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Šilelio takas
* rugsėjo 19 d. (šeštadienio) maršrutas numatytas Vištyčio regioninio parko Šilelio pažintiniu taku
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PRATARMĖ
Dalyvaujame jau dešimtajame 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. Matome vis
daugiau žmonių besidominčių savo gyvenamosios aplinkos geologinėmis įdomybėmis, o
„akmenligė“ tampa tam tikra pandemija.
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 yra didelis darbas – 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.
Jonas Satkūnas
ProGEO Tarybos narys,
Lietuvos nacionalinis atstovas

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.
Dešimtmetis ir 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 tvarky-

ti 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, dalyvavo 50 asm.,
• 2012 m. – Dzūkijos nacionaliniame parke,
dalyvavo 25 asm.,
• 2013 m. – Akmenės ir Mažeikių krašte, dalyvavo 30 asm.,
• 2014 m. – Sartų ir Gražutės regioniniuose
parkuose, dalyvavo 33 asm.,
• 2015 m. – Švenčionių krašte, dalyvavo
47 asm.,
• 2016 m. – Anykščių krašte, dalyvavo 60 asm.,
• 2017 m. – Panemunėje nuo Vilkijos iki Rambyno ir palei Jūros upę iki Pagramančio piliakalnio., dalyvavo 31 am.,
• 2018 m. – Žemaitijoje, dalyvavo 38 asm.,
• 2019 m.– Aukštadvario apylinkėse, 35 asm.,
• 2020 m.– Sūduvoje, 23+ asm.
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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),
2020 m. liepos 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, turisti-

nę, 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 687 geotopus (2020-09-08). Informacija apie geotopus yra nuolatos papildoma
naujų tyrimų duomenimis.
Organizatorių vardu
Vidas Mikulėnas, Alma Grigienė, Jonas Satkūnas

GEOTOPAI
Teritorija: visa Lietuva
Ataskaita suformuota: 2020-09-16 14:56:28
Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a)-2020-3663
Teritorija
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika

Geotopo tipas
atodanga
atodangų draustinis
atragis
Dauba
didkalvė
griova, raguva, sufozinis cirkas,
keli rieduliai
kopa
kopų masyvas
ozas
riedulynas
riedulys
riedulių ekspozicija
sala, pusiasalis
sienelė karjere
smegduobė
smegduobė ir ola
smegduobių draustinis
šaltinis
versmėta pelkė, šaltinis - upelis,
žemyninė kopa
Iš viso:

Geotopų skaičius
92
7
3
13
52
17
14
10
3
14
21
188
10
6
12
5
4
3
192
10
12
687

Daugiau apie Geotopus rasite adresu: https://www.lgt.lt/epaslaugos/ –>Duomenų gavimas iš sistemų: Valstybinė geologijos informacinė sistema (GEOLIS)>Geotopų žemėlapis
Plačiau http://www.lgt.lt/Naujienos–>Geopaveldo diena
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sūduvių kraštas
Sūduvos žemės vardas, etnonimas Sūduva,
yra ilgų amžių mūsų tautos etnoso kūrinys,
atkovotas, apgintas ir įrašytas po Žalgirio
pergalės gimusioje 1422 m. Melno taikos
sutartyje, įvardijant ne tik etnonimą, bet ir
konkrečias Sūduvos žemės sritis, nubrėžiant
valstybės sienas. Pietvakarinėse Lietuvos žemėse, jos erdvėse plyti nuostabaus gamtos
grožio, turtingos proistorės ir istorijos, kultūros ir gilaus dvasinio paveldo kraštas
Sūduva. Etnonimas Sūduva, į pasaulio istoriją
įrašytas 2 a., yra stebinantis perlas Lietuvos
istorijos karūnoje. Graikų mokslininko Klaudijo Ptolemajo minimi sūdinai (Soudinos) yra
sūduvių protėviai. Nuo 13 a. istorijos šaltiniuose sūduvių vardas lotyniškai buvo rašomas
Sudowite, Sudowen, Sudowini, Sudowenses,
vokiškai – Sudowin, Sudouwen, Sudouwin. Į
pietus nuo jų gyveno jotvingių gentis.
Sūdùviai – jotvingių šiaurinė gentis,
gyvenusi Sūduvoje. Su jotvingiais, dainaviais ir
palekiais sudarė baltų genčių grupę. Sūduvių
kalba ir materialinė kultūra artimesnė
prūsams nei lietuviams, bet turėjo bendrų
bruožų ir su lietuvių genčių kultūra.
Iki 5 a. sūduviai mirusiuosius laidojo
nedegintus pilkapiuose. Vėliau įsigalėjo
mirusiųjų deginimo paprotys. 10–13 a. Užnemunėje gyvenusiems sūduviams būdingi
pilkapiai su akmenų sampilais ir degintiniais
žmonių kapais be urnų. Sūduviai turėjo
daug ginklų (kalavijų, ypač ietigalių). Nešiota
pakabučių, auskarų, segių, žiedų, apyrankių.
Buvo išplėtota žemdirbystė.
Sūduvius ir kitas jotvingių žemes puldinėjo
Kijevo Rusios, Haličo ir Voluinės, Lenkijos
kunigaikščių kariaunos, nuo 13 a. antros
pusės – užkariavęs Prūsą Vokiečių ordinas.
Sūduviai rėmė prūsų išsivadavimo kovas,
ypač per Didįjį prūsų sukilimą (1260–74). Jį
numalšinęs 1277–83 sunaikino svarbiausius
sūduvių administracinius centrus, pilis, daugumą gyventojų išžudęs nuslopino jų pasipriešinimą ir užkariavo Sūduvą. Vieni sūduvių

vadų (Gedėtas, Kantigirdas, Skomantas) po
kovų pasidavė kryžiuočiams ir apsikrikštijo;
gavo valdų Sembos šiaurės vakaruose, kur su
apie 1600 gentainių sūduvių buvo ištremti. Jų
prie Baltijos jūros apgyventa teritorija (minimi
daugiau kaip 32 kaimai) pavadinta Sūduvių
kampu (Sudauischer Winkel). Čia sūduviai dar
16 a. buvo išlaikę savo kalbą, papročius (tai
aprašyta Sūduvių knygelėje 1583), garsėjo
gintaro rinkimu (tai buvo vokiečių ordino
vadovybės, Sembos vyskupo, nuo 1525 – ir
Prūsijos kunigaikščio jiems skirta prievolė).
Vėliau dalis sūduvių Semboje suvokietėjo,
kiti, kaip ir dalis sulietuvėjusių prūsų sembų,
įsiliejo į Mažosios Lietuvos lietuvininkų
etninę bendruomenę. Kunigaikščio Skurdos
vadovaujami, sūduviai pasitraukė į Lietuvą.
Sūduvių likučiai sulietuvėjo arba suslavėjo.
Čia, pietuose, į dangaus mėlį kyla
Sūduvos aukštuma su apvalėjančiomis kalvų
viršūnėmis, čia mus vilioja savo gaisomis
ežerai, ežerėliai su probaltų ir baltų amžiais
sukurtais vardais: Danajus, Dotamas, Dusia,
Punia, Geidsrytis–Vištytis, čia aukštumos
versmėse gimsta upė, įprasminta mūsų
protėvių lyriškiausiu, poetiškiausiu strazdų
giesmininkų, lakštingalų vardu Sesape –
Šešupė. O kiek skubėdama per visą Sūduvą į
Nemuną ji priglobia savo sesių upių vandenų
su jų archajiškais vardais. Tik keletas iš jų:
Dovinė, Kirsna, Sūduonė, Jūrė, Širvinta su
Aista, Nova-Nava, Aukspirta, Jotija su Orija ir
dar daug kitų.
Amžiams slenkant taip buvo lemta, kad
dabar į Lietuvos valstybės teritoriją pateko
tik dalis istorinių Sūduvos žemių. Pradedant
nuo Nemuno santakų su Auodosios Ančios,
Baltosios Ančios upėmis, pietuose iki Šešupės
santakų su Širvinta, Šeimena, Nova, Jotija
vakarų pusėje, o šiaurėje tuos plotus apibrėžia
Nemunas su gausiais kairiosios pusės
intakėliais – Bilsinyčia, Avire, Snaigupėle,
Zembra, Mikasa, Marvele, Dievogala, Nyka,
Šilupe prie Sudargo ir kitais.

www.vle.lt
http://www.msavaite.lt/suduvos-zeme-etnonimas-suduva/
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BALTIJOS AUKŠTUMOS RELJEFAS
Vidutinis Lietuvos kvartero nuogulų storis
yra 130 m ir kinta nuo 10–30 m šiaurinėje
šalies dalyje, t.y. dominuojančios ledyninės
erozijos rajone, iki 200–300 m marginalinėse
ir salinėse moreninėse aukštumuose ir
palaidotuose slėniuose ar paleoįrėžiuose.
Iš genetinių tipų didžiausią procentinę
kvartero storymės dalį (apie 70%) sudaro
glacialinės nuogulos (tarp jų ir kraštinės
morenos dariniai): moreninis priemolis ir
priesmėlis kartu su nedidelio storio molio,
aleurito, smėlio ir žvirgždingo smėlio
lęšiais. Mažesnę dalį (beveik 28%) sudaro
akvaglacialinės nuogulos: žvirgždo–gargždo
nuogulos, įvairaus tipo smėlis, aleuritas ir
molis (Putys ir kt., 2010). Iš litologinių tipų
didžiausią dalį sudaro moreniniai priemoliai
ir priesmėliai (70%), toliau seka įvairios
granuliometrinės sudėties smėlis (21%),

dar mažesnę dalį sudaro žvirgždingos–
gargždingos nuogulos (virš 4%). Molis,
aleuritas, biogeninės ir kitos nuogulos sudaro
likusią dalį (5%).
Bendras kvartero nuogulų tūris buvo
įvertintas atsižvelgiant į žemės paviršiaus
reljefo ir pokvartero paviršiaus modelius.
Visos kvartero storymės tūris (kartu su
ežerais bei upėmis ) yra 5470 km3.
Lietuvos paviršiuje išplitę labai įvairios
kilmės ir kaičios litologinės sudėties
Medininkų (priešpaskutiniojo), Vėlyvojo
Nemuno (paskutiniojo) apledėjimų bei
holoceno laikotarpio nuogulos. Didžiąją
dalį Lietuvos teritorijos paviršiaus dengia
paskutiniojo apledėjimo nuogulos (75,86%).
Priešpaskutiniojo apledėjimo nuogulos
paviršiuje sudaro tik 2,24% Lietuvos
teritorijos. Visoje teritorijoje išplitę vėlyvojo

Teritorijos nuledėjimo kartoschema
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ledynmečio ir holoceno nuogulos bei
nuosėdos dengia 20,35% Lietuvos paviršiaus
(Guobytė ir kt., 2001).
Lietuvos reljefe didžiąją teritorijos
dalį sudaro žemumos žemiau 100 m a.
a., ir tik 20% teritorijos sudaro kalvotos
aukštumos. Beveik visos šios aukštumos yra
sukoncentruotos šalies rytuose, išskyrus
Žemaitijos ir Vakarų Kuršių (tik pietinė dalis)
aukštumas. Žemaitijos aukštuma yra viena iš
salinio tipo ledyninių aukštumų Rytų Baltijos
rajone (Zelčs ir Markots, 2004; Raukas, 2004),
bet tik vienintelė esanti Lietuvoje. Žemaitijos
aukštuma yra 80–130 m aukštesnė nei
aplinkinės žemumos. Pietų–vakarų–šiaurės–
rytų kryptimi orientuota iki 20–45 km pločio
kalvų ir keterų juosta Rytų Lietuvoje yra
žinoma kaip Baltijos marginalinė aukštuma.
Šių kalvų aukštis siekia 150–250 m v. j. l.
Pietryčių Lietuvos žemuma (140–160 m a.
a.) skiria Baltijos aukštumą nuo Šiaurės ir

Pietų Nalšios (anksčiau vadintų Švenčionių
ir Ašmenos) aukštumų. Šios aukštumos
yra didžiulės keteros, besitęsiančios toli į
kaimyninę Baltarusiją, atšakos. Šiaurės ir Pietų
Nalšios aukštumos yra žymiai aukštesnės,
siekia 250–280 m v. j. l. Čia išsidėstęs ir
aukščiausias Lietuvos taškas – Aukštojo kalva
(293,8 m a. a.). Dunojaus kalva (285 m) esanti
Sūduvos aukštumoje – tik 8 m. žemesnė už
Aukštojo kalvą.
Nuo pat paskutiniojo tarpledynmečio
(buvusio prieš 117–130 tūkst. m) pabaigos
klimatas kisdavo dažnai ir gana staigiai. Klimato
pokyčių kreivėje matomi paleogegrafiniai
laikotarpiai – pašiltėjimai, ir pašaltėjimai
trukdavę 10–12 tūkst. m. Pašaltėjimų metu
Skandinavijos centrinėje dalyje augo ir plėtėsi
ledyno skydas, kuris palaipsniui progresavo
ir prieš maždaug 25 tūkst. m. pasiekė savo
maksimalaus išplitimo ribą.

Ledyno poslinkiai iš šiaurės nuo paskutinio tarpledynmečio pabaigos iki dabar
(per paskutiniuosius 130 tūkst. m.). (J. Satkūnas, 1999)
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SŪDUVOS AUKŠTUMA
Sūduvos aukštuma – Baltijos aukštumų
dalis Lietuvos pietvakariuose.
Sūduvos aukštumos ilgis (iš vakarų į rytus)
apie 90 km, didžiausias plotis apie 20 km.
Rytuose nuo Dzūkų aukštumos ją skiria
Nemunas, pietvakariuose Sūduvos aukštuma
jungiasi su Mozūrijos aukštuma, pietuose

leidžiasi į Kapčiamiesčio-Suvalkų smėlingas
lygumas, šiaurėje į Lietuvos Vidurio žemumą.
Pagal Lietuvos geomorfologinį rajonavimą
(R. Guobytė), ši makroforma vadinama Suvalkų
(Sūduvių) pakraštine moreninės aukštumos
sritimi (K), o Vištyčio apylinkės patenka į
Suvalkų moreninio kalvyno rajoną (KXXVIII).

Geomorfologinio rajonavimo schema  (R. Guobytė)
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Sūduvos aukštuma susidarė per paskutinį
apledėjimą ledyno pakraštyje. Susideda iš
keleto masyvų: Vištyčio–Gražiškių, Trakėnų,
Sangrūdos, Rudaminos, Verstaminų, Miroslavo. Dubumos tarp masyvų 100–110 m aukščio.
Pietiniame aukštumos pakraštyje daug
rininių ežerų, šiauriniame – dideli guolinio
tipo ežerai (Dusia, Metelys, Obelija,
Rimietis). Per Sūduvos aukštumą teka Ančia,
Peršėkė, Šešupė. Miškų yra tik smėlingose ir
akmeningose Sūduvos aukštumos vietose.
Vištyčio-Gražiškių aukštuma – moreninė
aukštuma pietvakarių Lietuvoje, vakarinė
Sūduvos aukštumos dalis, esanti tarp Vištyčio
ežero ir Šešupės aukštupio senslėnio. Aukštis
siekia 284,9 m (Janaukos ir Dunojaus kalvos).
Susidarė paskutiniojo ledynmečio metu
vidurio ir vakarų Lietuvos ledyninių tėkmių
sandūroje. Ledyno liežuviai suformavo labai
kalvotą ir daubotą reljefą. Banguoto reljefo
dubumas užima Rausvės, Aistos, Širvintos,
Zanylos upeliai. Ypač kontrastingu reljefu
pasižymi Totorkiemio ir Šakių moreniniai
kalvynai, sudaryti iš labai išplautų gargždingų
darinių.

Kai kurios kalvos itin stačiašlaitės, jų
santykinis aukštis 40–50 m (Guobkalnis,
Ožiakalnis, Stebūkalnis, Pietkalnis, Varnakalnis, Verstikalnis). Gražiškių apylinkėse
būdingos didelės keiminės kalvos (pavyzdžiui,
Svirkalnis).
Yra išlikę šilų, miškingų plotų. Dirvos
žvirgždingos ir smėlingos.
Svarbiausios gamtos vertybės. PavištyčioDunojaus ketera – pati aukščiausia Lietuvoje
Suvalkų moreninės aukštumos dalis su
Dunojaus (285 m), Pavištyčio (282 m),
Stankūnų (285 m) kalvomis virš Vištyčio
ežero iškilusi net 110 m. Labai vaizdingas ir
Kylininkų kalvynas. Vištyčio ežeras – ketvirtas
pagal plotą Lietuvoje, jo pakrantėje esantis
šaltinis dėl savo gydomųjų savybių pramintas
Šventuoju šaltinėliu. Drausgirio ir Vištytgirio
miškuose auga 300 metų senumo ąžuolynai
su skroblo ir liepos priemaiša, 200 metų
senumo pušynai ir eglynai, juose gausu retų
augalų bei gyvūnų. Vištyčio akmuo, dar
vadinamas pėduotuoju, stebuklinguoju, tai
šeštas pagal dydį riedulys Lietuvoje.

Lietuvos fizinės geografijos žemėlapis (pagrindas – reljefo modelis sudarytas iš SRTM3 duomenų)
© Lietuvos geologijos tarnyba
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VIŠTYČIO REGIONINIS PARKAS
Vištyčio regioninio parko plotas –
9997   ha. Regioninis parkas yra pietvakarinėje
Lietuvos dalyje. Įsikūręs trijų valstybių –
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pasienyje Vištyčio
regioninis parkas saugo Suvalkijos lygumų
kraštui nebūdingas aukščiausias Lietuvoje
Suvalkų moreninės aukštumos kalvas.
Viršytis – vienas didžiausių ir giliausių ežerų.
Šalia plyti Grybingirio gamtinis rezervatas –
vienintelė vieta šalyje, kur plyti daugiau nei
50 m. žmogaus neliestos skroblynų buveinės.
Parko teritorija apima Vištyčio-Gražiškių
aukštumos (Sūduvos moreninės aukštumos
dalis tarp Vištyčio ežero ir Šešupės aukštupio
senslėnio) vakarinę dalį.
Parko teritorijoje praeina takoskyra tarp
Nemuno ir Priegliaus baseinų. PV parko
teritorijos dalis (Vištyčio ežeras su intakais)
priklauso Priegliaus baseinui, o ŠR dalis
(Širvinta ir jos intakai) – Nemuno baseinui.
Iš viso parko teritorijoje yra 14 ežerų. Parko
teritorijoje nėra stambių pelkių, tačiau daug

Janaukos kalnas
284,9 m

smulkių pelkaičių įlomėse ir tarpugūbriuose
nepaliestuose melioracijos. Didžiausia Paširvinčio pelkė (užima 45 ha). Pelkėje yra Širvintos
ištakos.
Nors Suvalkijos ir ypač Vilkaviškio rajono
miškingumas yra labai mažas, Vištyčio
regioniniame parke yra keli dideli miškų
masyvai – Vištytgiris, Drausgiris, Pavištyčio
miškai. Taip pat čia yra nedidelių aukštapelkių
ir tarpinio tipo pelkių, ežerų. Didelė reljefo
ir ekotopų įvairovė sudaro geras sąlygas
floristinei ir cenotinei įvairovei.
Išskirtinis Vištyčio regioninio parko miškų
bruožas, kad čia didelius plotus užima ąžuolynai, labai dažnai su skroblo ir liepos ar eglės
priemaiša. Nemažus plotus Pavištyčio, Vištytgirio ir Tadarinės miškuose užima eglynai.
Archeologines vertybes atstovauja piliakalniai ir senovės gyvenvietės bei Vištyčio
akmuo. Visi šie objektai yra respublikinės
reikšmės paminklinės kultūros vertybės.

Dunojaus kalnas
284,9 m

Viršyčio–Gražiškių aukštumos teritorija reljefo žemėlapyje
http://www.vistytis.lt
Linčius A. Akmenuotosios moreninės kalvos su Gražiškiais, Vištyčiu. // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. - P. 40–46:
iliustr. - Bibliogr.: p. 46.
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VIŠTYČIO DIDYSIS AKMUO
Irena Balčiūnaitė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Sakoma, kad Vištytis – akmenų kraštas.
Taip ir yra. Didieji akmenys yra ne pačiame
miestelyje, bet netoli jo (Pavištytyje, prie
Pavištyčio piliakalnio – 7 akmenų grupelė,
Rėčiūnuose – vienas ant kito užkelti Perkūno
akmenys, Lubiškių akmuo ir Liukių akmuo).
Pats didžiausias akmuo, vadinamas Vištyčio
vardu, slūgso kelio Vištytis–Kybartai 1-ajame
kilometre, dešinėje pusėje. Tai šeštas
pagal dydį Lietuvoje akmuo: didesni yra
Puokės, Puntuko, Kriaučiaus, Moko ir Šilalės
akmenys. Šio riedulio ilgis – 7,10 m, plotis –
4,74 m, aukštis – 4,01 m, o horizontali
apimtis – 16,86 m (Linčius, 1994). Vištyčio
akmuo – tai mikroklininis granitas su biotitu.
Jis išsiskiria savo neįprasta forma. Viršuje jis
turi apie 1 m ilgio, 0,80 m pločio ir 0,35 m
gylio įdubą, paprastai vadinamą Velnio pėda
arba Marijos pėda. Žiūrint nuo kelio į šį riedulį
jis panašus į kažkokio milžiniško žvėries kūną
su truputį įlinkusia nugara ir baisia galva, o
taip pat bei nosimi. Manoma, kad senovėje
šis akmuo buvęs senosios lietuvių tikybos
aukuras, kuriame degdavo ugnis dievams.
XVIII a. Vištyčio bažnyčios dokumentuose

jis vadinamas Švenčiausiosios Trejybės
akmeniu. Nuo 1964 m. Vištyčio akmuo
paskelbtas gamtos ir archeologijos paminklu,
o nuo 2000 m. pripažintas geologiniu gamtos
paminklu (www.vilkaviskisinfo.lt). Pasak
klebonavusio Vištyčio parapijoje klebono
K. Montvilos, apie 1800 m. ir vėliau per Kryžiaus dienas prie šio akmens pasimelsti
ateidavusi tikinčiųjų procesija iš Vištyčio.
Vietiniai gyventojai akmenį labai gerbia.
Su šiuo akmeniu susiję įvairūs padavimai
ir legendos. Buvo pasakojama, kad ant šio
akmens sėdėjęs velnias ir verkęs. Susirenkantis
akmens įduboje vanduo – tai velnio ašaros.
Pasak Rimos Gagienės, žmonės ligi šiol
tiki akmens įduboje susikaupusio vandens
gydomosiomis galiomis (Gagienė, 2009).
Tame krašte kadaise ėmę šeimininkauti
vokiečiai, iškalę Vištyčio akmenyje skylių ir
prikimšę sprogmenų, mėgino jį suskaldyti, tačiau
nei jiems, nei vėlesniais laikais jį bandžiusiems
suskaldyti kiteims aksmenskaldžiams piktos
užmačios, laimė, neišdegė.
Štai padavimas, kurį pasakojo Vištyčio
krašto žmonės:

A. Merkevičiaus (vyresniojo) nuotr., 1965 m.
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Labai senais laikais tolimame Lietuvos
kampelyje įsikūrė Vištyčio miestelis. Tada
nebuvo ežero, kalnų ir akmenų, o aplinkui
plytėjo
neaprėpiami
ganyklų
plotai.
Miestelyje gyveno nuoširdūs ir draugiški
žmonės, pavargę nuo sunkių darbų. Miestelis
buvo įsikūręs ant kalvos, o pačioje kalvos
viršūnėje stovėjo sena sulinkusi bažnyčia.
Kartą seniausia miestelio gyventoja susapnavo sapną, esą velnias žada paimti daug
sielų. Išgirdę apie tai gyventojai nutarė
statyti naują bažnyčią. Kai bažnyčia buvo jau
beveik baigta, apie ją sužinojo pats nelabasis.
Jis labai užsirūstino ir nutarė nepasiduoti.
Nuvyko į Anykščius pas Puntuką ir paprašė,
kad leistų į kelionę savo sūnų Puntukėlį.
Patenkintas velnias pasuko atgal jausdamas,
kaip kišenėje ritinėjasi Puntukėlis. Kai jis buvo
netoli nuo Vištyčio, pasiėmė Į rankas akmenį
ir jau ruošėsi atlikti savo „žygdarbį“. Tuo tarpu
sugiedojo gaidys. Velnias išsigando, metė
akmenį ir pasileido bėgti atgal. Puntukėlis
nukrito, o nuo jo trenksmo visi akmenys
iškilo į žemės paviršių. Velnias taip skubėjo
pasprukti, kad tose vietose, kur jis prabėgo,
žemė įdubo. Nuo to laiko aplink Vištytį
atsirado kalvos ir daugybė akmenų. Naujoji
Vištyčio bažnyčia išliko, o netoli miestelio
atsirado didelis akmuo, žmonių vadinamas
Didžiuoju akmeniu arba Puntukėliu. Žmonės
eidami pro šalį vengė akmens, apeidavo jį kuo
toliau. Nelabasis kiekvieną naktį čia ateidavo
apgailestauti nepavykusio žygio. Marijai
pagaliau pagailo žmonių, ji nužengė ant
akmens, ir jis nuo to laiko pasidarė šventas.
Žmonės eidami pro šalį lenkėsi akmeniui. O
velnias prie Puntukėlio bijojo net prisiartinti.
Atkeršydamas žmonėms jis užliejo pievas
didžiuliu ežeru.
Kas yra žmonių vadinami akmenys geologams? Tai itin paplitę įvairaus dydžio (gali
būti smulkūs, vidutiniai, stambūs ir labai
stambūs) kietų uolienų rieduliai ar uolienų
luistai. Jie gali būti aštriabriauniai (uolienų

luistai) arba apzulinti (rieduliai). Apzulinimą
nulemia ledyno transportavimo atstumas bei
pati transportuojama medžiaga. Skirtingos
geologinės sandaros riedulių atkeliauja
iš įvairių kraštų. Kai kuriuose rieduliuose
galima rasti net brangiųjų mineralų kaip
turmalinai, granatai, feldšpatai ir kt., tačiau
jie nėra vertingi, nes yra suaižyti, sutrūkinėję
ir iš jų pagaminti juvelyriniai dirbiniai nebūtų
gražūs. Kol brangakmeniai būna uolienoje,
atrodo labai gražiai ir spindi, išimti juos
iš uolienos nėra lengva, o išėmus dažnai
nuvilia – jie nebeturi savo žavesio, neblizga,
o dažniausiai ir sutrupa. Vištyčio akmuo
yra paliktas ledyno, aplinkui – susiformavę
ledyno pakraščio dariniai. Netoli nuo
šio riedulio esantis Vištyčio ežeras yra
patvenktinis, telkšantis ledyno išgulėtame ir
galinių morenų patvenktame duburyje.

I. Satkūnienės nuotr.

I. Satkūnienės nuotr.

Literatūra
Geologijos akiračiai: Lietuvos geologų sąjungos žurnalas – Vilnius, 2011. – Nr. 3–4.
Linčius A. „Lietuvos geologijos paminklai ir draustiniai“, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. – 1994.
Gagienė R. (red.). Šaltinėlis, Marijampolė. – 2009.
Linčius A. Akmenuotosios moreninės kalvos su Gražiškiais, Vištyčiu. // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. - P. 40–46:
iliustr. - Bibliogr.: p. 46.
http://www.vilkaviskisinfo.lt/
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VIŠTYČIO EŽERAS
Kai Vištyčio aukštumoje ištirpo gausybė
įsirausiusio dideliame gylyje ledo – atsirado
Vištyčio ežeras. Užtenka žvilgtelėti į geografinę ežero padėtį, kad įsitikintumėm, jog
Vištyčio ežeras yra klasikinis ledyninės kilmės
kūrinys: kaip slinko ledynas iš šiaurės vakarų į
pietryčius, taip jis ir išarė ežero lomą.
Viršyčio ežeras senesnis už Baltijos jūrą,
nes atsirado iškart pradėjus tirpti nuo bendros
masės atitrūkusiam suglebusiam storo
ledyno liežuvio atlikuoniui. Šis patvankinis,
apie 258 mln. m3 vandens sukaupęs ežeras
yra moreniniame tarpkalvyne, aukščiausiai už
visus didžiuosius ežerus Lietuvoje (vandens
paviršiaus lygis 172,4 m virš jūros).
Vištyčio ežeras unikalus daugeliu požiūrių.
Kaip parodė tyrimai, kuriuos atliko Kaliningrado
technologijos instituto ichtiologijos fakulteto
mokslininkai, ežero dugną sudaro keletas
idubų/lomų, kurias skiria seklumos. Šios
įdubos išsidėstę arčiau rytinio ežero kranto,
pietinėje, cenrinėje ir šiaurinėje ežero dalyje.
Įdubas vieną nuo kitos skiria dideli slenksčiai.
Pietinėje dalyje yra 47 m giluma, o centrinėje –
40 metrų. Netgi palyginus seklioje Vakarinėje
įlankoje gylis siekia 10 metrų.
Vištyčio ežeras neveltui dažnai vadinamas
Europos Baikalu. Vanduo švarus, labai įsotintas deguonimi, skaidrus – matomumas
siekia net 8 metrus. 20 metrų gylyje vandens

temperatūra niekada nebūna aukštesnė
nei 8 laipsniai. Ežerą maitina ne tik gausios
požeminės versmės, bet ir iš visų pusių
subėgantys bene 15 neilgų upokšnių (Grybinis, Juodupė, Strpetinė, Užkalnė ir daug
bevardžių) ir viena upė Vižainė. Iš ežero išteka
viena Pissos upė, kuri per Angrapę, Prieglių
ir Kaliningrado įlanką sujungia Vištyčio ežerą
su Baltijos jūra. Ežero dydis įspūdingas:
maksimalus ilgis - 8,1 km, o plotis – 2 km.
Ežero krantų perimetras – 26 km, kranto
linija vingiuota, nemažai patrauklių įlankų,
pusiasalių. Kai kur pakrantės lėkštos, su
smėlėtais paplūdymiais, o prie moreninių
kalvų besišliejantys ruožai yra stačiašlaičiai,
iki 50 m aukščio ir veikiami abrazijos, todėl
tapę atsinaujinančiomis atodangomis.
Kaip atsirado ežeras galima sužinoti ir
iš padavimų. Pasakojama, kad jis nupuolęs
iš debesų arba iš po žemių staiga išplaukęs,
pasigirdus keistiems, įkyiems, į viščiuko
cypsėjimą panašiems garsams. Kažkas išgirdę – gal maža mergaitė, gal upelyje žlugtą
velėjus guvi mergina, o gal įtariai suklususių
piemenų, sodiečių būrelis – netikėtai atspėjo
būsimo ežero vardą šūktelėje: „Vištytis,
Vištytis, Vištytis!“. Toks labai senas lietuviškos
kilmės hidronimas kryžiuočiams aprašinėjant
numatomus žygiams kelius, buvo paminėtas
senokai – dar 1384 m., tik ne visai teisingai

A. Linčiaus nuotr.
Vištyčio ežeras ties Pavištyčio geomorfologinio draustinio vieta
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užrašytas „Dwissit“. Taigi, Vištyčio ežeras
įdomus ir lingvistiniu, ir istoriniu požiūriu.
Be to, įsimintinas lietuvims kaip politinių
ginčų su Vokietijos ir Rusijos valstybininkais
objektas. Mat po Pirmojo pasaulinio karo,
laikotarpiu, trukusiu iki 1940 m. sovietų
okupacijos, Lietuvos valstybei priklausė tik
siaura Vištyčio ežero šiaurinė priekrantė
ties Vištyčio miesteliu (vos apie 39 ha,
arba 2,2 proc. šio ežero ploto). Visą likusią
ežero dalį buvo pasisavinusi Vokietija.
Pagal 1997 m. pasirašytą Lietuvos ir Rusijos
Federacijos tarptautinę sutartį, mūsų
valstybė atgavo ir ėmė valdyti 543,7 ha
akvatorijos (30,4 proc.). Jeigu pastarosiose
dvišalėse derybose būtų buvęs pasiektas
priimtinesnis ir objektyviai teisingesnis
sprendimas brėžti tarpvalstybinę sieną taip,
kaip tęsiasi Vištyčio ežere didžiausius gylus
jungianti trasa (toks variantas yra žinomas ir
įteisntas tarp kitų valstybių) Lietuvai galėjo
ir turėjo atitekti didžioji Vištyčio ežero dalis –
1243,3 ha (69,57 proc.).
Vištyčio ežeras neuždaro tipo ežeras,
neizoliuotas vandens telkinys. Taigi jame
turėtų gyventi tos žuvų rūšys, kurios gyvena
artimiausiose upėse ir ežeruose. Bet kaip
nekeista, kai kurių rūšių žuvų čia nerasi ir
su žiburiu. Viso ežere gyvena 22 žuvų rūšys.
Dažniausia čia sutinkami yra kuoja (mekšras),
ešerys, sykas.
Lydekų, karšių nedaug, nes nėra tinkamų
jiems daugintis sąlygų – nedaug greitai
įšylančių ežero seklumų. Ežeras, pasak
mokslininkų, priskiriamas prie mažai žuvims
maisto medžiagų turinčių ežerų, tačiau žuvys
čia auga gerai. Kuoja, ešerys užauga iki 1 kg
svorio, ungurys, sykas – iki 3 kg, o karšis net iki
4 kg. Nustatyta, kad pavyzdžiui, metinis syko
prieaugis didesnis nei Čiudo ar Ilmenio ežere.
Matomai tam teigiamos įtakos turi vandens
švarumas, palankios hidrocheminės sąlygos.
Turtingas ir bestuburių pasaulis, kuris siekia
150 rūšių – geldelės, moliuskai, nariuotakojų
lervos, sraigės, kirmėlės, mintančios dumbliais,
kurių skaičius 1 m3 vandens siekia virš 1 mln.

Žiemą ežeras užšąla. Viename iš turistinių
žinynų rašoma, kad „žvejybos Vištyčio ežere
neįmanoma su niekuo palyginti“. Ką tai
reiškia? Keliais žodžiais to nepaaiškinsi...
Kodėl nepalyginama? Kokie tos žvejybos
malonumai ir ypatumai? Ką ji mums dovanoja,
išskyrus trofėjinę lydeką? Keliais žodžiais apie
tai nepapasakosi. Pavyzdžiui Vištyčio kuoja
nesulyginama nei iš tolo su Kuršių marių kuoja.
O ešeriai ežere traukiami net iš 20 m gylio.
Atskira kalba apie Vištyčio syką. Apskritai,
tai ši žuvis ne retenybė mūsų kraštuose.
Baltijos sykas rudenį neršia Kuršių įmarių
įlankoje ir sugrįžta atgal į jūrą. O Vištyčio ežere
sykas, pasirodo, turi „pastovią registraciją“.
Kaip jis čionai pakliuvo? Juk sykas - tai
šaltavandenė žuvis, gyvenanti šiauriniuose
vandenyse.
Atsakymą galima rasti I. F. Pravdino
knygoje apie sykus. Čia rašoma, kad Baltijos
sykas gyvenantis sūriuose vandenyse gali
lengvai aklimatizuotis ir gėluose ežerų
vandenyse, kuriuose yra optimalios gyvenimo
sąlygos – šaltas, švarus, gerai deguonimi
įsotintas deguonimi vanduo, daug maisto ir
akmeningas, tinkantis nerštui gruntas. Šios
visos sąlygos kaip tik ir yra Vištyčio ežere.
Vandens telkinyje, kur vandens temperatūra
pakyla virš 20 laipsnių, sykas neišgyventų.
O Vištyčio ežere net ir karščiausią vasaros
dieną vanduo įšyla ne giliau nei 5 m gylyje.
Be to, karštomis vasaromis dienomis ŠV ir Š
krypties vėjai sugena šiltas vandens mases į
pietinę ežero dalį, o tada iš ežero gilumos į
paviršių kyla rudeniškai šaltas vanduo.
Vištyčio ežeras turi begales ištikimų
gerbėjų. Jis pakeri savo ryškiu nepakartojamu
grožiu, savo paslaptinga didybe ir dosnumu.
Kiekvieną tikrą gamtos mylėtoją sužavi šis
nuostabus gamtos kampelis, kuriame kaskart
atrandame kažką vis naujo ir nepakartojamo.
Nuo 1975 metų Vištyčio ežerui yra
suteiktas Rusijos valstybinio gamtos nacionalinio parko teritorijos statusas, kaip
objektui, turinčiam didelę gamtinę-istorinę
ir mokslinę-pažintinę reikšmę ir kuriam reikalinga ypatinga apsauga.
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Linčius A. Akmenuotosios moreninės kalvos su Gražiškiais, Vištyčiu. // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. - P. 40–46:
iliustr. - Bibliogr.: p. 46.
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ŠAKIŲ EŽERĖLIS
Šakių ežerėlis – Vilkaviškio r., apie 3,5 km
į šiaurės vakarus nuo Pajevonio. Ežero ilgis iš
vakarų į rytus – 0,21 km, plotis – iki 0,18 km.
Altitudė 155,5 m. Pietinis krantas žemas,
kiti krantai aukštesni. Apylinkės kalvotos.
Pietinėje pakrantėje stūkso Kylininkų miškas. Į
rytus įsikūręs Šakių kaimas. Šiaurine pakrante
eina kelias Patilčiai–Bartninkai–Kaupiškiai.
Ežeras nenutekantis, priklauso Smailiūčio
upelio baseinui (Jevonio upės baseinas).

https://lt.wikipedia.org/
http://ezerai.vilnius21.lt/sakiuezerelis-v6723.html

LIUBIŠKIŲ AKMUO
Riedulys yra taisyklingos ovališkos formos,
primenantis duonos kepalą. Liubiškių riedulio
matmenys (virš žemės paviršiaus esančios
dalies): aukštis – 2,8 m; ilgis – 4,5 m, plotis –
3 m. Didesnė riedulio dalis yra pasislėpusi
po žeme. Jis pilkos, rausvos spalvos. Riedulį
sudaranti uoliena yra „normalus“ granitas.
Uolienos mineralinė sudėtis: plagioklazas 30%,
mikroklinas – 50%, kvarcas 10%, biotitas –
10%, raginukė – 9% rūdiniai mineralai – 4%,
akcesoriniai mineralai – 1 %. Uolienos struktūra
yra smulkiagrūdė, hipidiomorfinė. Tokio tipo
granitai paplitę visoje Skandinavijoje.
Riedulys nepažeistas. Iškilusi riedulio dalis
virš žemės paviršiaus padengta samanomis.
Šalia Liubiškių akmens už kelių dešimčių
metrų, ant šlaito yra kiek mažesnis riedulys.
Šlaito apačioje teka upelis, kurio abiejose
pusėse išsidėsčiusios riedulių ružos. Liubiškių
riedulys randasi šalia kelio Liubiškiai –
Skardupiai, Tadarinės botanininiame zoologiniame draustinyje, iki akmens nuo
pagrindinio kelio reikia paėjėti miško takeliu
šiaurės kryptimi iki žvėrių šėryklos vietos.

I. Satkūnienės nuotr.
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PILIAKALNIS		
PAVIŠTYTIS I
Pavadinimas: Pavištytis I
Kiti pavadinimai: Pavištytis
Apskritis: Marijampolės aps.
Rajonas: Vilkaviškio r.
Seniūnija: Vištyčio sen.
LKS: N6031599,82; E420871,06
WGS: N54°24‘54.4“; E22°46‘51.2“
Registro nr.: A251
MC: 3703
Apsaugos tikslas: Moksliniam pažinimui bei
viešajam pažinimui ir naudojimui
Rūšis: Piliakalnis
Piliakalnio pagrindo kilmė: Fliuvioglacialinė
kraštinių darinių kalva (ft)
Pirmasis piliakalnis įrengtas aukštumos
pakraštyje. Aikštelė trikampė, orientuota
ŠR-PV kryptimi, 30 m ilgio, 34 m pločio ŠR
dalyje, 2 m aukštesne P-PV dalimi. Joje rasta
grublėtos keramikos. ŠR aikštelės krašte
supiltas 0,5 m aukščio, 10 m pločio pylimas,
už kurio iškastas 11 m pločio, 0,3 m gylio
griovys. ŠR šlaito aukštis 1,5 m, kitų - iki 30 m.
Piliakalnis labai suardytas arimų, apkasų,
vėliau užsodintas pušimis (dabar beveik
iškirstos, likę tik kelios). Aikštelę beveik per
vidurį kerta apkasas, einantis PV-ŠR kryptimi.
ŠR papėdėje, 0,2 ha plote yra papėdės
gyvenvietė, kurioje rasta perdegusių akmenų,
molio tinko.
Piliakalnis datuojamas I tūkst.
Pasiekiamas iš Vištyčio-Pavištyčio kelio
Pavištytyje pasukus į dešinę (P) ir pavažiavus
850 m, tarp sodybų pasukus į dešinę (V), už
230 m (yra kairėje (į P) nuo kelio).

PILIAKALNIS
PAVIŠTYTIS II
Pavadinimas: Pavištytis II
Kiti pavadinimai: Pavištytis
Apskritis: Marijampolės aps.
Rajonas: Vilkaviškio r.
Seniūnija: Vištyčio sen.
LKS: N6030481,06; E421015,85
WGS: N54°24‘18.3“; E22°47‘00.3“
Registro nr.: VT181
MC: 31076
Rūšis: Piliakalnis su gyvenviete
Piliakalnio pagrindo kilmė: Fliuvioglacialinė
kalva (ft)
Antrasis piliakalnis įrengtas atskiroje
kalvoje, 1 km į P nuo pirmojo piliakalnio.
Aikštelė ovali, pailga V-R kryptimi, 28 x 19 m
dydžio, per 1,5 m iškiliu viduriu. Jos R krašte
supiltas 0,4 m aukščio, 3,5 m pločio pylimas
(iš jo kyšo stambūs akmenys), už kurio
iškastas 3,5 m pločio, 0,3 m gylio griovys.
Už griovio supiltas antras 0,5 m aukščio, 6 m
pločio pylimas, kurio išorinis 1,2 m aukščio
šlaitas leidžiasi į antrą 4,5 m pločio, 0,3 m
gylio griovį, už jo kyla trečias 0,4 m aukščio,
4,5 m pločio pylimas išoriniu 2,5 m aukščio
šlaitu. Antras pylimas, atrodo, juosė visą
aikštelę 2 m žemiau jos. Šlaitai statūs, 16 m
aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, dirvonuoja.
Š papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės
gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. – II tūkst.
pradžia.
Pasiekiamas Pavištyčio-Pavartelių keliu
pavažiavus 1,9 km (yra dešinėje (V) nuo
kelio).

Literatūra
Lietuvos piliakalniai: atlasas. II tomas: Lazdijų-Šilalės rajonai / sudarytojai: Baubonis Z., Zabiela G.; piliakalnių
aprašai: Zabiela G.; Krašto apsaugos ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo
išsaugojimo pajėgos. – Vilnius: LR Krašto apsaugos ministerija, 2005. – 513, [1] p. : iliustr. – 902/904.
Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė / Guobytė R., Pocienė J., Jusienė A., Karmazienė D., Šinkūnė E.; ats. red.
R. Guobytė; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2018. – 100, p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 97-98.
Tarasenka, 1928, p. 209; 1997, p. 164-165; LAA, p. 132 (Nr. 562); Balčiūnas, Dakanis, Strazdas, 1994, p. 291.
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PILIAKALNIS
VIŠTYČIO LAUKAS II
Pavadinimas: Vištyčio Laukas II
Apskritis: Marijampolės aps.
Rajonas: Vilkaviškio r.
Seniūnija: Vištyčio sen.
LKS: N6034894,78; E420585,69
WGS: N54°26‘40.8“; E22°46‘32.2“
Registro nr.: A252KP
MC: 23001
Kiti MC: 3705
Apsaugos tikslas: Moksliniam pažinimui bei
viešajam pažinimui ir naudojimui
Rūšis: Piliakalnis su gyvenviete
Piliakalnio pagrindo kilmė: Fliuvioglacialinė
kraštinių darinių kalva (ft)
Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje.

Aikštelė ovali, pailga ŠV–PR kryptimi,
28 x 11 m dydžio, aukštesne R dalimi. ŠV
aikštelės krašte buvo pylimas (dabar čia yra
5 m pločio terasa 1,5 m statesniu ŠV šlaitu).
Šlaitai statūs, 20 m aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, apkasų,
aikštelėje įkasto geodezinio reperio. Piliakalnis
dirvonuoja, V šlaite auga krūmų guotas.
P ir ŠV papėdėse, 0,7 ha plote yra papėdės
gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos.
Piliakalnis datuojamas I tūkst.
Pasiekiamas iš Vištyčio-Žinėnų kelio, už
900 m pasukus į kairę (R), į Vištyčio Lauką II,
pavažiavus tiesiai 2 km (yra 200 m į dešinę (P)
nuo lauko kelio).

Vištyčio II Lauko piliakalnis.
Vilkaviškio raj. vaizdas iš pietvakarių, 1962 m.
http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?vi
d=20145&back=home&back=home

https://www.kapamatyti.lt/
item/vistycio-piliakalnis/

Literatūra
Lietuvos piliakalniai: atlasas. II tomas: Lazdijų-Šilalės rajonai / sudarytojai: Baubonis Z., Zabiela G.; piliakalnių
aprašai: Zabiela G.; Krašto apsaugos ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo
išsaugojimo pajėgos. – Vilnius: LR Krašto apsaugos ministerija, 2005. – 513, [1] p. : iliustr. – 902/904.
Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė / Guobytė R., Pocienė J., Jusienė A., Karmazienė D., Šinkūnė E.; ats. red. R.
Guobytė; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2018. – 100, p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 97-98.
Tarasenka, 1928, p. 263; Даугудис, 1966b, с. 57-58; LAA, p. 184 (Nr. 831); Tarasenka, 1997, p. 172-173.
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NORVYDŲ AKMUO
Norvydų akmuo guli 2 m nuo kelio
Vištytis – Lankupka, tiksliau atkarpoje tarp
Norvydų ir Lankupkos kaimų. Šis riedulys
guli in situ. Riedulys yra netaisyklingos
ovališkos formos, apzulintas, be aštrių kampų
(pirminių).
Norvydų riedulio matmenys (virš žemės
paviršiaus esančios dalies): aukštis – 1,8 m;
ilgis rytų- vakarų kryptimi – 2,2 m, o šiaurėspietų kryptimi – 3,4 m. Tai rausvos, pilkos,
vietomis rožinės spalvos riedulys. Riedulį
sudaranti uoliena yra magminės kilmės –
rapakyvi granitas („rapakyvi“ suomiškai
sutrešęs akmuo). Uolienos grūdėtumas
netolygus. Uolienos mineralinė sudėtis:
kalio lauko špatas – mikroklinas – 55%,
oligoklazas – 10%, tamsus kvarcas – 15%,
raginukė ir biotitas – 15%, rūdiniai mineralai –

4%, akcesoriniai mineralai – 1%. Struktūra
yra porfyriška. Stambius, apvalius iki 2 cm
skersmens kalio lauko špato (mikroklino)
kristalus yra apjuosę pilki oligoklazo
kristaliukų apvadėliai. Kadangi grūdėtumas
netolygus, ši porfyriška struktūra lengvai
dūla, veikiant temperatūrai. Todėl šio riedulio
paviršius stipriai išdūlėjęs.
Norvydų riedulys yra atneštas iš
Skandinavijos. Tokio tipo granitai vyrauja
viename didžiausių Vyborgo ir Alandų
rapakyvi granitų masyve Suomijoje. Taigi jis
gali būti atneštas iš šių masyvų.
Norvydų akmuo sueižėjęs bei vienoje
vietoje įtrūkęs. Šis įtrūkis tęsiasi nuo pietinio
krašto iki pat žemės paviršiaus. Šalia šio
akmens už kelių metrų guli mažesnis akmens
broliukas.

Įspūdingų parametrų Norvydų akmuo

Lietuvos geologijos tarnybos Geotopų duomenų posistemis
(http://www.lgt.lt/zemelap/main.php?sesName=lgt1339578077)
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ŠILELIO CIRKAS
Šilelio cirkas – tai neigiama reljefo forma
suformuota sufozinių procesų. Šilelio cirkas
yra 35 m ilgio, 47 m pločio, 21 m gylio, jo
perimetras siekia 120 m, šlaitų polinkio
kampas – 40°.
Šilelio cirkas yra Vištyčio ežero
pietrytiniame krante, Šilelio miške. Šilelio
cirkas yra gyvas geologinis paminklas. Tai
požeminio vandens geologinės veiklos
pėdsakas, kuris susiformavo šlaituose vykstant mechaninei sufozijai. Sufozija – tai
netirpių mineralinių dalelių išplovimas
filtruojantis
požeminiams
vandenims
(Česnuliavičius, 1998).
Šilelio sufozinio cirko litologija nustatyta
išgręžus du 1,2 m gręžinukus viršutinėje ir
apatinėje dalyse. Cirko viršutinėje dalyje

0,0–0,1 m intervale – dirvožemis. Intervale
0,1–1,2 m vyrauja pilkšvai gelsvos spalvos
smulkutis smėlis, su žvirgždu. Cirko apatinėje
dalyje pragręžus 1,2 m gylio gręžinuką,
intervale 0,0–0,4 m randamas pilkos spalvos
smėlis. Smėlis – įvairiagrūdis, vyrauja
smulkus. Intervale 0,4–1,2 m smėlis tamsiai
pilkos spalvos, įvairiagrūdis su vyraujančiu
smulkiu, truputį molingas ir dumblingas.
Cirko centre esanti dauba yra papelkėjusi.
Čia pradžią gauna bevardis upeliukas, kuris
įteka į Vištyčio ežerą. Šiauriniai ir pietiniai
cirko šlaitai šiuo metu neardomi, apaugę
skroblais, cirko viršutinėje dalyje auga pušys,
apatinėje dalyje auga alksniai, dilgelės ir
krūminiai paparčiai.

I. Satkūnienės nuotr.
Šlaitas, kuriame susidarė Šilelio sufozinis cirkas

Lietuvos geologijos tarnybos Geotopų duomenų posistemis
(http://www.lgt.lt/zemelap/main.php?sesName=lgt1339578077)
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VIŠTYČIO EŽ. (ŠVENTAS) ŠALTINIS
Sinonimai: Stebuklingas Šilo šaltinėlis,
Šventas šaltinėlis, Švento Jono šaltinėlis
ipas: Krentantis, paežerės šlaite
Režimas: Nuolatinio veikimo
Vandeningmas: Mažo vandeningumo (mažas). Pakankamai pastovaus pajėgumo
laiko atžvilgiu, debitas 0,015 l/s, arba ne
daugiau kaip 1,3–1,5 m³/d (matuota po
šulinėlio čiaupu)
Vandens tipas: Kalcio, magnio hidrokarbonatinis, sulfatinis
Aplinka. Visame „giliajame“ pietvakariniame šalies „kampe“, nuo pat Vištyčio
paežerės į rytus, kalvotai aukštyn kyla
ledyninio liežuvio sustumti moreniniai
lankai, sukloti riedulingo priemolio ir priesmėlio (gtIIIbl) gūbriai. Tarp jų vyrauja
smėlingi ir žvyringi fliuvioglacialiniai (ftIIIbl)
kalvoti masyvai, dunkso ir pavienės apyplokštės kalvos, su iškilusiais kraštiniais
limnoglacialiniais (lgtIIIbl) dariniais. Tai Sūduvos aukštumos akumuliacinio moreninio
kalvyno aukštesnioji pakraštinė dalis, žinoma
kaip įspūdingo kraštovaizdžio Vištyčio–
Gražiškių aukštuma.
Vištyčio ežero rytinėje šlaituotoje pakrantėje, netoli siaurojo pietinio jo galo,
Šilelio miške ties Pavartelių ir Pakalnių
kaimeliais stūkso nedidelis kryžių kalnelis,
jo šlaitelyje (apie 198 m NN) eglių ir pušų
paunksmėje iš žemės gelmių trykšta gėlo
vandens šaltinis. Tai įsimintinas ir sakralus
„Šventas šaltinis“, atsivėręs prie vienos iš
fliuvioglacialinio (ftIIIbl) kalvyno kalvelių
apie 240 m nuo ežero ir apie 25 m aukščiau
jo vandens. Šioje vietoje status šlaitas ir
kalvelė tarp raguvų suklota įvairiu smėliu,
iš kurio ir pasirodo vangi gruntinio vandens
ištaka. Palei šaltinį parko lankytojams įrengti
du pažintiniai (2,4 km ir 7 km ilgio) takai.
Einant ilguoju taku, galima pamatyti dar
vieną įdomią versmėtą vietą – iš vienos
pusės atviros pusapvalės daubos vandeniu
„permirkusį“ erozinį šlaitą (vadinamą Šilelio
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Nustatyta vertė

Nustatomo komponento
pavadinimas

mg/l

Ištirpusių mineralinių
medžiagų suma

415

Sausoji liekana 180 °C

290

mg-ekv/l

Bendrasis kietumas

4,93

Karbonatinis kietumas

4,08

Nekarbonatinis kietumas

0,85

ekv.
proc.

Anijonai:
Chloridai, Cl–

10,50

0,30

5,37

Sulfatai, SO42–

56,31

1,17

20,93

Hidrokarbonatai, HCO3–

248,99

4,08

72,99

Nitritai, NO2–

< 0,02

0,00

0,00

Nitratai, NO3

2,18

0,04

0,72

Natris, Na+

4,39

0,19

3,65

Kalis, K+

3,07

0,08

1,54

Kalcis, Ca

74,48

3,72

71,54

Magnis, Mg2+

14,74

1,21

23,27

< 0,03

0,00

0,00

–

Katijonai:

2+

Amoniakas, NH4

+

Kitos analitės:
pH, pH vienetai 20 °C

7,52

Permanganato skaičius, mg O/l

2,24

Bendroji geležis, Fe mg/l

0,76

Savitasis elektros laidis, µS/cm

467

cirku). Čia taip pat gruntinis vanduo sunkiasi
išsklaidytomis srovelėmis daugiau nei 10 m
aukščiau ežero ir teka keliomis išplovomis
link jo.
Dabartinė būklė, kaptažas. Šaltinėlis
kaptuotas. Iš trumpalaikio sustojimo aikštelės
prie jo į viršų kyla lentų takas su turėklais ir
suoliukais. Miškas aplink šaltinį ir ties aukščiau
kalvelėn „kylančiais“ kryžiais praretintas,
išlygintas pasamanojęs miško paklotas.
Ištakos vietoje išmūryta graži akmenų sienelė,
žemiau jos šalia įrengtas nedidelis vamzdelis
vandens pertekliui iš jo nutekėti. Patiestas
keraminis vamzdis (apie 1,5 m ilgio), kuriuo
vanduo nubėga žemyn šlaiteliu, kiek tolėliau
nuo šulinėlio. Prie šulinėlio patogu prieiti ir
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pasisemti vandens. Aplink augančios išlakios
eglės su pušimis teikia gaivų pavėsį. Šaltinį
lengva rasti, yra nuorodų ir informacinių
stendų. Gausiai lankomas tikinčiųjų. Nemažai
atvyksta ir norinčiųjų pasisemti ir paragauti
vandens.
Vandens fizikinės savybės. Vanduo
skaidrus, bekvapis. Išmatavus mobiliu matuokliu (2014-06-05) vanduo buvo 7,5 °C
temperatūros, neutralus (pH = 7,18).
Savitasis elektros laidis (SEL = 433 µS/cm),
vandens oksidacinis ir redukcinis potencialas
(Eh = -108 mV), mažai deguonies (O2 =
0,40 mg/l).
Vandens cheminės savybės. Šaltinio
vanduo gėlas, turi mažai mineralinių medžiagų. Jame ištirpusių mineralinių medžiagų
koncentracija 415 mg/l. Jis santykinai kietas,
bendrasis kietumas 4,93 mg-ekv/l. Vandenyje
nedaug natrio (4,39 mg/l) ir chlorido
(10,5 mg/l). Amonio ir nitritų neaptikta, nitratų
koncentracija artima foninei (2,18 mg/l). Vanduo geležingas, jame net 0,76 mg/l geležies.
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės
žinios. Vieta su Šventuoju šaltinėliu, iš kurio
trykšta nepaprastu laikomas vanduo, yra sakrali, tikinčiųjų puoselėjama. Padavimai byloja, kad kitados pakakdavę šaltinėlio vandeniu
pavilgyti akis ir neregiai praregėdavo, greitai
užsitraukdavo sunkiai gyjančios žaizdos. Taip
pat pasakojama, kad „... vienas šios apylinkės
neturtingas valstietis sapne matęs Švč. Mergelę Mariją, kuri jam liepusi ties šiuo šaltinėliu pastatyti kryžių. Žmogus skundėsi, kad jis
neturįs nei vežimo, nei arklių, tik kirvį. Dėl to
jis labai išgyveno ir papasakojo kaimynui. Kaimynas jį nuramino ir padėjo. Tuoj pat jie nuvažiavo į mišką, nupjovė ąžuolą ir kryžius stovėjo ten, kur Marija ir prašė – prie šaltinėlio“.
Šnekama, kad „... caro laikais vienas kareivis
išmaudė šaltinyje niežais sergantį savo arklį.
Nuo tol jo vanduo tokios stebuklingos galios
ir neteko“. Tačiau ir mūsų dienomis šaltinis
vertinamas, tikima jo galiomis ir trykštančiu
švariu vandeniu, ramybę suteikiančia maža,
bet įsimintina erdve aplink jį.

K. Kadūno nuotr.
Gražiai sutvarkytas Šventas šaltinis

Lietuvos geologijos tarnybos Geotopų duomenų posistemis
(http://www.lgt.lt/zemelap/main.php?sesName=lgt1339578077)
Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z., Guobytė R., Pūtys P., Balčiūnaitė D. Lietuvos šaltinių katalogas: 220 versmių
ir šaltinių / ats. red.: Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba, VšĮ „Grunto valymo technologijos“. –Vilnius,
2017. –479, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: 473-476.
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Užrašams
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