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Štai dalyvaujame jau aštuntame kasmetiniame Geologinio paveldo dienos renginyje.
Aiškėja, kad Geologinio paveldo diena tapo gera tradicija ir 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, o
kai kurias ir įgyvendiname.
Geologinio paveldo diena vyksta vis kitame krašte, stengiamės aplankyti ne tik
populiarius objektus, bet ir 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.
Jūsų, Jonas 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 krašte,
• 2016 m. – Anykščių krašte,
• 2017 m. – Panemunėje nuo Vilkijos
iki Rambyno ir palei Jūros upę iki
Pagramančio piliakalnio.
Plačiau http://www.lgt.lt/
Naujienos  Geopaveldo diena.
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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), 2018 m. gegužės 1 d.
Lietuvoje buvo 684 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (iš jų 177 geologiniai,
37 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

https://www.lgt.lt/epaslaugos/
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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
663 geotopus (2018-09-18). Informacija
apie geotopus yra nuolatos papildoma naujų tyrimų duomenimis.
Daugiau apie Geotopus rasite adresu: https://www.
lgt.lt/epaslaugos/  Duomenų gavimas iš sistemų:
Valstybinė geologijos informacinė sistema (GEOLIS) 
Geotopų žemėlapis
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ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA
R. GUOBYTĖ
Salą primenanti Žemaičių aukštuma
(1 pav.) yra viena iš Rytų Baltijos regiono
sališkų aukštumų, tokių kaip Kuršas, Vidzemė (Latvijoje), Sakala, Otepaa (Estijoje). Žemaičių aukštumos vakarinėse ir šiaurinėse
papėdėse plyti Pajūrio, Ventos vidurupio ir
Žiemgalos moreninės lygumos, kurias šiaurėje skiria pietinės Vakarų Kuršo aukštumos
pašlaitės. Pietuose tarp Žemaičių aukštumos
ir Nemuno plyti smėlinga Nemuno žemupio
limnoglacialinė lyguma. Virš aplinkinių lygumų Žemaičių aukštuma iškilusi per 150 m.

Centrinė aukščiausia jos dalis vadinama Vidurio Žemaičių kalvynais yra net 200–
220 m absoliučiame aukštyje. Aukštumą
(plane) sudaro dvi viena kitos atžvilgiu šiaurės–pietų kryptimi perstumtos dalys. Platelių apylinkių kalvynas vadinamas šiauriniu,
o Kražių–Kurtuvėnų – pietiniu. Juos skiria
aukščiausias Vandenskyrinis kalvynas ir Vidurio Žemaičių fliuvioglacialinis duburys, kurio
giliausiose vietose telkšo Biržulio ir Stervo
ežerai. Vandenskyrinio kalvyno „pažibos“ –
Šatrijos keimų masyvas (šiaurinė kalvyno da-

1 pav. Žemaičių aukštumos reljefo modelis (© Lietuvos geologijos tarnyba)
Vidurio Žemaičių kalvynai: T – Takoskyrinis, Tl – Telšių, Vš – Viešvėnų, Tv – Tverų, Kr – Kražių, Ku – Kurtuvėnų.
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lis) ir Girgždutės – Medvėgalio moliu padengtų plokščiakalvių sambūris pietinėje kalvyno
dalyje. Minėtų didkalvių, žemaičių sėkmingai
paverstų piliakalniais viršūnės yra virš 220 m
absoliučiojo aukščio atžymos. Platelių keimų
masyvas, juosiantis Platelių ežerą yra aukščiausia Šiaurinio Vidurio Žemaičių kalvyno
dalis. Masyvų šlaitai ryškiomis keiminių terasų pakopomis žemėja ežero duburio link.
Aukštumos šiaurinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse išsiskiria žemesnės, ne tokios
kalvotos kaip centrinė jos dalis pakopos, pavadintos Vakarų Žemaičių, Rytų Žemaičių ir
Šiaurės Rytų Žemaičių plynaukštėmis. Vakarų Žemaičių plynaukštė – tai vakarinės aukštumos pašlaitės, nuolaidžiai pereinančios į
Vakarų Žemaičių moreninę lygumą. Rietavo apylinkėse plynaukštės paviršiuje ryški
limnoglacialinė dubuma, kurios paviršiaus
abs.a. yra 105–115 m. Dubumą iš vakarų
ir pietų supa kalvotas moreninis ruožas,
vietomis virš dubumos iškylantis 10–15 m
ir žinomas Endriejavo gūbrio vardu. Mosėdžio–Kartenos–Vieviržėnų ruožas išsiskiria
šiaurės–pietų krypties kepališkų kalvų virtinėmis. Kalvos – 5–8 m aukščio, 100–200 m
pločio bei 100–1000 m ilgio, sudarytos iš
moreninio priesmėlio arba dislokuotų fliu-
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vioglacialinių nuogulų branduolyje. Šių kalvų
kilmė dar neišaiškinta, bet tikėtina, kad jos
susidarė nestoro, bet judraus ledyno pakraščio ruože. Šiaurryčių Žemaičių plynaukštės
reljefas ypač kontrastingas. Įvairaus pločio ir
aukščio Vidurio Lietuvos kalvagūbris (šioje
atkarpoje žinomas Sedos kalvagūbrio pavadinimu) juosia plynaukštę iš šiaurės rytų.
Piečiau šio gūbrio iki pat Vidurio Žemaičių
kalvynų papėdžių plyti Plinkšių, Virvytės
ir Užvenčio smėlingos ir molingos limnoglacialinės dubumos. Vakarinėje Rytų Žemaičių plynaukštės dalyje (abipus Dubysos
klonio) plyti moreninė lyguma su vietomis
iškylančiais kalvotais fliuvioglacialiniais ir
moreniniais masyvais, su tarp jų pabirusiais
smulkiais ozais ir keimais, plačiais pelkėtais
duburiais.
Kvartero nuogulų storis beveik visoje Žemaičių aukštumoje yra per 200 m. Čia nustatytos beveik visų Lietuvos teritoriją dengusių ledynų ir kelių tarpledynmečių nuogulos.
Storiausia kvartero nuogulų danga nustatyta Vembūtų apylinkėse: pragręžta net 314 m
storio kvartero nuogulų storymė, bet pokvartero paviršius nepasiektas. Žemaičių
aukštumą supančiose lygumose vyrauja
100–150 m storio kvartero nuogulų danga.
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LUOKĖS MIETELIS
V. MIKULĖNAS

Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių,
Jei pro Luokę kada bekeliausi,
Nepamiršk sustabdyti arklių,
Ir į kalną užlipti aukščiausią.
Maironis
Maironis savo eilėmis nurodė Luokės
miestelio geografinę padėtį ir tvirtai susiejo
jį su Šatrijos kalnu. Šis kalnas yra pavaizduotas ir bendruomenės herbe, ir jos vėliavoje,
ir apdainuojamas J. Misiūnienės sukurtame
Luokės himne.
Nuo Telšių 24 kilometrus į pietryčius nutolusio miestelio vardo kilmę luokės gyventojai
aiškina labai paprastai: žemaitis nuo lokio ar
meškos yra neatsiejamas. Kalbininkas Kazimieras Būga sakė, kad miestelio vardas Luoka
yra kilęs iš kuršių kalbos.
Luokės miestelis minimas jau XIV a. Žinoma, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kunigaikščių Vytauto ir Jogailos iniciatyva
1413 m. Luokės gyventojai buvo krikštijami.
Įsakyta kirtsi šventuosius gojus, gesinti aukurų ugnį. Prievarta apkrikštytieji dar labai ilgai
laikėsi senojo, pagoniško, tikėjimo. Luokiškiai, šalia turintys Šatrijos kalną, ant jo kūreno šventąją ugnį. 1418 m. Žemaičiams sukilus
ir Vytautui pageidaujant, pirmasis Žemaitijos
vyskupas Motiejus perkėlė savo rezidenciją iš
Medininkų į Luokę ir draudė žemaičiams kūrent šventąją ugnį. Bet pagoniška ugnis ant
Šatrijos kalno tebekūrenama ir šiandien.
Panašu, kad 1418 m. Medininkuose bažnyčia jau buvo. Kada tiksliai ir kurioje vietoje
Luokėje buvo pastatyta viena pirmųjų bažnyčių nėra žinoma. M. Valančiaus amžininkas
Vincentas Juzumas rašo, kad pirmoji bažnyčia, stovėjusi ant Šatrijos (kitaip Ketros (Cetros)) kalno ir 1418 m. sukilimo metu buvo sunaikinta. A. Miškinis knygoje „Vakarų Lietuvos
miestai ir miesteliai“ spėja Luokės bažnyčia
buvus šiaurės rytinėje miestelio dalyje, da-

1 pav. Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
(šaltinis Vikipedija, Vilensija nuotr.)

bartinėje Žemaitės gatvėje, kur ir dabar stovi
keletas kryžių. Bet, gali būti, kad bažnyčia stovėjo ant kalnelio, kur dabar yra miestelio kapinės. Ši prielaida grindžiama archiologiniais
radiniais iš XIV–XV a. palaidojimų. 1424 m. į
Žemaičius atvykęs vyskupas Dziržgavičius jau
rado Luokės bažnyčią (B. Kviklys „Lietuvių
enciklopedija“). Luokė ilgą laiką buvo viena
didžiausių ir svarbiausių Žemaitijos vietovių,
Luokės parapijos klebonai dažniausiai būdavo Varnių prelatai. Ji nedaug nusileido Medininkams.
Senoji bažnyčia, galimas daiktas, sudegė dar prieš XVII a. vidurio karą. Dabartinė,
Luokės bažnyčia stovi kitoje vietoje, nei stovėjo senoji. Kada ši bažnyčia galėjo būti pastatyta, tikslių duomenų nėra. Spėjama, kad
naują (t. y. dabartinę), jos vietą, – nedidelę
kalvą, vyskupui priklausiusios dvaro sodybos
plote, – rodo Luokės ženklas 1613 m. LDK žemėlapyje. Todėl manoma, kad 1613 m. šioje
vietoje bažnyčia jau stovėjo. Iš išlikusių šaltinių, matyti, kad dabartinė bažnyčia Luokėje
yra penkta, o gal net ir šešta. Vyskupo Jurgio
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2 pav. Miestelio centrinė dalis, atstatyta po 1934 m. gaisro. XX a. 4 dešimtmečio nuotrauka
(šaltinis delcampe.net)

Tiškevičiaus (valdė 1633– 1649 m.) statyta
bažnyčia sugriuvo nuo senumo, 1675 m. statyta bažnyčia sudegė per miestelio gaisrą.
Vėliau savo lėšomis bažnyčią atstatė vyskupas Kazimieras Pacas (valdė vyskupiją 1667–
1695). Po 1710 m. maro, kai Žemaitijoje labai
sumažėjo gyventojų skaičius ir sumenko Luokės parapijos pajamos, 1746 m. savo žinion
bažnyčią perėmė vyskupas Antanas Tiškevičius. 1778 m. vyskupui Jonui Lopacinskiui
vadovaujant, buvo pabaigta statyti (atstatyta) iki šiol tebestovinti medinė Visų Šventųjų
Luokės bažnyčia. 1867 m. pastatytas bažnyčios bokštelis, o 1899 m. prie bažnyčios iškilo
medinė varpinė. Nuo 2005 metų Luokės Visų
Šventųjų bažnyčios kompleksas saugomas
valstybės. Jis išsidėstęs ant kalvelės, Telšių
gatvėje.
Garsūs Luokės istorijoje abiejų XIX a. vykusių sukilimų įvykiai. 1831 m. prie Luokės
vyko sukilėlių ir caro kariuomenės mūšiai, o
kunigas Justinas Siesickis už 1863 m. birželio
12 d. bažnyčioje lietuviškai perskaitytą sukilėlių atsišaukimą, po sukilimo pralaimėjimo
buvo ištremtas į Sibirą. Sukilėlių rėmimu buvo
apkaltinti ir į Sibirą ištremti Luokės klebonas
Kazimieras Chromanskis, vikaras Vincas Lukoševičius, Domininkas Kozickis. Po sukilimo
miestelyje uždaryta parapinė mokykla.
Per visą savo istoriją Luokė garsėjo turgumis, prekyba, turėjo net savo svorio vienetą –
Luokės matą. XIX a. Luokėje veikė dvi mokyklos – caro valdžios ir parapinė.
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XIX a. Luokė pagarsėjo žinomu svieto lygintoju Tadu Blinda, žinomo pokarinio kino
filmo personažu. Iš pradžių T. Blinda buvo
net Luokės seniūnu, vėliau jis susikivirčijo su
dvarininku Oginskiu, tad turėjo pasitraukti į
Bivainių miškus. Su jį parėmusiais kaimynais
puldinėjo ponus, bet ir paprastų žmogelių
nesigailėjo, todėl buvo jų pačių per Luokės
turgų nulinčiuotas.
XX a. tarpukario laikotarpiu Luokė tapo
valsčiaus centru. Buvo sutvarkytas gatvių apšvietimas, pastatyta naujų mūrinių pastatų,
veikė paštas, pradžios mokykla, biblioteka,
policijos nuovada, girininkija, elektrinė, plytinė.
Antrojo pasaulinio karo metais likviduota
žydų bendruomenė. Po karo apylinkėse iki
pat 1953 m. veikė lietuvių partizanų „Šatrijos“
apygardos kovotojai. Miestelio širdis – Laisvės paminklas – apie 1950-uosius buvo nugriautas ir čia pat užkastas. Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, paminklą mėginta atkasti.
Tačiau jo būklė pasirodė esanti labai prasta,
paminklas buvo labai suniokotas, todėl buvo
pagaminta granitinė paminklo kopija, kuri pastatyta tarsi paminklas paminklui.
Sovietmečiu Luokė buvo kolūkio centras.
Išlikusi autentiška miestelio planinė – erdvinė struktūra su senaisiais pastatais paskelbta
urbanistiniu draustiniu.
Šaltiniai: https://lt.wikipedia.org; https://www.delfi.lt/
keliones; samogitia.mch.mii.lt; www.miestai.net
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ŠATRIJA
R. GUOBYTĖ
Adresas:
Telšių r. sav., Luokės sen., Pašatrijos k.
Šatrijos kraštovaizdžio draustinis
Koordinatės: 409777, 6194109 (LKS 94)

„Kartą ėjo milžinas, prisipilęs kišenes žemės,
ir pavargo. Tada jis atsigulė pailsėti. Kada anas
užmigo, pelės pragraužė kišenes. Milžinas atsibudo ir pamatė, kad jo kišenės pragraužtos. Kai
išbiro žemės, milžinas labai supyko ant pelių ir
sušuko:
– Ak jūs nenaudėlės, kaip duosiu su šatra!
Nuo to laiko kalnas ir vadinasi Šatrijos kalnu.
Šatrija – tai viena aukščiausių (228,7 m
virš jūros lygio) Žemaičių aukštumos kalvų
(1 pav.).

Šatrija, būdama takoskyrinio masyvo šiauriniu smaigaliu, savo pečiais atliko ir ledoskyros vaidmenį. Palyginus absoliutų Šatrijos
viršūnės aukštį su šalia esančiomis apylinkėmis, matyti, kad čia santykinis aukštis artimas
100 metrų (2 pav.). Besižvalgant nuo Šatrijos
į aplinkinius tolius susidaro jau ne kalvų, o
kalnų įspūdis. Alpinių pievų įspūdį sustiprina
Šatrijos šlaituose vietinių gyventojų ganomos
avių bandos.
Remiantis Šatrijos kalvos žemesniojoje
(vakarinėje) viršūnėje išgręžto 236,6 metrų
gręžinio pjūviu galima pažvelgti į kalvos vidų

1 pav. Šatrijos kalva iš oro (R. Jarockio nuotr.)
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2 pav. Šatrijos apylinkių topografinis žemėlapis

ir dar giliau. Pasirodo, kad prieš pirmuosius
apledėjimus šis kraštas buvo įvairių procesų ardomas ir lyginamas. Ties Šatrija nustatytas ir palaidotas slėnis, kurį dengia storas
priemolio klodas, kurį šiose apylinkėse paliko
didžiausias Europoje buvęs ledynas. O štai
po paskutiniojo apledėjimo pirmosios stadijos kalvos viršūnė jau buvo apie 212 metrų virš dabartinio jūros lygio. Kitos stadijos
metu ledynas dviem plaštakom apglėbė jau
egzistavusį aukštumos branduolį, ant kalvos
uždėjo tik keliolikos metrų storio moreninio
priesmėlio kepurę su juostuoto molio tarpsluoksniu (2 pav.).
Sluoksniuotą Šatrijos kalvos struktūrą galėjo nulemti tiek greita nuosėdų klostymosi
sąlygų kaita, tiek stiprus glaciotektonikos poveikis.
Archeologinių tyrinėjimų medžiaga liudija, kad netoli Šatrijos gyventa jau mezolito
laikais. Apylinkėse rasti to laikotarpio gremžtukai, žeberklų ašmenėliai, retušuotos skeltės, daug skaldytų titnagų, smulkiai dantytas
raginis žeberklas, raginis ietigalis kūgine vir-
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šūne, įvairiausi akmeniniai ir titnaginiai kirviai. Žalvario amžiaus radinių aptikta Žarėnų
apylinkėje Paplienijos kaime bei Janapolės
apylinkėje prie Patilčio kaimo. Apylinkėse didelė piliakalnių koncentracija. Tai Getautės ir
Viešvėnų, Eidžiotų ir Sėbų, Biržuvėnų ir Šatrijos piliakalniai. Kalbant apie pastarąjį, jo vakarinis ir rytinis šlaitai statūs. Viršūnė plokščia ir beveik apskrita, 60–65 m skersmens,
kiek aukštesniu šiauriniu kraštu. Jo pietiniame krašte matyti pylimo pėdsakai. Šlaituose
būta griovių ir pylimų, kurie dabar virtę neplačiomis terasomis. Piliakalnis buvo kasinėtas. Aptiktos grublėtosios keramikos puodų
šukės, beveik kelių tūkstančių metų senumo
laikus siekiantys grūdų trintuvų akmenys, žalvariniai papuošalai, amuletas iš didelės šerno
ilties, įdomiai susukta geležinė yla, o taip pat
senosios metalurgijos pėdsakai (gargažės,
šlakas, išlydyti ir paruošti gamybai geležies
gabalai, geriamieji puodeliai, židiniai plūkto
molio padais, moliniai, vadinamieji Djakovo
tipo svoreliai. XVI amžiuje įrodinėta čia buvus
senojo lietuvių tikėjimo centrų, kuriuos Vy-
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3 pav. Geologinis pjūvis per Šatrijos taskoskyrinį masyvą (sudarė A. Jusienė)

tautas ir Jogaila sunaikino, įvedus krikščionybę ir 1416 metais Luokėje pastačius bažnyčią.
Vyskupas Motiejus Valančius savo „Žemaičių
vyskupystėje“ mini Šatriją, kurioje, pagal jį,
buvusi maldykla su dieną ir naktį kūrenama
šventąja ugnimi. Iš didesnių arčiau esančių
miestelių – tai Luokė, rašytiniuose šaltiniuose
minima nuo XIV a. Tai garsus Žemaitijos prekybos centras, pasižymėjęs turgais, 1790 m.
gavęs prekybines privilegijas, daug metų
priklausęs žemaičių vyskupams ir kunigaikščiams Oginskiams, kelis kartus degęs, bet vėl
atstatytas.

Vaizdinga apylinkių gamta, įspūdingoji
Šatrijos kalva ir piliakalnis savo paslaptimis
viliojo ne tik gamtininkus, archeologus, istorijos tyrinėtojus, bet ir menininkus. Tarp dailės
darbų, kuriuose įamžinta Šatrija, paminėtini
Antano Žmuidzinavičiaus, Lelijos Bičiūnaitės, Adolfo Kišono, Kazio Kęstučio Šiaulyčio ir
kitų dailininkų kūriniai. Savo posmus Šatrijai
skyrė ne tik Maironis, bet ir Stasys Anglickis,
Kazys Bradūnas, Apolinaras Bogdanas, Birutė
Baltrušaitytė, Eduardas Mieželaitis, daug kitų
meninio žodžio meistrų.
Pagal V. Baltrūną (2006) Unikalios Lietuvos vietovės.
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TELŠIŲ KALNAI
R. GUOBYTĖ

„Vilniaus kalva – Zakso kalva – Insulos kalva – Malūnų kalva – Žalioji kalva – Kiaulės kalva – Bobės
kalva. Legendos porina, kad Telšius įkūrė žemaičių didvyris Džiugas Telšys. Telšiai – lyg Roma, ant septynių kalvų. Tad ir pabandykime pakeliauti visomis kalvomis, o gal jų atrasime dar daugiau.

1 pav. Telšių miesto apylinkių reljefo modelis

Kelionę pradėkime nuo Vilniaus (1) kalvos, ant kurios stovi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia (Šviesos g. 2, Telšiai), telšiškių vadinama mažąja bažnytėle. Ji įkurta 1536 m. karaliaus Žygimanto I. Sena medinė parapijos bažnytėlė ne kartą yra degusi ir perstatinėta. Nuo Vilniaus kalvelės
matosi Zakso (2) kalva, dar kitaip vadinamas Zakso kalnu, toliau lipame į aukščiausią Insulos (3)
kalvą, ant kurios stovi įspūdingi sakraliniai objektai: Katedra, seminarija, vyskupų rūmai. Nuo Insulos
kalvos pasuksime link Malūnų kalvos (4). Ji taip vadinama, nes senais laikais čia stovėjo malūnas.
Šiandien ant jos rasime šv. Mikalojaus cerkvę (Žalgirio g. 8). Tai – vienintelė kubizmo stiliaus cerkvė Lietuvoje. Toliau vykstame prie Žaliosios kalvos (5), ant kurios Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai). Įkurtas 1932 m. žemaičių senovės mėgėjų draugijos ALKA. Šiuo metu tai garsus
Žemaitijos muziejus sukaupęs daug vertingų eksponatų. Kita – Kiaulės kalva (6), esanti Kosmonautų
gatvėje. Bobės kalva (7) ten, kur šiuo metu yra senosios kapinės“– tokį pasakojimą apie Telšių kalvas
randame internete.
Štai ką apie jas mums gali papasakoti reljefas bei jį sudarančios nuogulos.
Žiūrėdami į Telšių miesto apylinkių reljefo
modelį (1 pav.) matome, kad ež. Mastis telkšo
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įvairiai kalvotame ir banguotame pažemėjime. Reljefas ir kalvos jo paviršiuje aukštėja vakarų kryptimi ir Paragiai, Džiuginėnai, Siraičiai
užkopę į kalvyną, kurio paviršius yra 160–180 m
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absoliučiajame aukštyje. Depresiją, kurioje
įsikūrę Telšiai, suformavo Virvytės ledyninis
liežuvis – vienas iš keleto, kuriems ištirpus
Žemaičių aukštumos nuošlaitėse liko ledyno
liežuvių glaciodepresijos.
Virvytės ledyno liežuvis tirpdamas supleišėjo, sutrūkinėjo – tapo negyvu, arba mirusiu ledynu. Į plyšius ir ertmes ledyno tirpsmo
vandenys priplovė įvairaus smėlio ir žvyro,
kuris, ledui ištirpus liko kūpsoti įvairaus aukščio kalvų pavidalu. Tokios kalvos vadinamos
keimais. Taigi, Vilniaus, Bobės ir Zakso kalvos – tai keimai. Kitos Telšių kalvos sudarytos
daugiausia iš moreninio priesmėlio. Šios moreninės kalvos – tai ledyno pade susikaupusi
nuotrupinė medžiaga, kuri, ledynui ištirpus,
suformavo įvairaus aukščio morenines kalvas. Į vakarus nuo ežero 120–125 m absoliučiajame aukštyje plyti smėliu apklotos prieledyninių baseinų lygumos (2 pav.).

Vilniaus kalvos aukštis yra 20–22 m (matuojant nuo Vilniaus kelio), kalvos viršūnė yra
152 m absoliučiajame aukštyje.
Zakso kalvos aukštis – 10–12 m, jos viršūnės absoliutusis aukštis yra 139 m.
Insulos kalvos aukštis yra 10–12 m, jos
paviršiaus abs.a yra 156 m.
Malūnų kalva yra 10–13 m aukščio, jos
paviršius yra 155 m abs.a.
Žaliosios kalvos aukštis yra 10 m (nuo ežero pusės), jos paviršius yra 136 m virš jūros
vandens lygio.
Kiaulės kalvos aukštis yra 8–10 m, jos paviršius yra 138 m absoliučiajame aukštyje.
Bobės kalva yra aukščiausias Telšių kalnas, Jo aukštis yra 16–22 m. Kalva viršūnė iškilusi 162 m virš jūros vandens lygio.

2 pav. Telšių apylinkių kvartero geologinis žemėlapis

15

ŽEMAITĖJĖS GEOLUOGĖNI PAVELDA SLIEPĖNĒ

DYBURIŲ ATODANGA
A. DAMUŠYTĖ
Adresas:
Plungės r. sav., Šateikių sen., Dyburių k.
Salantų regioninis parkas
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas nuo 2005
Koordinatės: 349890, 6203228 (LKS 94)

Dyburių atodanga atsidengia kairiajame Minijos krante.
Jos plotis – 30 m; aukštis – 33 m.
Dyburių atodanga – tai viena iš įspūdingiausių Minijos upės slėnyje esančių atodangų.
Nuo jos viršuje įrengtos apžvalgos aikštelės galima pasigrožėti nuostabiu reginiu atsiveriančiu į Minijos senslėnį.

1 pav. Deformacinės struktūros (A. Damušytės nuotr., 2018)

Atodangos aprašas iš viršaus į apačią:
0,0–0,2 (p IV) – dirvožemis;
0,2–0,6 (lg III nm) – smėlis rudai geltonas, smulkutis (sluoksnis atsekamas visoje
atodangoje);
0,6–2,4 (g III nm) – priesmėlis moreninis geltonai rudas, su žvirgždu ir gargždu.
Int. 0,6–1,9 m priesmėlis birus, išdūlėjęs.
Sluoksnio pade slūgso rudas žvirgždingas
smėlis, stipriai molingas (iki 0,2–0,3 m storio, atsekamas visoje atodangoje);
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2,4–2,5 (g(lg) III nm) – smėlis geltonas,
smulkus, gerai išrūšiuotas, su glaciodislokavimo pėdsakais (sprūdžiai, kampinės nedarnos). Sutinkamas tik dešinėje (žvelgiant iš
upės pusės) atodangos dalyje;
2,5–4,8 (g(d) III nm) – priesmėlis moreninis, pilkas iki rudai pilko, masyvus, su
žvirgždu, gargždu ir rieduliais. Sluoksnyje sutinkamos smėlio bei žvirgždo linzės (ilgis iki
30 cm, storis iki 10 cm);
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4,8–5,9 (g(d) III nm) – smėlis geltonas,
nuo smulkaus iki rupaus bei žvirgždingo, su
rudai pilko moreninio priesmėlio linzėmis.
Chaotiškai slūgsančios nuogulos (glaciodislokacija);
5,9–6,3 (g(d) III nm) – priesmėlis moreninis, pilkai rudas iki rudai pilko, masyvus,
kompaktiškas, su žvirgždu ir gargždu (atodangoje slūgso įstrižai);
6,3–6,42 (lg II ?) – smėlis pilkas, smulkutis, gerai išrūšiuotas, pade 2 cm storio moreninio priemolio sluoksnelis;
6,42–6,54 (lg II ?) – smėlis nuo šviesiai
pilko iki šviesiai geltono, įvairaus rupumo vyraujant vidutiniam, subhorizontaliai
sluoksniuotas;
6,54–6,84 (lg II ?) – smėlis geltonas, vidutinio rupumo, gerai išrūšiuotas, masyvios
tekstūros;
6,84–7,8 (g II ?) – priesmėlis moreninis,
nuo rudo iki rausvai rudo, masyvus, kompaktiškas, su žvirgždu ir gargždu;
7,8–8,2 (lg II ?) – smėlis pilkas, smulkutis,
aleuritinis, masyvus;
8,2–8,7 (lg II ?) – aleuritas, tamsiai pilkas,
masyvus, sluoksnio apačioje pereinantis į
aleuritingą molį;
8,7–9,3 (lg II ?) – smėlis geltonai rudas,
smulkutis, aleuritingas, su balto smulkučio
smėlio linzėmis (periglacialinio poveikio
pėdsakai?);
9,3–11,6 (lg II ?) – sudėtingai sluoksniuota geltono smulkaus bei smulkučio aleuritingo smėlio storymė (periglacialinio poveikio
pėdsakai?);
11,6–12,8 (f II ?) – smėlis nuo šviesiai
pilko iki šviesiai geltono, gerai išrūšiuotas,
įstrižai sluoksniuotas. Vietomis sutinkami
Iš šios atodangos tarpmoreninio smėlio
ir aleurito tarpsluoksnio (gylis 18,7–19,3 m)
buvo paimti septyni mėginiai žiedadulkių ir
sporų analizei. Nuosėdose kvartero amžiaus
žiedadulkių ir sporų mažai, kiek daugiau ap-

įvairaus rupumo, blogai išrūšiuoto smėlio
tarpsluoksniai (iki 2 cm storio);
12,8–13,3 (f II ?) – smėlis geltonas, įvairaus rupumo, prastai išrūšiuotas, įstrižai
sluoksniuotas, su pavieniu žvirgždu;
13,3–16,5 (f II ?) – smėlis nuo šviesiai
geltono iki rudo (stipriai limonitizuotas),
nuo smulkaus iki vidutinio rupumo, įstrižai
sluoksniuotas, su kampinėmis nedarnomis.
Apatinėje sluoksnio dalyje atskiri sluoksneliai sucementuoti limonitu, sutinkamos limonito konkrecijos. Sluoksnio pade slūgso
6 cm storio limonitu cementuoto smiltainio
tarpsluoksnis, o po juo – 5 cm storio žvirgždo-gargždo sluoksnelis;
16,5–18,7 (g II ?) – priesmėlis moreninis,
viršutinėje dalyje raudonai rudas, giliau pereinantis į rudai pilką, masyvus , kompaktiškas, su žvirgždu, gargždu ir rieduliais;
18,7–19,3 (l II bt?) – aleuritas tamsiai pilkas, masyvus su pilko smulkaus ir smulkučio
smėlio tarpsluoksniais, su medienos plaušų
bei smulkiadispersinės organinės medžiagos
priemaiša;
19,3–25,0 (g II dn?) – priesmėlis moreninis, tamsiai pilkas, masyvus, kompaktiškas,
su žvirgždu ir gargždu;
25,0–25,4 (g (lg) II dn?) – smėlis geltonai
pilkas iki pilko, smulkus, su glaciodislokacijų
pėdsakais; 25,4–26,9 (lg II dz?) – aleuritas,
rudai pilkas, sub-horizontaliai mikrosluoksniuotas, labai kompaktiškas;
26,9–28,7 (lg II dz?) – aleuritas tamsiai
pilkas, vietomis iki melsvai pilko, masyvus,
labai kompaktiškas;
28,7–33,0 (g II dz?) – priesmėlis moreninis, tamsiai pilkas iki rudai pilko, ypač kompaktiškas, su žvirgždu ir gargždu.
Aprašė A. Bitinas

atinėje sluoksnio dalyje. Jos išlikusios gerai.
Tarpe žiedadulkių vyrauja pušies, eglės, beržo ir alksnio. Taip pat rasta kėnio žiedadulkių.
Žolinių augalų rūšinė įvairovė nedidelė. Tarpe
jų vyrauja kiečio ir viksvinių žolių žiedadul-
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2 pav. Tiriamieji darbai Dyburių atodangoje (M. Pisarska-Jamroży nuotr., 2018)

kės. Tarpe sporinių augalų vyrauja paparčių
ir kiminų sporos. Taip pat rastos pavienės
osmundos sporos. Nuosėdose rastas didelis
kiekis prekvartero – terciaro, juros ir kreidos
perioduose augusių augalų žiedadulkių ir
sporų.
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Pagal gautus sporų-žiedadulkių analizės duomenis tiksliai pasakyti apie nuosėdų
klostymosi amžių neįmanoma, nes dalis žiedadulkių ir sporų yra perklostytos. Aleuritai
su smėlio tarpsluoksniais susiklostė esant šaltoms ir drėgnoms klimatinėms sąlygoms.
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CIGONALIŲ ATODANGA
A. JUSIENĖ
Adresas:
Kretingos r. sav., Kartenos sen., Cigonalių k.
Salantų regioninis parkas,
Koordinatės: 348124, 6203513 (LKS 94)

Atodanga atsidengia kairiajame Minijos
krante, antros viršsalpinės terasos šlaite. Atodangos plotis – 25 m; aukštis – 5,5 m; absoliutusis aukštis – 39,7 m.

Atodangoje, vienoje iš nedaugelio Lietuvoje, atsidengia Medininkų (vidurinis pleistocenas) pilkas moreninis priemolis, labai
kietas, kompaktiškas, su žvirgždu ir gargždu iki 3% (1 pav.). Priemolis nueina gilyn po
vandeniu (3 pav.). Atodangoje atlikti žvirgždo
ir gargždo ilgųjų ašių matavimai (2 pav.) parodė, kad ilgosios ašys neturi jokios aiškiau
išreikštos orientacijos, t.y. kad morena yra
abliacinė.

1 pav. Medininkų morena Cigonalių atodangoje
(A. Jusienės nuotr. 2012)

2 pav. Moreninio priemolio žvirgždo ir gargždo ilgųjų
ašių orientacija

3 pav. Medininkų morenos karnizas (V. Mikulėno nuotr., 2018)
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KALNALIO APŽVALGOS BOKŠTAS
V. MIKULĖNAS
Adresas:
M. Valančiaus g. 10, Kalnalis, Imbarės sen., Kretingos r.
Koordinatės: 346709, 6212044 (LKS 94)

Kalnalis įsikūręs vaizdingoje vietovėje,
apjuostoje plačių Salanto ir Kūlupio slėnių.
Kalnalio apžvalgos bokštas yra 15 m aukščio,
pastatytas 2006 m. Nuo jo atsiveria nuostabi
Salanto upės slėnio panorama su tolumoje
besistiebiančiais Salantų bažnyčios bokštais ir
didingai stūksančiu Imbarės piliakalniu.
Link bokšto, nuo automobilių stovėjimo
aikštelės ties Šv. Lauryno bažnyčia, veda pėsčiųjų takas, kryptį nurodo medinės rodyklės.
Pakeliui susipažinkite su dabartine medine
Kalnalio bažnyčia ir varpine, kurių bokštus
puošia ornamentuoti, ažūriniai, kalvio darbo
kryžiai. Kadaise, čia, kunigaikščio Oginskio statytoje pirmoje bažnyčioje buvo pakrikštytas
būsimas vyskupas Motiejus Valančius.

Imbarės piliakalnis (V. Mikulėno nuotr.)

20

(Nuotr. iš Kretingos r. savivaldybės archyvo)
Šaltiniai: http://www.kretingosturizmas.info/lt/,
https://www.delfi.lt/keliones/
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ŠAUKLIŲ RIEDULYNAS
R. GUOBYTĖ
Adresas:
Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Šauklių k.
Salantų regioninis parkas, Valstybinis geologinis draustinis.
Koordinatės: 350594, 6223841 (LKS 94)

Keturi draustiniais paskelbti riedulynai –
Šauklių, Kulalių, Igarių ir Erlėnų – yra Vakarų
Žemaičių plynaukštės papėdėse įrėžto Erlos–
Salanto–Minijos klonio dugne bei terasuotuose šlaituose (1 pav.).
Gražiausias iš keturių – Šauklių riedulynas
(2 pav.), dar vadinamas riedulynu kadagynu,
draustiniu paskelbtas 1971 m. Jo plotas –
79 ha (pagal Salantų RP duomenis).

„Draustinio akmeningąjį nedirbamą lauką, vietinių gyventojų seniai vadinamą Šauk
line...“ – rašo A. Linčius 1990 m. išleistoje jo
knygelėje „Lietuvos geologiniai draustiniai“.
Šauklių riedulyno rieduliai kūpso moreninėje lygumoje, kurios paviršiaus absoliutusis
aukštis yra 50–60 m ir žemėja į šiaurvakarius.
Draustinio teritorija iš šiaurryčių į pietvakarius vingiuoja bevardis kairysis Erlos intakas.
Jo vaga – pelkėta ir klampi.

1 pav. Mosėdžio apylinkių geomorfologinis žemėlapis (sudarė R.Guobytė)
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2 pav. Šauklių riedulyno teritorija (raudona linija)
ortofoto žemėlapyje

4 pav. Apžvalgos bokštas Šauklių riedulyne
(V. Mikulėno nuotr.)

3 pav. Mėginio ėmimas kosmogeniniam datavimui.
(A. Bitino nuotr. 2004)

Šauklių ir kitų riedulynų bei gausybės didžiulių riedulių atsiradimas Mosėdžio apylinkėse sietinas su Erlos–Salanto–Minijos klonio
kilmės istorija. Klonio susidarymo laikas – vėlyvasis ledynmetis. Pradėjus intensyviai tirpti
paskutiniojo apledėjimo jauniausio antslinkio
(vadinamo Šiaurės Lietuvos faze) ledui, šiauriau Mosėdžio tarp ledų pasitvenkė prieledyniniai ežerai. Jų vandenys turėjo tik vieną kelią –
nutekėti į pietus, nes rytuose stūksojo iš ledų
išsilaisvinusi Žemaičių aukštuma, o vakaruose
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ir šiaurėje dar tebegyvavo ledynas. Aptirpusio
senesnio antslinkio (vadinamo Vidurio Lietuvos faze) ledyno plyšiais šiaurinių prieledyninių ežerų vandenys plūdo į pietus, savo kelyje
skobdami platų klonį, tuo pačiu klonio dugne
bei jo paslėnio ruožuose atidengdami riedulių
sankaupas. Šauklynėje žemės paviršiuje ar vos
prasikišę iš rausvai rudo moreninio priemolio
rieduliai aptinkami kas 5–15 m. Daug jų yra giliai po dirva. Riedulių dydis – 0,3–3,0 m. Vyrauja įvairios sudėties granitai. 2006 metais kosmogeninio datavimo metodu (10Be) buvo tirti
penki Salantų regioninio parko rieduliai, du iš
jų – Šauklių riedulyne (3 pav.). Nustatyta, kad
jų viršūnės iš po ledo išlindo prieš 13–15 tūkst.
metų. Tai liudija, kad ledynas tuo laiku šiose
apylinkėse jau buvo ištirpęs.
Šauklių riedulyno kraštovaizdis primena
užpoliarės tundrą. „Čia lauko akmenų tiek
daug, kad tarp jų, apkerpėjusių ir samanomis
aptekusių, apsivijusių tankios žolės kuokštais,
bruknienojais, prisidengusių… kadagiais, varganomis pušaitėmis ir eglaitėmis, tenka kone
paknopstom sliūkinti, vis pasidairant, ar kur
atokaitoje klastinga rainoji nesnūduriuoja.“ –
rašo A. Linčius.
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MEDSĖDŽIŲ PLOKŠČIAKALVĖ
A. JUSIENĖ
Adresas:
Medsėdžių km., Platelių sen., Plungės r. sav.
Žemaitijos nacionalinis parkas, Medsėdžių geomorfologinis draustinis.
Koordinatės: 363290, 6216166 (LKS 94)

Žemaitijos nacionaliniame parke maždaug
pusantro kilometro į vakarus nuo Platelių
ežero stūkso įspūdingo dydžio Medsėdžių
plokščiakalvė. Tai netaisyklingos formos kalva plokščiu paviršiumi, kurios plotis daugiau
nei 1 kilometras, o ilgis siekia 1,8 km. Kalvos paviršiaus absoliutusis aukštis kinta nuo
170 m (pietinėje dalyje) iki 180 m (šiaurinėje

dalyje). Plokščiakalvės santykinis aukštis siekia 26 metrus, jos vakarinis šlaitas gerokai
aukštesnis, nes papėdėje plyti smėlingas,
vietomis užpelkėjęs limnoglacialinis duburys.
Rytinis plokščiakalvės šlaitas kiek žemesnis –
13–15 metrų, kadangi čia ji ribojasi su kalvotais, iš žvirgždingo smėlio suklotais fliuvioglacialiniais vidinio ledo dariniais (1 pav.).

1 pav. Medsėdžių plokščiakalvės apylinkių geologinė-geomorfologinė schema (sudarė A. Jusienė)
Sutartiniai ženklai: 1 – nenustatyto tipo pelkių durpės, 2 – žemapelkių durpės, 3 – upelio slėnis, 4 – šlaitų nuogulos,
5 – griovos ir raguvos, 6 – Nemuno ledyno moreniniai kraštiniai dariniai, 7 – Medininkų ledyno moreniniai kraštiniai
dariniai, 8 – vidinio ledo nuogulos, 9 – Medininkų ledyno kraštiniai dariniai, suklostyti tekančio tirpsmo vandens,
10 – plokščiakalvių nuogulos, 11 – limnoglacialinių keiminių terasų nuosėdos, 12 – prieledyninių ežerų nuosėdos;
13 – smulkus smėlis, 14 – smulkutis smėlis, 15 – aleuritingas smėlis, 16 – aleuritinis smėlis, 17 – aleuritingas-molingas
smėlis, 18 – molis, 19 – žvirgždingas smėlis, 20 – limnoglacialinė plokščiakalvė, 21 – moreninė kalva,
22 – fliuvioglacialinė kalva, gūbrys, 23 – paviršiaus aukštis (m) virš jūros vandens lygio, 24 – 1Medsėdžių piliakalnis,
2
atragiai Dvyniai.
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Medsėdžių plokščiakalvė gerokai iškilusi
virš aplinkinio kraštinių darinių reljefo. Plokščiakalvių susidarymas yra gana sudėtingas
procesas. Egzistuoja keletas jų susiformavimo
hipotezių. Viena paskutiniųjų gana detaliai
aprašyta A. Bitino 2011 m. išleistoje monografijoje „Paskutinis ledynmetis rytinės Baltijos
regione“. Autorius teigia, jog plokščiakalvės susidaro tada, kai ant jau susiformavusios kalvos
pakartotinai užslenka ledyno masės. Jos pirmiausia pradeda tirpti virš tos kalvos (čia ploniausias ir labiausiai sueižėjęs ledo sluoksnis).
Atsiradusioje ledo protirpoje vėliau pasitvenkia ledo tirpsmo vanduo. Šio laikino baseino
dugne nusėda molis, aleuritas, smulkutis smėlis, kurie visiškai ištirpus ledynui lieka slūgsoti
ant buvusios kalvos viršaus, taip suformuodami plokščiaviršūnę kalvą, kurios stuomenį
sudaro senesnės, dažniausiai moreninės, nuogulos. Tai labai supaprastinta šių reljefo formų
susidarymo versija. Manome, kad Medsėdžių
plokščiakalvė (ir greta jos esančios kitos ma-

žesnės) susidarė Vėlyvojo Nemuno laikotarpiu
ledyniniams srautams iš vakarų įsiskverbus
gana toli į Medininkų ledyno palikto kalvyno
sritis. Ledyno masės kai kur nuardė senesnius
darinius, kai kur suklojo naujus kraštinius darinius ar patvenkė ledo tirpsmo vandenis ir
sudarė sąlygas formuotis plokščiakalvėms ir
keiminėms terasoms ant įšalusių senesnių kalvų viršaus ar jų šlaitų. Plokščiakalvės paviršius
yra dviejuose skirtinguose hipsometriniuose
lygiuose – 180 ir 170 m. Galima daryti prielaidą, kad anksčiau minėtas baseinas nusidrenavo ne vienu metu, o per du etapus arba čia
buvo pasitvenkę du skirtingo vandens lygio
limnoglacialiniai baseinai. Dar viena šios unikalios kalvos ypatybė yra ta, kad beveik aplink
visą kalvą plyti siaura limnoglacialinė keiminė
terasa, susiformavusi ant plokščiakalvės šlaito.
Tai nustatyti pavyko atsiradus galimybei naudoti LIDAR (lazerinio erdvinio žemės paviršiaus
skenavimo) duomenis ir sekliais gręžiniais patikrinus vietovėje (2 pav.).

2 pav. Medsėdžių plokščiakalvės erdvinis reljefo modelis (sudarė V. Minkevičius)
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Keiminės terasos paviršius yra 154 m (vakarinėje kalvos pusėje) ir 164–167 m (rytinėje
ir pietinėje pusėse) absoliučiajame aukštyje, o
plotis siekia iki 50 metrų. Limnoglacialinės keiminės terasos formuojasi tada, kai tarp ledo ir
kokios nors pakilumos šlaito pasitvenkia ledo
tirpsmo vanduo. Jame nusėda nuosėdos, kurios vėliau, ledui ištirpus ir vandeniui ištekėjus,
lieka slūgsoti ant pakilumos šlaito taip suformuodamos pailgą aikštelę plokščiu paviršiumi – terasą. Medsėdžių plokščiakalvės šlaitai,
ypač pietinis ir vakarinis gausiai suardyti senųjų griovų ir raguvų. Dalies jų žiotys atsiveria į
limnoglacialinę keiminę terasą ir ties raguvų
žiotimis nėra išnašų kūgių. Tai liudija jas susidarius dar tada, kada čia buvo ledas arba jau
pasitvenkęs vanduo.
2015 metais ant plokščiakalvės atrastas piliakalnis su priešpiliu. Medsėdžių piliakalnis yra
limnoglacialinės plokščiakalvės pietuose tarp
dviejų gilių stačiašlaičių šaltiniuotų raguvų.
Aikštelė, kurios aukštis virš jūros vandens lygio
kyla nuo 163 iki 170 m šiaurės rytų kryptimi,
yra apjuosta 6–10 m aukščio šlaitais, išskyrus
tą dalį, kuri jungiasi su plokščiakalvės viršu-

mi. Piliakalnis įsikūręs ant natūralios erozinės
formos, išnaudojant gamtos sukurtus privalumus. Iš viršaus čia slūgso smulkutis aleuritingas-molingas smėlis, nusėdęs ledo protirpoje
tyvuliavusiame ledo tirpsmo vandens baseine.
Kita galima piliavietė (kol kas archeologų
netirta ir nepatvirtinta) Sauliaus Sidabro (Žemaitijos nacionalinio parko vyr. specialisto)
manymu yra šiaurės vakarinėje tos pačios
plokščiakalvės dalyje. Čia tarp gilių raguvų
stūkso du įspūdingi atragiai Dvyniai. Stačiais
šlaitais, siauromis keteromis, lygiagrečiai vienas šalia kito vingiuodami jie užsibaigia ties
vakaruose plytinčiu ledo luisto išgulėtu duburiu. Vienas atragis baigiasi šiaip jau šioms
formoms nebūdingu terasuosu išplatėjimu.
Negalima atmesti prielaidos, kad tai gali būti
ir žmogaus rankomis suformuotos terasos. Čia
jau žodį turėtų tarti archeologai. Be to, netoliese, raguvos šlaito viršutinėje dalyje barsukų
urvų smėlio išrausose radome smulkių granitinių gerai apgludintų riedulių. Tai nebūdinga
limnoglacialinėms aleuritingoms nuosėdoms,
todėl tikėtina, kad rieduliai šiose nuosėdose
guli ne in situ, o yra atnešti žmogaus.
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MEDSĖDŽIŲ ŠALTINIS
P. GEDŽIŪNAS IR Z. ZANEVSKIJ, 2012
Adresas:
Medsėdžių km., Platelių sen., Plungės r. sav.
Žemaitijos nacionalinis parkas, Medsėdžių geomorfologinis draustinis.
Koordinatės: 363004, 6215916 (LKS 94)

Medsėdžių šaltinis (Z. Zanevskij nuotr.)
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Medsėdžių šaltinis yra Žemaitijos nacionaliniame parke viena iš aukščiausiai reljefe, net
169,5 m NN aukštyje, besiliejanti versmė. Jos
ištaka 23 metrais aukščiau nei Platelių ežero
vandens lygis. Nuo didžiojo ežero į vakarus ji
nutolus tik apie 2,5 km.
Šaltinis atsiveria didelės, išsišakojusios
griovos smaigalyje. Šioje vietoje griovos viršutinė dalis giliau įsiterpus į aleuritingą Medsėdžių plokščiakalvę. Griova stačiai dumba į
pietus, kerta deliuvio nuobiryną ir atsiremia
į padrėkusį molingą – priesmėlingą išnašų
kūgį. Šaltinio ištaka griovos išplatėjusiame sufoziniame cirke, išplautame vos kiek aukščiau
lėkštesnės deliuvio nuobiryno šleifo juostos.
Griovos šlaite sufozinis cirkas išplatėjęs (apa-
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tinėje dalyje apie 10 m skersmens) su stačiais
10–15 m aukščio šlaitais. Cirko dugnas padrėkęs, šlaitai apaugę retu klevo, lazdyno jaunuolynu. Aukščiau pašlaitėmis auga išlakios eglės
su lapuočių pomiškiu.
Kiek lygesniame, nežymiai įdubusiame sufozinio cirko dugne išlikęs senas apsamanojęs,
apkerpėjęs ir papuvęs nedidelis (55x70 cm)
medinis (lentų) šulinėlis. Vanduo jame siekia
žemės paviršių ir jo perteklius vos srūvančiomis menkomis tėkmelėmis nuteka griovos
dugnu. Aplink rentinį ir žemiau griova slūgso
molingas durpingas šlapžemis, po juo moreninis priemolis. Šaltinis nėra lankomas, ar jo
vanduo naudojamas.
•
•
•
•
•

Tipas – krintantis erozinis.
Režimas – nuolatinio veikimo.
Vandeningumas – mažo vandeningumo.
Debitas – apie 0,1 l/s.
Vandens fizikinės savybės – šaltinio vanduo balzganai drumzlinas, kvapo neturi.
Šulinyje jis kiek užsistovintis, su prikritusių
lapų ir augalų liekanomis. Versmėje ir jos
ištakose nėra geležies ar kitokių (išskyrus

•

•

dumblą) nuosėdų. Vanduo vietoje (201208-29) išmatavus mobiliu matuokliu buvo
10,4°C temperatūros. Hidrogeocheminė
vandens formavimosi aplinka silpnai šarminė (pH – 7,63–7,72). Savitasis elektros
laidis (SEL – 404 µS/cm), vandens oksidacinis ir redukcinis potencialas (Eh = -10 mV),
deguonies kiekis (O2 = 1,29 mg/l).
Vandens cheminės savybės (2012) –
šaltinio vanduo gėlas, turintis mažai mineralinių medžiagų. Ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija 383 mg/l. Jis
santykinai kietas, pasižymintis nedideliu
karbonatiniu (4,76 mg-ekv/l), virinant
lengvai pašalinamu, kietumu. Vandenyje
aptikta nitritų (0,02 mg/l), nitratų ir amonio vandenyje nėra. Vandenyje labai nedidelis natrio (6,5 mg/l) bei chloro kiekis
(12 mg/l). Hidrokarbonatų – 262 mg/l,
kalcio 69 mg/l, nedaug organinės medžiagos (permanganato skaičius 1,4 mg/l).
Nustatyta didelė ištirpusios vandenyje
geležies koncentracija (0,6 mg/l).
Vandens tipas – kalcio, magnio hidrokarbonatinis vanduo.
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PUOKĖS AKMUO
V. MIKULĖNAS
Adresas:
Sinonimai: Barstyčių, Barstyčių milžinas, Didysis
Skuodo r. sav., Barstyčių sen., Puokės k.
Koordinatės: 369446, 6230531 (LKS 94)

Tai didžiausias žinomas riedulys Lietuvoje. Akmuo yra netaisyklingos pailgos formos,
apzulintas ir guli ilgąja ašimi šiaurės-pietų kryptimi. Jo matmenys (virš žemės paviršiaus esančios
dalies): aukštis – 3,6 m; ilgis – 13,35 m; plotis – 7,53 m; didžiausia horizontali apimtis – apie
32 m. Riedulį sudaranti uoliena – deformuotas sluoksniuotas granitas.

GEOtrip‘99 dalyviai prie Puokės akmens 1999 m. spalio 1 d., Geologinio paveldo dienų „priešaušryje“: A. Linčius
(GGI), M. Jankauskienė (SRP), K. Thät (Estijos geologijos tarnyba), Aušra (ŽNP gidė), M. Šečkus (SRP), A. Damušytė
ir P. Aleksa (LGT), du Varnių regioniio parko specialistai ir E. Razgus (Skuodo r. sav.), (V. Mikulėno nuotr.)
Plačiau: Linčius A., Mikulėnas V. Geologinio paveldo dieną jau žino ir Plateliai, Salantai bei Skuodas = [The Day
of Geological Heritage already is known in Plateliai, Salantai and Skuodas] // Geologijos akiračiai. – 2000. – Nr.
1–2. – P. 57–61 : iliustr. – Santr. angl.
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GARDŲ OZAS
R. GUOBYTĖ
Adresas:
Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos sen.
Koordinatės: 375276, 6223629 (LKS 94)

Gardų ozas, esantis Žemaitijos nacionalinio parko šiaurrytinėje dalyje, yra didžiausias
ir įspūdingiausias ozas Žemaitijoje. Gardų
ozas nėra įrašytas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašus, tačiau patenka į 114 ha
ploto Gardų geomorfologinį draustinį. Jo
apsaugą reglamentuoja Saugomų teritorijų
įstatymas, ŽNP apsaugos reglamentas ir kiti
teisės aktai. Ozą sudarančių gūbrių virtinė,
prasidėjusi vienišomis kalvomis pietinėje Žemaičių Kalvarijos miestelio dalyje, maždaug
du kilometrus driekiasi į šiaurės vakarus iki
Šašaičių kaimo, kur pasuka į šiaurę ir dar apie
2 km tęsiasi iki gruntinio kelio, vedančio iš
Gečaičių į Šarnelę (1 pav.). Ant pietinių Gardų
ozo gūbrių įsikūręs Žemaičių Kalvarijos miestelis. Nuo miestelio, maždaug iki ozo vidurio,
jo ketera ir šlaitais nutiestas kelias, vedantis
į Šarnelę.

Dar prieš parko įsteigimą šiaurinė ozo dalis (600 m ilgio ir 150 m pločio pylimas) buvo
iškasta.
Prakasose ir karjero sienelėje atsidengiantys sluoksniai pasakoja, kaip susidarė šios reljefo formos. Sudėtingos formos ozas susidarė
prieš 14–13 tūkst. metų, atsitraukus teritoriją
dengusiam ledynui. Iš po Varduvos ledyninio
liežuvio ledo tuneliais, kurie vietomis buvo
atviri plyšiai, plūdo tirpsmo vandenys, nešdami įvairaus rupumo nuolaužinę medžiagą. Viename tokio tunelio-plyšio dugne, dabartinėje
ozo vietoje, stiprus vandens srautas ir suklojo
riedulius, gargždą, žvirgždą bei smėlį. Ledinio
tunelio-plyšio sienoms visiškai ištirpus, jo vietoje liko pylimų ir kalvų virtinė – Gardų ozas.
Ozo absoliutinis aukštis yra apie 140 m (didžiausias aukštis – 146,07 m). Neapaugusioje
kasimvietės sienelėje galima matyti ozo vidinę

1 pav. Gardų ozo vieta georeferencinio pagrindo
žemėlapyje, aerofoto 1997 m. (© Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos).
Raudonomisizolinijomis pažymėti ozo gūbriai.

2pav. Erdvinis ozo gūbrio modelis.
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3 pav. Stambianuolaužinė medžiaga ozo prakasoje.

sandarą arba ozą sudarančias nuogulas: įkypius žvyro ir įvairaus rupumo smėlio sluoksnius su gargždo ir riedulių lęšiais bei kišenėmis.
Ties aukščiausia karjero sienelės vieta (21 m
aukščio) dar nenukastos ozo dalies aukštis
15–16 m, todėl šioje vietoje ozo stomuo arba
šaknys yra 5–6 m gylyje nuo ozo šlaitų papėdžių. Iš apatinės ozo dalies, valant tvenkinius ir

30

buvo išgriebti puikiai vandens srauto apzulinti
rieduliai ir gargždas.
Centrinio į šiaurę orientuoto gūbrio vakarinio šlaito prakasoje (3 pav.) iškasta stambianuolaužinė medžiaga: žvirgždas, gargždas, rieduliai. Pietinė ozo dalis arba gūbrys, ant kurio
įsikūręs Žemaičių Kalvarijų miestelis, supiltas iš
smulkaus smėlio.
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
A. GRIGIENĖ

Kryžiaus kelio koplyčia (nuotr. Iš ŽNPD archyvo)

Tai miestelis, įsikūręs prie Varduvos upės į
kurią įteka Cedronas (anksčiau vadinosi Pagardeniu). Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Žemaičių Kalvarija (tuo metu – Gardai) paminėta
1253 m. kaip kuršių gyvenvietė su pilimi, alkaviete ir kapinynu. Miestelis labai savitas savo
gamtine aplinka bei erdvine struktūra, archeo
logijos, architektūros, dailės, sakralinėmis ir
kitomis vertybėmis.
Žemaičių Kalvarija garsi nuo XVII a. vidurio
čia vykstančiais Dižiosios Kalvarijas atlaidais,
kurių metu vaikštomas 19 koplyčių Kristaus
kančių kelias.
Žemaičių Kalvarija kaip viena iš labiausiai
lankomų Lietuvos sakralinių vietovių, buvo
įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminį kelią.
Žemaičių Kalvarijos bažnyčia nuo seno garsėja stebuklinga Nukryžiuotojo Jėzaus figūra ir
stebuklingu Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, atvežtu iš Romos (XVII a. vidurys).

Lankytinos vietos Žemaičių Kalvarijoje:
Žemaičių Kalvarijos (Šv. Jono kalnas) piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu-XIII a.
Čia stovėjo kuršių pilis Gardai, taip pat buvo
Gardų parapijos pirmosios šv. Jono koplyčios
vieta. Dabar ant kalno stovi dvi Kryžiaus kelio
koplyčios. Į šiaurės rytus nuo piliakalnio yra
0,5 ha ploto papėdės gyvenvietė. Radiniai –
keramikos dirbinių fragmentai.
Švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji
bazilika. Dabartinė mūrinė bažnyčia jau ketvirtoji, pradėta statyti 1780 m. ir užbaigta
1822 m. 1896 m. kilus gaisrui, sudegė keli
šimtai knygų, archyvinių dokumentų, taip pat
knyga, kurioje buvo surašyti Žemaičių Kalvarijoje įvykę stebuklai. Po gaisro bažnyčia pagal
architekto A.Kosakausko projektą XX a. pradžioje atstatyta. Per Pirmąjį pasaulinį karą iš
bažnyčios buvo išvežti du varpai. Tarpukario
laikotarpiu bažnyčia kelis kartus remontuota:
didžiausi darbai vykdyti 1928 m., į Žemaičių
Kalvariją atsikėlus marijonams. 1939 m. sutvarkytas ir suremontuotas interjeras. Popiežius Jonas Paulius II 1988 m. bažnyčiai suteikė
Mažosios bazilikos vardą. 2006 m. popiežiškomis karūnomis vainikuotas stebuklingasis
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas.
Gardų kapinynas. Žvizdro kalno teritorijoje – senovės kuršių kapinynas. Ant šio kalno
pastatyta pirmoji Kryžiaus kelio koplyčia – Večernikė. Čia surasti 197 archeologiniai dirbiniai ar jų fragmentai, datuojami VIII – XIII a.
ir priskiriami kuršiams – papuošalai (smeigtukai, segė, karoliai, apyrankės, žiedai, grandinėlės), buities daiktai (svarelis, šukos, geriamųjų ragų liekanos).
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Poeto Vytauto Mačernio muziejus (Alsėdžių g. 3). Ekspozicija pasakoja apie tragiško
likimo lietuvių poeto Vytauto Mačernio gyvenimą ir kūrybą
Memorialinis ženklas-koplytstulpis poeto V. Mačernio 90-mečiui. Stovi netoli poeto
žuvimo vietos, pastatytas skulptūrų meistro,
kryždirbio Antano Vaškio ir kalvio Virgilijaus
Mikuckio.
Paminklas Žemaičių Motinoms (autorius
Antanas Vaškys) pastatytas skverelyje už Bazilikos.
Vyskupo M. Valančiaus paminklas. Prie
Žemaičių Kalvarijos parapijos namų pastatytas skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui skirtas
biustas – paminklas.
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Koplytstulpis būsimam vyskupui M. Va
lančiui (autorius Antanas Vaškys). Koplytstulpis pastatytas ant Žvizdro kalno. Autorius
vyskupą pavaizdavo vaikystėje.
Koplytstulpis žemaičių krikšto 600 m.
jubiliejui. Paminklas pastatytas prie šv. Jono
kalno, ant kurio senovėje stovėjo medinė kuršių pilis, vėliau buvo pastatyta pirmoji Žemaičių Kalvarijos bažnyčia, o dabar stovi III ir IV
Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčios.
Stogastulpis knygnešiui Vincui Juškai
(skulptorius V. Ulevičius). 1985 m. pastatytas
prie Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos.
Šaltiniai: http://zemaitijosnp.lt/veikla/lankytiniobjektai/zemaiciu-kalvarija/; https://www.visitplunge.
lt/lankytinos-vietos/zemaiciu-kalvarija/
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