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ĮVADAS
13-oji pažintinė išvyka su Molėtų krašto mokytojais

Įdomi mūsų bendrų kelionių istorija – pradėjome nuo Rimučių karjero Molėtų pašonėje ir sukome
vis įmantresnius ratus tolyn ir tai jau tęsiasi 13 metų... Taigi keliaukime, nes keliaudami vis
daugiau surandame ir toji Lietuva kiekvienais metais vis regis didesnė. Ar ateis laikas, kai jau
viskas bus pamatyta? Netgi jei taip ir įvyktų, vėl grįžtume į Molėtų kraštą ir atrastume naujų
nematytų vietų ir reiškinių. Viskas yra gerai ir įdomu: gamtos vaizdai, kultūros ir istorijos
paminklai, žmonės. Dar bandome viską susieti ir su geologija... Bet manau, būkime atviri – ne
mažiau svarbu yra susitikti ir pabendrauti, pasisakyti kas metų eigoje nutiko, kas rūpi dabar.
Tačiau visų įdomiausia yra tai, kad mokytojai dar vienus nelengvus metus išgyveno... na ir
ištvermingas luomas...
Su linkėjimais kraštiečiams,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius dr. J. Satkūnas

Šios išvykos siejasi su Lietuvos geologijos tarnybos ir geologų sąjungos tradicija organizuoti kasmet trečiąjį
rugsėjo šeštadienį Geologinio paveldo dieną. Šie geologinio pažinimo renginiai, turintys senesnį paprotį
Europos vakarų valstybėse, vėlgi buvo sumanyti pradedant Molėtų krašto lankymu ir pažinimu 2011-aisiais,
2012 m. įvyko Dzūkijos nacionaliniame parke, 2013 m. – Akmenės ir Mažeikių krašte, 2014 m. – Sartų ir
Gražutės regioniniuose parkuose, 2015 m. – Švenčionių krašte. Šiųmetinės išvykos su molėtiškiais pirmoji
diena buvo suplanuota pastarosios Geologinio paveldo dienos „Nalšios žemės Švenčionių krašto geologijos,
archeologijos ir kultūros vertybės“ pramintu keliu, panaudojant dalį jau parengtos medžiagos, o visas
leidinys yra pasiekiamas internetu:
http://www.lgt.lt/images/Geopaveldo%20diena/Geopaveldo_gidas_2015.pdf.
Antroji išvykos diena palydės per Žeimenos lygumą, Tauragnų kalvyną, Utenos dubumą ir Antalgės kalvyno
pakraščiu per Skudutiškio–Suginčių aukštumėles parves link namų...
Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis negyvosios gamtos bruožuose ir ji turi būti išsaugota kartų
kartoms. Vis labiau populiarėjanti šio 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 šaltiniai ir versmės, kasiniai, ekspozicijos ir kt. Dažnai jie turi ir didelę estetinę, turistinę,
archeologinę, istorinę ar kultūrinę vertę. Dauguma jų jau turi gamtos paveldo objektų statusą, kiti yra
potencialiai skelbtini būti saugomais valstybės. Dalis geotopų yra privačioje nuosavybėje ar žmogaus
suformuoti. Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metų. Geotopų
duomenų posistemyje saugoma informacija yra prieinama internetu Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje
visiems besidomintiems geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Šiuo metu čia galima
rasti informaciją apie 617 geotopų (2016-06-01). Informacija apie geotopus yra nuolatos papildoma naujų
tyrimų duomenimis. Daugiau apie geotopus rasite adresu:
http://www.lgt.lt/epaslaugos/ → (GEOLIS) → Geotopai
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Edukacinės išvykos geografijos ir gamtos mokslų mokytojams
organizuotos kartu su Lietuvos geologijos tarnyba
2002–2015 m.
Eil.
Nr.

Data

Pavadinimas

Lektoriai-gidai

1.

2002-09-27

Geologinis paveldas, kaip įrankis
gamtos vienovės ir kompleksiškumo
supratimui

2.

2003-06-06/07

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas –
gamtos ir žmogaus sąveika

3.

2004-04-17/18

Lietuvos pamario geologija, istorija ir
gamta

4.

2005-04-15/16

Jotvingių žemės geologija,
kraštovaizdžiai ir istorija

5.

2006-06-02/03

Natūralūs ir kultūriniai landšaftai
Žemaitijos regione

6.

2007-05-15/16

Geologinės vertybės Pabaltijo regione
(Gaujos nacionalinis parkas)

7.

2010-06-17/18

8.

2011-06-02/03

9.

2012-06-14/15

10.

2013-06-20/21

Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno
kilpas ir Aukštadvario velniaduobes

11.

2014-06-19/20

Nuo Dubysos slėnio erdvių iki
Tytuvėnų velniakelių

2015-06-11/12

Šiaurės vakarų Žemaitijos gamtos
geologinių ir kultūros paveldo objektų
praktinis pažinimas

12.

Ventos krašto gamtinė įvairovė,
geologinis paveldas, istorija
Paskutiniojo apledėjimo riba ir senasis
Medininkų ledlaikio kalvynas nuo
Vilniaus iki Dieveniškių
Sūduvos aukštumos reljefo kilmė ir
gamtinio paveldo vertybės Vištyčio
regioniniame parke

Parengė: Molėtų švietimo centro metodininkė Bronė Trotienė
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Birželio 16 d. (ketvirtadienis) programos žemėlapis
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NALŠIOS ŽEMĖ. ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS
Istoriografijoje Nalšia iki šiol nėra aiškiai identifikuota – nesutariama tiek dėl joje gyvenusio etnoso ar
subetnoso tipologinės priklausomybės, tiek dėl šio krašto politinio statuso, tiek dėl jo teritorijos lokalizacijos.
Vienas pirmųjų bandžiusių pateikti mokslinę Nalšios žemės lokalizaciją buvo latvių etnologas ir kalbininkas
E. Volteris (Eduards Volters). Remdamasis „Nalšios“ vardą primenančių Utenos apylinkių vietovių (Noliškis ir
pan.) geografine padėtimi, kronikiniais Livonijos ordino kariuomenės žygių į Nalšią aprašymais bei Giedraičių
giminės Kasparo Daumanto (XVI a.) šakos legenda apie Giedraičių kilmę iš XIII a. gyvenusio kunigaikščio
Daumanto, E. Volteris dar XIX a. pab. Nalšią siūlė lokalizuoti (senosios) Aukštaitijos šiaurės vakaruose.
Dabar dauguma lietuvių istorikų
bei archeologų Nalšią laiko
viena didžiausių „archeo-loginių
lietuvių“ (Rytų Lietuvos pilkapių
kultūros nešėjų) kiltinių žemių ir
ją lokalizuoja Utenos- ZarasųBreslaujos- Pastovių– Svierių–
Nemenčinės–Molėtų– Utenos
linijos ribojamoje terito-rijoje.
E. Gudavičius Nalšią loka-lizuoja
į vakarus nuo Žeimenos upės,
T. Baranauskas ir G. Zabie-la –
beveik visoje dab. Šiaurės Rytų
Lietuvoje
ir
gretimame
Baltarusijos šiaurės vakarų
kampe; R. Batūra Nalšios žemę
ar kunigaikštystę linkęs lokalizuoti į rytus nuo Žeimenos ir
Galšios krašte, t. y. XVI–XVIII a.
egzistavusių Breslaujos ir Ašmenos pavietų teritorijoje.
www.melc.lt

Remiantis Eiliuotosios Livonijos
kronikos informacija apie Livonijos (Kalavijuočių) ordino kariuomenės 1229 ir 1250 m. žygius į (tikrąją) Lietuvą galima konstatuoti tik tai,
kad XIII a. viduryje Nalšia buvo įsiterpusi tarp tuometinių Livonijos ordino valdų ir „Lietuvos“. Kita vertus,
remiantis Mindaugo krikšto bei karūnavimo apeigose dalyvavusio anonimo ~1260 m. rašytu traktatu „Žemių
aprašymo pradžia“ (Incipiunt descriptiones terrarum, lot.), kuriame „lengvai priimantys krikštą“ nalšėnai
įvardyti greta lietuvių ir jotvingių, taigi kaip atskira etninė (?) LDK gyventojų grupė, to paties šaltinio pateikta
„Lietuvos žemės“ padėties Žemaitijos atžvilgiu charakteristika („O nuo jos [t. y. Žemaitijos] į rytus – su Rusia
besiribojanti Lietuvos žemė“) ir istorijos šaltinių paliudytu Nalšios pavaldumo Polockui faktu, o taip pat
atsižvelgiant į keistą dab. Latgaloje (Latvijos dalyje, esančioje į rytus nuo Aiviekstės upės) iki XIII / XIV a.
gyvenusio savito baltų etnoso „bevardiškumą“ istorinėje bei archeologinėje literatūroje, Nalšią galima būtų
lokalizuoti buv. Jersikos kunigaikštystės teritorijoje (didžiausią iš Nalšios žemėje gyvenusių baltų etnosų
tokiu atveju tektų tapatinti su vad. „rytiniais latgaliais“, arba Latgalos pilkapių kultūros (X–XIII a.) nešėjais).
Nalšios valdovai lietuviai. Žymiausiais Nalšios kunigaikštystės valdovais lietuviais (bent hipotetiškai) laikytini
Nalšios (?) kunigaikštis Daumantas, Polocko kunigaikščio Tautvilo sūnus (?) Polocko (ir Nalšios?) kunigaikštis
Konstantinas, kuris 1264 m. nemažą jo valdytą Rezeknės sritį (= Šiaurės Nalšią?) padovanojo Livonijos ordinui, ir
Polocko bei Nalšios kunigaikštis Gerdenis, kuris 1264 m. pab. ne tik patvirtino minėtą Konstantino Berankio
dovanojimą, bet ir atsisakė visų savo kaip polockiečių bei vitebskiečių valdovo teisių į (senąją) Latgalą (pastaroji ir
minėta Rezeknės sritis Gerdenio ir Livonijos ordino sutarties tekste figūruoja kaip atskiri politiniai teritoriniai vienetai).
Iš: https://lt.wikipedia.org
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ŠVENČIONIŲ (ŠIAURĖS NALŠIOS) AUKŠTUMA.
GEOLOGIJA, GEOMORFOLOGIJA*
„Švenčionių aukštuma yra ryškus, labai įvairus paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo makrokompleksas, kurio
pagrindas jau buvo susidaręs anksčiau, o mezoreljefas formavosi per šį apledėjimą“ – rašo Č. Kudaba savo
knygoje „Lietuvos aukštumos“ (2004). Platus Kretuono duburys giliai įsiterpia į aukštumą iš vakarų ir kartu su
priešpriešiais iš rytų plytinčia Erzvėto lyguma padalija Švenčionių aukštumą į šiaurinę ir pietinę dalis. Būtent
pietinė Švenčionių aukštumos dalis yra Švenčionių rajono vidury. Rajono rytuose, Adutiškio apylinkėse, plyti
Dysnos lyguma, o vakaruose – Žeimenos lyguma (1 pav.).
Šiaurinėje aukštumos dalyje iškyla jauniausi Baltijos stadijos ledyno sustumti aukščiausi Daugėliškio ir
Stoniūnų kalvynai. Aukštos kalvynų keteros sudaro Nemuno ir Dauguvos baseinų takoskyrą. Aukščiausia
Švenčionių kalvyno vieta – Nevaišių kalnas – iškilęs 288,9 m virš jūros vandens lygio. Šie kalvynai gimė
buvusios Baltijos ledyno ledoskyros vietoje tarp Žiemgalių ir Sėlių plaštakų. Paviršių sudaro moreninės
kilmės kalvyngūbriai, tarp kurių pasitaiko smėlingų ir žvirgždingų kalvų masyvų, susidariusių ledyno ertmėse
ir tuštumose nusėdus ledyno tirpsmo vandenų nešmenims. Šiaurinės aukštumos dalies kalvynai nuolaidūs į
Sėlių aukštumą, kuri kaip ir šiaurinė Švenčionių aukštumos dalis buvo suformuota paskutiniojo – Nemuno
apledėjimo Baltijos stadijos ledyno (2 pav.).
Aukščiausia centrinė pietinės Švenčionių aukštumos dalis tai – Čiūlėnų kalvynas, kurį nuo aukštų Daugėliškio
kalvų atkerta Ceikinių–Pašaminės klonis. Kalvyno gūbrių ir didkalvių virtinės orientuotos Š–P kryptimi su
pelkėtais pažemėjimais ir pietų link nusitęsusiomis ežerų virtinėmis. Aukščiausių kalvų viršūnės iškilusios per
20–30 m virš žemės paviršiaus. Čiūlėnų keteros viršūnės absoliutusis aukštis siekia ir viršija 210 m. Kalvoti
Čiūlėnų kalvyno šlaitai pakopomis leidžiasi į duburius rytuose ir vakaruose (3 pav.). Š–P krypties gūbrių ir
rinų orientacija rodo čia buvusią dviejų ledyno plaštakų sąlyčio ruožą: Dysnos plaštakos pakraštys tirpdamas
traukėsi į Dysnos lygumą, o Sėlių – į Žeimenos lygumą.
Pietvakarinėje aukštumos nuošlaitėje skiriamos Trūdų ir Strūnaičio plynaukštės, kurių vakaruose iškyla
Dotinėnų ir Šakalių kalvynai. Švenčionių kalvynas iškyla šiauriau Švenčionių, o pietryčiuose, pereidami į
Baltarusiją, tęsiasi Mylių ir Medišonių kalvynai. Rytinėje aukštumos nuošlaitėje skiriamos Bačkininkų ir
Jurgeliškės plynaukštės (3 pav.)
Lygus arba lėkštai banguotas Trūdų plynaukštės paviršius pakopiškai nuolaidus Žeimenos lygumos link,
paviršiaus absoliutusis aukštis žemėja nuo 195–190 iki 175–170 m. Strūnaičio plynaukštė, sudaranti pietines
Švenčionių aukštumos nuošlaites, nuolaidžiai žemėja pietų kryptimi į Vilijos duburį. Tikėtina, kad Trūdų–
Strūnaičio plynaukštė – tai senojo – Medininkų apledėjimo darinys, nuardytas ir išlygintas paskutiniojo
ledyno (3 pav.).
Iškili Švenčionių aukštuma per visus Lietuvoje buvusius apledėjimus nuolat būdavo ledoskyromis, todėl tarp
gretimų plaštakų intensyviai kaupėsi ledyno nešama nuotrupinė medžiaga, vyko aktyvi pakraštinė moreninė
akumuliacija. Pagal giliųjų kartografinių gręžinių duomenis nustatyta, kad aukštumos gelmes sudaro beveik
visų apledėjimų nuogulos (4 pav.). Kvartero nuogulų storis pietinėje Švenčionių aukštumos dalyje yra
80–100 m. Pokvartero paviršius centrinėje dalyje iškilęs apie 20–30 m. virš jūros lygio.

* Nalšios žemės Švenčionių krašto geologijos, archeologijos, istorijos ir kultūros vertybės: lauko išvykos vadovas, 2015 m. rugsėjo 18–19 d. / sudarė Guobytė
R., Skridlaitė G.; Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, Sirvėtos regioninio parko direkcija – Vilnius: LGT, 2015. – 43 (1) p.: iliustr.
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1 pav. Lietuvos geomorfologinio rajonavimo žemėlapio fragmentas (Guobytė, 2010)
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2 pav. Švenčionių aukštumos geomorfologinis žemėlapis (Guobytė, 1998)
Sutartiniai ženklai: 1 – aplyginti senojo kalvoto reljefo plotai, 2 – aplygintos senojo reljefo lygumos, 3 – kalvotas
moreninis paskutiniojo ledyno Baltijos stadijos reljefas: Paskutiniojo ledyno Grūdos stadijos reljefas: 4 – kalvotas
moreninis reljefas, 5 – prieledyninio baseino abraduotas moreninis reljefas, 6 – moreninė lyguma, 7 – vidinio ledo
(keiminio tipo) fliuvioglacialinis reljefas, 8 – fliuvioglacialinės lygumos, 9 – limnoglacialinės lygumos, Paskutiniojo
ledyno Baltijos stadijos fliuvioglacialinės (10) ir limnoglacialinės (11) lygumos; 12 – pelkių lygumos, 13 – ozai, 14 –
kloniai ir rinos, 15 – paviršiaus absoliučiojo aukščio atžymo, 16 – geologinio pjūvio linija
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3 pav. Pietinės Švenčionių auštumos dalies reljefo žemėlapis (sudarė V. Minkevičius)
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11

Geologinių indeksų reikšmės: l dm – priešledynmečių ežerų nuosėdos: g II dz, g II dn, g II žm, g II md, g II nm3 – glacialinės Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkų ir
Viršutinio Nemuno apledėjimų nuogulos (morena); lg II dz, lg II dn, lg II žm, lg II md, lg II nm3 - limnoglacialinės Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkų ir Viršutinio
Nemuno apledėjimų nuogulos; f II dz, f II dn, f II žm, f II md, f II nm3 - fliuvioglacialinės Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkų ir Viršutinio Nemuno apledėjimų
t
t
nuogulos. Paviršių sudaro: glacialiniai kraštiniai dariniai (g III nm3); fliuvioglacialiniai kraštiniai dariniai (f III nm3); eoliniai dariniai (v IV), pelkių nuogulos (b IV)

4 pav. Kvartero storymės geologinis pjūvis (Jusienė, 2011)
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SIRVĖTOS REGIONINIS PARKAS
Sirvėtos regioniame parke saugoma itin raiški ežerais mėlynuojanti
Švenčionių aukštumos, skiriančios skirtingus vandens baseinus, dalis. Jai
būdingi ilgi vingiuoti dubakloniai ir gūbriai, gilios daubos ir aukštos kalvos.
Aukštai virš jūros lygio iškilusi Nemuno ir Dauguvos upių baseinus skirianti
Čiūlėnų ketera, bet aukščiausia čia – Nevaišių kalva (289 m). Legendomis ir
padavimais apipintas ne vienas ežeras, kalva, piliakalnis ar šventvietė. Iš jų
bene geriausiai žinomas geležingas vandens šaltinis – „Lino verdenė“. Viena
iš įspūdingiausių kultūros paveldo vertybių – liūnų apjuostas Kačėniškės
piliakalnis, prigludęs prie Mergežerio ežero. Šiuose kraštuose vis dar skamba
sutartinės – UNESCO nematerialaus kultūros paveldo dalis. Regioninio parko
simbolis – kukutis.
Kraštovaizdis. Sirvėtos regioninis parkas išsiskiria itin raiškiai kalvotu Švenčionių aukštumos kraštovaizdžiu
su išsibarsčiusiais kaimais, pavienėmis sodybomis, piliakalniais, pilkapiais, alkakalniais, unikaliais medžiais ir
šaltiniais. Kone kiekviena vietovė apipinta legendomis ir padavimais. Švenčionių aukštumoje vingiuojančių
upių, upelių ir telkšančių ežerų sistema priklauso Dauguvos ir Nemuno upių baseinams, kurių vandenskyroje
iškilusi Čiūlėnų ketera atskiria Miškinio–Ilgio–Šventos–Beržuvio ir Kančiogino–Sirvėtos–Sėtikės dubaklonius.
Negyvoji gamta. Šiaurinėje regioninio parko dalyje yra aukščiausias Švenčionių aukštumos taškas – Nevaišių
kalva (289 m). Įdomu, kad lietaus lašai čia tuo pačiu metu iškritę mažame plote į Baltijos jūrą keliauja
skirtingais keliais: vieni Dauguvos upe, kiti – Nemunu... Šalia Sėtikio ežero, iš žemės gelmių veržiasi
legendomis ir padavimais apipintas šaltinis „Lino verdenė“.
Gyvoji gamta. Regioniniame parke auga forma unikalūs Adamavo ir Stanislavavo ąžuolai, Liepų pavėsinė.
Saločio pelkėse gyvena niūriaspalviai auksavabaliai, mažosios suktenės, raudonpilvės kūmutės. Ežerus
supančiuose jaunuolynuose aptinkami Sirvėtos regioninio parko simboliu tapę kukučiai.
Kultūros paveldas. Apie Nalšios žemėse gyvenusių žmonių buitį, papročius bei vertybes byloja Aučynų,
Rakštelių, Kačėniškės, Stūglių piliakalniai, kurių vardais iki šiol vadinami šalia jų esantys kaimai, senosios
šventvietės, protėvių kapavietės. Senąsias paslaptis saugo Rakštelių ir Garnių alkavietės – senosios
šventvietės, miškuose esantys Šventos ir Juodeliškės pilkapynai – visa tai liudija žmogaus suformuotą ir
išpuoselėtą kultūrą, kuri atsispindi šių vietų mitologijoje.
Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos, istoriniai faktai, asmenybės. Tarsi praeities aidai šiame krašte vis dar
skamba sutartinės, įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Prie Bėlio ežero, estradoje
organizuojamas liaudiškos muzikos ir šokio festivalis ,,Ežerų sietuva“ – unikali galimybė susipažinti su
skirtingų šalių kultūromis, pailsėti, pasigrožėti nuostabiu kraštovaizdžiu.
Sirvėtos parko pasididžiavimas – paskutiniaisiais metais naujai archeologų tyrinėtas ir gražiai sutvarkytas
Kačėniškės piliakalnis.
Informacijos šaltinis: http://www.sirveta.lt
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LIETUVIŲ GENTIES DIDKELIO FRAGMENTAS
Kelio pavadinimo kilmė. Istorinėje ir kraštotyrinėje literatūroje kelias
vadinamas įvairiais vardais: Senybos, Karališkuoju, didžiųjų kunigų keliu,
Mindaugo laikų valstybės keliu. Kelio atkarpa, vingiuojanti per dabartinę
Šiaurės Rytų Lietuvą, vadinama ir Kotrynkeliu*. Istorinėje literatūroje
minima, kad juo keliavusi rusų carienė Kotryna II. Jos garbei kelias buvęs
beržais apsodintas. Nukaršus pirmajai medžių kartai, jų vietoje buvo
sodinami nauji berželiai. Medžiai šalikelėje primindavo žmonėms
carienės kelionę. XX a. viduryje dar buvo išlikusių kotrynberžių Dvilonių–
Strūnos (Švenčionių r.) ir Panižiškės–Mažulonių–S. Daugėliškio (Ignalinos
r.) kelio atkarpose. Šios knygos viršelį puošia toks beržas, augęs prie
Dvilonių piliakalnio. Nukirstas 1963 m.
Žymus Lietuvos žurnalistas ir rašytojas Leonardas Grudzinskas savo
publicistiniuose straipsniuose kelio atkarpą tarp Švenčionių ir
Ignalinos vadina karalkeliu. Karalkelio, karališkojo kelio, pavadinimas
jam tiko karaliaus Mindaugo valdymo laikais. XIII a. ši magistralė,
manau, buvo pasiekusi intensyviausią savo tranzitinę galią. Ja judėjo
Mindaugo kariaunos ne tik į šiaurės rytus – Padauguvin, bet ir į
pietus – Naugarduko link. Tai buvo svarbus ir prekybinis kelias, kuriuo
atvykdavo tolimų kraštų pirkliai. Apie tai byloja pakelėje rastos retos
monetos. Renkant kraštotyrinę medžiagą, teko daug keliauti po
lietuvių etnines žemes, dabar priklausančias Gudijai.
Gamtonaudos svarba keliui. „Viso pasaulio valstybių susidarymo eiga kalba, kad· valstybingumo branduolių
ir jų centrų (sostinių) iškilimas tampriausiai siejasi su gamtonaudos dėsniais. Gamtinės aplinkos teikiami
pranašumai kaimyninių sričių atžvilgiu, gretimus regionus jungiantys keliai – svarbiausi etninės bei
valstybinės raidos lėmėjai“, – rašo Algirdas Seibutis.
Istorikai, analizuodami Lietuvos valstybės kūrimosi ištakas, mažai atsižvelgia į to meto gamtonaudos
specifiką skirtinguose Lietuvos regionuose. Iki nūdienos istoriografijoje vyrauja nuomonė, kad mūsų
valstybės kūrimosi išvakarėse geresnį gerbūvį turėjo žmonės, gyvenę miškais apaugusiame krašte. Iš tikrųjų
miškai žmonėms teikė nepalyginamai mažesnius maisto išteklius, negu pievos, sąžalynais apaugę upokšnių
aukštupiai, užpelkėjančių ežerų pakrantės, stepės...
Apskritai tarp miškų, įsiterpę žolingų ekosistemų plotai lemdavo medžiojamų žvėrių gausą ir didesnį gyventojų
tankumą. Pastarųjų dėsningumų pagrindu Lenkijos archeologai, bendradarbiaudami su gamtininkais, nustato
žolingų ekosistemų dalį rūpimo praeities laikotarpio landšaftuose. Aikštės miškuose, žolėti pelkynai, miškų
pakraščių ruožai prie vandenviečių iki žemdirbystės įsigalėjimo buvo vertingiausios naudmenos.
Baltų genčių apgyventoje teritorijoje šitokiomis ypatybėmis ryškiai išsiskyrė Baltijos kalvyno Breslaujos,
Švenčionių, Ašmenos aukštumos ir Padauguvio Latgalos kalvynai.

Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

* fragmentas pavaizduotas 3 pav. (be atskiro sutartinio ženklo legendoje)
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RĖKUČIŲ GYNYBINIS PYLIMAS
Tauragnai

Rėkučiai

NALŠIA
Adutiškis

piliakalniai
Nalšios žemės gynybinė linija

Naručio ež.

Nalšios žemės šiaurinės dalies gynybinė linija (pagal A. Girininką ir V. Semėną)

„Besiformuojančios Lietuvos valstybės gynybinis įrenginys“. Taip pavadino archeologas prof. Algirdas
Girininkas Rėkučių įtvirtinimą, esantį Švenčionių rajone, Pakretuonės miške, tarp Žeimenio ir Vajuonio ežerų.
Rėkučių gynybinis pylimas pirmą kartą paminėtas okupacinės caro administracijos sudarytame Vilniaus
gubernijos archeologiniame žemėlapyje. Jame nurodyta, kad netoli nuo Rėkučių yra 150 sieksnių (319,5 m)
ilgio pylimas. Rėkučių gynybinį įtvirtinimą 1906 m. tyrinėjo archeologas V. Kaširskis. Tačiau jame nieko
neradęs, žinias apie paminklą paliko tik tyrinėjimų dienoraštyje, perduotame į Peterburgą. Jau tuomet dalis
pylimo ariant žemę buvo sunaikinta. Vakarinę įtvirtinimų dalį perkirto 1861 metais statytas geležinkelis,
sunaikinęs apie 70 metrų gynybinio pylimo. Rėkučių gynybinį įrenginį iš naujo 1989 metais aptiko Kretuono
archeologinė ekspedicija. 1990–1991 metais įtvirtinimą kasinėjo Lietuvos istorijos instituto archeologai
Algirdas Girininkas ir Gintautas Zabiela, 1994 metais – Nalšios muziejaus archeologas Vidas Semėnas.
A. Girininkas nurodo, kad „išlikusio
gynybinio įrenginio ilgis siekia 845 m, o
pylimo aukštis ir šalia esančio griovio
gylis nevienodas. Aukščiausia pylimo
vieta yra apie 1,1 m (nuo dabartinio
žemės paviršiaus), o plotis ties pagrindu
svyruoja nuo 5 iki 6,3 m. Šalia pylimo iš
šiaurinės pusės, nuo kurios būdavo
laukiama priešo antpuolių, yra išlikęs
griovys, kurio plotis visoje gynybinio
įrenginio dalyje yra 4,5–5,5 m
(žr. brėž.). Tyrinėjant pylimą paaiškėjo,
kad po juo iš pušinių rąstų buvo
suręsta rentinio formos konstrukcija, o
į susidariusius iki 1,5 m tarpus
pripildyta smėlio iš greta, šiaurinėje
pylimo pusėje, iškasto iki 5 m pločio
griovio. Taip susidarė apatinės pylimo dalies karkasas. Karkaso rąstų skersmenys buvo nuo 14 iki 20 cm.
Šiaurinį pylimo pakraštį tvirtino gulsčių rąstų eilė. Išorinėje griovio pusėje aptikta ir statmenai į pagrindą
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įkaltų stulpų liekanų, šie stulpai turėjo sudaryti antžeminę užtvaros dalį, buvusią priešais griovį. Iki 15 cm
skersmens stulpai buvo nusmailinti ir 30 cm nuo dabartinio žemės paviršiaus įkalti į žemę. Manoma, kad jie
buvo neatskiriama viso gynybinio įrenginio sudėtinė dalis. Griovio šlaitą nuo pylimo pusės ir dalį pylimo
stiprino akmenys.“
RĖKUČIŲ GYNYBINIS ĮTVIRTINIMAS (SCHEMA)

esamas žemės paviršius
ankstesnis žemės paviršius
Brėžinys iš A. Girininko straipsnio, paskelbto leidinyje „Archaeologia Baltica 8“

Prof. Algirdo Girininko nuomone, Rėkučių įrenginys buvo tik dalis gynybinės linijos, kuri tęsėsi nuo Tauragnų
iki Daugėliškio kalvyno. Gynybinę sistemą sudarė piliakalniai ir natūralios gamtinės kliūtys – ežerai,
kalnagūbriai, upės. Todėl šiaurės vakarų–rytų–pietryčių kryptimi driekėsi apie 50 kilometrų bemaž tiesi
žmonių ir pačios gamtos sukurta gynybinė linija. Atsižvelgiant į pirmo tūkstantmečio pradžios miškus, pelkes
ir ant aukštų gūbrių esančius piliakalnius, kuriuos jungė sutartiniai laužų signalai, XII–XIII amžiais staigiai ir
nepastebimai įsiveržti priešui į Nalšios žemę iš šiaurės ir šiaurės rytų pusės buvo neįmanoma.
Kasinėjimų metu ant pylimo buvusios sienos aukštis nebuvo nustatytas, tačiau pagal kitose šalyse aprašytus
analogiškus įtvirtinimus vertikaliai įkastų stulpų siena
galėjo siekti apie 1,5 metro. Įtvirtinimo aukštis nuo
griovio dugno iki stulpų sienos viršaus galėjo siekti iki
5 metrų.
Rėkučių įtvirtinimas buvo skirtas kovoti prieš raitelius.
Jei šis gynybinis įrenginys būtų buvęs skirtas
pėstininkams kautis su priešo pėstininkais ar
raiteliais, tai dviejų kilometrų gynybos linijai būtų
reikėję nuo 100 iki 150 gynėjų. To meto Nalšios
žemės valdovai dar negalėjo skirti tokio skaičiaus
gynėjų nuolatinei gynybai. Gavus žinią apie
besiartinantį priešą, įtvirtinimus ginti išvykdavo
mobilus raitelių būrys.
Rėkučių gynybinį pylimą žymintis akmuo

Fragmentas iš A. Gražulio straipsnio: http://apzvalga.eu/kas-apgins-rekuciu-gynybini-itvirtinima.html
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ČINČIKŲ KAIMO PARTIZANAS

Informacijos šaltinis:
http://genocid.lt/centras/lt/32/c/ © Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
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ŠVENČIONYS
Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. XIII a. metraščiuose minima
istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties
Deltuvos, Lietuvos žemėmis, sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri buvo dabartinės
Lietuvos užuomazga. Manoma, kad jau XIII a. Švenčionys galėjo būti valsčiaus
centras. Pagal senumą miestas apytikriai toks kaip ir Vilnius. Jo atsiradimas
siejamas su legenda. Esą čia buvusi senovės baltų nalšėnų ar lietuvių šventvietė:
vieni mano, kad tai giria, kiti – kad kalnas, ežeras. Nuo to kildinamas ir Švenčionių
pavadinimas.
Vytauto Didžiojo laikais Švenčionyse buvo LDK Švenčionių dvaras. XV a.
Švenčionyse ir jo apylinkėse Vytautas įkurdino totorius, kurių palikuonys buvo sumanūs amatininkai, todėl
miestas buvo vienas iš viduramžių amatų centrų. 1414 m. Vytautas pastatydino Švenčionių bažnyčią.
1486 m. Švenčionys jau vadinami miesteliu. XVI a. vystėsi amatai, buvo audimo, pakinktų, odos dirbtuvės.
1800 m. Švenčionys gavo miesto teises. 1812 m. liepos mėnesį pro miestą pravažiavo Napoleonas Bonapartas su
savo kariuomene. 1831 m. sukilimo metu miestą buvo užėmę sukilėliai, 1831 m. balandžio 11 d. įvyko Švenčionių
kautynės tarp sukilėlių ir Rusijos kariuomenės. Miesto vardas minimas Levo Tolstojaus romane „Karas ir taika“.
1920–1939 m. miestą buvo okupavusi Lenkija,1939 m. tada atiteko Baltarusijos SSR, o 1940 m. rugpjūčio 3 d.
grįžo Lietuvai. 1941–1943 m. čia buvo getas. 1942 m. gegužės 19-20 d. Švenčionių žudynių metu nužudyta apie
400 vietos gyventojų. Karo metu aplink miestą veikė Švenčionių Armijos Krajovos apylinkė.
Švenčionių miestą garsina „Švenčionių vaistažolių fabrikas“, įkurtas 1883 m., 1928 m. atsirado antras
vaistažolių fabrikas. 1933 m. prie miesto prijungtas Ligumy (Podligumy) kaimas.

Švenčionys pavaizduoti XVII a. žemėlapyje
„Magni Ducatus Lithuaniae, et Regionum
Adiacentium exacta Descriptio“. Išleido
M. K. Radvila, 1613 m. (fragmentas)

1946 m. rugpjūčio 3 d. Švenčionys tapo apskrities pavaldumo miestu. Dėl savo nuošalios padėties, nelabai
palankių gamtinių sąlygų Švenčionys neišaugo į stambesnį pramonės centrą. Sovietmečiu jame veikė
„Žeimenos“ siuvimo fabrikas, vaistažolių perdirbimo fabrikas. 1992 m. patvirtintas Švenčionių herbas.
Švenčionyse yra Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia (pastatyta 1898 m.), stačiatikių cerkvė, sentikių cerkvė,
Nalšios muziejus (įkurtas 1945 m. kaip kraštotyros muziejus), savivaldybė, kinoteatras, paštas (LT-18001),
rajono centrinė ligoninė, socialinių paslaugų centras, globos namai.
Mieste išlikusi buvusi lietuvių pradžios mokykla ir gimnazija, Lietuvių mokytojų sąjungos Švenčionių skyrius
(veikė 1918–1919 m.), Švenčionių buvusi lietuvių gimnazija (1924–1938 m.).

Iš: https://lt.wikipedia.org
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ŠVENČIONĖLIAI
Miestelio vardas yra mažybinės priesagos vedinys iš Švenčionių miesto vardo, prie
kurio gyvenvietė kūrėsi kaip geležinkelio stotis. 1862 m. gyvenvietė pavadinta Naujieji
Švenčionys, bet vėliau prigijo Švenčionėlių vardas.
Dabartinio Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje viduramžiais buvo Juodiškio dvaras ir
kaimas. Dabar ta miesto dalis vadinama Juodiškėliu. Anksčiau Švenčionių gatvės
posūkyje stovėjo įdomus akmeninis pastatas, kuriame ilgai buvo kepykla. Tai buvo
bene seniausias pastatas dabartiniuose Švenčionėliuose.
Švenčionėlių gyvenvietė atsirado 1861 m., kairiuoju pažeimeniu tiesiant Sankt. Peterburgo–Varšuvos
geležinkelį. 1895–1899 m. nutiesus Lentupio-Panevėžio siaurąjį geležinkelį, Švenčionėliai tapo geležinkelių
mazgu. Apytikriai tuo metu pro čia nutiestas Švenčionių-Utenos plentas. XIX a. pabaigoje Švenčionėlių
gyvenvietė buvo menka, 1880 m. minima tik 13 sodybų su 82 gyventojais. 1900 m. miestelis sudegė. XX a.
pradžioje Švenčionėliai ėmė smarkiai plėstis. Naujos gatvės buvo tiesiamos į pietus nuo Juodiškio, tiesiog
per šilą.
1907 m. miško pakraštyje pastatyta medinė bažnyčia, kurioje buvo vertingų aklo skulptoriaus Julijono
Daunio medžio darbų. Nedaug kas liko iš jo nuostabių dirbinių. 1908 m. Švenčionėliai gavo parapijos teises.
Švenčionėlių gyvenvietėje XIX a. gale pradėjo kurtis pramonė, nuo 1894 m. veikė siaurųjų, o vėliau ir plačiųjų
garvežių remonto dirbtuvės. Pirmojo pasaulinio karo metais pastatyta elektrinė. 1920 m. suteiktos miesto
teisės, 1920–1939 m. buvo okupuotas lenkų, čia buvo įsikūręs Švenčionėlių pasienio apsaugos korpusas.
1924 m. atidarytas degtukų šiaudelių fabrikas. 1939 m. patvirtintos miesto teisės, 1946 m. rugpjūčio 3 d.
tapo apskrities pavaldumo miestu.
1996 m. kovo 26 d. Prezidento dekretu patvirtintas Švenčionėlių herbas.

Iš: https://lt.wikipedia.org

Geležinkelis prie Švenčionėlių į Utenos pusę 1972 m. (iš Aukštaitijos krašto siaurieji geležinkeliai /
Algirdas Trinkūnas. – Utena: Utenos kraštotyros muziejus, 2007. – 184 p.: Iliust.)
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Pašaminės molynai* (1)
Molis rajone yra surastas dviejose vietose: Adutiškio apylinkėse ir Pašaminėje. Naudingoji iškasena – molis –
yra paskutiniojo ledyno patvenktinių prieledyninių baseinų produktas. Adutiškio apylinkėse didžiulio Dysnos
limnoglacialinio baseino ribose išžvalgytas Kavaltiškės molio telkinys, kuris šiuo metu nenaudojamas.
Eksploatuojamas tik Pašaminės molynas, likęs ištekėjus Kretuono duburyje pasitvenkusiam prieledyniniam
baseinui. Jo paliktų nuosėdų paviršius yra 156–162 m. abs. aukštyje. Giliausiose baseino vietose susikaupė
ritmiškai sluoksniuota molio ir aleurito storymė (žiūr. nuotr. apačioje), kurios storis kinta nuo 4 iki 15 m (telkinio
ribose). Nuosėdų ritmiškumą sąlygojo vietinių (gal būt net metinių) klimato salygų kaita.
Šaltaisiais laikotarpiais baseine kaupėsi molis, o šiltmečiais, kai ledyno tirpimas suintensyvėdavo,
akumuliavosi aleuritas (nuotraukoje – šviesūs sluoksneliai). Molis apklotas durpėmis arba smulkiu smėliu
(dangos storis – 0,2–4,5 m).

Karjero vaizdas 2014 m. rudenį (V. Mikulėno nuotr.)

Ritmiška varvinių molių siena, stebėta 2014 m. rudenį (V. Mikulėno nuotr.)

Pašaminės molio karjero III sklypą eksploatuoja kadaise buvusi Švenčionėlių plytinė, dabar AB „Švenčionėlių
keramika“. Detaliai išžvalgytas plotas III sklype yra 24,1 ha, kur molio išteklių yra 1269 tūkst. m3. Parengtinai
išžvalgytas plotas yra 31,8 ha, o jame suskaičiuoti molio ištekliai yra 2418 tūkst. m3. II sklypo detaliai
išžvalgytame 7,3 ha plote ištekliai sudaro 496 tūkst.m3. Dabar eksploatuojamame III sklype detali žvalgyba
atlikta 16,8 ha plote, o išteklių yra 442 tūkst. m3.
* Nalšios žemės Švenčionių krašto geologijos, archeologijos, istorijos ir kultūros vertybės: lauko išvykos vadovas, 2015 m. rugsėjo 18–19 d. / sudarė Guobytė
R., Skridlaitė G.; Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, Sirvėtos regioninio parko direkcija – Vilnius: LGT, 2015. – 43 (1) p.: iliustr.
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Detaliai išžvalgyti Pašaminės molio telkiniai. I sklypas – (viršuje), II sklypas – viduryje ir III sklypas – apačioje
(sudarė J. Gudonytė)

Eksploatuojamo Pašaminės molio karjero III sklypo vaizdas ortofoto žemėlapyje. Mėlynas kontūras riboja detaliai
išžvalgytų išteklių plotą, geltonai pažymėta kasybos ploto riba (sudarė J. Gudonytė)
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Apžvalgos bokštas Didžiasalio kaime (2)

http://www.miestai.net

Sirvėtos RP lankytojų centras ir pažintinis mitologinis takas Šventos kaime (3)

Prie Sirvėtos RP lankytojų centro per GPD'2015 ir Mitologiniame take
(nuotraukos V. Mikulėno ir S. Antušo)
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1,3 km ilgio mitologinis pėsčiųjų takas įrengtas Šventos kaime. Jame įkurdinta 17 akmeninių skulptūrų,
kuriose žinomi Lietuvos skulptoriai įkūnijo senąsias baltų dievybes bei mitines būtybes.
Iš: http://www.sirveta.lt/index.php/mitologinis-takas

Kačėniškės piliakalnis ir Čiūlėnų geomorfologinis draustinis (4)
Kačėniškės piliakalnis įrengtas atskiros pailgos kalvos, esančios Mergežerio ežero vakariniame krante,
aukščiausioje dalyje. Aikštelė keturkampė, pailga Š–P kryptimi, 66 x 10 m dydžio. Ji buvo įtvirtinta šlaituose
įrengtu grioviu ir pylimu. 2 m žemiau aikštelės Š krašto, šlaite iškastas 1,5 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio
supiltas 0,3 m aukščio, 3 m pločio pylimas. Už šio pylimo iškastas antras 10 m pločio, 0,5 m gylio griovys.
Pietiniame šlaite pirmasis griovys ir pylimas virtę 8 m pločio terasa, antras griovys – 9 m pločio, 0,3 m gylio.
Vakarinis šlaitas 3 m žemiau aikštelės statintas. Jame 5 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa, jungianti Š ir P
šlaituose esantį pirmą griovį ir pylimą. Šoniniai šlaitai statūs, 22–23 m aukščio, galiniai – vidutinio statumo,
5–6 m aukščio. Rytiniame šlaite rasta brūkšniuotos keramikos.

Vaizdas nuo Kačėniškės piliakalnio šiaurės kryptimi (nuotr. V. Mikulėno, 2014)
Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės rytinė dalis nuslinkusi į ežerą. Apaugęs praretintu mišriu mišku.
Pietryčių papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga –
I tūkst. pradžia.
Iš http://www.piliakalniai.lt/
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„...Legendos byloja, kad papėdėje pilies, stūksojusios ant Kačėniškės piliakalnio, senovėje buvo užvažiuojami
namai ir karčiama. Juose naktigultą sau ir prieglaudą arkliams rasdavo tolimų reisų keleiviai. Dauguma jų
buvo rusinų krašto žmonės, keliaujantys Juodosios Rusios ir Rygos kryptimis. Jie save vadino „kačevnikais“, o
prieglaudą, kurioje prisiglausdavo – „kačevniškė“. Ilgainiui tas pavadinimas įsitvirtino ne tik tranzitinių vežėjų
verslu užsiimančių žmonių žargone. Užeigos pavadinimas (spėjama, kad pirminis pavadinimas buvo
Mergežeris) – „kačevniškė“ prigijo ir tarp vietinių gyventojų. Tik jie supaprastino, prisitaikė savo kalbai
sunkokai tariamą svetimybę. Iš jos išmetė priebalsę „v“'. Ir taip iš „kačevniškės“ liko Kačėniškė...“
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

Kačėniškės piliakalnio vieta Čiūlėnų geomorfologiniame draustinyje
Tai Sirvėtos regioninio parko konservacinio prioriteto funkcinė zona – Čiūlėnų geomorfologinis draustinis,
kurio dabar galiojančios ribos ir plotas (1478 ha) nustatyti pagal LRV 2010 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 187
(Žin., 2010, Nr. 26-1207). Draustinio įsteigimo tikslas – išsaugoti iškiliausią Švenčionių moreninės aukštumos
Čiūlėnų keterą – raiškų takoskyrinį miškingą ežeringą moreninį masyvą, Mergežerio ežero menturdumblų
bendrijas, kalkingą žemapelkę su retomis pelkinių laksvų bendrijomis, ūdrų buveinėmis.
Informacijos šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/
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Ceikiniai (5)
Ceikiniai – tai kaimas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, 12 km į pietryčius nuo Ignalinos. Seniūnijos ir
seniūnaitijos centras, įsikūręs Ceikinės ir Kretuonos santakoje. Miestelį supa pušynai, kalvos, o 4 km į šiaurę
nuo jo yra 289 m Nevaišių kalva, ketvirtoji pagal aukštį Lietuvoje. Stovi Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčia (liaudies architektūros paminklas), paštas (LT-30015), veikia Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės
mokyklos Ceikinių skyrius.
Ceikiniai minimi XVI a. Tada čia buvo Ceikinių dvaras, kuriame gyveno ir pats dvaro savininkas Andriejus
Butrimas Nemierovičius. Po dvarininko mirties Ceikiniai testamentu buvo užrašyti Švenčionių bažnyčiai.
Žygimantas Augustas šį dovanojimą patvirtino. 1542 m. Stanislovas Dovaina nusipirko Ceikinius iš Švenčionių
dvasininkų už keturias baudžiauninkų šeimas ir 10 kapų grašių.
1621–1700 m. prie evangelikų reformatų bažnyčios veikė pradžios mokykla. 1773 m. pastatyta medinė
Ceikinių bažnyčia, kuri 2016 m. balandžio 5 d. visiškai sudegė.
1831 m. kunigas A. Labutis suorganizavo sukilėlių būrį ir puolė Rusijos imperijos kariuomenės įgulą
Švenčionyse. 1921 m. įsteigta parapija. 1947 m. – biblioteka, 1961 m. pastatyti kultūros namai.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ceikiniai

Ceikinių bažnyčia (nuotr. V. Mikulėno, 2009)
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Nevaišių kalva ir geomorfologinis draustinis (6)
Tai Sirvėtos regioninio parko konservacinio
prioriteto funkcinė zona – geomorfologinis
draustinis, kurio dabar galiojančios ribos ir
plotas (287 ha) nustatyti pagal LRV 2010 m.
vasario 24 d. nutarimą Nr. 187 (Žin., 2010,
Nr. 26-1207). Draustinis įsteigta 1988-02-29
tikslu išsaugoti aukščiausią Švenčionių–Naručio
aukštumose masyvą su Nevaišių kalnu.

Kelias veda link Nevaišių kalvos viršūnės
(nuotr. V. Mikulėno, 2009)

Nevaišių kalvos vieta Nevaišių geomorfologiniame draustinyje

Informacijos šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/
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Kančioganas (7)
Kančioginas – ežeras rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone, apie 15 km į šiaurės rytus nuo Švenčionių, Ignalinos
rajono pakraštyje. Ilgis–šiaurės-pietų kryptimi 2,3 km, plotis iki 0,7 km, plotas 0,819 km², gylis siekia 13,8 m.
Ežeras telkšo rininės kilmės duburyje. Vakaruose ir rytuose krantai aukšti, statūs, ardomi, šiauriniai ir
pietiniai – žemi. Ežero pietuose yra 0,8 ha ploto sala. Išteka Kančioginos upelis (į Erzvėtą), įteka į Sirvėtą. Prie
Kančiogino ežero įsikūrę Kančiogino, Pašventės, Dvarykščių kaimai (https://lt.wikipedia.org).
Ežere yra išžvalgytas sapropelio telkinys, kurio ištekliai 698 000 kub. m. Naudingojo sluoksnio storis
0,5–8,0 m, o vidutinis 4,8 m.
„Padavime pasakojama, kad šioje vietoje stovėjęs didelis miestas, kurio pietinis pakraštys siekęs Stoniūnus ir
net Stanislavavą. Miestas kiaurai prasmegęs, liko tik maža dalelė – dabar Kančiogino kaimas. Su rūmais,
bažnyčiomis anas didmiestis esąs po žeme, po išsiliejusiu ežeru. Pasakotojai priduria, jog neseniai gyvenę
senų žmonių, turėjusių tame mieste išrašytus metrikus...“ (Česlovas Kudaba. Švenčionių rajonas, Vilnius,
1983, p. 32)

Sirvėtos dubaklonis ir Kėriškių apylinkių didkalvės (8)
Raiškus pietinės Švenčionių aukštumos bruožas – sausklonių ir dubaklonių tinklas, rodantis ledyno tirpsmo
vandenų drenažo arterijas. Subglacialinės kilmės dubakloniai arba rinos orientuoti maždaug Š–P kryptimi.
Tai Sirvėtos, Ilgio, Sarių, Juodyno-Šaminio rinos. Čiūlėnų kalvyną Š–P kryptimi kerta Mergežerio–Ilgio rina,
pietinėje dalyje skirdama Stūglių (Stgl) ir Neversčių (Nvr) kalvynus (3 pav.).
Ilgiausias – per 30 km ilgio – yra ŠR–PV krypties Sirvėtos (vietinių kartais vadinamas Birvėtos) senklonis. Nuo
šiaurinio Kančiogino ežero galo iki Švenčionių, maždaug 12 km – tai ryškus dubaklonis arba rina, kurios plotis
500–800 m, o gylis 20–35 m. Dubaklonyje išliko daug erozinių moreninių kalvų ir gūbrių, yra keimų ir ozus
primenančių pylimų. Jame telkšo Sirvėtas, Krašuonos, Sėtikio, Bėlio ir keli kiti maži ežerėliai. Iš Sirvėto į
Kančioginą teka Sirvėta, o į priešingą pusę Sėtikio ežero link – Žeimenėlė. Dubaklonio šlaituose daugelyje
vietų drenuojasi požeminis vanduo – atsiranda versmės (arba šaltiniai). Įspūdingiausi ir žmonių labiausiai
lankomi yra: Lino verdenė ir Bėlio šaltinis.
Dubaklonio dydis puikiai matomas važiuojant žvyrkeliu nuo Adutiškio į Kirkučius – kaimą, įsikūrusį rytinėse
dubaklonio šlaito pakopose.
Palei vakarinį šlaitą vietomis tęsiasi moliu apkloti plokščiaviršiai gūbriai. Į rytus nuo dubaklonio plyti lėkštai
stambiai kalvotas ir banguotas moreninis Staškinės (Stšk) kalvynas (3 pav.).

Sirvėtos dubaklonis ties Kirkučiais
(nuotraukos R. Guobytės, 2014)

Banguotas moreninis Staškinės kalvyno paviršius
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Sirvėtos dubaklonio ir apylinkių reljefas

Į vakarus nuo Sirvėtos dubaklonio Mergežerio ir Sirvėtos dubaklonių apribotas plyti Neversčių (Nvr) kalvynas
(4 pav.). Stambių kalvų ir gūbrių viršūnės siekia net 205–210 m absoliučiojo aukščio atžymas. Kai kurių
didkalvių aukštis yra per 30 m. Tarp jų plyti platūs pelkėti, su mažais ežerėliais duburiai. Didkalvės vietomis
terasuotos: terasų pakopos dažnai apklotos moliu. Tai rodo, kad dubaklonio ruože ledynas buvo supleišėjęs,
o ertmėse ir plyšiuose telkšojo pasitvenkę ledyno tirpsmo vandenys.

Akmuo, įamžinantis prezidento A. Brazausko Lietuvos tūkstantmečiui pasodintą ąžuolyną ant didkalvės Kėriškėse
(nuotraukos R. Guobytės, 2014)
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Lino verdenė* (9)
Sinonimai: Lino versmė, Bavainiškės šaltinis
Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Bavainiškės
vls., Švenčionių gir. (13 kvartalas), Sėtikio
ežero R pakrantė, Sirvėtos regioninis parkas,
Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis. Valstybės
saugomas gamtos paveldo objektas (1985).
Koordinatės (LKS): 643233; 6116469
Lino verdenė yra pušynu apaugusios kalvos,
kurios aukštis 15–17 m, šlaito apatinėje
dalyje, arti Sėtikio ežero (6–10,5 m nuo jo).
Aukščio skirtumas tarp šaltinio ir Sėtikio
ežero lygio – 0,85 m. Šaltinio absoliutusis
aukštis 171,2 m. Šaltinis yra kylantis erozinis, jo išeiga sutelkta, nemigruoja. Šios išeigos (duburio) ilgis
1,5–1,8 m, plotis 0,45–0,5 m ir telpa pasagos formos baseinėlyje, kuris nuo ežero pusės patvenktas akmenine
sienele ir yra 40–47 cm gylio. Dugnas kietas (smėlis su nedideliais rieduliais), daug kur pasidengęs
žaliadumbliais ar rudadumbliais. Vanduo iš baseinėlio persilieja per akmeninės sienelės viršų ir nuteka į
Sėtikio ežerą 15–20 cm pločio ir apie 8 m ilgio sekliomis trimis vagomis. Likusi, aukštesnė, t. y. virš šaltinio
išeigos duburio esanti sufozinio cirko, kurio dydis apie 12 × 15 m, dalis yra priaugusi vešlios žolės, daug čia
želia asiūklių ir kitokių drėgmę mėgstančių vandens augalų.
Šaltinio tipas: kylantis erozinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas. Vidutinio vandeningumo reikšmingas šaltinis (debitas – 5,88 l/s)
Vandens fizikinės savybės. Vanduo skaidrus,
bespalvis, be kvapo, skonis šiek tiek primena
pelkių su geležimi vandenį. Šaltas (temperatūra
7,7 °C), ištirpusio deguonies koncentracija
1,35 mg/l; pH = 7,75; Eh = -35 mV. Redukcinė
aplinka (rH = 14), ištakoje matoma geležingų
nuosėdų.

Lino verdenė (nuotr. Z. Zanevskij, 2012)
Vandens cheminės savybės (2012 m.)
Vanduo gėlas, turi mažai mineralinių medžiagų (421 mg/l), santykinai kietas (bendrasis kietumas 4,93 mgekv/l), pasižymi karbonatiniu lengvai pašalinamu kietumu. Jame nedaug natrio (5,5 mg/l), chlorido (7 mg/l),
organinės medžiagos. Geležies koncentracija 0,1 mg/l.
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)

M 0, 4

*

HCO385SO411
T 7,7Q5,9
Ca58Mg 36

Lietuvos šaltinių ir versmių katalogas. I dalis – Aukštaitijos versmės / Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z., Guobytė R., Pūtys P., Balčiūnaitė D.;
Lietuvos geologijos tarnyba. –Vilnius, 2015. – 199 p.: iliustr. – (LGT fondas; Nr.20083)
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Vandens tipas: kalcio, magnio
hidrokarbonatinis, sulfatinis.
Dabartinė būklė, kaptažas
Iš lauko akmenų sumūryta nauja
30 cm pločio ir 60 cm aukščio
patvankos sienelė (anksčiau buvo
medinė) su trimis latakais viršuje,
kurie yra iš bazaltinio pjauto
akmens. Sufozinio cirko šlaito
apatinė dalis sutvirtinta įspaustais į
minkštą gruntą 20–30 cm skersmens rieduliais.

Tautosakinės, kraštotyrinės,
istorinės žinios
Šis saugomas respublikinės reikšmės gamtos paminklas yra svarbus
tiek gamtiniu, tiek istoriniumitologiniu aspektais. Šaltiniu ir jo
aplinka prasideda saugomų gamtos
bei kultūros paveldo objektų ir
kraštovaizdžio požiūriu unikalių
teritorijų grandinė Sirvėtos kraštovaizdžio draustinyje. Visa ši teritorija
apipinta sakmėmis ir pada-vimais,
kaip ir pats šaltinis. Vietos
gyventojams „Lino verdenė“ nuo
seno yra ypatinga, sakrali vieta.
Šlaite aukščiau Lino verdenės, kur
yra likusi gana lygi vieta, maždaug
prieš 50 metų stovėjo trobelė,
kurioje kažkokia moterėlė už pinigus pardavinėjo šaltinio vandenį. Tokiu būdu ji prisitaupė tiek pinigų, jog už
juos kažkur nusipirko gerą namą. Šaltinį yra tvarkęs vienas senas žvejys mėgėjas, Bavainiškės viensėdžio
savininko B. Česukėno sūnus, tačiau ir gerokai anksčiau šaltinis buvęs patvenktas (Linčius, 1990).
Šaltinio vandeniu žmonės gydėsi akis, apšašusias vietas, paviršines odos žaizdas. „<..> Dar nešdava babas ir
kokius pinigus ten aukodava, senovėj <..> „prisiminimai“ dar koki tai buvi. Saka ty aukodava – pinigus
sviesdava ton versmėn gal dėl kokios gyvybės arba sveikatos kakios“. „Kapeikas kai kada prie ruskio dėdavo.
Visas ligas anas gydo“ (Vaitkevičius, 2006).

Aprašė: A. Linčius, 1989–90, P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij, K. Kadūnas, 2012
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Bėlio šaltinis
Švenčionių
r. sav.,
Švenčionių sen.,
Kochanovkos I k. Sirvėtos regioninis parkas
Koordinatės (LKS): 641470; 6116550
Šaltinis išsikrauna iš šlaito. Aukštyje apie 2,5 m
nuo Bėlio ežero vandens lygio formuojasi
sufozinis cirkas. Jo skersmuo – 1,5 m.
Tipas: krintantis kontaktinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas: Vidutinio vandeningumo
reikšmingas šaltinis (debitas 1 l/s)
Vandens fizikinės savybės. Šaltinio vanduo
skaidrus, gėlas, beskonis, bekvapis, silpnai šarminis
(pH = 7,78).
Vandens cheminės savybės (2013 m.). Šaltinio vanduo
gėlas, turi mažai mineralinių medžiagų. Bendroji
mineralizacija 456 mg/l. Jis santykinai kietas, pasižymi
virinant lengvai pašalinamu kietumu. Bendrasis vandens
kietumas 4,99 mg-ekv/l. Vandenyje neaptikta nitritų ir
amonio, labai nedidelė ir nitrato koncentracija (0,83 mg/l).
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)
HCO 380 SO411
M 0 , 46
TQ1
Ca 60 Mg 36
Vandens tipas:
sulfatinis.

kalcio,

magnio

hidrokarbo-natinis,
Dabartinė būklė, kaptažas. Aplinka sutvarkyta.
Šaltinis kaptuotas. Žvirgždo gargždo nuogulos.
Šaltinio vanduo išteka 1 m ilgio mediniu lataku.
Tada teka vagele, išgrįsta akmenimis, toliau
vingiuota vagele už 50 m įteka į Bėlio ežerą.
Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios.
Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikės ežerų apylinkės – nuo
seno sakrali vietovė. Kaip savo knygose rašo
Antanas Karmonas, Šarūnas Laužadis, čia dar
pagonybės laikais būdavo švenčiamos rasų
(„paparčio žiedo“, „paparčio naktų“),
kupolinės šventės. Minima, kad jaunimas
vasaros pradžioje rinkdavosi klonyje prie
Bėlio. Tai nuo seno tradicine tapusi
susirinkimų vieta, dar dažnai pavadinama
„Meilės kloniu“. Kitoje kelio pusėje, šalia
Meilūnų kaimo, matoma ypatinga kalvelė –
tartum alkakalnis, glaudžiai siejamas su
praeities įvykiais.
Aprašė: A. Grigienė, 2013 m.
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Meilūnų apylinkės (10)
Alkakalnis

Vietinių žmonių pasakojamos legendos byloja, kad
jaunimo pasilinksminimai Švenčionių apylinkėse ilgai
turėjo pagonybės laikus siekiančių tradicijų. Net
minimos tradicinės jaunimo sueigų vietos gamtoje.
Viena žinomiausia iš jų – „meilės klonis“. Aprašomas
kelias senovėje ėjo tiesiai į pietus, iki Kochanovkos
(vadina ir Šūdakalniu, o tiktų jam Alkakalnis)
piliakalnio, stūksančio netoli Bėlio ežero raguvotos
pakrantės. Netoli jo esantis dabartinis kaimas
senovėje vadinosi Meilūnais. Vėliau šis etninis kaimo
pavadinimas dėl įvairių priežasčių buvo „perkrikštytas“
į slaviškai skambantį vertalą – Kochanovką.

Joje birželio antroje pusėje vykdavo Šiaurės Rytų
Lietuvos jaunimo tradicinis renginys – „didžioji kuokinė“ pramogoms tinkamiausiu laikotarpiu: javai pasėti,
šienauti ankstoka, šilčiausios ir šviesiausios naktys. Sueidavo, sujodavo senuoju keliu jaunuoliai iš tolimiausių
pasviečių į Bėlio ežero pakrantę, kur vykdavo įvairiausios atrakcijos. Svarbiausia iš jų – jaunuolių dvikovos su
kuokomis. Nuo to ir renginio „kuokinė“ pavadinimas, būdingas tik Šiaurės Rytų Lietuvos pakraščiui.
Nugalėtojai (ypač raiti) turėjo teisę rinktis "slauniausią'' merginą. Susiporavę jaunuoliai nuo ežero klonio
kildavo taku per papartyną iki kalno viršaus. Alko (Aktakalnio) kalne prie liepsnojančio aukuro jaunuolius
pasitikdavo krivis. Atlikęs pagonišką santuokos ritualą, krivis palaimindavo susikūrusią jaunąją šeimą ir
nuvesdavo nakvynės į paparčių kilime stovinčią palapinę. Kiti jaunuoliai su išrinktosiomis ieškodavo
pakrantėse paparčio žiedo. Tos jaunimo sueigos buvo vadinamos dar ir „paparčio žiedo“, „paparčio naktų“
šventėmis. „Rasų“ pavadinimas Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštyje įsitvirtino žymiai vėliau.
Iš Antano Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“, 2005 m.

SĖLIŲ AUKŠTUMA
Žemės paviršius
Šiaurės rytinė Aukštaičių aukštumos dalis dažnai vadinama Sėlių aukštuma. Ši aukštuma įeina į Baltijos
aukštumų didįjį ruožą, nusidriekusį įstrižai nuo Dauguvos iki Neries (Aukštaičių aukštuma), nuo Neries iki
Nemuno (Dzūkų aukštuma) ir toliau nuo Nemuno į pietvakarius iki Lenkijos (Sūduvių aukštuma). Šis didysis
aukštumų lankas susidarė prieš 22–13 tūkst. metų Nemuno kontinentinio apledėjimo ledyno dangos
pakraštyje stumdantis ledynams Grūdos (22–18 tūkst. metų) ir Baltijos (16–13 tūkst. metų) stadijų metu.
Baltijos stadijos ledynai tirpdami dar buvo sustoję ir paliko Pietų Lietuvos, Vidurio Lietuvos ir Šiaurės
Lietuvos galines morenas.
Šiame Rytų Aukštaičių aukštumos krašte išryškėja atskiros moreninės aukštumos ir jas skiriantys duburiai.
Tos aukštumos yra su stačiais ir iškiliais šlaitais. Jos atsirado dažniausiai ledyno pakraštyje ten, kur tarpusavyje susisiekė gretimos ledyno plaštakos ir liežuviai. Tose vietose susidarė taip vadinamieji moreniniai
masyvai, turintys trikampio formą. Labai vaizdingos kalvos Tauragnų bei Rubikių–Molėtų moreninės
aukštumos. Aukšumų apsuptas Utenos moreninis duburys buvo nuskalautas (abraduotas) ledyno tirpsmo
vandenų. Utena yra įsikūrusi banguotos lyguminės pagrindinės (dugninės) karbonatingos morenos reljefe.
Sėlių aukštumą, kaip ir kitas Lietuvos aukštumas, jos geomorfologiją ilgus metus tyrinėjo prof. Česlovas
Kudaba. 1970 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbuose, Geologijos ir geografijos 7 tome buvo
atspausdintas jo straipsnis: „Sėlių aukštumos glacialinės morfologijos bruožai“. Autorius stengėsi įsigilinti į
sudėtingą šios aukštumos sandarą ir suprasti, kaip ji susidarė. Profesorius Č. Kudaba išskyrė kelias eiles
moreninių masyvų, kurie yra paskutiniojo ledlaikio pakraštinės ledyninės akumuliacijos dariniai.
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Moreniniai masyvai ir aukščiausios kalvos
Sėlių aukštumoje išryškėja smulkesni morfografiniai elementai – aukštos kalvos ir jas skiriančios dubumos.
Tos kalvos yra aukščiausi reljefo elementai kampiniuose moreniniuose masyvuose. Skiriančios dubumos liko
tose vietose, kur gulėta ledyno plaštakų, tai taip vadinamos glaciodepresijos.

Birželio 18 d. (penktadienis) programos žemėlapis

Aukštaičių aukštumos (Sėlių) aukščiausioji dalis
Sėlių aukštumos morfografiniai vienetai – moreniniai masyvai ir juos skiriantys duburiai išsidėstę tam tikra
tvarka, apytikriai iš rytų į vakarus. Piečiausioje Sėlių aukštumos dalyje stūkso stambus Rubikių moreninis
masyvas. Prie Pakalnių kaimo kalvų jo aukštis siekia 212 m aukščiau dabartinio jūros lygio. Toliau į rytus nuo
jo yra aukštas ir sudėtingas Tauragnų moreninis kalvynas. Nuo anksčiau minėto Rubikių moreninio masyvo jį
atskiria Utenos duburys. Tauragnų kalvyne aukščiausios viršukalvės yra prie Klykių ir prie Žiezdrių, Papirčių
laukuose. Jos išsiskiria supančiame reljefe, todėl neatsitiktinai sąlyginai vadinamos kalnais: Klykių – 235,2 m
ir Žiezdrių (piliakalnis) – 245,0 m aukščiau jūros lygio. Aukštesnės kalvos yra į šiaurės rytus nuo Utenos –
Aukštakalnis – 231,9 m, Pratkūnų kalnas (Mėmiakalnis) – 239,2 m. Prie Ignalinos yra Būdakalnis (arba Ažušilės
kalnas) – 284,8 m ir Nevaišių kalnas – 289,9 m. Rytuose prie Utenos aukščiausios kalvos aukštis siekia tik 166 m.
viršum jūros lygio. Prie Vaikutėnų ir Degučių didingiausių kalvų aukščiai siekia iki 185 m, o prie Radeikių –
201 m. Moreninės kalvos visada atkreipdavo žmonių dėmesį. Jose senovėje buvo įsikūrusios gyvenvietės ir
stūksojo gynybinės pilys, dabar jos lankomos keliautojų, prie jų ruošiamos šventės, deginami Joninių laužai.
Kai kurios kalvos (Vajelių) paskelbtos geologiniais draustiniais, įkurti net keli geomorfologiniai draustiniai.
Tauragnų kalvyne yra didžiausios akmenų sangrūdos. Į pietus nuo Tauragnų moreninio kalvyno plyti plati
smėlinga, ežeringa, miškinga Labanoro lyguma, į rytus – smėliais užpiltas Ažvinčių girios duburys. Už tos
dubumos yra nedidelis, tačiau pats aukščiausias šioje pietinėje moreninių masyvų eilėje – Pratkūnų
moreninis masyvas ~240 m abs. a. viršukalvė netoli Pratkūnų. Šitą pirmąją moreninių masyvų eilę
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prof. Č. Kudaba pavadino Tauragnų vardu. Tauragnų kalvynas sudaro Žeimenos ir Šventosios baseinų
vandenskyrą. Tauragnų kalvyno ruožo šlaitas yra daug kur nuskalautas ir aplygintas patvenktų ledyno
tirpsmo vandenų. Tokio uždaro ledyninių vandenų baseino būta Utenos duburyje. Šis baseinas buvo
pratakus. Važiuojant iš Utenos į Tauragnus bei į Zarasus, pastebimos abrazinės terasos su smėlio dangomis.
Kuriuo keliu iš Utenos bekeliautum, kelias vis kyla aukštyn į kalvas.
Kita šiauresnė moreninių masyvų eilė yra žemesnė. Pirmasis jos neaukštas ir suplokštėjęs moreninis masyvas
yra Šimonių apylinkėse. Aukščiausia viršūnė į šiaurę nuo Šimonių tesiekia vos 137 m viršum jūros lygio. Jis
apie 30 m iškyla virš aplinkinio paviršiaus. Ryčiau, jau už Šimonių girios, dunkso aukštesnis ir didesnis
moreninis masyvas. Šio masyvo atskiros viršukalvės prie Pladiškių iškyla 177 ir 184 m viršum jūros. Dar toliau
į rytus yra Antalieptės moreninis masyvas, kuris ties Mažylių kaimu yra 204 m aukščiau jūros lygio. Antrąją
moreninių masyvų eilę prof. Č. Kudaba vadino Antaliepties vardu. Jūžintų ir Antalieptės moreniniai masyvai
atskirti erdvaus Dusetų duburio, pačio didžiausio visoje Sėlių aukštumoje. Šiame duburyje telkšo
šakočiausias Lietuvos dubakloninis (rininis) ežeras Sartai.
Minėtas moreninių masyvų eiles labai ryškiai perskiria Šventosios aukštupio pažemėjimas su didžiausiais
Aukštaitijos ežerais: Duseto, Luodžio, Švento, Drūkšių ir kt.
Informacijos šaltinis: Utenos krašto enciklopedija

KALTANĖNAI
Miestelis įsikūręs Žeimenio paežerėje, ties ta vieta, kur iš jo išteka Žeimena, abipus
Žeimenos upės. Pro Kaltanėnus eina geležinkelis Švenčionėliai–Utena, keliai į Švenčionėlius,
Ignaliną, Molėtus, Uteną. Greta miestelio yra Kaltanėnų kaimas. Prie Kaltanėnų, Degutinės
miške, yra 6 pilkapiai, kurių sampilai 10–18 m skersmens, 0,6–1,5 m aukščio, jų forma būdinga IX a.–XII a.
Kaltanėnai istorijos šaltiniuose minimi nuo XV a. ketvirto dešimtmečio, kai Lietuvos didysis kunigaikštis
Žygimantas Kęstutaitis juos padovanojo didikams Narbutams. 1512 m. minimas Kaltanėnų dvaras, XVII a.
pradžioje – miestelis.1633 m. pastatyta bažnyčia, įkurtas pranciškonųvienuolynas, uždarytas 1832 m.
1797–1804 m. prie vienuolyno veikė apskrities, nuo 1804 m. pradinė mokykla. Per 1654–1667 m. karą
bažnyčia sudegė, 1696 m. atstatyta. 1740–1767 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia su aštuonkampe
varpine.
XIX a. antroje pusėje Kaltanėnai garsėjo galvijų ir arklių turgumi. 1861–1950 m. buvo valsčiaus centras. Draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą Kaltanėnuose organizavo kun. J. Burba (mirė ir palaidotas Kaltanėnuose), knygnešius rėmė ir slaptą lietuvių mokyklą įkūrė K. Baužys. 1905 m. vyko anticarinės demonstracijos.
1895–1899 m. nutiestas siaurasis geležinkelis Pastovys-Adutiškis-Švenčionys-Švenčionėliai-Utena-Panevėžys.
1920–1939 m. Kaltanėnai priklausė Lenkijai. Jos valdžia 1922 m. uždarė Ryto draugijos mokyklą, varžė
lietuvių kunigų veiklą. 1922 m. gyventojai lietuviai boikotavo Vidurio Lietuvos seimo, 1928 m. – Lenkijos
seimorinkimus. Nuo 1936 m. lietuvių kultūros veiklą plėtojo Ryto draugijos, Šv. Kazimiero draugijos skyriai.
1940 m. įsteigta biblioteka, ambulatorija. Po Antrojo pasaulinio karo) apylinkėse veikė Vytauto apygardos
Tigro rinktinės partizanai. 1950–1995 m. apylinkės centras, 1950–1992 m. kolūkio centrinė gyvenvietė.
Miestelio dalis tarp ežero ir upės užsibaigia aikšte. Senoji miestelio aikštė – urbanistikos paminklas.
Kaltanėnų linijinio plano miestelio senoji dalis Žeimenos upės dešiniajame krante susiklostė XVI a. – XX a.
ketvirto dešimtmečio pabaigoje. Neogotikinėje vienbokštėje Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčioje,
pastatytoje 1909 m., (archit. Antonas Filipovičius-Dubovnikas) yra du vertingi vėlyvojo baroko altoriai (abu
XVIII a., manoma, perkelti iš 1740–1767 m. statytos bažnyčios).
XIX a. pirmosios pusės – XX a. pirmosios pusės dvaro sodyboje išliko medinis dviaukštis svirnas, statytas apie
1838 m., turi klasicizmo bruožų.
Išliko XIX a. įkurto parko fragmentų. 2004 m. pastatytas Kryžius Kaltanėnų valsčius kovotojams, čia palaidoti
keli Lietuvos partizanai. Kaltanėnų ąžuolas – gamtos paminklas. Šiuo metu jis jau nudžiuvęs.
Iš: https://lt.wikipedia.org
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SĖLA
Sėla (ofic. Sėlė) – kaimas, seniūnaitijos centras, Utenos rajono pietryčiuose, šalia kelio Tauragnai–Kaltanėnai.
Į šiaurės rytus nuo kaimo telkšo mažas Mirėlio ežeriukas ir Tauragnas.

Sėlos kaimo apylinkės (nuotr. V .Mikulėno, 2013)

TAURAGNAI
Miestelis Utenos rajone, į rytus nuo Utenos, šalia Tauragno ir Labės ežerų. Seniūnijos
ir seniūnaitijos centras.
Veikia Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinė mokykla, biblioteka (nuo 1945 m.), krašto
muziejus, paštas (LT-28012), Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčia (pastatyta 1969 m.). Iškart į
rytus nuo miestelio plyti Aukštaitijos NP, kurio teritorijoje stūkso Tauragnų ir
Taurapilio piliakalniai. Miestelyje yra du mitologiniai akmenys su dubenimis.
Gretimame Politiškių kaime eksploatuojamas žvyro telkinys. Greta miestelio įsikūręs ir
Tauragnų kaimas.
Legendos byloja, kad Tauragnus įkūrė kunigaikštis Rigimantas.
Rašytiniuose šaltiniuose Tauragnai (lot. Taurage) patikimai minimi nuo 1373 m. – Hermano Vartbergės
kronikoje rašoma, kad tų metų vasarį šalia Tauragnų pilies buvo apsistojusi šiaurinę Aukštaitijos dalį
niokojusi Livonijos ordino kariuomenė (literatūroje kaip pirmojo Tauragnų paminėjimo data neretai
nurodomi 1255 m., kuomet Mindaugas kartu su kitais Sėlos valsčiais Vokiečių ordinui esą padovanojo ir
Tauragnus; istoriko T. Baranausko manymu, 1255 m. Sėlos dovanojimo akto vietovardį Thovraxe derėtų sieti
ne su Tauragnais, o su kur kas mažiau nuo pagrindinės Livonijos ordino teritorijos nutolusiu Taurožės upeliu
bei šalia jo įtakos į Šventosios upę esančiu Lašinių piliakalniu).
XIII–XV a. Tauragnai, tiksliau, ant už 3,5 km į pietryčius nuo dab. Tauragnų esančio Taurapilio piliakalnio
stovėjusi didžiojo kunigaikščio pilis buvo svarbus lietuvių atsparos punktas priešinantis Livonijos ordino
agresijai. 1433 m. šią medinę pilį sudegino nuo sosto nušalintam Švitrigailai talkininkavusio Livonijos ordino
kariuomenė.
1387 m. Jogaila Lietuvos krikšto ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo proga Tauragnų pilį su Tauragnų valstybiniu
valsčiumi (kuriam tada priklausė ir Labanoro bei Molėtų kaimai) „amžinu ir neatšaukiamu dovanojimu“
užrašė Vilniaus vyskupijai. Pirmoji dabartiniuose Tauragnuose stovėjusi bažnyčia minima nuo 1498 m.
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Vilniaus vyskupijai Tauragnai su apylinkėmis priklausė iki 1797 m.; XV–XVI a. dabartinėje vietoje
išaugusiame Tauragnųmiestelyje XVI a. pab. veikė 47 smuklės. 1669 m. miestelyje buvo 40, 1775 m. – 28
kiemai. Nuo XVII a. pab. (?) ar XVIII a. I pusės Tauragnai turėjo turgų ir prekymečių privilegiją (ypač dideli
prekymečiai, kurių metu prekiauta žuvimi, grybais, medumi ir kitomis miško bei ežerų gėrybėmis,
Tauragnuose vykdavo XIX a. pab. ir XX a. pr.). 1792 m. Tauragnuose buvo Tauragnų dvaras, veikė alaus
darykla, degtinės varykla ir kelios smuklės, priklausiusios Vilniaus vyskupui.
1893 m. miestelis degė. XIX a. 10-ajame dešimtmetyje Tauragnų kraštą apėmė lietuvių tautinis judėjimas.
Nuo 1919 m. spalio mėn. iki 1920 m. liepos 9 d. Tauragnai buvo užimti Lenkijos kariuomenės.
1944 m. liepą miestelis vėl degė, – pastarasis vokiečių karo lėktuvų sukeltas gaisras sunaikino ir 1874 m.
pastatytą Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčią, stovėjusią Labės ežero pakrantėje. Laikinos maldyklos buvo įrengtos
parapijos salėje, kapinių koplyčioje.
Po II pasaulinio karo Šiaurės Rytų Lietuvos miškuose priešindamiesi sovietinei okupacijai žuvo apie 120
Lietuvos partizanų, kilusių iš Tauragnų ir gretimų vietovių.
1947–1974 m. Tauragnuose veikė ligoninė. 1959 m. miestelyje pastatyti kultūros namai, kuriuose 1971 m.
buvo įrengtas Teofilio Tilvyčio memorialinis muziejus (XX a. pab. pertvarkytas į Tauragnų krašto muziejų).

Iš: https://lt.wikipedia.org

Taurapilis prie Tauragno ežero
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PAKALNIAI
Tai kaimas Utenos rajono savivaldybės pietvakariuose, šalia kelio Utena–Alanta, prie Vidinksto ežero.
seniūnaitijos centras.
Stovi Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia (pastatyta 1906 m.), veikia biblioteka (nuo 1950 m.), buvusi Pakalnių
pagrindinė mokykla (dabar Utenos pagrindinės mokyklos skyrius), paštas (LT-28024). Yra kapinės.
Pietvakarinėje Vidinksto pakrantėje stūkso Pakalnių piliakalnis. Kaime auga Pakalnių ąžuolas (gamtos
paminklas). Už 1,8 km į rytus nuo Pakalnių stūkso Utenio akmuo.
Istoriniuose dokumentuose pakalniai minimi XVII a. Ilgą laiką Pakalnių dvarą valdė Kuliešos. 1774 m. karalius
Stanislovas Augustas suteikė privilegiją Kuliešai Pakalnių dvare ruošti 4 metinius prekymečius. 1762 m.
dvarininkas Antanas Kulieša pastatė medinę bažnyčią (koplyčią). Kai ji sunyko ir buvo nugriauta, jos vietoje
1906 m. kunigas Jurgis Kazlauskas su parapijiečiais pastatė medinę Pakalnių bažnyčią, kuri 2000 m. sudegė,
bet per dvejus metus pastatyta nauja bažnyčia.
Iš: https://lt.wikipedia.org

Pakalnių apylinkės: ež. Vidinkstas ir Paklanių piliakalnis už jo (nuotr. V.Mikulėno, 2013)

Šiliniškių gūbrys. Apžvalgos bokštas (11)
Pradėjus intensyviai tirpti Baltijos stadijos ledynui Tauragnų rina plūdę ledyno tirpsmo vandenys ardė
supleišėjusio ledyno pakraštį, formuodami išilgai srautų nešmenų gūbrius, o jų tęsinius supylė iš smėlingų
nuogulų. Nuo Tauragno ežero ŠV–PR kryptimi besitęsiančių ledyno pakraštinių gūbrių ruožas, patenkantis į
Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją, dažnai vadinamas Šiliniškės kaimo vardu. Tarp Pakaso ir Baluošo
ežerų iškyla keli ryškūs gūbriai, supilti iš smulkaus, įvairaus, o daugelyje vietų – žvirgždingo smėlio. Gūbriai,
šiaurrytinėse Pakaso, Ūkojo ir Alksno ežerų pakrantėse sudaryti iš moreninio priesmėlio (?). Ryškiausias ir
ilgiausias (~4,5–5 km ilgio) yra Šiliniškių gūbrys su Ginučių kalnu ir Ladakalniu pietrytiniame gale. Jo aukštis
Šiliniškės k. apylinkėse – per 50 m, o pats Ladakalnis (a.a. 175 m) virš Linkmenų ežero iškilęs aukščiau negu
35 m. Šiliniškių kraštovaizdžio draustinyje saugomi ir reprezentuojami vienas raiškiausių Lietuvoje ežeringų
dubaklonių kompleksas, unikalus tarpežerinis Šiliniškių gūbrys. Pastebėtina, kad Šilinškių gūbrys Aukštaitijos
NP informacijoje pateikiamas kaip moreninis gūbrys, nors geologiniai duomenys byloja apie šios formos
fliuvioglacialinę kilmę.
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Šiliniškių gūbrio pietrytinė dalis su Ginučių kalnu, piliakalniu ir Ladakalniu skaitmeninio reljefo modelio
fragmente, sudarytame pagal SEŽP_0,5LT duomenis (©NŽT prie ŽŪM, 2010)

Šiliniškių kaimo laukuose ant gūbrio viršaus plytinčiuose dirbamuose laukuose atsidengia žvyringas
smėlis su rieduliais (nuotr. V. Mikulėno, 2013)
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Tauragno ežeras nuo Taurapilio (12)

Tauragnų kalvynas – aukščiausias Aukštaičių aukštumoje
Tauragno ežeras telkšo gilioje rinoje ir yra pats giliausias Lietuvoje. Ežeras rininis (toje pačioje rinoje telkšo ir
Labės, Labelio, Akmenio ežerai), jo ilgis 9,5 km, vidutinis plotis 0,54 km, kranto linijos ilgis 25,6 km.
Didžiausias gylis (vakarinėje dalyje) 62,5 m (1933 m. nustatytas 60,5 m gylis, 2007 m. jau 62,5 m), vidutinis
gylis 18,4 m, vandens tūris 95,6 mln. m³. Ties viduriu į ežerą iš pietų įsiterpia pusiasalis. Būdingi aukšti
krantai (vietomis iki 40 m). Baseino plotas 74 km², išteka Tauragnos upelis (į Pakasą), kuris sausmečiais
neretai išdžiūva iki dugno, vakaruose jungiasi su Labe. Įteka keli upeliai.
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Tauragno rinos siauriausioji (vakarinė) dalis. Profilio linijoje rinos plotis ties ežero paviršiumi ~400 m,
šlaitų aukštis 25-30 m. Dvigubai siauresnė ir ne mažiau gili rinos dalis Aukštaitijos NP buferinėje zonoje
(Labės ežero šlaitai). Skaitmeninio reljefo modelis sudarytas pagal SEŽP_0,5LT duomenis (©NŽT prie ŽŪM,
2010)

Ištrauka iš „Utenio“ laikraščio 2008 m. lapkričio 22 d.
39

Negyvosios gamtos ir archeologinių paveldo objektų praktinis pažinimas Šiaurės rytų Lietuvos aukštumose

Biliakiemio Puntukas (13)
INFORMACIJA APIE GEOTOPĄ
Geotopo tipas: riedulys
Geotopo pavadinimas: Biliakiemio puntukas
Sinonimai (kiti pavadinimai): Koordinatės (LKS-94): X: 6147306; Y: 606964
Adresas: Utenos apskr., Utenos r. sav., Utenos sen.,
Biliakiemio k.
Saugoma teritorija: Sudėtis: Rusvas granitas (kalio feldšpatinis porfyrinis)
Unikalumas: Riedulio didžioji dalis glūdi po žeme,
pateiktieji matmenys yra tik matomos dalies (2016 m.
gegužės pradžioje atkastas)
Geotopo apsaugos statusas: Savivaldybės, įregistruota
2008-11-28
Geotopo charakteristikos:
Charakteristika
aukštis
ilgis
perimetras
plotis

Alfonsas Ramelis ant Biliakiemio Puntuko apie
1999 m. (nuotr. V. Mikulėno)

Reikšmė
0,95 m
6,3–6,5 m
16 m
4,3 m

Geologinis aprašymas:
Tai „akinis granitas“ (rusvas granitas, kalio feldšpatinis, porfyrinis, deformuotas į granito-gneisą, t.y. visi
mineralai išsidėstę kryptingai). Kalio feldšpato grūdeliai suspausti ir ištęsti (panašūs į akis). Pagal juos galime
nustatyti šlyties (įstrižą) deformaciją. Granitą kerta plyšiai, statmeni pagrindinei deformacijai. Pagal vieną tų
plyšių nuskilęs granito šonas.

Geotopo būklė:
Akmuo guli netoli buvusios pelkės, giliai įsmigęs į žemę. Nuožulnioji (orientuota į PR) akmens plokštuma
susijungia su žemės paviršiumi. Viršutinė dalis apskaldyta maždaug prieš 30 metų, centre yra pasilikusi
duobutė. Didžioji riedulio paviršiaus dalis yra apkerpėjusi, o ši augmenija skatina cheminį dūlėjimą, kuris
savo ruožtu skatina mechaninį. Rezultatas - nedidelės iki 1 cm skersmens duobutės, kurios susidarė neišlikus
kalio feldšpatų, plagioklazų, biotito mineralams. Riedulį daug kur dengia prašviesėjusių mineralų taip
vadinama "dūlėjimo žievė" (iki 1 cm storio). 2016 m. gegužės pradžioje šis riedulys buvo atkastas ir paaiškėjo
iki tol slėpęsis žemėje masyviosios dalies tikrasis storis (1,9 m) ir sudėtinga erdvinė forma. Įvertinant
charakteringus dydžio parametrus dabar buvo sudėtingiau, nes kuomet gruntas buvo pakastas po riedulio
apačios kraštais, jis pasisuko ir buvusi beveik horizontali paviršiaus plokštuma tapo į pietus eksponuota
sienele. Taigi gegužės 10 d. išmatuotas Biliakiemio Puntuko didžiausias ilgis yra 6,2 m; plotis – 4,1 m;
aukštis – 3,5 m; horizontali apimtis – 16 m. Palyginus su Lietuvoje žinomais didžiausiais rieduliais,
Biliakiemio Puntukas pagal plotį yra ketvirtame dešimtuke, ilgį bei aukštį – antrame, o apimtį – trečiame.

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios:
Jį buvo bandyta kastuvais atkasti, tačiau net 2 m gylyje akmens apačios nepavyko pasiekti. Kasantis gilyn
pastebėta, kad akmuo į apačią vis platėja. Melioruojant laukus akmenį buvo bandyta atkasti buldozeriais,
tačiau ir tada akmens apačios nepavyko pasiekti. Akmuo guli netoli buvusios pelkės, giliai įsmigęs į žemę.
2015-06-17 LGT specialistai artimiausioje riedulio aplinkoje atliko žemės gelmių netiesioginius
(elektrotomografinius) tyrimus tikslu nustatyti galimą jo formą ir slūgsojimo gylį po žeme.
Ataskaita suformuota 2016-06-10. Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a)2016–1552
Ataskaita suformuota pagal Valstybinės geologijos IS duomenis. Naudojant ataskaitos duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
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Narkūnų piliakalnis ir Laimės versmės (14)
Piliakalnis yra 1 km į Š nuo Narkūnų kaimo, 100 m į PR nuo plento Utena-Pakalniai, Utenaitės upelio
kairiajame krante. Jis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė pailga Š-P kryptimi, trikampio formos, 55 x 35 m
dydžio, su storu (iki 2 m storio) kultūriniu sluoksniu. Jos Š gale yra 2 m aukščio pylimas. Šlaitai statūs,
13–14 m aukščio. Į Š nuo piliakalnio, 60 m ilgio, 13 m gylio bei 4 m pločio griovio dugne įrengtas priešpilis. Jo
aikštelė netaisyklingo keturkampio formos, pailga R-V kryptimi, 25x15 m dydžio. Iš R, Š ir V (nuo aukštumos)
ją juosia 60 m ilgio 2,5 m aukščio nuo aikštelės bei 4 m aukščio išorės pylimas. Į V ir PV nuo piliakalnio apie
2 ha plote yra papėdės gyvenvietė (dalį jos sunaikino geležinkelio sankasa). Į R nuo piliakalnio Utenaitės
slėnyje buvo šventu laikomas šaltinis, į kurį žmonės dar XX a. pr. mesdavo monetas (sunaikintas tiesiant
geležinkelio sankasą). Piliakalnis (Utenio Pilis, Didysis piliakalnis) datuojamas I tūkst. pr. Kr. pradžia – II a. ir
XIV–XV a. pradžia. Spėjama, kad XIII amžiuje čia stovėjo Nalšios kunigaikščio Daumanto pilis, prie kurios ir
kūrėsi gyvenvietė, davusi užuomazgą Utenos miestui.
Informacijos šaltinis: Utenos krašto enciklopedija, 2002
Faktai apie svarbius įvykius: piliakalnyje stovėjo medinė Utenos pilis, 1373 m. ir 1375 m. jos apylinkes
niokojo Livonijos ordinas, kuris pilį sudegino 1433 m.; faktai apie tautosakos, literatūros ar kitus meno
kūrinius: žinomi pasakojimai apie tai, kad ant mažesniojo piliakalnio buvo kūrenama amžinoji ugnis, o ant
didesniojo – stovėjusi kunigaikščio Utenio pilis; kad stovėjusi bažnyčia, kuri vėliau prasmegusi ir jos vietoje
buvusi gili duobė, kurios dugno nebuvo galima pasiekti ir pan.
Informacijos šaltinis: http://kvr.kpd.lt/

Vosgėlių akmuo (15)
INFORMACIJA APIE GEOTOPĄ
Geotopo tipas: riedulys
Geotopo pavadinimas: Vosgėlių akmuo
Sinonimai (kiti pavadinimai): Koordinatės (LKS-94): X: 6148661; Y: 596463
Adresas: Utenos apskr., Utenos r. sav., Leliūnų sen., Vosgėlių k.
Saugoma teritorija: Sudėtis: Plagiogranitogneisas su biotitu
Unikalumas: Aštuntas pagal dydį žinomas riedulys Lietuvoje
Geotopo apsaugos statusas: Valstybinis, įregistruota 2005-10-03
Geotopo charakteristikos:
Charakteristika
aukštis
ilgis
perimetras
plotis

Reikšmė
3,23 m
7,61 m
18,55 m
5,21 m

Ataskaita suformuota 2016-06-10. Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a) - 2016–1554
Ataskaita suformuota pagal Valstybinės geologijos IS duomenis. Naudojant ataskaitos duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

41

Negyvosios gamtos ir archeologinių paveldo objektų praktinis pažinimas Šiaurės rytų Lietuvos aukštumose

Vosgėlių akmuo
AŠTUNTAS PAGAL DYDĮ RIEDULYS LIETUVOJE
Geologinis objekto aprašymas.
Riedulys turi netaisyklingą apzulintą formą su iškilia suapvalinta ketera. Išilgai per riedulio viršutinę dalį
tęsiasi iškapotų duobučių virtinė (tai riedulio ruošimo suskaldymui pėdsakai). Riedulio matmenys (virš žemės
paviršiaus esančios dalies): aukštis – 3,23, ilgis – 7,61, plotis – 5,21; didžiausia horizontali apimtis – 18,55 m.
Riedulį sudaranti uoliena - plagiogranitogneisas su biotitu, rusvai pilkas su juosvais intarpais (margas), silpnai
kataklazuotas, apkvarcėjęs, smulkiagrūdis ir vidutingrūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioklazas
(50%), kvarcas (30–40%), mikroklinas (5–10%), biotitas (5%), apatitas, cirkonas, ortitas (?); kristalinių
grūdelių dydžiai: plagioklazo – 1–3 mm, kvarco – <2 mm, mikroklino ir biotito – <1 mm; struktūra –
granoblastinė, blastocementinė, suturinė (kvarco ploteliuose), metasomatinė (apkvarcėjimas), smulkiagrūdė
ir vidutingrūdė; tekstūra – gneisiška, neryškiai lęšiška.
Objekto būklė.
Stovis 1989.07.26. buvo įvertintas kaip geras. Viršutinė riedulio dalis šiek tiek apkerpėjusi, o jo šonai pradeda
apaugti žaliomis samanomis. Riedulio paviršiuje matosi žmonių, norėjusių jį suskaldyti, palikti pėdsakai. Tai –
kirtikliais iškapotos 48 stačiakampės duobutės, kurių gylis 4–6 cm ir skerspjūvis (5–6)×(2–3) cm2. Viena iš šių
duobučių yra iškirsta riedulio keteros aukščiausioje vietoje, o kitos 47 išdėstytos paeiliui išilgai viršutinės
riedulio dalies.
Aplinkos būklė
1989.07.26. buvo įvertinta kaip gera. Riedulio buvimo vieta - moreninės kalvos šlaitas kolektyvinių sodų
teritorijoje. Iš visų pusių atkasus, šis riedulys dabar guli dirbtinoje dauboje (kalvos šlaito išpjovoje), kurios
aplyginti šlaitai ir terasiškas dugnas apželdinti periodiškai pjaunama žole. Šis daubos dugnas statoku šlaiteliu
PR kryptimi nusileidžia prie vietinio žvyruoto keliuko, kuris priklauso kolektyvinių sodų teritorijai. Iš dviejų
pusių (PV ir ŠV) prie paminklinio riedulio daubos prieina sodininkų sklypai su nameliais, o iš ŠR pusės
glaudžiasi nedidelis eglynas.
Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios
Riedulys kadaise lindėjo alksnynu apaugusioje žemėje. Atkasus jį norėta suskaldyti. Utenos miesto DŽDT
vykdomasis komitetas dėjo pastangų (1969 m.) riedulį suskaldyti ir panaudoti J. Uborevičiaus paminklo
laiptams bei atraminėms sienelėms. Apginant šį riedulį nuo susprogdinimo daug iniciatyvos ir ryžto parodė
Utenos kraštotyros muziejaus bendradarbis B. Juodzevičius.

Prie Vosgėlių akmens (nuotr. V. Mikulėno, 2013)
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Pakalnių geomorfologinis draustinis (16)

Pakalnių geomorfologinis draustinis Antalgės kalvyno pietinėje dalyje
Pakalnių geomorfologinis draustinis, kurio dabar galiojančios ribos ir plotas (404 ha) nustatyti LRV 1997-12-29
nutarimu Nr. 1486 (Žin., 1998, Nr. 1-9). Įsteigtas 1988.02.29 tikslu išsaugoti Baltijos aukštumų lanko
moreninių plokščiakalvių ruožo etaloną Aukštaičių aukštumoje.
Informacijos šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal
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Užrašams
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