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Geologinio paveldo diena 2017
Štai dalyvaujame jau septintame 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, 2015 m. –
Švenčionių, 2016 m. – Anykščių krašte.
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), 2017 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvoje buvo 668 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas
(iš jų 177 geologiniai, 36 geomorfologiniai, 43 hidrogeologiniai).
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 668 geotopą (2017-09-01). 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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VII Geologinio paveldo diena 2017 metų rugsėjo 22–23 dienomis

NEMUNAS – GEOLOGINĖ PILIAKALNIŲ AŠIS
Programa
Rugsėjo 22 d., penktadienis
10. 00 val. – Susitikimas – UAB Rizgonys, Kvesų cechas (24 kilometre nuo Kauno Jurbarko link),
automobilių stovėjimo aikštelėje prie Kvesų karjero.
 Kvesų karjeras
 Seredžiaus piliakalnis
 Veliuonos piliakalnis
 Veliuonos šaltinis
 Šilinė: atokvėpis – pietūs, arbata
 Smalininkai – pirmoji vandens lygio matavimo stotis
 Kaskalnis – kontinentinė kopa
 Rambynas – kalnas, šaltinis, griova
18. 00 val. – Baltų vienybės diena Rambyno regioniniame parke
20. 00 – 21. 00 val. Baltų vienybės ugnies sąšauka ant Rambyno kalno
Nakvynė kaimo turizmo sodyboje „Senoji giria“ (~ 7 km nuo Pagėgių Šilutės link).

Rugsėjo 23 d., šeštadienis
9.00 val. – Išvykimas iš nakvynės vietos
 Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis)
 Indijos piliakalnis
 Didžioji Akmenos rėva
 Akmuo „Milžinas“
 Pagramančio atodanga
 Pagramančio piliakalnis
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Pirma diena
Lankomi objektai (I diena – rugsėjo 22 d.):
1. Kvesų karjeras
2. Seredžiaus piliakalnis
3. Veliuonos piliakalnis
4. Veliunos šaltinis
5. Smalininkai – pirmoji vandens lygio matavimo stotis
6. Kaskalnis – kontinentinė kopa
7. Rambynas – kalnas, šaltinis, griova

Lankomų objektų žemėlapis
Antra diena
Lankomi objektai (II diena – rugsėjo 23 d.):
1. Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis)
2. Indijos piliakalnis
3. Didžioji Akmenos rėva
4. Akmuo „Milžinas“
5. Pagramančio atodanga
6. Pagramančio piliakalnis
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KVESŲ KARJERAS IR FLIUVIOGLACIALINĖ DELTA
Adresas: Kvesų k., Kauno r. sav.
Šiandien eksploatuojami karjerai yra ne tik pramoninio smėlio ir žvyro telkiniai, bet ir informacijos
apie praeityje vykusius procesus ir geografines sąlygas šaltinis. Dėl įdomios bei kompleksiškos sandaros ir
galimybės stebėti vis naujai atidengiamus paskutiniojo ledyno paliktų nuogulų sluoksnius Kvesų karjeras
(1 pav.) nuo seno domina geologus, kurie detaliai ištyrė Kvesų karjero nuogulas ir atkūrė jų susidarymo
paleogeografines sąlygas.

1 pav. Lietuvos geomorfologinio žemėlapio M 1:200 000 fragmentas (Guobytė, 2000)

Jūros-Šešupės limnoglacialinio baseino pakraštyje, ties paskutiniojo apledėjimo Vidurio Lietuvos fazės
kraštiniais dariniais, dugninės morenos paviršiaus depresijoje (2 pav.) ledyno tirpsmo vandens srautai
suformavo Kvesų fliuvioglacialinę deltą.
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2 pav. Deltos dugno modelis, sudarytas Surfer® programos pagalba, panaudojus daugiau kaip 200 gręžinių,
išgręžtų žvalgant žvyro ir smėlio telkinį, informaciją

Pagal įkypų sluoksnelių orientacijos matavimų duomenis deltos formavimosi vietoje vyravo 265°–
320° krypties vandens srautai. Su kiekvienu medžiagos prinešimo etapu vienas po kito klostėsi diagonalūs
blogai išrūšiuotų nuogulų sluoksniai (B). Deltai pamažu plėčiantis vakarų ir šiaurės vakarų kryptimi
proksimalinėje dalyje jos kūnas pamažu iškilo virš baseino vandens paviršiaus. Čia nuogulos buvo
transportuojamos palyginus negilių klaidžiojančių vandens srautų, kurie suformavo kryžmiškai įkypos (A)
tekstūros smėlio sluoksnius. Smulkioms nuosėdoms gausiai nusėdant vandenyje ir tuo pačiu jas veikiant jau
susilpnėjusiai vandens srovei formavosi smulkaus smėlio tekėjimo ruzgos (C) ir dinaminės subhorizontalios
tekstūros sluoksniai (D).

A Kryžmiškai įkypa

B Diagonali

C Tekėjimo ruzgos

Rytinė karjero sienelė (2008 m.)

D Subhorizontali

Vakarinė karjero sienelė (2008 m.)

3 pav. Kvesų karjero smėlingų nuogulų tekstūros (viršuje) ir jų tyrimų vietos karjero sienelėse (nuotraukos apačioje)

Karjero sienelėse matomas diagonalių deltos sluoksnių pasikartojimas – savotiškas antras deltos
aukštas – rodo gana staigų prieledyninio baseino vandens lygio pakilimą, po kurio prasidėjo naujas deltos
formavimosi etapas. Pakilus vandens lygiui jis, matyt, jau skalavo kraštinių darinių pašlaitę. Ties ja
formavosi ritmiška storymė (4 pav.), susijusi su periodišku, gana lokaliu medžiagos prinešimu. Atskiras šios
storymės ritmas prasideda eroziniu paviršiumi ant kurio suklotas blogai rūšiuotas, dažniausiai kryžmiškai
įkypai sluoksniuotas smėlingas žvirgždas (a), kurio sedimentacija rodo ledyno tirpsmo sezoninį
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suaktyvėjimą. Aukščiau ritme fiksuojamas smulkus tekėjimo ruzgų tekstūros smėlis (b), kurio sluoksnis
užsibaigia banguotu paviršiumi, padengtu molingo aleurito sluoksneliu (c). Smėlio sedimentacija, matyt,
baigėsi kartu su šiltuoju sezonu. Po to nuogulų paviršių veikė tik vandens bangavimas, kol pagaliau baseinui
užšalus nusėdo smulkiausia medžiaga. Galima manyti, kad tokios storymės ritmai atitinka metinės
sedimentacijos etapus prieledyniniame baseine netoli ledyno pakraščio.

4 pav. Ritmiška deltos nuogulų storymė
šiaurinėje karjero sienelėje (2008 m.)

Parengė E. Šinkūnė
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SEREDŽIAUS PILIAKALNIS
Adresas: Seredžius, Jurbarko r.

Tvirtovinio tipo Seredžiaus piliakalnis, nuo XIX a. pr. dar vadinamas „Palemono kalnu”, iškilęs ant dešiniojo
Nemuno slėnio aukštumos kyšulio, kurį iš šiaurės ir vakarų juosia gili Peštvės upelio dauba, iš pietų – Nemuno
slėnis, o iš rytų – laukai. Rytinė kyšulio dalis per visą plotį atskirta 8 m aukščio ir 40 m ilgio stačių šlaitų pylimu, –
tik šiauriniame pylimo gale paliktas metro pločio įėjimas. Iš rytų pusės piliakalnį juosia 7 m aukščio plūkto molio
pylimas ir perkasas. Piliakalnio aikštelė – 45 m pločio ir 50 m ilgio, nuo gretimos plynaukštės atskirta aukštu
pylimu. XIII–XIV a. čia stovėjo Peštvės (Pieštvės) pilis, turėjusi užtikrinti ne tik Nemuno, bet ir Dubysos žemupio
gynybą. Peštvės pilis ilgai atlaikė stiprius ordino puolimus, nes buvo įrengta patogioje gynybai vietoje. Pirmą
kartą pilis minima 1283 m. P. Dusburgo kronikoje (vokiečių kronikose ji vadinama Pisten, Beisten pilimi).
Kryžiuočiai ne kartą ją puolė (1293, 1294, 1298, 1318, 1319, 1322 m.). Ne kartą degė ir priešpilis. 1363 m.
kryžiuočiai apsupo pilį, tačiau jos gynėjams prisidengus nakties tamsa pavyko ištrūkti. Tuščią pilį kryžiuočiai
padegė.
Anot legendos, čia palaidotas Žemaitijos ir Lietuvos valdovas Palemonas. Po Žalgirio mūšio Vytautas
pradėjo atstatinėti Panemunės pilis. 1412 m. ordino magistrui buvo pranešta, kad Veliuonos ir Peštvės (Pieštvės)
pilys vėl atstatytos. Tačiau jau XV a. pab. pilis, kaip ir daugelis kitų, neteko savo reikšmės ir visiškai sunyko.
Archeologinių kasinėjimų metu buvo nustatyta, kad šioje vietovėje gyventa jau naujajame akmens
amžiuje. Seredžiaus apylinkėse yra išlikę ir geležies amžiaus paminklų – III–IV a. kapinynas ir piliakalnis. 1926 m.
kasant smėlį čia buvo rastas molinis puodas su II–III a. romėnų monetomis.
XIV–XV a. Seredžius buvo Didžiojo kunigaikščio valda, vėliau jis buvo pado-vanotas Sapiegoms. 1608–
1612 m. vaivada M. Pacas pastatė bažnyčią, tačiau 1633–1638 m. surašius naują beneficiją bažnyčios steigėju
pradėtas laikyti Mikalojus Sapiega. Iki 1740 m. Seredžius su apylinkėmis priklausė Sapiegų giminei, vėliau jį įsigijo
Kauno pakamaris Povilas Chelchovskis. 1762 m. Seredžius gavo turgaus ir prekymečių privilegiją. 1803 m. ir
1829 m. miestelis buvo ap-semtas ir vėliau atstatytas kitoj vietoj – viršutinėje terasoje. Bažnyčia atstatyta
medinė, o nauja renesanso stiliaus mūrinė bažnyčia pastatyta 1913 m.
http://www.archyvai.lt/exhibitions/pilys/seredzius.htm
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VELIUONOS PILIAKALNIS
Adresas: Veliuona, Jurbarko r.
Stačiuose Nemuno slėnio krantuose stūkso du Veliuonos piliakalniai maždaug 30 m aukščio, papiliai,
piliavietės. Veliuonos I piliakalnis, vadinamas Gedimino kapu, jo papilys, vadinamas Pilies kalnu arba Ramybės
kalnu ir už 2,7 km į vakarus esantis Veliuonos II piliakalnis, vadinamas Pilaitėmis.

Gedimino kapas laikomas prie Veliuonos žuvusio didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino žūties vieta.
Pasak legendos Veliuonoje kunigaikštis palaidotas. Gediminui prie piliakalnio pastatytas paminklas.
Piliakalnyje stovėjo Junigėdos pilis, statyta 1291 m. Nuo 1315 m. vadinama Veliuonos pilimi. Jau statybos
metu, ją nesėkmingai bandė užimti kryžiuočiai. Vėliau pilį puolė 1292 m., du kartus 1293 m. abu kartus sudegino
papilius, 1313, 1314, 1317, 1318 m. (visų šių puolimu metu vėl sudeginti papiliai), 1319 m. papilį sugriovė, pulta
buvo ir 1339 m. 1348 m. po 4 dienų apgulties ją užėmė ir sudegino. 1349 m. pilį lietuviai atstatė. Kryžiuočiai vėl
puolė 1357 ir 1360 m. 1363 m. po Kauno ir Pieštvės pilių nuniokojimo, grįžtant sudeginta Veliuonos pilis.
Atstatyta išstovėjo iki 1367 m. Tais metais pasirodžius kariuomenei ją sudegino patys gynėjai, prieš tai pasitraukę
iš pilies.
Dar kartą Veliuonos pilis atstatyta 1412 m. Joje vyko didžiojo kunigaikščio Vytauto ir
Lenkijos karaliaus Jogailos diplomatiniai susitikimai su Ordino atstovais.
Pilies arba Ramybės kalnas laikomas atskiru kalnu. Jis atskirtas nuo Gedimino
kapo gyliu grioviu. Nustatyta, kad čia galėjo būti pirmojo piliakalnio papilys arba ant jo
stovėjo 1412 m. Vytauto atstatyta mūrinė Veliuonos pilis.
Ant piliakalnio yra deivės Velionės aukuras. Aukuras primena pagonybės laikus (iki
krikšto 1387 m.). Manoma, kad nuo deivės Velionės kilo Veliuonos gyvenvietės
pavadinimas.
Gedimino antspaudas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Veliuona
http://laisvalaikiskartu.weebly.com/piliakalniai/veliuonos-piliakalni-kompleksas
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VELIUONOS ŠALTINIS
Adresas: Vytauto g., Veliuona, Jurbarko r. sav.
Aplinka: Nemuno dešiniojo kranto aukštumos šlaite, į pietus nuo Vytauto g. (ties namu Nr. 36), apie 30 m
pločio (R–V) daubos dugne. Čia naujai įrengtas gelžbeto-ninių žiedų šulinukas, šalia jo trykšta dar kelios
versmės. Susirinkęs šaltinių vanduo viena srove bėga į pietus, Nemuno link. Išteklių formavimosi srityje
miestelio pastatai, daržai, kt.

Veliuonos šaltinis (nuotr. Z. Zanevskij)

Dabartinė būklė, kaptažas: Naujai įrengtas gelžbetoninių žiedų šulinėlis.
Vandens fizikinės savybės: Šaltinio vanduo beskonis, bekvapis, skaidrus, šaltas (temperatūra – 9,2–9,3 °C).
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracija – 4,98 mg/l, vanduo silpnai šarminis (pH = 7,15), Eh =
+214 mV.\
Nustatomo komponento
pavadinimas

Nustatoma vertė
mg/l

Ištirpusių mineralinių medžiagų suma

668

Sausoji liekana 180 °C

480

mg-ekv/l

Bendrasis kietumas

7,49

Karbonatinis kietumas

6,18

Nekarbonatinis kietumas

1,31

ekv. proc.

Anijonai:
Chloridai, Cl

–

20,26

0,57

6,78

2–

49,65

1,04

12,37

377,10

6,18

73,48

< 0,02

0,00

0,00

38,37

0,62

7,37

13,12

0,57

6,34

35,00

0,93

10,34

111,1

5,54

61,62

23,75

1,95

21,69

< 0,03

0,00

0,00

Sulfatai, SO4

Hidrokarbonatai, HCO3
Nitritai, NO2

–

–

Nitratai, NO3

–

Katijonai:
Natris, Na
Kalis, K

+

+

Kalcis, Ca

2+

Magnis, Mg

2+

Amoniakas, NH4

+

Kitos analitės:
pH, pH vienetai 20 °C

7,78

Permanganato skaičius, mg O/l

3,36

Savitasis elektros laidis, µS/cm

678

Vandens cheminės savybės: Vandenyje daug
ištirpusių mineralinių medžiagų, bendroji
mineralizacija 668 mg/l. Vanduo kietas,
pasižymi karbonatiniu kietumu. Jame aptikta
didelė kalio (35 mg/l) ir nitratų (38,37 mg/l)
koncentracija. Vandens cheminei sudėčiai
turi įtakos šalia šaltinio esantys gyventojų
daržai, gyvenamieji namai ir kita ūkinė veikla.
Tipas: Krintantis erozinis
Režimas: Nuolatinio veikimo
Vandenngumas:
Mažo
vandeningumo
nereikšmingas šaltinis. Debitas apie 0,1 l/s
Vandens tipas: Kalcio, magnio,
hidrokarbonatinis, sulfatinis

kalio

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios:
Pasakojama, kad čia skalbdavosi laumės,
praeivius lydėdavo velniai, o pačioje XIX a.
pabaigoje B. Džiaugienės iniciatyva (jai sapne
buvo paliepta) čia buvo pastatytas Šv. Jono
Nepomuko kryžius. „Vanduo esąs gydomas,
ypatingai gelbsti akims“.
Aprašė: P. Gedžiūnas, K. Kadūnas, Z. Zanevskij, 2013
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PIRMOJI NEMUNO VANDENS LYGIO MATAVIMO
STOTIS SMALININKUOSE
Adresas: Smalininkai, Jurbarko r.
1803 m. Prūsija ir Rusija nutarė ištirti ir sureguliuoti bendrą Nemuno ruožą. Buvo ištyrinėta
upė ir nustatytos tvarkytinos bei tinkamos matavimams vietos. 1810 m. vasario 13 d. Prūsijos karaliaus
vardu išleista vandens matavimo stočių įrengimo instrukcija. 1810 m. Prūsija Nemuno žemupyje įrengė
penkias, 1811 m. dar tris vandens matavimo stotis (toliau VMS), iš kurių vieną – Smalininkuose. Jos
įsteigimo data 1811 m. spalio 1 d. VMS buvo prižiūrima muitinės darbuotojų. Pirmąjį matavimą atliko
muitinės kontrolierius Buttrimus. Įvairiame aukštyje buvo įrengtos trys matuoklės, kurių žemiausia buvo
pritvirtinta prie didelio akmens Nemuno upėje, antra – Šventosios upelio žiotyse, trečia – prie muitinės
pastato. Matuoklės buvo sužymėtos coliais, stebėjimai buvo atliekami vieną kartą per parą, metams
pasibaigus buvo braižomi vandens lygio svyravimo grafikai. 1871 m. lapkričio 16 d. matuoklės buvo
pakeistos. Parinktas ir naujas reperis (ženklas, žymintis taško aukštį nuo lygio paviršiaus) – prie viešbučio
„Deutches Haus“ mūrinio cokolio. 1881 m. buvo įrengtas papildomas reperis – vinis įkalta prie gretimo
viešbučio „Russiches Haus“ mūrinio sandėlio. 1872 m. įvesti matavimai metriniais matais. 1886–1888
metais pastatytas Smalininkų uostas, 400 m ilgio pylimas. Gilinant uostą ir Šventosios upelio vagą nukreipus
rytų pusėn, akmuo atsidūrė kitoje vietoje, toliau nuo kranto. Šventosios šlaite, buvusios matuoklės vietoje,
įrengti kapitaliniai akmeniniai laiptai su keturiais mūriniais sparnais, kurių sienelėse pritvirtintos matuoklės.
Labai aukštiems lygiams buvo įrengtos dar dvi matuoklės, pritvirtintos prie muitinės pastato. Pirmojo
pasaulinio karo metais dėl karo veiksmų pusę metų matavimai buvo nutraukti, vėliau duomenys atstatyti
pagal Tilžės VMS duomenis. 1923 m., Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, VMS priskirta Plentų ir
vandens kelių valdybos Vandens kelių tarnybai. 1924–1926 metais buvo pastatytas bokštelis. Nuo 1925 m.
stebėjimai buvo vykdomi tris kartus per parą – 7, 13 ir 19 valandomis. 1928 m. laiptai su matuoklėmis buvo
restauruoti, medinės matuoklės buvo pakeistos geležinėmis, emaliuotomis. Smalininkų VMS – vienintelė
senoji stotis, kurios visi duomenys išliko. Iki 1830 m. autentiški stebėjimų duomenys saugomi Berlyne, nuo
1830 m. – Lietuvoje. Pro Smalininkus prateka vandenys, surinkti nuo 71,5 proc. šalies teritorijos. Vidutinis
daugiametis debitas 540 m3/s, didžiausias debitas buvo 1829 m. balandžio 12 d. – 6580 m3/s, mažiausias –
151 m3/s – 1964 liepos 21 d. Daugiametė vandens lygio amplitudė 765 cm. 2004 m. buvo baigtas
Smalininkų vandens matavimo stoties kapitalinis remontas. 2006 m. spalio 25 d. Smalininkų uosto statinių
kompleksas įrašytas į kultūros vertybių registrą, pabrėžiant jo istorinę, inžinerinę bei kraštovaizdžio vertę.
Vienai iš komplekso sudėtinių statinio dalių – Vandens matavimo stočiai 2008 m. vasario 13 d.
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155 suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo.
www.smalininkai.lt

Smalininkų vandens matavimo stotis (nuotr. V. Mikulėno)
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KASKALNIS-KONTINENTINĖ KOPA
Adresas: Kaskalnio geomorfologinis draustinis, Jūravos k., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.
Kaskalnio kontinentinių kopų masyvas apima vienas aukščiausių kontinentinių kopų Lietuvoje.
Masyvo plotas yra apie 900 ha. Tai daugiausia šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi ištįsusios parabolinės ir
išilginės kopos, sudarytos iš perpustyto limnoglacialinio ir fliuvioglacialinio geltono ir pilkai geltono
smulkaus ir smulkučio smėlio. Vyraujantis eolinio reljefo absoliutusis aukštis yra 25–37 m. Didžiausių kopų
keterų aukštis yra 58–65 m virš jūros vandens lygio. Aukščiausia kopa – Kaskalnio kalnas yra 65,8 m
absoliučiojo aukščio. Santykinis kopų aukštis kinta nuo 3–5, 10–15 iki 20–25 metrų.

Fragmentas iš Tauragės ploto geomorfologinio žemėlapio M 1:50 000
Parengė J. Pocienė

Kaskalnio kopų masyvas skaitmeninio reljefo modelio fragmente
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RAMBYNAS: gūbrys, kalnas, šaltinis
Adresas: Rambyno regioninis parkas, Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Išgirdus Rambyno vardą vieniems prieš akis iškyla Rambyno kalnas su aukuru, kitiems Bitėnai ir
turtinga šio kaimo istorija. Geologams Rambynas siejasi su Vilkyškių gūbriu ir Ragainės pralauža Nemune
ties Rambynu (1 pav.).

1 pav. Vilkyškių kalvagūbrį formavusios paskutiniojo ledyno plaštakos padėtis. 1 –Vilkyškių kalvagūbris, 2 –
pagrindinė ledyno slinkimo nemuno žemupyje kryptis; 3 – ledyno plaštakos pakraštys, 4 – ledyno tirpsmo vandenų
tekėjimo kryptis prieš ragainės pralaužos susidarymą; 5 – Ragainės pralauža, 6 –geomorfologinio žemėlapio plotas

Rambyno apylinkių kraštovaizdį sudaro dvi kontrastingos reljefo formos: iškilus Vilkyškių kalvagūbris
ir Ragainės pralauža (arba vingis) – Nemuno slėnio atkarpa, kur upė „išsigraužė” prataką ir padalijo gūbrį į
dvi dalis: šiaurinę (dešiniajame) ir pietinę (kairiajame) Nemuno krante Ragainės apylinkėse (2 pav.).
Rambyno regioninio parko teritorijon patenka šiaurinė, dažnai vadinama Vilkyškių gūbriu, kalvagūbrio dalis,
kuri už Vilkyškių miestelio tęsiasi dar kelis kilometrus į šiaurę.
Vilkyškių gūbrys. 2005 m Rambyno regioninio parko iniciatyva buvo atlikti minimalūs geologiniai
tyrimai: aerofotonuotraukų dešifravimas, lauko maršrutai, perinterpretuoti seniau teritorijoje gręžti
kartografiniai gręžiniai. Šių duomenų pagrindu parko teritorijai sudarytas 1:10 000 mastelio kvartero
geologinis-geomorfologinis žemėlapis, geologiniai pjūviai, rodantys kvartero storymės sandarą Rambyno
regioniniame parke. Norint visuomenei geologinę informaciją apie paviršiaus formas bei jų vidinę sandarą
pateikti vaizdžiai ir suprantamai, buvo pasiriktas būdas tai parodyti parko teritorijos erdviniame modelyje.
Reljefo modelyje išryškėja atvirkščios S raidės kalvagūbrio forma (plane) (3 pav.) Aukščiausia – pietinė
kalvagūbrio dalis, kur Abšriūtų kalnas yra net 74,5 m NN, o greta esantis Kapelkalnis –73,5 m NN. Centrinė
kalvagūbrio lanko, dalis yra kiek žemesnė (50–60 m NN), o šiaurinė kalvagūbrio dalis tokia pat aukšta kaip ir
pietinė – kalvų viršūnių absoliutus aukštis čia per 70 m.
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2 pav. Vilkyškių gūbrys Lietuvos ir Rusijos teritorijos geologiniame žemėlapyje (Guobytė, 2017)
Legenda: Holocenas: 1 – pelkių nuogulos (durpės), 2 – jūrinės nuosėdos, 3 – eoliniai dariniai, 4 – aliuvio
nuosėdos; Vėlyvasis Nemunas: 5 – senojo aliuvio nuosėdos, 6 – limnoglacialinės nuosėdos, 7 – fliuvioglacialinės
nuogulos, 8 – keiminio tipo nuosėdos, 9 – vidinio ledo fliuvioglacialinės nuosėdos, 10 – kraštinė morena,
11 – pagrindinė (dugninė) morena. 12 – Vilkyškių kraštinis gūbrys, 13 – Riadino-5 archaeologinė radavietė,
14 – gręžinių vietos eroziniame Šešupės-Įsručio klonyje

Vakarinė kalvagūbrio dalis yra daug žemesnė. Aukščiausias čia – Rambyno kalnas, virš Nemuno
vandens lygio iškilęs apie 40 m. Jo viršūnės absoliutus aukštis – 45,8 m.
Vilkyškių kalvagūbrio centre yra 20–30 m gylio dubuma. Dubumos dugnas yra tik kiek aukščiau negu
20 m virš jūros lygio, o šiauriau Lumpėnų – vos 14 m.
Žemiausia Rambyno regioninio parko vieta pagal reljefo žemėlapius yra Nemuno vagos krantas ties
Rambyno kalnu – tik 3,5 m virš jūros lygio. Nemuno upės salpa virš jūros lygio iškilusi vos 5 m, o aukštesnių
terasų paviršius – tik 8–10 m.
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Absoliutus aukštis (m)
virš jūros vandens lygio

Krakūzo k.

Š

Rambyno k.
Kaskalnis
Velnio k.
Kapelkalnis
Abšriūtų k.

Dangaus k.

Rambyno RP riba

3 pav. Vilkyškių kalvagūbrio erdvinis reljefo modelis (sudarytojas P. Aleksa)

Vilkyškių kalvagūbris yra netipiškas pakraštinis gūbrys, kuris paprastai susidaro ledyno plaštakos ar
liežuvio priekyje ir parodo jų buvusią poziciją, ledui ištirpus. Vilkyškių gūbrys yra kompleksiška
geomorfologinė forma. Centrinėje dalyje yra Palumpių ledo liežuvio duburys. Jos dugnas sudarytas iš
moreninio priesmėlio. Morenos storis čia 5–8 m. Moreninis dubumos paviršius nelygus – čia daug daubų,
kuriose ledynui tirpstant pasitvenkusiuose prieledyniniuose ežeruose nusėdo aleuritingas arba molingas
smėlis (4 pav. – mėlynos spalvos plotai). Žemiausios duburių vietos užpelkėję (žemėlapyje – pilka spalva).
Duburių pakrantėse pasitaiko neaukštų (2–3 m aukščio) kepalus primenančių kalvelių – keimų. Priesmėlingi
kalvagūbrio šlaitai pakopomis nuolaidžiai leidžiasi į Palumpių glacio depresiją. Ypač statūs pietinis ir šiaurinis
depresijos šlaitai, kurie vadintini ledo kontakto šlaitais. Palumpių glaciodepresija pietvakariuose 0,5 km
pločio kloniu atsiveria į Nemuno slėnį
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Moreninė
gūbrio dalis

Palumpių ledo liežuvio
dubuma

Rambyno kalnas

Kaskalnis

Fliuvioglacialinė
gūbrio dalis

Terasuotas
Jūros slėnis

Šereitlaukio
sufozinis
cirkas

Terasuotas
Nemuno
slėnis

4 pav. Erdvinis geologinis Rambyno apylinkių modelis. Jame išryškėja pasagos formos Vilkyškių kalvagūbrio
dalis su pusapvale išgrauža pietrytiniame šlaite – Šereitlaukio sufoziniu cirku, Palumpių ledo liežuvio dubuma, Rambyno
kalvynas ir terasiniais Jūros bei Nemuno slėniais. Minėtą pasagos formą (plane) išryškina šviesia ruda spalva pažymėta
morena, sudaranti Palumpių dubumos dugną. Mėlyna spalva žemėlapyje nuspalvinti plotai, kur moreninės dubumos
pažemėjimuose išplitę poledynmečio ežeruose nusėdęs smulkutis aleuritingas smėlis, molis. Samanų žalia spalva
nuspalvintas ledyno tirpsmo vandenų suklostytas smulkus ir smulkutis smėlis. Pilka spalva rodo pelkes

Rambyno apylinkės savo dabartinę išvaizdą – Nemuno upės juosiamą stačiašlaitį „pusiasalį“– įgavo
palyginti neseniai (matuojant geologine laiko skale), t. y. apytikriai prieš maždaug 9,5 tūkstančio metų, kai
Nemunas prasigraužė pro Vilkyškių gūbrį ir nuvingiavo vakarų link (2 pav.). Tuo metu Kuršių marių dar
nebuvo, o Baltijos jūros vietoje, tik keliasdešimt metrų žemiau, telkšojo Joldijos jūra, tuo laiku jau
besitransformuojanti į gėlavandenį Ancylaus ežerą. Geologinių bei archeologinių tyrimų duomenys iš
Kaliningrado srities Šešupės žemupio terasų bei sausaslėnio, jungiančio dabartinius Šešupės ir Įsručio
slėnius, byloja, kad maždaug iki 9,5 tūkst. metų prieš dabartį Jūros, Nemuno ir Šešupės upių vandenys šiuo
sausaslėniu plūdo į Prėgliaus upę, o Vilkyškių gūbrys tuomet dar buvo vientisas geologinis kūnas. Nemuno
prasiveržimą per gūbrį nulėmė, matyt, keletas priežasčių: smėlingos ir lengvai eroduojamos nuosėdos,
sudarančios gūbrį Rambyno kalno apylinkėse; Nemuno meandravimas ir intensyvi šoninė erozija, ypač
aktyvi pavasarinių polaidžių metu; galbūt įtakos turėjo ir šio regiono tuometinis seisminis aktyvumas,
sukėlęs tam tikras nuogulų bei nuosėdų deformacijas ir suardęs jų vientisumą. Naujausių (2015–2017 m.)
geologinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad prieš 8,2 tūkstančius metų dabartinį Šešupės žemupio regioną
turėjo supurtyti stiprus žemės drebėjimas (jo magnitudė galėjo siekti 5,5–6,5 balo), tad tokių įvykių šiame
regione galėjo būti ir iki tolei.
Parengė R. Guobytė ir A. Bitinas
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Panaudota informacija iš Rambyno RP rengto projekto: „Vilkyškių kalvagūbrio maketo ir šio kalvagūbrio
uolienų eksponavimo projektinė dokumentacija“.

Literatūra:
Bitinas A., Druzhinina O., Damušytė A., Napreenko-Dorokhova T., Guobytė R. and Mažeika J. 2017. The
Nemunas River at the end of Last (Weichselian) Glacial and beginning of the Holocene. Geo logical
Quaterly, 2017, 61 (1):
Guobytė R., Jusienė A. (2007) – Rambynas: the Vilkyškiai ice mariginal ridge. In: The Quaternary of western
Lithuania: from the pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic sea: Excursion guide: the INQUA
Peribaltic group field symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuania. Lithuanian geological survey,
Institute of Geology and Geography, Vilnius: p. 77–81.
Guobytė R., Juodkazis V. (2003) Rambyno regioninio parko vertybės. Geologijos akiračiai, 2003 nr .2. (50):
p. 47–54
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RUBINAVO PILIAKALNIS
Kiti pavadinimai: Švedų pilis, Šarūno kalnas, Šarūno kapas, Pilalė
Adresas: Rubinavo k., Šilalės r. sav.
Piliakalnis (Švedų Pilis, Šarūno Kalnas, Šarūno Kapas) įrengtas Lokystos kairiajame krante esančiame
aukštumos kyšulyje, upės juosiamame iš ŠV, Š, R ir P pusių. Aikštelė keturkampė, pailga PV-ŠR kryptimi,
44x22 m dydžio. Ji buvusi apjuosta pylimu, kuris išlikęs tik PV, PR ir ŠR pusėse. PV aikštelės gale supiltas 2 m
aukščio, 25 m pločio pylimas, kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 16 m ilgio, 20 m pločio, 3 m gylio
griovį. PR aikštelės krašte yra 0,3 m aukščio, 8 m pločio pylimas, ŠR krašte – 0,5 m aukščio, 10 m pločio
pylimas.Šiaurinėje pusėje buvo įvažiavimas į piliakalnį. Šlaitai statūs, 10 m aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, apkasų, ŠR pylime iškastos duobės, PV grioviu praeina kelias. Piliakalnio Š–
ŠR šlaitas apie 1860 m. nuardytas kasant karjerą. Aikštelė dirvonuoja, šlaituose auga paskiri medžiai.
PV papėdėje, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytos keramikos.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia.
Pasiekiamas Šilalės-Pajūrio plentu (yra 100 m į dešinę (Š) nuo plento, pavažiavus 800 m į vakarus nuo
kelio atsišakojimo į Kūtymus, iškart pasibaigus miškui). Lit.: Tarasenka, 1928, p. 226; LAA, p. 146–147 (Nr.
642).
www.piliakalniai.lt

Rubinavo piliakalnis (nuotr. A. Damušytės, 2015 m.)
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Pagramančio regioninio parko geologija
Pagramančio apylinkės, tiksliau – Akmenos ir Jūros upių slėniai su apyslėniais saugomi Pagramančio
regioniniame parke. Vietovės paviršius buvo suformuotas paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos ledyno ir
jo tirpsmo vandenų, o poledynmetyje ir holocene patyrė ir vis dar tebepatiria įvairių egzogeninių procesų
poveikį: pelkėjimo, paviršinės nuoplovos ir byrėjimo, upių šoninės ir gilinamosios erozijos, žmogaus ūkinės
veiklos ir kt. Pietinė parko dalis (nuo Pagramančio į pietus) vadinama Nemuno žemupio lyguma, o šiaurinė
(nuo Pagramančio į šiaurę) – Vakarų Žemaičių plynaukšte (1 pav.).
Taigi, nuo Pagramančio iki Tauragės paviršiuje vyrauja prieledyninio baseino (limnoglacialinė)
molinga, rečiau – smėlinga lyguma su „morenine“ sala Matiškių apylinkėse. Plynosios pelkė – tai
prieledyninių marių vietoje poledynmetyje ir holoceno pradžioje dar tebetelkšojusio ežero guolis, kuriame
šiandien plyti graži aukštapelkė. Jūros upės slėnio skardžiuose, kurių suskaičiuota per 10, galime tyrinėti
prieledyninių marių nuogulas – varvas ir po jomis slūgsančias paskutiniojo ir priešpaskutiniojo ledynų
paliktas morenas. 2003 metų vasarą buvo atlikta Jūros upės atodangų rekognoskuotė. Nuo Balskų
užtvankos iki Tauragės miesto Jūros slėnio šlaituose užfiksuota 11 atodangų-skardžių parkui priklausančioje
Jūros upės atkarpoje Galmėnų, Rekstukų, Lengvenių, Reksčių, Alangos, Jocių, Jocių-2, Šaukėnų, Lylavėnų,
Genių.
Šiaurinė parko teritorijos dalis žymiai aukštesnė – tai jau Vakarų Žemaičių plynaukštės fragmentas,
reljefas čia banguotas, net smulkiai kalvotas. Paviršiuje vyrauja moreninis priemolis arba priesmėlis, o
limnoglacialinės nuogulos (molis, aleuritas, smėlis) išplitusios lokaliai ir dažniausiai sutinkamos miškų
plotuose. Paviršiuje gausu pelkėtų ir šlapių pažemėjimų. Šios parko dalies geologinė sandara atsiskleidžia
Akmenos upės atodangose prie Pagramančio ir skardžiuose prie Didžiosios rėvos.
Parko teritorijoje riogso didelis riedulys – Akmuo Milžinas, dar vadinamas Tamošaičių akmeniu. Šio
riedulio kosmogeninio datavimo (10Be) rezultatai rodo, kad teritorija nuledėjo prieš maždaug
12,5 tūkstančių metų.
Net 9 piliakalniai įsikūrę Akmenos ir Jūros upių skardžiuose arba jų eroziniuose raguose (Indijos,
Kreivių piliakalniai).

Pagramančio atodanga 2007 m. pavasarį
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Akmuo Milžinas

Genių atodangos skardis (aukštis 25 m)

Alangos skardis (aukštis 23 m)

1 pav. Sutartiniai ženklai: 1 – aukštapelkių, 2 – žemapelkių, 3 – nenustatyto tipo pelkių lygumos, 4 – šlaitai, 5 –
salpiniai (terasiniai ir beterasiai) slėniai; Viršutinis pleistocenas, paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadija: 6 – smėlingos
ir molingos (užbrūkšniuotos) limnoglacialinės (prieledyninių marių) lygumos, 7- fliuvioglacialinės lygumos, 8 –
fliuviokeimai, 9 – limnokeimai, 10 – ledyno pakraštinių darinių banguotas ir smulkiai kalvotas reljefas, 11 – moreninės
lygumos; kiti ženklai: 12 – moreninio (ruda spalva), limnoglacialinio (mėlyna spalva) ir fliuvioglacialinio (žalia spalva)
reljefo vyraujantis absoliutusis aukštis; 13 – Didžioji Akmenos rėva (1) ir Akmuo Milžinas (2), 14 –atodangos: 1 –
Pagramančio, 2 – Genių, 3 – Lylavėnų, 4 – Šaukėnų, 5 – Jocių-2, 6 – Jocių, 7 – Alangos, 8 – Reksčių, 9 – Lengvenių, 10 –
Rekstukų, 11 – Dapkiškių, 12 – Galmėnų; 15 – piliakalniai: 1 – Vaičių, 2 – Piliakalnis, 3 – Indijos, 4- Kreivių, 5 –
Pagramančio, 6 – Naujininkų, 7 – Matiškių, 8 – Rekstukų, 9 – Dapkiškių. 16 – parko riba
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INDIJOS PILIAKALNIS
Adresas: Indijos k., Šilalės r.

Indijos piliakalnis – yra prie Indijos kaimo, Akmenos dešiniojo kranto slėnyje, Pagramančio regioniniame
parke. (Indija – liet. žemės giluma)
Piliakalnis dar vadinamas Pilė, Pilis. Apardytas, jo šiaurinę dalį nuplovė Akmena. Piliakalnį juosia slėnis.
Šlaitai statūs, 8–10 m aukščio. Aikštelės išliko apie 20 m ilgio ir 2–3 m pločio pietvakarinis kraštas bei
pietrytiniame jos gale buvusio apie 4 m aukščio pylimo dalis. Už jo yra 2 m pločio (viršuje) ir 1 m gylio griovys.
Rytiniame šlaite, 7 m žemiau aikštelės, yra antras, žemas, pylimėlis. Šiauriau piliakalnio, už 10 m gylio griovio,
yra dar viena kalva, kurioje greičiausiai buvo papilys, tačiau ir jos didžiąją dalį nuplovė Akmena. Anksčiau
piliakalnį Akmena galėjo juosti iš trijų pusių, likusi senvagė.
Istorikai R. Jasas ir R. Batūra, archeologas G. Zabiela spėja, kad XIV a. pirmaisiais dešimtmečiais čia
stovėjo šaltiniuose minima viena svarbiausių Karšuvos žemės pilių, Pūtvės pilis, kurią 1307 m. ir 1315 m. du
kartus sudegino kryžiuočiai. Dabartinio Pūtvės kaimo žemės prasideda vos už pustrečio kilometro į pietus
nuo piliakalnio. Anksčiau jos galėjo apimti ir piliavietę. Tokią tikimybę padidina faktas, kad bajorams
Pūtviams priklausiusio dvaro žemės, 1562 m. Karšuvos valsčiaus inventoriaus duomenimis, siekė Vaičius,
kitapus Akmenos esantį kaimą. Tačiau ir pačiame Pūtvės kaime būta piliakalnio.
1307 m., per pirmąjį žinomą užpuolimą, pasinaudoję tuo, kad pilėnai dar miegojo, Ragainės komtūro
vedami priešai „slapta įsibrovė į papilį ir pavertė jį pelenais, paimdami į nelaisvę ar nukaudami [visus],
išskyrus tuos, kurie suskubo pasprukti į pilį“. Tų pačių metų rudenį, tas pats „komtūras su savo broliais bei
raiteliais ir antrą kartą sudegino tą papilį“. Tačiau pačią pilį kryžiuočiai užėmė ir iš pamatų sunaikino tik po
kelerių metų, kai jos vartus priešams atkėlė vietos didžiūnas išdavikas Spudas, už tai su šeima jis gavo
krikšto malonę. Tvirtovė, matyt, buvo greitai atstatyta, nes 1328 m. vėl „Ragainės broliai su 80 vyrų puolė
papilį ir stojo į kovą su Pūtvės pilėnais“. Vėlesniuose šaltiniuose Pūtvės pilis nebeminima.
http://www.silalesmuziejus.lt/lt/silales-kaimiskoji-seniunija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Indijos_piliakalnis
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DIDŽIOJI AKMENOS RĖVA
Adresas: Pagramančio regioninis parkas, Andriejaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav.
Akmena – kairysis Jūros intakas, į Jūrą įtekantis piečiau Pagramančio. Upės ištakos – Medvėgalio
kalno papėdėje, Skubučiuose, jos ilgis – 70,8 kilometro. Nuo Paakmenių kaimo apie 29 km Akmena teka
Pagramančio regioninio parko teritorija. Upės plotis apie 10–15 metrų, vidutinis gylis – 0,5–0,7 metro.

Didžioji Akmenos Rėva (nuotr. R. Guobytės, 2005 m.)

Kairieji jos intakai Pagramančio RP teritorijoje yra Bremena, Sermas, Skrodupis, Gramančia.
Akmenos vardas, kilęs iš lietuviškų žodžių akmuo, akmenas (Vanagas, 1981) ir šiai upei labai tinka.
Akmena plukdo vandenis nuo iškilaus Vandenskyrinio Žemaičių aukštumos kalvyno pietinių aukštumos
papėdžių link. Vidutinis upės nuolydis – 1,86 metrai kas vieną kilometrą, o aukštupyje – net 3,5 metrai kas
kilometrą . Upės vaga – beveik ištisinės rėvos. Rėva – tai akmenuotas upės slenkstis. Įspūdingiausia Akmena
yra ties Didžiąja rėva. Patyrinėkime Akmenos slėnio atkarpą nuo Kilpinės vienkiemių (šiauriau rėvos) iki
Kreivių kaimelio (piečiau rėvos), studijuodami 1:10 000 mastelio geologinį-geomorfologinį žemėlapį
(1 pav.).
Griovuoti ir raguvoti 25–35 metrų aukščio šlaitai išryškina sudėtingą dviejų generacijų Akmenos slėnį.
Pagal išlikusias aukštas fliuvioglacialines (paliktas ledyno tirpsmo vandenų srauto) terasas, kurios
žemėlapyje pažymėtos indeksu ft galima atkurti buvusio srauto plotį (žr. 2A pav.). Jis siekė 0,5 kilometro, o
Andriejaičių apylinkėse – net 1,2 kilometro! Šis srautas išskobė 10–15 metrų gylio klonį. Jo dugne nusėdęs
įvairus smėlis su žvirgždu ir gargždu šiandien Andriejaičių kaimo apylinkėse yra žemės paviršiuje. Tik keleto
metrų pločio terasų fragmentai šlaituose prie Mišučių ir Kreivių liudija čia buvus čia minėto klonio dugną.
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Kreivių piliakalnis buvo įkurtas minėtoje terasoje, tiksliau – jos šlaito kyšulyje.
Būtent galingas ir stiprus fliuvioglacialinis srautas išskobė amfiteatro formos slėnio šlaitus
Andriejaičių ir Kilpinių apylinkėse. Klasikinį 200 m skersmens amfiteatrinio tipo slėnio fragmentą galime
apžiūrėti Kilpinių kaimo apylinkėse kairiajame Sermo šlate netoli jo žiočių (žr. 1 pav.).
Didžiosios rėvos vietoje turėjo egzistuoti sąsmauka, pro kurią prasiveržę vandenys ir išskobė dvigubai
pltesnį klonį, aptekėdami priešais iškilusią salą (čia dabar stovi Andriejaičių fermos).
Vėliau, jau upe vadintini kloniu tekantys ledyno tirpsmo vandenys, vis gilino išskobtą klonį
(žr. 2B pav.). Tos senosios upės plotis buvo tik 0,2–0,6 kilometro, tačiau jis net 15–20 metrų pagilino
ankstesnįjį klonį. Kai kurios slėnio atkarpos primena kanjonus (siaurus, gilius tarpeklius), todėl dažnai
Akmenos slėnis vadinamas kanjoninio tipo slėniu.
Upės vandens lygiui nukritus, slėnio šlaitų papėdėse liko III viršsalpinės terasos fragmentų (žr. 1 pav.).
Bet sugrįžkime prie Didžiosios Akmenos rėvos paslapties. Jau minėjome, kad vidutinis upės nuolydis
yra 1,86 metrai kas vieną kilometrą, o štai 3,5 km nuo Kilpinės iki Skrodupio žiočių Akmena žemyn
„nušokinėja“ beveik 9 metrus – arba 3 metrus kas kilometrą. Beveik kaip aukštupyje! Upė su galinga jėga
plauna dugne esančias nuogulas ir smulkias smėlio bei molio daleles plukdo žemyn, Jūros link. Dugne lieka
įvairaus dydžio akmenys – rieduliai. Iš kur gi upė išplovė šiuos riedulius?
Ties Didžiąja rėva Akmena ardo dešinįjį šlaitą, atidengdama šioje vietoje gelmėse slūgsančių nuogulų
sluoksnius. Tai skardis – atodanga. Jo aukštis apie 20 metrų. Skardis senokai nugriuvęs, todėl apklotas stora
nuo viršaus nubyrėjusio smėlio danga, taip vadinamu deliuviu. Norėdami ištirti skardį sudarančias nuogulas,
esame priversti nuvalyti deliuvį. Aštuonių metrų aukštyje (matuojant nuo upės vandens lygio) atkasame virš
pilkai rudos morenos žvyro sluoksnelį ir virš jo slūgsančią sluoksniuotą it pyragas storymę. Ją sudaro
šviesesni smėlio ir tamsesni aleurito sluoksneliai, kurių storis 20–30 centimetrų. Viršuje iki pat skardžio
viršaus slūgso nesluoksniuotas smulkus smėlis. Tai – prieledyninių marių nuosėdos. Jos lengvai ardomos ir
netrukdė Akmenos vandenims prasigraužti pro Didžiosios rėvos vietoje buvusią sąsmauką. Didžiausia
kliūtimi buvo kieta pilkai ruda priešpaskutiniojo ledyno palikta morena, kurią Akmenos vandenys pasiekė
išgraužę 30–40 metrų gylio slėnį. Atodangoje šios morenos kraigas (sluoksnio viršus) yra 8 metrų aukštyje,
matuojant nuo upės vandens. Tai rodo, kiek giliai Akmena įsigraužė šioje vietoje į kietą moreną. Būtent iš
jos ir išplovė vagos dugne bei terasoje esančius riedulius. Prieš Didžiąją rėvą buvusi sąsmauka neleido toliau
nuplukdyti išplaunamų riedulių. Taip Akmena šioje vietoje ir sukrovė akmeninį slenkstį, šiandien vadinamą
Didžiąja rėva.
Parengė R. Guobytė

Literatūra
Vanagas. A. 1981. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 408 p.
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Sutartiniai ženklai
Paviršius sudarytas iš paskutiniojo ledyno
paliktos morenos
Prieledyninių marių nuosėdos: molis, aleuritas,
smulkus smėlis
Erozinis palikuonis – moreninė kalva, likusi
Akmenos terasoje ties Didžiąja rėva
Akmenos klonio šlaitų ragai – ledyno tirpsmo
vandens srautų išgraužtos formos
Raguvoti ir griovuoti Akmenos klonio šlaitai
Fliuvioglacialinės terasos (suformuotos ledyno
tirpsmo vandenų srauto)Trečiosios viršsalpinės
Akmenos upės terasos fragmentai
Akmenos upės salpinis slėnis

1 pav. Didžiosios rėvos apylinkių geologinis-geomorfologinis žemėlapis, M 1:10 000
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2A pav. Akmenos klonį „graužę“ ledyno tirpsmo vandeys 2B pav. Senoji Akmenos upė, sukūrusi dabartinį klonio vaizdą
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AKMUO „MILŽINAS“
Sinonimai: Milžinas, Tamošaičių
Adresas: Kernušupio upelio kairioji pakrantė, Pagramančio regioninis parkas, Tamošaičių k.,
Tauragės r.
Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas.
Seniai seniai, kai po žemę vaikščiojo milžinai, jie galėjo judinti didžiulius akmenis, o kartais akmenyse
net palikdavo savo pėdas...
Riedulys pailgas, plokščias, iškilęs virš žemės apie 1,5 m. Jo ilgis apie 5,10 m, plotis apie 3,5–4 m.
Didelė riedulio dalis pasislėpusi po žeme.
Riedulys sudarytas iš juostuoto granito. Panašu, kad granitas susidedantis iš feldšpatų, kvarco ir
biotito, buvo veikiamas vėlesnių aktyvių geologinių procesų, dėl kurių susidarė juostelės ir atsirado
stambesnio grūduotumo granito gislutės.
Paviršuje yra apie 3 cm gylio įdubimas, panašus į didelę kojos pėdą, kurios ilgis per 60 cm, o plotis 20–
25 cm. Tai galėjo būti kitos uolienos intarpas, vėliau suiręs ir išbyrėjęs.
Ledynas riedulį atgabeno iš Skandinavijos, tačiau tikslios vietos nustatyti neįmanoma be specialių
tyrimų. Panašu, kad tai galėjo būti šiaurės vakarų Švedija arba Suomija.

Pėda (nuotr. G. Skridlaitės, 2015)
Parengė G. Skridlaitė
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PAGRAMANČIO ATODANGA
Pagramančio atodanga – tai skardis
kairiajame Akmenos krante Pagramančio miestelio
šiaurinėje dalyje, įspūdingoje upės kilpoje.
Atodangos aukštis – 29–31 m, o ilgis palei upę –
203 m.
Atodanga buvo pirmą kartą detaliai aprašyta
1965 metais geologės B. Rupšlaukytės atliekant
vidutinio mastelio geologinę nuotrauką Tauragės
apylinkėse. Tyrimų duomenys pateikti ataskaitoje,
kuri saugoma Lietuvos geologijos tarnybos
geologiniame fonde (Sidorovič, Rupšlaukytė, 1965
(rusų. k.)).
Vilniaus universiteto profesorius Algirdas
Gaigalas atliko atodangos morenų tyrimus ir
1974 m. rezultatus paskelbė moksliniame leidinyje
„Lietuvos kvartero nuogulų tyrinėjimo klausimai“
(rusų k.).
1 pav. Pagramančio atodangos vieta orthofoto2003 metais Pagramančio regioninis parkas
grafiniame vaizde (1997 m.)
inicijavo didžiųjų Jūros ir Akmenos atodangų
tyrimus. Jų metu atodangos buvo nuvalytos, o jose atsidengiantys sluoksniai – ištirti. Geologinių tyrimų
pagrindu Genių, Jocių, Alangos ir Pagramančio atodangoms buvo parengti informaciniai stendai.
Vietovės gelmių iki 30 m gylio sandara
geriausiai matoma Pagramančio atodangoje.
Nuvalius jos vakarinę dalį, atidengti penki
morenų sluoksniai su juos skiriančių ledyno
tirpsmo vandenų nuogulų sluoksniais (4,
5 pav.). Morenų tyrimų vietos parodytos
2 pav. Pagal gargždo apvalainukų ilgųjų ašių
matavimo duomenis nustatytos morenas
palikusių
ledynų,
atslinkimo
kryptys
(žr. rodykles).

2 pav. Morenų tyrimo vietos vakarinėje
Pagramančio atodangos dalyje. Rodyklės rodo
ledynų atslinkimo kryptis
29

3 pav. Pagramančio atodangoje atsidengiančių
sluoksnių koreliacija
Atodangos sluoksnių aprašymas (2003 m., spalis).
Visi skardyje atsidengiantys sluoksniai aprašyti iš viršaus į
apačią, o morenų sluoksniai dar sunumeruoti raudonai ir
parodyti 3 pav.
1. 0,0–1,0 m
Juostuotas molis - varvos.
2. 1,0–5,2 m
Rusvai pilkas moreninis priesmėlis (1)
(III bl).
3. 5,2–5,7 m
Gelsvai pilkas smulkutis smėlis
4. 5,7–8,5 m
Rusvai pilkas moreninis priesmėlis (2)
(III gr?).
5. 8,5–9,9 m
Pilkas smulkutis smėlis.
6. 9,9–18,8 m
pilkas kietas moreninis priesmėlis(3)
(II md)
7. 18,8–21,8 m pilko moreninio priesmėlio, aleurito ir
molio sluoksnynas (4 pav.).
8. 21,8–29,3 m pilkas kietas moreninis priesmėlis(4)
(II žm).
moreninis
kietas
labai
9. 29,3–30,8 m pilkas
priesmėlis (5),(II dn?) (3 pav. – neparodyta)

Parengė R. Guobytė
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4 pav. Smulkaus smėlio
pleištas antrosios morenos
sluoksnio pade (b): a –
morena, c ir d – sujauktos
varvosarba aleurito ir molio
mikrosluoksniai

5 pav. Sluoksniuota
limnoglacialinė storymė tarp
3 ir 4 morenų: a – pilko
moreninio priesmėlio
sluoksneliai (40, 50, 60, ir
120 cm storio), b – smėlis,
C – aleuritas, d – molis.
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PAGRAMANČIO PILIAKALNIS
Kiti pavadinimai: Pilaitė
Adresas: Pagramantis, Tauragės r.

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Akmenos kairiajame, Gramančio dešiniajame krantuose, ties
jų santaka. Aikštelė trapecinė, pailga Š–P kryptimi, 75 m ilgio; 40 m pločio pietiniame gale, 25 m –
šiauriniame gale. Čia supiltas 25 m ilgio, 3,5m aukščio, 20 m pločio pylimas, kurio išorinis 5 m aukščio šlaitas
leidžiasi į 20 m pločio, 1 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 20 m aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, į vakarinį šlaitą įsirėžusio kelio. Aikštelė dirvonuoja, šlaitai apaugę
lapuočiais medžiais ir krūmais.
Į šiaurę, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos, molio tinko.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia.
Pasiekiamas iš Tauragės–Šilalės plento Pagramantyje, priešais Akmeną pasukus į dešinę (ŠR) Kreivių
keliu ir pavažiavus 400 m (yra dešinėje (į rytus), keliui kylant į kalną.
Lit.: Krzywicki, 1909, p. 38; LAA, p. 122 (Nr. 507)
www.piliakalniai.lt

Nuošliaužos pažeistas Pagramančio piliakalnio šaitas,
2017 m. vasario mėn. (nuotr. V. Mikulėno)
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