gelionys–Poliesis (žr. 5 pav.).
Gelionių duobės koordinatės: x – 530 527; y – 6052 692

5 pav. Skaitmeninis Gelionių apylinkių reljefo modelis

Gelionių kalną (250,6 m virš jūros lygio) sudaro ledyno pakraščio dariniai – smėlis ir žvyras, su
sujaukimais, taigi, ši kalva yra vadinama supiltiniu kraštiniu gūbriu (Karmaza, Valatkevičius 2003).
Gelionių kalnas yra antras pagal aukštį Dzūkų aukštumoje ir nusileidžia tik Gedanonių kalvai, iškilusiai
iki 257,4 m virš jūros lygio)
Gelionių duobė yra beveik apskritimo formos – ilgis – 18 m, plotis – 15 m. Duobės viršutinio
šlaito skersmuo – apie 37 m, vandens paviršiaus – apie 16 m. Nuo kelio pusės šlaito nuolydis – 20°,
priešingoj pusėj – 40°. Šlaitų aukštis yra apie 8 m (žr. 3 pav.).

6 pav. Gelionių duobės tyrimas
2011 m. vasario mėn.

7 pav. Gelionių duobė pavasarį

Gelionių duobę tyrė Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai: Alma Grigienė, Vytautas
Minkevičius, Vidas Mikulėnas ir Gediminas Vaičiūnas.
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2011 metų vasario mėnesį rankiniu grąžtu buvo išgręžtas gręžinukas ir paimtos dugno nuosėdos
sporų-žiedadulkių analizei atlikti. Ledo storis buvo 40 cm, vandens stulpo aukštis 3 m. Paimta 19 mėginių.

8 pav. Grąžtu paimtas dugno nuosėdų stulpelis

Pjūvis iš viršaus į apačią: 0–0,25 m dabartinis dumblas su pūvančiais lapais; 0,25–0,55 m
sapropelis pilkas; 0,55–0,65 m durpės blogai suskaidytos, pilkai rudos; 0,65–1,85 m durpės blogai
suskaidytos tamsiai rudos su medžių liekanomis, 0,75 m gylyje sapropelinga su sapropelio pilko plonu
tarpsluoksniuku, 1,1 m gylyje taip pat sapropelinga; 1,85–2,4 m sapropelis pilkai rudas; 2,4–2,9 m
aleuritas rudai pilkas smėlingas; 2,9-3,2 m smėlis smulkutis silpnai aleuritingas pilkas.

9 pav. Gelionių duobės nuosėdų pjūvis

Tyrimų rezultatų aptarimas
Nustatyta, kad durpėse ir sapropelyje žiedadulkių koncentracija didelė, aleurite ir smėlyje kiek
mažesnė. Nubraižytoje sporų-žiedadulkių diagramoje išskirtos dvi vietinės žiedadulkių zonos:
Picea – Pinus (2,4–2,9 m): smėlio ir aleurito mėginiuose medžių žiedadulkės sudaro 98% bendros
spektrų sudėties. Tarpe jų vyrauja eglės (Picea) (10%) ir pušies (Pinus) (70%) žiedadulkės.
Carpinus – Quercus – Cerealia (0,35–2,4 m): sapropelyje ir durpėse medžių žiedadulkių skaičius
sumažėja iki 75%. Mažėja pušies ir eglės žiedadulkių, padaugėja beržo (Betula), alksnio (Alnus), lazdyno
(Corylus). Ąžuolo (Quercus) ir skroblo (Carpinus) žiedadulkių skaičius siekia 10%. Spektruose padidėja
žolinių augalų rūšinė sudėtis ir jų žiedadulkių skaičius. Tarpe žolių vyrauja varpinių augalų (Poaceae)
(8%) ir grūdinių kultūrų (Cerealia) (5–12%) žiedadulkės. Kiečio (Artemisia), viksvinių (Cyperaceae),
vėdryninių (Ranunculaceae), rūgštynių (Rumex) žiedadulkių skaičius siekia 3%.
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10 pav. Gelionių duobės procentinė sporų - žiedadulkių diagrama

Žiedadulkių analizės duomenimis galima daryti išvadas, kad aleuritas Gelionių duobėje klostėsi
subborealio periodo pačioje pabaigoje, maždaug prieš 2,5 tūkstančio metų. Tuo laikotarpiu apylinkėse
plytėjo pušynai ir eglynai su beržo ir liepos priemaiša. Taigi, manytina, kad kaip tik subborealyje ir
įslūgo Gelionių duobė, tirpstant smėliuose palaidotam ledo blokui ir tokiu būdu susiformavo ežerėlio
dubuo.
Sekančiame raidos etape – ankstyvojo subatlančio pradžioje Gelionių duobėje ėmė klostytis
sapropelis – tai reiškia, kad Gelionių ežerėlis buvo gilokas, jame ramiai kaupėsi organogeninės ežero
nuosėdos. Subatlančio pradžioje Gelionių apylinkėse pasikeitė augalija, sumažėjo pušynų, išplito
beržai ir alksniai, ženkliai padaugėjo ąžuolų ir skroblų.
Greičiausiai, dėl hidrometerologinių priežasčių, Gelionių ežero vanduo pradėjo slūgti ir galėjo net visai
nusausėti, nes jame pradėjo intensyviai kauptis durpės. Taigi ežerėlis virto pelke. Joje durpių susikaupė net
1,3 metro. Durpės tarpinio tipo, mažai suskaidytos, su medžių, vešliai augusių pakrantėse, liekanomis.
Gal netgi ežerui užankant jo paviršiumi galėjo formuotis plovas – linguojantis augmeninis kilimas.
Greičiausiai ankstyvojo subatlančio pabaigoje, t. y. Prieš 1000 m., pelkė vėl virto ežeru. Virš
durpės pradėjo klostyti sapropelis (30 cm), jame ir dabar kaupiasi organinės liekanos.
Įdomu, kas gi lėmė Gelionių ežero pagilėjimą – ar klimatinės priežastys ar ežero dubens
gilėjimas, slūgimas ištirpstant ledo likučiams?
Kaip rodo palinologiniai duomenys subatlantyje apylinkėse buvo atvirų vietovių. Nuosėdose
rasta daug kultūrinių augalų, piktžolių, takų ir ganyklų augalams būdingų (javų, ankštinių, gysločio,
rūgštynės, dilgėlės) žiedadulkių. Taigi, žmogaus ūkinė veikla buvo aktyvi ir jau tada žmonės galėjo
stebėti pokyčius Gelionių duobėje – jos užakimą, vėl virtimą ežeru. Ar negalėjo rodytis šie pokyčiai
keistais, gal net ir aukų reikalaujančiais, ką byloja legenda? Vėles galėjo priminti metano pliūpsniai iš
slungančio durpių klodo...
Vienaip ar kitaip, jeigu čia pateiktų palinologinių duomenų interpretacija yra teisinga, Gelionių
duobė yra gerokai jaunesnė nei garsioji Velnio duobė (Škilietų) ar Strėvos įgriuva. Pastaroji pagal
J. Malelienės palinologinius duomenis pradėjo formuotis vėlyvajame ledynmetyje (aleriode) – t. y.
prieš 12 tūkst. metų (Karmaza, Valatkevičius 2003). Taip pat ir Velnio duobė įslūgo aleriodo – jaunojo
driaso metu, t. y. prieš 12 400–10 000 metų (Kabailienė 2006)
Dėka savo raidos sudėtingumo, geomorfologinės padėties Gelionių duobė neabejotinai yra
verta būti paskelbta gamtos paveldo objektu.
Straipsnyje panaudotos V. Plegevičiaus, V. Mikulėno ir J. Satkūno nuotraukos.
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Subborealis. Duobės įslūgimas

Ankstyvasis Subatlantis. Klostosi sapropelis

Ankstyvasis Subatlantis. Nuslūgus vandens lygiui
formuojasi durpė

Ankstyvojo Subatlančio pabaiga. Gelionių duobė
pagilėja, vėl virsta ežerėliu. Tai įdomiausias
Gelionių duobės raidos etapas

Gelionių duobės dabartinis pjūvis
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Karmaza B., Valatkevičius A. Aukštadvario regioninio parko geologinės įdomybės // Geologijos akiračiai. – 2003. –
Nr. 2. – P. 34–40 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 40
Baltrūnas V., Šliaupa A. Nešė velnias akmenį...: Geologinių reiškinių liudininkai. – Vilnius, Mokslas, 1980
Gaigalas A., Karmaza B. Ustronės riedulynas = [Ustron4 Field of Boulders] // Geologijos akiračiai. – 2000. – Nr. 3–4. –
P. 50–54 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 2 pavad.
Kabailienė M. 2006. Gamtinės aplinkos raida Lietuvoje per 14 000 metų. VUL, Vilnius. P. 336–347.
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GELIONIŲ KALVA
Gelionių kalva arba Gelionių kalnas matosi iš toli. Jo vakariniai šlaitai aukšti ir statūs, rytiniai – vos
kelių metrų aukščio. Gelionių kalvos aukštis – 250,6 m virš jūros lygio. Tai supiltinių kraštinių gūbrių
tipo kalva. Kalvą sudaro ledyno pakraščio vandens srautų nuogulos – žvyras ir smėlis. Jos viršutinėje
dalyje slūgso įvairus fliuvioglacialinis smėlis ir žvyras. Žvirgždas ir gargždas sudaro 30–40%, magminių
ir nuosėdinių uolienų, grūdelių skersmuo – 2–80 mm. Talpinantis smėlis įvairus (vyrauja vidutinio
rupumo). Ant jo įrengtas radiolokacinis žvalgybos punktas.

NEMUNO KILPOS
Paprastai Nemunui yra būdingas tiesus slėnis. Tačiau vidurupyje tarp Punios ir Birštono 59 km
ruože jis vingiuodamas sukuria Punios, Balbieriškio ir Prienų–Birštono Didžiąsias Nemuno kilpas. Jos
užima 320 km2 plotą. Šioje vietoje Nemuno slėnis siauras (plotis yra 1,5–5 km), gilus, beveik be salpos.
Krantai statūs, ardomi, o jų aukštis – 45–80 m. Čia upė graužiasi per paskutiniojo apledėjimo tirpsmo
vandenų suformuotą limnoglacialinę lygumą.
Didžiųjų Nemuno Kilpų susidarymui didžiausią ir
pagrindinę įtaką turi apačioje tūnantys tektoniniai lūžiai.
Didžiąsias Nemuno kilpas apriboja Birštono tektoninė
depresija. Kad ir maži neotektoniniai depresijos struktūros
dydžiai turėjo didelę įtaką ledyninių ir ledo tirpsmo
vandens nuogulų klostymuisi, kas įtakojo Nemuno slėnio
geometriją. Pradiniai slėnio vingiai šiek tiek pakeisti
vėlesnės šoninės erozijos. Lūžių tektoniką indikuoja
mineralinių šaltinių gausa ir paleoįrėžiai. Tyrinėjant buvo
nustatyta, kad nuosėdinių uolienų tektoninės deformacijos
glaudžiai susijusios su kristalinio pamato blokų tektonika.
Kristalinio pamato lūžiai Birštono rajone, nustatyti pagal
magnetinius ir gravitacijos laukus (Baltrūnas et al., 2006)

Pokvartero paviršiaus struktūrinis žemėlapis
18
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Didžiųjų Nemuno kilpų geologinis pjūvis
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Birštono apylinkių reljefo modelis pagal LIDAR`o duomenis (sudarė V. Minkevičius)

LITERATŪRA
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OŽKŲ PEČIUS
Sinonimai: Ožkų pečiaus konglomeratas, Ožkos pečius. Šis Valstybės saugomas geologinis
gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas yra Verknės kraštovaizdžio draustinyje, Verknės upės
slėnio dešiniajame šlaite ties Verknės ir Nemuno santaka.
Ožkų pečius – tai Verknės slėnio skardingame šlaite (skardis yra daugiau kaip 34 m aukščio) stūksantis konglomerato atlikuonis, kurį sudaro gana tvirtai į uolą susicementavęs smėlis ir žvyras su gargždu
bei rieduliais. Ožkų pečiaus matmenys: aukštis – 6,12 m, plotis – 4,9 m, Verknės upės pusėn iš šlaito yra
išsikišęs iki 5,6 m. Matuojant nuo pasitvenkusios Verknės upės, konglomerato apačia yra maždaug 8 m
aukščiau jos paviršiaus. Smėlį ir žvyrą su gargždu bei rieduliais į konglomeratą sucementavo karbonatai. Jie
čia, matyt, susikaupė palaipsniui tada, kai per įsiterpusį tarp morenų storą žvyringą uolienų lęšį (jo dalimi
būtent yra Ožkų pečius) sunkėsi karbonatų prisitirpdęs požeminis vanduo. Konglomeratinė uola labai
akyta, jos paviršius nelygus, su daugybe ištrupėjusių įdubimų, plyšiais ir nišomis. Iš toliau žvelgiant Ožkų
pečius primena kažkokios pilies kuoro griuvėsius. Erozijos ardomą Verknės slėnio skardingą šlaitą, kuris supa
Ožkų pečių, sudaro, einant iš viršaus į apačią, šios uolienos (aprašas pateikiamas pagal A. Gaigalą, 1959 m.):
lgQIIIbl2 0–2,3 m – molis, juostuotas (varvos), rudos spalvos (šokoladinis), smulkiai horizontaliai
sluoksniuotas, karbonatingas (viršutinėje dalyje su karbonatinėmis konkrecijomis).
lgQIIIbl2 2,3–2,3 m – moreninis priemolis su rieduliais, raudonai rudas, jame gausu dolomito
nuotrupų, ilgosios gargždo ašys nukrypusios iš pietų į šiaurę (tai – Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos
Pietų Lietuvos fazės morena).
lgQIIIbl2 4,8–9 m – smėlis, šviesiai gelsvai pilkas, smulkus, įstrižai ir horizontaliai sluoksniuotas,
akvaglacialinis, feldšpato kvarcinis, karbonatingas.
gQIIIbl1 9–17,2 m – moreninis priemolis, rudas, riebus, akmeningas, masyvus.
gQIIIbl1 17,2–17,9 m – moreninis priemolis, juodas, turi daug juros sistemos aleurolito su
fosforito konkrecijomis.
gQIIIbl1 17,9–19,5 m – moreninis priemolis, rudas, riebus, masyvus, kietas, karbonatingas (tai –
Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos maksimalaus išplitimo Rytų Lietuvos fazės morena). lgQIIIžg
19,5–20,2 m – smėlis, gelsvai šviesiai pilkas, smulkus, feldšpato kvarcinis, silpnai karbonatingas,
horizontaliai banguotai sluoksniuotas.
gQIIIžg 20,2–22,6 m – moreninis priemolis, vyšniškai rudas, su triaso sistemos molio apvalainukais,
masyvus, silpnai karbonatingas (tai Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos Žiogelių fazės morena).
lgQIIIgr-žg 22,6–30,0 m – smėlis, gelsvai šviesiai pilkas, smulkus, horizontaliai sluoksniuotas, su
aleurito tarpsluoksniais; apačioje horizontaliai slūgso pilkas limnoglacialinis aleuritas, susidaręs
prieledyniniame ežere.
gQIIIgr 30,0–36,8 m – moreninis priemolis, su plonyčiais smėlio lęšiais, pilkšvas, su ordoviko ir silūro
sistemų klinčių apvalainukais, pasitaiko gintaro gabaliukų; gargždo ilgosios ašys rodo, kad ledynas,
suklojęs šią moreną, atslinko iš šiaurės vakarų (tai – Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos morena).
aQIIImr 36,8–39,7 m – smėlis, šviesiai geltonas, įstrižai sluoksniuotas, upinės kilmės (susiklojo
Merkinės tarpledynmetyje).
gQIIImd 39,7–41,6 m – moreninis priemolis, rudas, kietas, akmeningas, su gausiu dolomito
gargždu (iki 45 %), suklotas iš šiaurės per dolomitinių uolienų plotą atslinkusio ledyno; šią ledyno
slinkimo kryptį patvirtina pailgų akmenukų orientacija Š-P kryptimi (tai – vidurio pleistoceno
Medininkų ledynmečio Medininkų posvitės morena). Ožkų pečiaus vieta aprašytoje atodangoje
siejama su 22,6–30 m intervale slūgsančiomis tarpmoreninėmis uolienomis.
Konglomerato uola, nebūdama visa vienodai kieta ir tvirta, palaipsniui ardosi ir veikiant natūraliems
fizinio dūlėjimo, erozijos reiškiniams, ir nuo žmonių laipiojimo. Jos papėdėje vis labiau ryškėja ir gilėja
erozinė gremžė, todėl, matyt, nebetoli tas laikas, kai iškils rimta grėsmė – prarasdamas tvirtą pagrindą ir
paklusdamas gravitacijos dėsniui, nemažas konglomerato luitas gali atitrūkti ir nukristi žemyn.
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VY TAUTO KALNAS
Birštono piliakalnis arba Vytauto kalnas yra Nemuno dešiniajame krante, 0,35 km į pietus nuo
Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios.
Piliakalnis apjuostas daubų. Šlaitai statūs, 13–20 m aukščio. Aikštelė ovali, apie 70 x 35 m dydžio,
jos šiaurės vakarų dalis suardyta – iškastos vandentiekio rezervuaro duobės. Piliakalnio pietinėje
papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų. Piliakalnis apaugęs medžiais ir krūmais. Iš šiaurės pusės
griovys jungia piliakalnį su gretima aukštuma. Piliakalnis ir aukštuma sujungti laiptais.
Archeologinių tyrinėjimų metu rasta lipdytos grublėtu paviršiumi ir žiestos keramikos.
Piliakalnis apipintas legendomis. Sakoma, kad čia po medžioklės ilsėdavosi didysis Lietuvos
kunigaikštis Vytautas. XIV a. pabaigoje piliakalnyje stūksojo tvirta, sunkiai paimama medinė Birštono
pilis, vienaamžė su pirmąja Punios pilimi. Ją supo gilios, šaltiniuotos raguvos, klampi šaltiniuota pelkė,
pylimas ir įtvirtintas papilys. Netoli pilies buvo LDK dvaras, vėliau žinomas kaip Užkeiktas dvaras.
Vytauto laikais Birštonas buvo strategiškai svarbi valstybės vieta. Medinė pilis buvo ne kartą
pulta kryžiuočių. Pilyje lankydavosi kunigaikščiai ir kiti didikai, atvykdavę į medžiokles, kartais pilis
buvo prieglobsčiu nuo karų ir neramumų besislapstantiems. Birštono pilyje 1473 m. gyvenęs karalius
Kazimieras Jogailaitis su šeima slėpėsi nuo šalyje siautėjusios maro epidemijos. Pilis netekusi
gynybinės reikšmės ir nunykusi iki XVII a.

ŠKĖVONIŲ ATODANGA
Šis Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas yra Škėvonių
geomorfologiniame draustinyje. Atodanga atsidengia Nemuno upės slėnio dešiniajame šlaite.
Škėvonių atodanga – tai pjūvis unikalaus Škėvonių gūbrio, kurio pietrytinį galą ardo Nemuno
upė (šoninė erozija). Rytinė atodangos riba yra ties užeiga „Seklytėlė“ (ji pastatyta ant Škėvonių gūbrio
keteros), o į vakarus palei įgaubtą Nemuno krantą atodanga tęsiasi maždaug 560 m. Jos aukštis siekia
iki 31 m (skardžio viršaus absoliutinis aukštis 75 m). Atodangos ilgio vidurinė dalis turi gilų ir platų
erozinės kilmės įrėžį, kuris užpildytas fliuvioglacialinėmis smėlingomis ir žvyringomis uolienomis.
Šiame tarpe atodangos šlaitas nuožulnesnis nei kitose vietose, kur iki pat viršaus stirkso stačios
moreninio priemolio sienos. Škėvonių atodangą, einant iš viršaus į apačią, sudaro šios uolienos
(aprašas pateikiamas pagal A. Gaigalą, 1973 m.):
pdQIV 0–0,3 m – dirvožemis;
gQIIIbl 0,3–1,3 m – moreninis priemolis, raudonai rudas, birus, išdūlėjęs (Pietų Lietuvos fazės
morena);
gQIIIbl 1,3–3,3 m – moreninis priemolis, raudonas ir pilkas (margas), juostuotas, nuo viršutinio
sluoksnio atskirtas smėlio ir gargždo tarpsluoksnio (Pietų Lietuvos fazės morena);
gQIIIbl 3,3–5,1 m – moreninis priemolis, raudonas birus (Pietų Lietuvos fazės morena);
fQIIIbl 5,1–8,2 m – smėlis ir žvyras, gelsvai pilki, įvairiagrūdžiai, dulkėti, apatinėje dalyje įkypai
sluoksniuoti;
gQIIIbl 8,2–10,1 m – moreninis priemolis, gelsvai rausvas, masyvus (Rytų Lietuvos fazės morena);
fQIIIžg 10,1–10,2 m – smėlis, įvairiagrūdis, masyvus;
fQIIIgr 10,2–14,7 m – smėlis ir žvirgždas, masyvus, nevienodo storio;
gQIIIgr 14,7–18,8 m – moreninis priemolis, pilkai gelsvas, horizontaliai sluoksniuotas, su dulkėto
smėlio tarpsluoksniais;
gQIIIgr 18,8–20 m – moreninis priesmėlis, gelsvai pilkas, horizontaliai sluoksniuotas;
fQIIIgr 20–20,8 m – smėlis ir žvirgždas, įvairiagrūdžiai, dulkėti, masyvūs;
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gQIIIgr 20,8–25,25 m – moreninis priemolis, gelsvai pilkas, apačioje tamsiai pilkas, viršuje pilkas, masyvus;
lgQIIIgr 25,25–25,4 m – juostuotas molis, tamsiai rudas, apatiniame kontakte yra susikaupęs žvirgždas;
gQIImd 25,4–30,7 m – moreninis priemolis, raudonai rudas, viršuje išdūlėjęs gelsvas, o į apačią
pereina palaipsniui į rudą, masyvus.
Škėvonių atodanga reikšminga tuo, kad čia galima susipažinti su vidurinio pleistoceno
Medininkų morenos dūlėjimo pluta (atodangos pjūvio 25–30,7 m intervalo viršutinė dalis). Tokios
dūlėjimo plutos konstatavimas stratigrafams visada palengvins nustatyti vidurinio ir viršutinio
pleistoceno uolienų ribą, padės pažinti landšafto paleogeografines sąlygas Merkinės tarpledynmetyje.
Pažymėtina ir tai, kad Škėvonių atodangoje, kaip niekur kitur, slūgso daug skirtingų moreninių
sluoksnių, o nuo skardžių viršaus atsiveria puikūs reginiai į Nemuno upę ir jos slėnį.

Škėvonių atodanga (I. Virbickienės nuotr.)

Merkines dūlėjimo pluta ant Medininku morenos
Škevonių atodangoje prie Birštono. Dengia
pilkšvai ruda ir pilka Nemuno (Grūdos?) morena
(V. Baltrūno nuotr.)

LITERATŪRA:
Baltrūnas V., Dundulis K., Karmaza B., Gadeikis S., Character of erosional landslide processes in the region of the
large meanders of the Nemunas River. – Journal of Environmental Engineereing. – 2003. – Vol. XI, No. 3
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DEGSNĖS MIŠKO MAUMEDIS
Tai aukščiausias Lietuvos medis. Maumedžio aukštis – 46 m; skersmuo 1,3 m aukštyje – 59 cm;
lajos skersmuo – 4 m. Maumedžio amžius – 150 metų.

BALBIERIŠKIO ATODANGA
Sinonimai: Balbieriškio krantai, Užupis.
Ši atodanga yra Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas.
Atodanga atsidengia Nemuno slėnio kairiajame šlaite.
Balbieriškio atodangos matmenys: aukštis – apie 40 m (viršaus absoliutinis aukštis – apie 87 m);
ilgis – 1,7 km, šlaitų statumas – apie 50%, bet yra vietų, kur jie vertikalūs.
Einant iš viršaus į apačią, pjūvį sudaro tokios uolienos (aprašas pateikiamas pagal V. Mikailą, 1960 m.):
0–0,30 m – molingas dirvožemis;
lgQIII 0,30–1,40 m – molis, juostuotas, rausvai rudas, vidutinio riebumo, su karbonatiniais įtarpais.
Vasarinių juostų storis 1–1,5 cm, o žieminių – 2 cm; šios juostos yra apardytos šalčio;
lgQIII 1,40–3,10 m – molis, rausvai rudas su melsvomis dėmėmis, labai riebus, su karbonatiniais
įtarpais. Sausame molyje mikrojuostumas yra neryškus;
lgQIII 3,10–3,56 m – molis, aiškiai juostuotas, gelsvai rudas, riebus, vasarinės juostos aleuritingos,
jos apie 0,5–1 cm storio;
lgQIII 3,56–5,96 m – aleuritas, priesmėlingas, gelsvai pilkas, labai ryškiai juostuotas. Vasarinės jo
juostos yra priesmėlingos, apie 2–3 cm storio, žieminės – ištisai iš aleurito, apie 2 cm storio;
lgQIII 5,96–7,76 m – molis, juostuotas, rudas, riebus, su smėlio ir apvalainukų priemaiša. Jame
pasitaiko lęšiškų smėlio įtarpų. Medžiaga blogai segreguota, kontakto zona ne visai aiški, bet pastebima;
gQIII 7,76–12,76 m – priemolis, moreninis, rausvai pilkas ir rudas, vidutinio sunkumo, su
magminės kilmės (daugiausia) rieduliais;
lgQIII 12,46–12,96 m – molis, juostuotas, rudos (šokoladinės) spalvos. Vienos juostelės storis
0,5 cm, slūgso horizontaliai;
lgQIII 12,96–13,35 m – aleuritas, tamsiai pilkas, įkypai ir vietomis vertikaliai juostuotas;
lgQIII 13,35–13,65 m – aleuritas, žalsvai geltonas, horizontaliai juostuotas;
lgQIII 13,65–14,30 m – smėlis, smulkiagrūdis, gerai praplautas, įkypai sluoksniuotas;
lgQIII 14,30–16,35 m – aleuritas su molio tarpsluoksniu, ryškiai juostuotas. Jame pasitaiko smėlio
lęšių, į apačią kaskart daugiau smėlio;
gQII 16,35–39,35 m – priemolis, moreninis pilkas, su magminės kilmės rieduliais bei
apvalainukais, jame pasitaiko smėlio lęšių.
39,35 m – vandens lygis Nemuno upėje.
Išvaizdžios stačiašlaitės Balbieriškio atodangos yra ypatingos kaip vieta, kur galima pastatyti
(fragmentiškai) pleistoceno pabaigoje buvusiame Simno-Stakliškių prieledyniniame baseine susiklosčiusių limnoglacialinių nuosėdų storymės visą pjūvį. Limnoglacialinių nuosėdų didžiumą čia
sudaro juostuotas molis (vadinamas dar ir varviniu), koks Lietuvoje naudojamas kaip pagrindinė
žaliava plytoms, čerpėms, kokliams, drenažo vamzdžiams ir kitokiems keramikiniams dirbiniams
gaminti. Balbieriškio atodangų šlaitai ne visai stabilūs, juose pasitaiko nuošliaužų, griūčių, yra ir veiklių
griovų ar jų užuomazgų. Ypač Balbieriškio atodangoms priskirto ploto šiaurinėje dalyje, apaugusioje
mišku (jame daug storų eglių), labai giliai įsirėžusi sena griova su jos šlaitų daugybėje vietų
atsidengusiais uolienų sluoksniais ir su šaltiniuotu dugnu (teka upokšnis). Taigi daug kur čia
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akivaizdžios geomorfologinių procesų destruktyvios tendencijos ir pasekmės, kurias galima panaudoti
mokymo tikslams (ekskursijų metu). Be to, Balbieriškio atodangos, jų aplinka brangintinos ir kaip
apsilankantiems čia teikiančios puikius reginius į Nemuno upę ir jos slėnį su pievomis bei šilais. Apie
čionykščių aukštų šlaitų įspūdžio galią savo laiku kalbėjo Tumas Vaižgantas, čia kvietė pabūti Kazys Boruta.
Atodangų visame ruože Nemuno slėnio kairysis status šlaitas daug kur pasidengęs tankiais krūmais
(gausūs lazdynai), medžiais (liepomis, klevais, ąžuolais ir kitais lapuočiais, kai kur pušimis, eglėmis ar slėnio
viršutinės dalies viename ruože sodintais maumedžiais). Daug kur per medžius ir krūmus nuo slėnio
viršaus visai nesimato Nemuno upė. 5–10 m ir aukštesni skardžiai su plikomis uolienomis (juostuotu moliu,
moreniniu priemoliu ir kt.) yra išsidėstę vešlios augalijos apsuptyje gana fragmentiškai ir slėnio šlaito
įvairiame aukštyje, bet daugiausia automašinų stovėjimo aikštelės aplinkoje (viršutinėje šlaito dalyje).

PUNIOS PILIAKALNIS
XIV a. Apatinio kultūrinio sluoksnio tyrimai parodė, kad XIII–XIV a. ant piliakalnio buvo stipri pilis.
Su ankstyviaja pilimi atsirado ir gynybinis griovys, bei dvejų dalių pylimas (kurio karkasas padarytas iš
ąžuolinių tašų ir užplūktas moliu (ilgis 75 m. plotis 34 m. aukštis 6 m.). Pro pylimo vidurį buvo
pakeliamu tiltu apsaugotas įvažiavimas į pilį. Didelis piliakalnio apsaugotos teritorijos plotas (iki 1 ha)
statūs (vid. 80°), aukšti (vid. 30 m.) Nemuno ir Punelės šlaitai piliakalnį darė išskirtiniu, o pilį sunkiai
įveikiama. Geografinė padėtis lėmė, kad Punios pilis buvo ne mažiau reikšminga kaip Trakų,
Naugarduko, Merkinės, Lydos. Punia stovėjo panemuninis vingiavusio kelio Alytaus–Darsūniškis
sankryžoje su keliu, jungusiu Punią ir Trakus. Neabejotinai tie keliai jungė gyvybiškai svarbius Lietuvos
XIV a. gynybinius centrus. Biologė E. Šimkūnaitė 1959 m. tyrusi Punios piliakalnio kasinėjimo metu
aptiktas anglines medžiagas nustatė, kad nesudegę pylimo rąstai yra išsilaikę apie 637–644 metus. Tai
patvirtina, jog XIV a. trečią dešimtmetį Punios pilis tikrai buvo puolama.
1336 02 25, Pilėnų tragedija istoriškai priskiriama Punios piliakalniui. Ji aprašyta praėjus 60–70 m.
po šio įvykio Vygando marburgiečio kronikoje, kuria, tuomet dar nedingusia, rėmėsi Dancigo
kronininkas K. Šulcas. Jis rašė, kad magistras tarėsi daryti žygį į Lietuvą su visa savo pagalbininkų galia.
Vasario 25 dieną jie apgulė Pilėnų pilį ir ją kelias dienas iš eilės puolė. Lietuviai gynėsi vyriškai. Buvo
joje apie 4000 apsiginklavusių vyrų. Jie buvo subėgę iš visos apylinkės kaimų su šeimomis, galvijais ir
visu turtu, ir gėrybėmis, kai išgirdo riterius atvykstant. Riterių pulkas buvo ištroškęs lobio ir
visokeriopai stengėsi įkopti į pilį. O lietuviai pasiryžo bet kam, kad tik neatiduotų pilies į priešo nagus,
ypač dėl krikščionių tikėjimo, kuriuo taip baisėjosi, jog veikiau norėjo mirti. Šį kartą jie visai
nežmonišku būdu tai įrodė ir įvykdė. Toliau rašoma, kad pilies gynėjai, pamatę negalėsią atsilaikyti,
ryžosi patys palaidoti save ir savo turtus ugnyje, kad tik nereikėtų pasiduoti priešui. Jie viską sudegino,
o patys išsižudė. Ilgiausiai kovėsi kunigaikštis Margiris, nepaprastai stiprus karžygys. Tačiau matydamas,
kad ilgiau priešintis negalės, „šoko į rūsį, kur buvo paslėpęs savo žmoną, ir nužudė ją vienu smūgiu. Tada
perskrodė sau pilvą ir sukritęs šalia žmonos, nelaimingai mirė. Tvirtovė buvo sudeginta iki pamatų,
išversta ir su žeme sulyginta. Taip riteriai grįžo į prūsus, sužeisti ir be grobio, išskiriant galvijus.“
1382 m. Kronininkas Vygandas Magdeburgietis rašo apie Punią, kad kryžiuočiai puldinėję
Žemaitiją, 1382 m. pasiekė Punią. Viena iš trijų į Lietuvą įsibrovusių kariuomenių patraukusi į Birštoną,
kita į Alytų, o trečioji nužygiavusi į Punią (in terra Punow). Priešai kraštą niokojo devynias dienas ir
grįžo į Prūsiją „su nesuskaitomu grobiu“. Pilis buvo sunaikinta.
1387 m. Skirgailai dovanotų žemių aprašyme Punia minėta miesteliu ar pilaite. XV a. Iš
archeologinių radinių spėjama, kad tame amžiuje Punios apylinkės buvo mėgstama kunigaikščių ir
diduomenės organizuotų pramoginių medžioklių vieta. 1413–1414 m. prancūzų keliautojas Burgundijos
princas Žilibertas de Lanua aprašė Vytauto žiemos rezidenciją. Anot jo, kiekvieną žiemą Vytautas
išvažiuodavęs su šeimyna trims ar keturioms savaitėms medžioti ir apsistodavęs savo žiemos būstinėje.
Lanua rašė, jog išvykęs iš Trakų „jis privažiuodavęs šią vietovę prie Nemuno, už 12 prancūziškų mylių nuo
(50–60 km) nuo Kauno. Šią vietą jis vadino Posur, Poseur, Pausseur“. Manoma, kad čia kalbama apie Punią.
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Toji pilis yra labai didelė, visa iš medžio, iš žemių ir labai stipriai stovi iš vienos pusės ant didžiai stataus
kalno minėtos upės (Nemuno) krante, o iš kitos pusės prie tvirtos lygios žemės.“
1425 m. fasadu į pilį pastatyta Punios pirmoji, medinė bažnyčia. Pasak J.Kurčevskio monografijos,
galima teigti, kad bažnyčią Punioje įsteigė Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas.
XVI a. ant Punios piliakalnio išaugo puošnūs Punios dvaro valdytojų rezidenciniai rūmai.
XVII a. Punios klestėjimo laikotarpis. Iš archeologinių kasinėjimų matyti, kad rūmų būta išties
puošnių. Išlikę pamatai rodo, kad rūmai stovėjo piliakalnio vakarinėje dalyje. Tuo laiku vyko didelė rūmų
pertvarka: akmenimis išgrįstas kiemas, įrengti vandens nutekamieji latakai, pertvarkytas įvažiavimas į
rūmus. Jo būta 4-6 m.pločio. Abipus įvažiavimo išmūrytos sienos, kurių vidinė pusė buvo tinkuota ir
dažyta. Įvažiavimą saugojo sunkūs kaustyti vartai, nakčiai jis būdavo apšviečiamas. Rytiniame įvažiavimo
gale įrengtas sargybos bokštas. 1643 m. Punios seniūno rūmai atiteko jaunėliui Vincentui Goncevskiui
LDK etmonui pasižymėjusiam karuose su rusais ir švedais. Margirio piliakalnio rūmai yra pavaizduoti
(nupiešti) 1764 m. Punios bažnyčios žemės sklypų ir pastatų plane. Vėliau rūmus valdė Pacai ir Sapiegos.
1688 m. naujoje vietoje pastatyta trečioji Punios bažnyčia. Savo fasadine puse, kaip ankstesnės dvi, ji
buvo atsukta į rūmų pusę.Vadinasi, tuo laikotarpiu piliakalnis su rūmais dar buvo laikomi miesto centru.
XVIII a. Punios nuosmukio metai. Per karą su švedais buvo sudeginti piliakalnyje buvę rūmai.
Archeologai aptiko didelio gaisro pėdsakus. Ilgainiui rūmai buvo apleisti, jie nyko ir daugiau nebuvo
atstatyti.
XX a. pradžioje piliakalnis buvo paliktas likimo valiai. Ant jo gyveno 3 šeimos, piliakalnio aikštelė
buvo ariama. Statant namus ir šiaip ieškant vertybių, vyko kasinėjimai. Krosnims statyti puniškiai
naudojo rūmų plytas. Punelė ir Nemunas griovė krantus. Punios piliakalniu buvo susirūpinta tik
Lietuvos Respublikos laikais 4 dešimtmetyje. 1936 m. ruošiantis 600 m. Pilėnų tragiškos kovos
metinėmis ant piliakalnio buvo išpirkta žemė ir nukeltos 3 sodybos su pastatais. 1958 m. vasarą
prasidėjo piliakalnio archeologiniai tyrimai. Gamtos apsaugos komiteto iniciatyva Punelės vaga buvo
pasukta toliau nuo piliakalnio į pietus ir taip pietinė piliakalnio pusė apsaugota nuo upelio ardomo
poveikio šlaitams. Buvo sustiprintas visas pietinis šlaitas. 1960 m. Punia paskelbta landšaftiniu istoriniu
draustiniu.

Punios piliakalnis

http://punia.puslapiai.lt/?p=5

NARAVŲ RAGANOSIS
J. Satkūnas, J. Čyžienė, J. Bitinas, D. Liekis, Ž. Preikša

Gauruotojo raganosio kaukokė aptikta 1989 metais Naravų kaime netoli Balbieriškio. Kaukolė
labai gerai išsilaikiusi. Ją aptikęs Viktoras Černiauskas pasakoja, kad kasant tvenkinį radinį iš žemės
išvertė čia dirbusi technika. Nors anksčiau pasakojo, kad ją rado dujotiekio tranšėjoje, kuri buvo
iškasta kelių šimtų metrų atstumu nuo jo sodybos.
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Jeigu kaukolė rasta tvenkinio vietoje, tai ją talpinęs gruntas yra riedulingas, nes rieduliai iš
tvenkinio kasvietės yra išdėstyti aplink tvekinį ir sode. Geomorfologiškai tvenkinys yra antroje
Nemuno viršsalpinėje terasoje. Kadangi kaukokė labai gerai išsilaikiusi, vargu ar ji galėjo glūdėti
moreninės kilmės dariniuose. Tikėtina, kad ji galėjo būti moreninio sluoksnio, sudarančio terasos
cokolį, paviršiuje. Tvenkinys yra griovos žiotyse, todėl riedulių sankaupa gali būti susijusi ir su šios
griovos proliuvio facija.
Kauno zoologijos muziejaus darbuotojai paėmė kaukolės bandinį datavimui radiokarboniniu
metodu. Tyrimai atlikti Oksfordo universitete. Amžius – 44 000 metų. Šis laikotapis atitinka Mickūnų 2
tarpstadialą, kuris koreliuojamas su Hengelo termomeru Vakarų Europos stratigrafinėje skalėje. Minėto
laikotarpio darinių aptikta Lietuvoje tik dviejose vietovėse – Medininkuose ir Mickūnuose. Mickūnų 2-ojo
tarpstadialo metu Lietuvoje vyravo šaltas, drėgnas klimatas, augo tundros augmenija.

Vėlyvojo pleistoceno paleogeogafinių sąlygų kreivė
(Satkunas 1997)

J. Satkūnas su gauruotojo raganosio kaukole
(J Čyžienės nuotrauka, 2010-04-29)

Raganosio kaukolė unikalus radinys, nes raganosių kaulų nerasta nei Lietuvoje, nei gretimuose
kraštuose. Artimiausi radiniai – 1929 m. pietinėje Lenkijoje rastas gerai išsilaikęs gauruotasis raganosis,
kurio iškamša ir preparuoti griaučiai saugomi Krokuvos akademijoje ir Varšuvos geologijos muziejuje
saugomi 1952–1958 m. Pyskovicuose rasti griaučiai. Vakarų Ukrainoje (Starunia kasyklose) šių žvėrių
liekanų randama sukietėjusioje naftoje – ozokerite. 2006–2009 metais Starunioje atlikti kompleksiniai
geologiniai tyrimai raganosių radimviečių paleogeografinėms sąlygoms atkurti (monografija yra LGT
bibliotekoje).
Įdomu pastebėti, kad iš tos pačios Nemuno pakrantės ties Naravais doc. V. Skuodis yra gavęs
elnio ragų fragmentą. Šis rago gabalas saugomas Vievyje, V. Skuodžio asmeninėje kolekcijoje. Apie šį
radinį V. Skuodis rašė knygoje „Geologija – dalis gyvenimo“ (Vilnius, Gairės, 2009, 227–228 p.).
Be to, geologinio kartografavimo metu netoli Naravų, ties Giraitiškėmis buvo rasti
tarpledynmetiniai dariniai.
Visi minėti radiniai sudaro labai palankias prielaidas inicijuoti Naravų vietovės paleogeografinių
sąlygų tyrimo projektą.
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