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Įvadas
Kaip patys archeologai pripažįsta, „piliakalniais vadinami labai skirtingi savo išorine
išvaizda bei vidine struktūra objektai: nuo labai panašių į paprastas kalvas ankstyvų
jų piliakalnių iki gerai matomais grioviais ir pylimais sutvirtintų vėlyvųjų piliavie
čių“ (Zabiela, 2005). Juose surasti bendrų požymių, jungiančių visus piliakalnius ir
skiriančių juos nuo kitų senovinių įtvirtinimų, yra sunku. Šiuo metu „piliakalniais
laikomi uždaro tipo išorinius žemės įtvirtinimus turintys reljefo dariniai su senosios
juos įrengusių žmonių veiklos pėdsakais“ (Zabiela, 2003).
Duomenys
Įvertinant gamtinę Lietuvos piliakalnių kilmę buvo naudotasi 2005 m. išleisto
Lietuvos piliakalnių atlaso internetine versija, kurioje pateikta informacija apie
824 piliakalnius (http://www.piliakalniai.lt). 2017 m. pradžioje iš Kultūros depar
tamento buvo gauti skaitmeniniai Lietuvos kultūros vertybių registro duomenys,
kur užfiksuoti 857 piliakalniai. Analizuoti buvo ir 56 piliakalniai, esantys Lietuvos
piliakalnių internetinėje versijoje, bet neįtraukti į Kultūros vertybių registrą. Taigi,
iš viso buvo įvertinta 913 piliakalnių. Piliakalnių gamtinis pagrindas nėra lengvai
nustatomas, kadangi tam ne visada užtenka duomenų apie piliakalnio ir jo aplin
kos morfologines ir genetines ypatybes. Daug padeda žinios apie piliakalnio vidinę
sandarą – jį sudarančių nuogulų medžiaginę sudėtį ir sluoksnių slūgsojimo pobūdį.
Ši informacija gaunama iš piliakalnio šone upės ar tvenkinio plaunamo skardžio,
kasamo karjero, taip pat iš gręžinių. Skardžiai ir karjerai labai žaloja šiuos archeo
logijos paminklus, todėl yra sutvirtinami ar rekultivuojami. Gręžinių gręžimas ant
piliakalnio, deja, yra retenybė ir tuo gali pasigirti tik vienas kitas tokiu būdu tyrinė
tas piliakalnis.
Metodika
Tiksliausiai piliakalnių kilmę galima buvo nustatyti plotuose, kur yra atliktas valsty
binis geologinis kartografavimas 1:50 0000 masteliu. Tuose plotuose daugelio pilia
kalnių kilmė nurodyta pagal minėto mastelio geomorfologinio žemėlapio duomenis.
Kitose vietose piliakalnių pirminei kilmei nusakyti panaudota bendro pobūdžio geo
loginė ir geomorfologinė informacija, pateikta Lietuvos geomorfologiniame ir kvar
tero geologiniame žemėlapiuose M 1:200 000. Pateikiamame apžvalginiame kvartero
nuogulų žemėlapyje, kuriame parodytos piliakalnių vietos, matyti, kad šie archeolo
gijos paminklai po krašto teritoriją pasiskirstę labai netolygiai (1 pav.). Daugiausia
piliakalnių sutelkta Baltijos ir Šiaurės Nalšios marginalinėse ir Žemaičių sališkoje
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Nuogulų amžius ir kilmė
PLEISTOCENAS

Viršutinis nemūnas, ledynmetis
limnoglacialinės nuogulos
fliuvioglacialinės nuogulos

Paskutiniojo
apledėjimo ribos
Maksimali paskutiniojo
apledėjimo

keimų nuogulos

Litologija
smėlis smulkutis
smėlis smulkus

ozų nuogulos

HOLOCENAS
deliuvio nuogulos
pelkių nuogulos

Baltijos stadijos

smėlis įvairus

Pietų Lietuvos fazės

smėlis žvirgždingas

jūrinės nuogulos

molis

salpinio aliuvio nuogulos

sapropelis

viršsapinių terasų aliuvinės
nuogulos

Moreninis priesmėlis

eoliniai dariniai

Vidurio Lietuvos fazės
Šiaurės Lietuvos fazės

ežerinės nuogulos

plokščiakalvių nuogulos
kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai
Glacialiniai dariniai (morena)
Pakraštinių kalvagūbrių ruožuose
Kalvoto reljefo plotuose
lygumose
MEDININKAI, ledynmetis
Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai
glacialiniai dariniai (morena)

1 pav. Piliakalniai apžvalginiame Lietuvos kvartero geologiniame žemėlapyje (Guobytė,

aukštumose. Čia vyrauja piliakalniai įrengti moreninėse, fliuvioglacialinėse ir limnog
lacialinėse kalvose. Nurodyti piliakalniai, esantys egzotiškose reljefo formose – ozų
keterose, fliuvio – ir limnokeimuose, plokščiakalvėse. Krašto lygumose aptikta daug
mažiau piliakalnių, kurie dažniausia įrengti eroziniuose paslėnių kyšuliuose arba slė
nių ir klonių eroziniuose palikuonyse. Trys piliakalniai įrengti kopose. Negamtinės
kilmės piliakalnių – motų – yra Nemuno slėnyje, Pietryčių lygumoje.
Piliakalnių kilmės lentelės ir piliakalniai, parodyti geomorfologinio žemėlapio fone,
pateikiami visiems 60 rajonų ir savivaldybių pagal apskritis. Kiekvienai apskričiai
sudarytas geologinio – geomorfologinio rajonavimo žemėlapis, naudojant Lietuvos
nacionaliniame atlase pateiktą Lietuvos geomorfologinį rajonavimą (2 pav.).
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Geomorfologinės sritys
ir rajonai
Jūrinės lygumos
Limnoglacialinės lygumos
Moreninės lygumos
Fliuvioglacialinės lygumos
Moreninės plynaukštės
Limnoglacialinės plynaukštės
Kontinentinių kopų kalvynai
Sališkos moreninės aukštumos
Pakraštinės moreninės aukštumos
Senosios moreninės aukštumos
Senosios moreninės plynaukštės

A
I
II
III
1
2
3
B
IV
V
4
5

Ribos

Kalvagūbriai ir gūbriai

Geomorfologinių sričių

Poledynmečio slėniai

Geomorfologinių rajonų

Dabartiniai slėniai

Geomorfologinių parajonių

– Baltijos pajūrio žemumos sritis:
– Palangos jūrinė lyguma;
– Kuršių kopinė nerija;
– Kuršių marių įdauba:
– Kuršių marių akvatorijos duburys,
– Kuršių pamario jūrinė lyguma,
– Nemuno deltos lyguma.
– Vakarų Žemaičių moreninės lygumos sritis:
– Šiaurės Vakarų Žemaičių moreninė lyguma;
– Pietvakarių Žemaičių lyguma:
– PV Žemaičių limnoglacialinė lyguma,
– PV Žemaičių moreninė lyguma.

C – Žemaičių sališkos aukštumos sritis:
VI – Vakarų Žemaičių moreninė plynaukštė
(pakiluma);
VII – Šiaurės Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
VIII – Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
IX – Vidurio Žemaičių kalvynai:
6 – Vidurio Žemaičių šiaurinis moreninis
kalvynas,
7 – Vidurio Žemaičių pietinis moreninis kalvynas,
8 – Vidurio Žemaičių fliuvioglacialinis duburys;
X – Vidurio Žemaičių vandenskyrinis moreninis
kalvynas.
D – Kuršo (Kurzemės) sališkųjų aukštumų sritis:
XI – Vakarų Kuršo (Kurzemės) vakarinė moreninė
plynaukštė;
XII – Vakarų Kuršo (Kurzemės) moreninis
kalvynas;
XIII – Rytų Kuršo (Kurzemės) vakarinė moreninė
plynaukštė.
E
XIV
XV
XVI

– Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
– Nevėžio moreninė lyguma;
– Ventos vidurupio moreninė lyguma;
– Mūšos-Nemunėlio moreninė lyguma:

9 – Mūšos moreninė-limnoglacialinė lyguma,
10 – Nemunėlio moreninė lyguma;
XVII – Žiemgalos (Ziemgalės) moreninė lyguma;
F – Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių
žemumų sritis:
XVIII – Nemuno žemupio limnoglacialinė lyguma;
XIX – Neries žemupio limnoglacialinė lyguma;
G – Sėlių pakraštinės moreninės aukštumos
sritis:
XX – Sėlių moreninė plynaukštė;
XXI – Sėlių moreniniai kalvynai:
11 – Turmanto moreninis kalvynas,
12 – Pratkūnų-Rimšės moreninis kalvynas;
13 – Švento fliuvioglacialinis duburys;
H – Aukštaičių pakraštinės moreninės
aukštumos sritis:
XXII – Aukštaičių moreninė-fliuvioglacialinė
plynaukštė;
XXIII – Aukštaičių moreniniai kalvynai:
14 – Tauragnų moreninis kalvynas,
15 – Bijutiškio moreninis kalvynas.
I – Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos
sritis:
XXIV – Dzūkų limnoglacialinės plynaukštės:
16 – Neries žemupio limnoglacialinė plynaukštė,
17 – Nemuno vidurupio limnoglacialinė
plynaukštė;
XXV – Dzūkų moreniniai kalvynai:
18 – Sudervės,
19 – Trakų,
20 – Aukštadvario,
21 – Daugų,
22 – Seirijų;
XXVI – Dzūkų moreninė-fliuvioglacialinė pakiluma.

K – Suvalkų (Sūduvių) pakraštinės moreninės
aukštumos sritis:
XXVII – Suvalkų moreninė pakiluma;
XXVIII – Suvalkų moreninis kalvynas.
L – Polocko limnoglacialinės žemumos sritis:
XXIX – Dysnos limnoglacialinė lyguma.
M
XXX
23
24
XXXI

– Rytų Lietuvos žemumų sritis:
– Žeimenos fliuvioglacialinė lyguma:
– Lakajos fliuvioglacialinė lyguma,
– Meros limnoglacialinė lyguma;
– Vilijos moreninė-limnoglacialinė lyguma.

N
XXXII
25
26

– Dainavos fliuvioglacialinių žemumų sritis:
– Vokės fliuvioglacialinė lyguma:
– Rūdininkų fliuvioglacialinė lyguma,
– Merkio-Šalčios perpustyta fliuvioglacialinė
lyguma;
XXXIII– Merkio-Nemuno fliuvioglacialinė lyguma:
27 – Merkio zandrinė lyguma,
28 – Ančios zandrinė lyguma,
29 – Dzūkijos kopų kalvynas,
30 – Ūlos – Katros limnoglacialinė lyguma.
P – Švenčionių (Šiaurės Nalšios) pakraštinių
moreninių aukštumų sritis:
XXXIV – Švenčionių moreninė pakiluma;
XXXV – Ignalinos moreninis kalvynas.
R – Ašmenos (Pietų Nalšios) senųjų moreninių
aukštumų sritis:
XXXV – Ašmenos moreniniai kalvynai:
31 – Baravykynės fliuvioglacialinis kalvynas,
32 – Medininkų moreninis kalvynas,
33 - Dieveniškių moreninė-fliuvioglacialinė
plynaukštė;
XXXVII – Lydos moreninė plynaukštė.

2 pav. Lietuvos geomorfologinio rajonavimo žemėlapis (Guobytė, 2014)
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Lietuvos paviršiaus kilmė
Mūsų krašto žemės paviršių sudarė paskutiniojo– Nemuno apledėjimo metu vykę
procesai. Į Lietuvos teritoriją ledynai įslinko dviejų didelių tėkmių trimis plaštakomis.
Tai Baltijos tėkmės Kuršių (Nemuno žemupio) ir Žiemgalių (Rygos) plaštakos, taip pat
Karelijos–Suomijos tėkmės Sėlių plaštaka, kuri dengė tik šiaurės rytinį šalies pakraštį
(3a pav.). Manoma, kad prieš 22–21 tūkst. metų šio apledėjimo didžiausio išplitimo
ledynas pasiekė priešpaskutiniojo apledėjimo Pietų Nalšios (Ašmenos) aukštumos
Eišiškių plynaukštės ir Medininkų bei Buivydžių kalvynų papėdes Pietryčių Lietuvoje
ir galėtų būti vadinamas Grūdos stadija (Kudaba, 1983; Guobytė, Satkūnas, 2011).
Paskutiniojo ledyno nykimo eiga atkurta pagal paviršiuje išlikusius ledyno pakraštį
žyminčius gūbrius, o ledyno nutirpimo laikotarpiai nurodyti pagal didžiųjų krista
linių riedulių kosmogenines datas (Rinterknecht et al., 2006). Jos rodo, kad pasku
tinysis ledynas intensyviai tirpti pradėjo prieš maždaug 18 tūkst. metų, suklodamas
platų zandrų ruožą tarp Pietų Nalšios (Ašmenos) ir Baltijos aukštumos (3b pav.). Šis
intensyvaus ledyno pakraščio traukimosi laikotarpis galėtų būti vadinamas recesine
(atsitraukimo) Žiogelių faze. Baltijos ir Šiaurės Nalšios aukštumų paviršiuje datuo
ti natūralūs rieduliai (Puntuko brolis, Utenis, Mindučių, Didysis (Šakalių) akmenys)
rodo paviršiaus išledėjimo nevienalaikiškumą, o apibendrintai galime teigti, kad di
džioji Baltijos aukštumų paviršiaus dalis iš ledo šarvo išsilaisvino prieš maždaug
14 tūkst. metų (3c pav.). Tuo laiku „negyvo“ tirpstančio ledyno blokai dar riogsojo į
šiaurės vakarus nuo Baltijos aukštumų, kai į teritoriją įslinko ledyno plaštakos iš šiau
rės ir vakarų (3d pav.). Ledyno plaštaka, palikusi ryškų Vidurio Lietuvos gūbrį sunyko
maždaug prieš 13,5 tūkst. metų. Šauklių ir Kulalių riedulių kosmogeninės datos rodo,
kad Pajūrio žemumą dengęs ledynas ištirpo panašiu laiku. Paskutinį kartą į Šiaurės ir
Vakarų Lietuvą įslinkusios ledyno plaštakos paliko Linkuvos gūbrį (šiaurėje) ir Pajūrio
gūbrį (vakaruose). Šiuos gūbrius palikęs ledynas iš Lietuvos pasitraukė prieš maždaug
13,3 tūkst. metų (3e pav.), Guobytė, 2014; Guobytė, Satkūnas, 2011).
Buvusias ledoskyras tarp ledyno plaštakų žymi stambūs kalvagūbriai (pvz.,
Vandenskyrinis kalvynas nuo Šatrijos iki Medvėgalio Žemaičių aukštumoje) arba
kalvoti tarpliežuviniai masyvai Baltijos ir Šiaurės Nalšios aukštumose. Dar aktyvaus
ledyno tuneliuose suneštos smėlingos ir žvirgždingos sąnašos, ledynui ištirpus, virto
pylimo formos ilgomis ir siauromis kalvomis vadinamomis ozais. Ledyno viduje ir
jo paviršiuje tyvuliavusių ežerėlių horizontaliai sluoksniuotas molis, aleuritas (dulkis)
ir smulkus smėlis šiandien sudaro dažnai ovalios (kepalo) formos kalvas vadinamas
keimais. Sueižėjusio ledo ertmėse ant moreninio pagrindo pasitvenkdavo hidrauliškai
susieti tirpsmo vandens baseinai, kuriuose nusėdo smulkianuotrupinės, dažnai mo
lingos nuosėdos, ir kurios šiuo metu sudaro taip vadinamas plokščiakalvių grupes,
pasižyminčias vienodu aukščiu. Apskritai, Lietuvos nuledėjimo eiga ir paviršiaus susi
darymo ypatybės detaliai aptartos spaudoje (Kudaba, 1983; Guobytė, 2001; Guobytė,
Satkūnas, 2011; Baltrūnas, 2011 ir kt.).
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3a

3b

3d

3c

3e

3 pav. Lietuvos nuledėjimo schema pagal R. Guobytę (2014), pagrįsta: kristalinių riedulių kosmogeniniu
datavimu, būdingųjų kristalinių riedulių tyrimais, morenų žvirgždo-gargždo apvalainukų ilgųjų ašių
matavimais, glaciodislokacijų tyrimais

Paskutiniajam ledynui pasitraukus iš Lietuvos, krašto paviršių toliau raižė gilyn be
sigraužiančios upės, palikdamos virš savęs plačias smėlingas terasas bei paviršinės
erozijos išskobiamas griovas ir raguvas. Džiūstantį prieledyninių ežerų smėlį pustan
tys į kopas darbavosi vėjai (Dzūkijoje, prie Kazlų Rūdos, tarp Tauragės ir Jurbarko
ir kitur). Paviršius virš palaidotų ledo luistų, jiems ištirpus, įdubdavo, susidarydavo
glaciokarstinės daubos. Slinko ir lėkštėjo kalvų ir slėnių šlaitai. Prasidėjo ežerų, pa
jūrio ir senvagių pelkėjimas, augalinės dangos (dirvožemio, miškų) susidarymas.
9

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Įvadas

Piliakalnių pasiskirstymas krašte
Piliakalnius pažymėjus kvartero geologinio žemėlapio fone matyti, kad šie archeologi
jos paminklai po krašto teritoriją pasiskirstę labai netolygiai (1 pav.). Akivaizdus jų gau
sumas aukštumose ir paupiuose. Paaiškėjo, kad prie upių ir upelių yra beveik pusė visų
krašto piliakalnių. Gerokai mažiau jų žinoma prie ežerų. Beveik trečdalis piliakalnių
įrengta aukštumose ar žemumose ant kalvų. Toks skirstymas sąlygiškas, nes kai kurie
upeliai yra labai menki, tekantys tarpukalve ar per pelkėtą vietovę. Piliakalniai kartais
yra kiek tolėliau (150–300 m) nuo ežero arba paežerėje prie upelio žiočių. Tačiau tokių
atvejų nedaug ir jie bendro piliakalnių išplitimo vaizdo iš esmės nekeičia. Vienas pilia
kalnis nuo kito Lietuvoje vidutiniškai turėtų būti nutolęs apie 9 km (Baltrūnas, 2011).
Tikrovėje, žinoma, atstumai tarp piliakalnių svyruoja nuo kelių šimtų metrų iki ke
lių dešimčių kilometrų. Pastebimi akivaizdūs išplitimo skirtumai atskiruose krašto
regionuose. Tam turėjo reikšmės kraštovaizdžio ypatybės (slėniuotumas, ežeringu
mas, pelkėtumas, kalvotumas, miškingumas ir pan.), taip pat senųjų gyventojų porei
kiai (maistui, darbo priemonėms, įvairioms žaliavoms, gynybai). Bene “tirščiausiai”
šių archeologijos paminklų yra aukštumose, ypač Aukštaičių (Utenos rajone – 60,
Zarasų – 45, Molėtų – 37) ir Žemaičių (Šilalės rajone – 33, Plungės – 32). Ištisos pilia
kalnių grandinės tęsiasi išilgai Nemuno, Neries, Šventosios, Minijos, Jūros, Akmenos,
Dubysos, Nevėžio, Šešupės, Ventos, Varduvos bei kitų upių slėnių. Tačiau į akis krenta
nemaži krašto plotai be piliakalnių. Tarp tokių: Pajūrio žemumos ruožas ties Nemuno
žemupiu žemiau Tilžės, Karšuvos žemumoje tarp Žemaičių aukštumos pietinių paš
laičių ir Nemuno, taip pat Šešupės žemumoje tarp Nemuno ir Šešupės. Stebina pilia
kalnių retumas Pietryčių (Dainavos) žemumoje ir ją skrodžiančio Merkio pakrantėse,
taip pat Rytų Lietuvos žemumas kertančios Žeimenos slėnio šlaituose. Nedaug pilia
kalnių aptikta ir šiaurinėje Lietuvos dalyje Mūšos–Nemunėlio ir Žiemgalos žemumo
se. Jau iš paminėtų vietovių matyti, kad piliakalnių reta krašto žemumose, kur plytėjo
neįžengiamos, dažnai šlapios, užpelkėjusios girios, su labai retomis neaukštomis relje
fo pakilumomis. Minėtos žemumos susidarė vietoj prieledyninių marių (žemėlapyje –
mėlyna spalva, Pajūrio, Karšuvos, Šešupės, Mūšos–Nemunėlio, Ventos ir kt.), ledyno
plaštakų išgulėtose vietose (žemėlapyje – ruda spalva, Žiemgalos, Nevėžio) ar ledyno
tirpsmo vandenų srautų plūsmo ruožuose (žemėlapyje – žalia spalva, Pietryčių, Rytų
Lietuvos lygumos). Šie žemumų plotai, kad ir būdami dideli, tačiau savo atvira erdve
netrukdė perduoti šviesos ar dūmų signalą nuo Šešupės žvalgakalnių link Nemuno že
mupio piliakalnių, o nuo pastarųjų – per Karšuvos platybes link Žemaičių aukštumos.
Taip, matyt, būta ir ties kitomis krašto žemumomis (Baltrūnas, 2011).
Smėlingose žemumų dalyse Kazlų Rūdos, Rūdninkų apylinkėse, tarp Druskininkų ir
Varėnos, kur vyrauja vėjų supustytas senųjų kopų reljefas (žemėlapyje – geltona spal
va), piliakalniams įrengti taip pat nebuvo gerų sąlygų. Miško kirtimas ir gaisrai, nesto
ro ir nederlingo dirvožemio suardymas nestabiliose kopose dažnai baigdavosi lakaus
smėlio išpustymu. Tai neskatino žemdirbystės, piliaviečių kūrimosi, o ir menkesnė
pušynų gyvūnija nelabai viliojo senovės medžiotojus.
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Kalbant apie aukštumas kartais manoma, kad įtvirtinimais galėjo būti aukščiausios
krašto kalvos. Iš tikro, taip yra Žemaitijoje, kur piliakalniai įrengti aukščiausiose kal
vose: Medvėgalio (234,6 m), Šatrijos (228,7 m), Girgždūtės (228,0 m), Moteraičio
(Burbiškių piliakalnis) (218,2 m), Sprūdės (Šaukštelio piliakalnis) (216,2 m) ir kitose.
Kiek kitaip yra senojoje Pietų Nalšios aukštumoje, kur Medininkų kalvyne aukščiau
sios Lietuvos kalvos: Aukštojas (aukštis – 293,8 m), Juozapinė (293,6 m), Žybartonys
(293,4 m) – nėra žinomos kaip piliakalniai.
Aukščiausios kalvos Šiaurės Nalšios aukštumoje: Nevaišiai (288,9 m), Būdakalnis
(Ažušilio k.) (284,8 m), kaip ir iškilios kalvos Dzūkų aukštumoje – Gedanonys
(257,4 m), Sūduvos aukštumoje – Dunojus (282,6 m), Pavištytis (282,4 m) taip pat
nėra piliakalniai, nors visai šalia, tik už kilometro kito jų yra. Gal ilgesniam įsikū
rimui jos buvo per daug aukštos, plačios ir lėkštos, savaip nepatogios, nutolusios
nuo vandens šaltinio. Tokios iškilusios vietos galėjo būti neįtvirtintais žvalgakalniais
įvairių sutartinių ženklų (liepsnos fakelo, dūmų stulpo) perdavimui toliau ir žemiau
buvusioms piliavietėms (Baltrūnas, 2011).
Gamtinis piliakalnių pagrindas
Šiandien, kai 1:50 000 mastelio geologinis kartografavimas yra atliktas 55,5 proc.
Lietuvos teritorijos (Guobytė, 2017), daugelio piliakalnių kilmę galime „išskaityti“
minėto mastelio kvartero geologiniuose ir geomorfologiniuose žemėlapiuose, kurie
sudaromi kartografuotiems plotams. O kitose vietose piliakalnių pirminė kilmė gali
būti nustatyta iš apžvalginio pobūdžio, t.y., 1: 200 000 mastelio kvartero geologinio
ir geomorfologinio žemėlapių.
Atlikus 913 piliakalnių pagrindo geologinę–geomorfologinę analizę, Lietuvos pilia
kalnius pagal gamtinį jų pagrindą galime suskirstyti į 13 grupių (4 pav.).

Gamtinis piliakalnių
pagrindas
kraštiniai glacialiniai (moreniniai) gūbriai, kalvos (gt)

Piliakalnių
skaičius
158

kraštiniai fliuvioglacialiniai gūbriai, kalvos (ft)

89

fliuviokeimai (fk)

66

limnokeimai (lgk)

13

ozai (fo)

23

plokščiakalvės (lgpl) keiminės terasos (lgkt)

10

moreninės lygumos (g)

14

limnoglacialinės lygumos (lg)

22

fliuvioglacialinės lygumos (f)

59

kopos (v)

3

upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

339

eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

102

technogeninė pakiluma

5

4 pav. Gamtinė Lietuvos piliakalnių pagrindo kilmė
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Nykusio besitraukiančio ledyno postovių vietas Lietuvoje rodo Vidurio Lievuvos,
Linkuvos bei Pajūrio kalvagūbriai, o ilgesnį jo stabtelėjimą žymi Baltijos margi
nalinės (pakraštinės) aukštumos. Žemaičių aukštuma ir Vakarų Kuršo aukštumos
fragmentas – tai sališkos aukštumos, iškilusios teritoriją dengusio ledyno tėkmės
vidury. Aukštumų ir kalvagūbrių paviršių sudaro įvairaus aukščio kalvos ir jų masy
vai. Šiose kalvose aptikta didelė dalis piliakalnių (1 pav.)
Piliakalniai ant kraštinių glacialinių (moreninių) gūbrių ir kalvų (geologinis
indeksas – gt). Net 159 piliakalniai įrengti ant glacialinių (moreninių) kalvų arba
gūbrių, sudarytų iš ledyno paliktų nuogulų (moreninio priesmėlio arba priemolio).
Paminėtini Kačėniškės, Stūglių (Šiaurės Nalšios aukštuma), Rudaminos, Daugėliškių,
Ginučių, Sėlos (Baltijos aukštumos), Lieplaukės, Rotinėnų, Džiuginėnų, Kalnėnų
(Žemaičių aukštuma) ir kiti piliakalniai.
Piliakalniai ant kraštinių fliuvioglacialinių gūbrių ir kalvų (geologinis indeksas –
ft). Ledyno tirpsmo vandenų iš įvairaus smėlio ir žvyro supiltos kalvos vadinamos
fliuvioglacialinėmis. Šių kalvų viršūnėse aptikti 89 piliakalniai.
Retesnės ir, sakytumėm, egzotiškos Lietuvos reljefo formos, kuriose yra įrengti pilia
kalniai – būtų: keimai, plokščiakalvės ir ozai.
Piliakalniai keimuose. Keimais vadinamos iš įvairaus, žvirgždingo, dažnai smul
kaus smėlio, aleurito ir molio sudarytos pavienės ovalios kalvos arba jų grupės. Tai
tirpusio sueižėjusio ledo properšose, ertmėse, plyšiuose pasitvenkusių pratakių ir
izoliuotų ežerėlių nuosėdos, likusios paviršiuje kalvų pavidalu, ištirpus ledui. Jeigu
keimas supiltas iš smulkaus ir smulkučio smėlio su aleurito ir molio sluoksneliais, jis
vadinamas limnoglacialiniu keimu arba limnokeimu. Fliuvioglacialinis arba fliuvio
keimas supiltas iš įvairaus grūdėtumo, kartais – žvirgždingo smėlio. Daugelis pavie
nių keimų apsupti pelkėtų pažemėjimų, todėl galėjo tikti kaip natūraliai apsaugoti
piliakalniai. Daugiausia keimų yra Žemaičių aukštumoje, nemažai jų identifikuota
Baltijos ir Šiaurės Nalšios aukštumose.
Savo dydžiu įspūdingiausias keimas yra Šatrijos kalnas, kurio vidinis pjūvis yra spė
jamas pagal šalia esančios „kupros” viršūnėje išgręžtą gręžinį, kurio pjūvis liudi
ja, kad kalno viršutinė dalis, bent iki 80 m gylio, yra susidariusi ledyninio plyšio
ertmėje, užpildant ją persisluoksniuojančio priemolio, žvirgždo, smėlio, aleurito ir
kitokiomis nuogulomis. (Guobytė, Baltrūnas, 2007).
Žemaičių aukštumoje fliuviokeimuose ir limnokeimuose įrengti Šaukštelio,
Burbiškių, Bilionių, Žvaginių, Balcieriškių, Beižonių, Dungeriukų, Rubaičių,
Šiauraičių, Grigaičių, Gegrėnų, Šarnelės, Pūčkorių ir daugelis kitų piliakalnių.
Baltijos aukštumoje ant keimų yra Velikuškių, Mielėnų, Pūškų, Vitkūnų, Verslavos,
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Noreikiškių, Rokiškių, Daniliškių, Kamastos ir dar daug kitų piliakalnių. Gražūs
Šiaurės Nalšios aukštumos keimai paversti Akvieriškės, Aučynų, Jaciūnų, Kavalčiukų,
Reškutėnų, Žąsinų piliakalniais (Guobytė, 2017).
Piliakalniai plokščiakalvėse. Plokščiaviršūnės kalvos išplitusios aukščiausiuose
Žemaičių ir Baltijos aukštumų kalvynuose. Žemaičių aukštumos Vidurio Žemaičių
kalvyne daugelio jų paviršius yra virš +200 m absoliučiojo aukščio atžymų.
Plokščiakalvės gali būti apklotos nestoru (0,5–1,5, vietomis –3–5 m storio) įvairaus
smėlio, aleurito arba molio sluoksniu. Moliu apklotų plokšiaviršių kalvų sambūriai
yra aukščiausios Sūduvos, Dzūkų ir Aukštaičių aukštumų vietos. Moliu apdeng
tos plokščiakalvės – tai pačių anksyviausių ledo protirpose pasitvenkusių ledyni
nių ežerėlių nuogulomis apklotos moreninės kalvos. Pasitaiko ir moreninių aukštų
plokščiaviršūnių kalvų.
Žinomiausi Žemaičių aukštumos piliakalniai Medvėgalis ir Vembūtai įrengti more
ninėse ir limnoglacialinėse plokščiakalvėse. Vembūtų plokščiakalvės stuomuo susi
darė nykstančio ir sueižėjusio ledyno ertmėje. Vėliau atsiradusioje ledyno protirpoje
pasitvenkus ledyniniam ežerui, vandenyje nusėdo smulkutis smėlis ir aleuritas, ne
ištisu sluoksniu apdengdami banguotą moreninį paviršių. Šiaurės vakariniame
plokščiakalvės paviršiuje bei jos šlaituose paviršiuje yra riedulingos moreninės nuo
gulos (Guobytė, Baltrūnas, 2017). Dėl to piliakalnio gamtinis pagrindas nurodomas
esantis moreninė kalva. Panaši situacija ir Medvėgalio piliakalnio atveju – daugelis
gretimų kalvų apklotos moliu, o piliakalnis įrengtas moreninėje plokščiaviršūnėje
kalvoje.
Vakariau Platelių ežero iškilusioje plokščiakalvėje, tiksliau pietvakariniame jos šlai
te, įrengtas Medsėdžių piliakalnis. Vilkyškių gūbrio molingos plokščiaviršės kalvos
pakopoje yra Vartūliškių piliakalnis, vadinamas Šventkalniu. Ant aukštų plokščia
viršių moreninių kalvų įrengti Pakalnių, Daugailių II (Utenos raj.) ir Pazadvorijos
(Molėtų raj.) piliakalniai.
Keletas Žemaitijos aukštumos piliakalnių yra ant keiminių terasų: Gegrėnai II,
Gabriejolė, Vainagiai, kurie žemėlapyje atskiru ženklu neparodyti.
Ozų keterose įrengti piliakalniai. Ozai – viena iš egzotiškesnių ledyno paliktų rel
jefo formų. Tai ledynų plaštakų arba liežuvių pakraštinės zonos tuneliuose ir kan
jonuose ledo tirpsmo vandenų supilti įvairaus ilgio smėlingi ir žvyringi pylimai.
Ilgiausi ozai aptikti Linkuvos ir Vidurio Lietuvos gūbrių apjuostose moreninėse
žemumose, spinduliškai išsidėstę minėtų gūbrių atžvilgiu. Ozų yra Žemaičių aukš
tumos plynaukštėse, rasta Baltijos bei Šiaurės Nalšios aukštumose. Ozus dažnai su
daro virtinės gūbriukų, supiltų iš įvairaus žvirgždingo smėlio, kurį sunešė iš ledyno
tunelio pliūpsniais besiveržiantis ledyno tirpsmo vanduo. Lietuvos paviršiuje ozų
ir ozų tipo pylimų priskaičiuojama per 200, tačiau piliakalniai įrengti tik ant kele
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Vėlyvojo Nemuno išplitimo ribos:

Sutartiniai ženklai:
1 – Pietų Nalšios (Ašmenos),
2 – Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumos,
3 – Baltijos ir Žemaičių aukštumos,
4 – ryškūs ledyno pakraštiniai gūbriai,
5 – moreninės lygumos,
6 – limnoglacialinės ir fliuvioglacialinės
7 – lygumos,
8 – eolinio reljefo plotai,
9 – prieledyninių upių kloniai,
10– prieledyninių srautų kryptys,
11– poledynmečio kloniai (slėniai),
12 – drumlinoidai,
13 – ozai,
14 – rinos,
15 – fliuvioglacialinių deltų žiotys,

16 – plokščiakalvės,
17 – piliakalniai ant ozų keterų:
•
1–Žagarė (Žvelgaičio Kalnas),
•
2– Jurgaičiai (Kryžių Kalnas),
•
3 –Diauderiai (Baisogala),
•
4 – Bartkūnai (Koplyčkalnis),
•
5 – Liesėnai (Bendoriai, Videniškiai),
•
6 – Bernotai,
•
7 – Bražuolė,
•
8 – Paukščiai (Bobų Kalnas, Dukurnonys),
•
9 – Mirgeliai (Nupronys),
•
10 – Daukšiai (Papilių Kalnas),
•
11 – Zvėgiai (Pilies Kalnas),
•
12 – Žemaičių Kalvarija (Varduva, Gardai),
18 – tirpusio ledo stabtelėjimų ruožai.

– maksimali
– Baltijos stadijos
– Pietų Lietuvos fazės
– Vidurio Lietuvos fazės
– Šiaurės Lietuvos facės

5 pav. Vėlyvojo Nemuno deglaciacijos ruožai ir ozuose įrengti piliakalniai.

to iš jų (5 pav.). Šiauriausias Lietuvos ozas – Žagarės – vingiavo (dabar gi ozo vietoje
likusios tik kasimvietės) kairiajame Švėtės krante net į Latviją. Išliko tik kai kurie ozo
pylimo fragmentai. Vienas jų su Žagarės piliakalniu, dar kitaip vadinamu Žvelgaičio
Kalnu. Jurgaičių (Domantų) piliakalnis, mums šiandien labiau žinomas kaip Kryžių
Kalnas, įrengtas vienoje iš 6 km ilgio Jurgaičių ozo pylimą sudarančių kalvų. Netoli
Baisogalos Serbentynės upelio pusiasalio kalvoje esantis Diauderių piliakalnis yra
Prastavonių ozą sudarančioje kalvoje. Barzdos kalno vardu žinomo ozo ŠV pylimo
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(ozą sudaro 4 pylimų virtinė) pietinėje dalyje yra Bartkūnų piliakalnis (Koplyčkalnis).
Šiaurvakariniame Liesėnų ozo gale iškilusioje kalvoje įrengtas Liesėnų (Bendrių,
Videniškių) piliakalnis. Šis ŠV–PR krypties 2,4 km ilgio ozas per Liesėnus tęsiasi iki
Molėtų – Ukmergės plento. Dzūkų aukštumoje ozų tipo pylimų „kuprose“ įrengti
Bernotų, Bražuolės, Mirgelių (Nupronių), Paukščių (Dukurnonių, Bobų Kalnas) pi
liakalniai. Ant ozo tipo pylimo Rytų Žemaičių plynaukštėje yra žinomas Zvėgių pilia
kalnis (Pilies kalnas), o Šiaurryčių Žemaičių plynaukštėje esančio Gardų ozo vienoje iš
pietrytinių kalvų yra Varduvos arba Gardų piliakalnis. Šiaurės Nalšios aukštumoje ant
Daukšių ozo kupros yra Daukšių piliakalnis, dar žinomas kaip Papilių Kalnas (5 pav.).
Fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės lygumos, tai ledyno tirpsmo vandenų srautų
suklostytas zandrų, buvusių deltų ir terasų žvyras bei smėlis, taip pat prieledyninėse
mariose nusėdęs molis, aleuritas (dulkis), smulkus smėlis. Net apžvalginiame geolo
giniame žemėlapyje (2 pav.) matyti, kad jose nėra piliakalnių, išskyrus minėtas lygu
mas raižančių upelių pakrantes, kurių eroziniuose šlaituose piliakalnių aptinkama.
Minėtų lygumų paviršiaus smėlis daugelyje vietų vėjo supustytas į kopų masyvus,
bet mūsų žiniomis tik trys piliakalniai žinomi ant kopų. Tai Birutės ir Naglio – pa
jūryje ir Greišių (Rūdupio) piliakalnis Kazlų Rūdos apylinkėse.
Upių paslėnių ir šlaitų kyšuliuose įrengti piliakalniai. Lietuvos paviršius savo rai
doje patyrė nuo neatmenamų laikų tebevykstantį procesą – eroziją, geomoksluo
se suprantamą kaip uolienų (nuogulų) ir reljefo ardymą tekančiu vandeniu. Upių
erozijos dėka atsirado vis žemėjančios terasų pakopos slėniuose, o prie staigesnių
vingių – vaizdingi stačiašlaičiai atragiai. O štai šaltinių, lietaus ir pavasarinio polai
džio vandens srovenimas lėkštino šlaitus, o kai kur po truputį išgraužė gilias griovas,
kurios su amžiumi virto plokščiadugnėmis raguvomis. Būtent griovos ir raguvos su
skaidė upių slėnių šlaitus, palikdamos tolesniam ardymui atsparesnius šlaitų erozi
nius reliktus (palikuonis), turinčius iškyšulių ir atragių pavidalą. Pastaruosius pagal
nuardymo pobūdį sąlygiškai galima suskirstyti į aukštesnio lygio ir žemesnio lygio
erozines reljefo formas. Aukštesnio lygio erozinės formos būtų tos, kurių paviršius
artimas greta esančio apyslėnio aukščiui, tuo pačiu ir sudarytos iš tokių pat nuogulų.
Žemesnio lygio erozinės formos yra tos, kurių paviršius gerokai žemesnis, lyginant
su apyslėnio reljefu, ir dažniausiai susijęs su upės slėnio terasų ardymo procesu.
Taigi, upių paslėnio eroziniuose kyšuliuose (atragiuose) aptinkama daugiausia pi
liakalnių. Tokio piliakalnio pavyzdžiu gali būti netoli Anykščių esantis Šeimyniškėlių
(Vorutos) piliakalnis, įrengtas raguvų ir mažų upelių suraižyto moreninio Šventosios
paslėnio kyšulyje (6 pav.).
Piliakalniai upių klonių ir slėnių eroziniuose palikuonyse. Žemesnio lygio erozi
nės formos yra tos, kurių paviršius gerokai žemesnis, lyginant su apyslėnio reljefu, ir
dažniausiai sietinas su upės slėnio terasų ardymu. Dažnai upių kloniuose ir slėniuo
se rasti piliakalniai įrengti izoliuotas kalvas primenančiuose eroduotuose terasų fra
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6 pav. Šeimyniškėlių piliakalnio vaizdas erdviniame reljefo modelyje, sudarytame pagal skaitmeninio erdvinio Žemės paviršiaus lazerinio skenavimo duomenis (SEŽP, © NŽT). Modelio autorius
V. Minkevičius.

gmentuose. Tai Neravai, Stoniškės (Neries up.), Pūčkoriai (Vilnios up.), Juodausiai,
Lašiniai, Ukmergė (Šventosios up.), Papišiai (Nevėžio up.), Gerduvėnai (Minijos up.),
Lyduvėnai (Dubysos up.), Indija (Akmenos up.) ir daugelis kitų upių slėnių eroziniuo
se terasų fragmentuose įrengtų piliakalnių.
Technogeninės kalvos ir pakilumos – žmogaus supilti piliakalniai. Dauguma pi
liakalnių yra įrengti ant gamtinės kilmės reljefo formų, daugiau ar mažiau jas per
formuojant ir pritaikant to meto žmonių bendruomenės poreikiams. Horizontalios
aikštelės, išlyginti ir pastatinti šlaitai, iš molio, priemolio, smėlio, riedulių ir degėsių
suplūkti iki 5–7 m aukščio pylimai, iškasti iki 10 m gylio grioviai, įrengti papiliai ar
priešpiliai rodo iš tikro atliktą titanišką darbą. Kai kurių piliakalnių išorinis perfor
mavimas toks didelis ir „geometriškas“, kad sukelia šimtaprocentinio dirbtinumo
įspūdį (Lepelionių–Napoleono kepurės, Bubių, Varnupių, Paukščių ir kt.). Deja, tik
piliakalnio vidinės sandaros nustatymas leistų patikimai atsakyti į pirminės kilmės
klausimą (Baltrūnas, 2011).
Tačiau yra ir tokių piliakalnių, kurie archeologų duomenimis yra dirbtiniai. Tokiems
priklauso pajūryje aptinkami nedideli sukrautieji iš apylinkės riedulių ir jotvingių
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7 pav. Bradeliškių piliakalnis praeityje – vaizdas pro permatomą stendą piliakalnio papėdėje (Neries
regioninis parkas). (V. Mikulėno nuotr.)

supiltiniai iš vietinio grunto bei griuvėsių, taip pat iškastiniai – grioviais „įrėmintos”
piliavietės bei vėliausiai atsiradusios nedidelės motų* tipo piliavietės (Zabiela, 2005).
Piliakalnių ateitis
Iš gamtinių piliakalnius ardančių procesų, be abejo, grėsmingiausia yra ta pati erozi
ja, kuri buvo ir pimoji daugelio jų kūrėja. Visų denudacinių procesų, tarp jų erozijos,
abrazijos, paviršinės nuoplovos, solifliukcijos ir kitų, galutinis „tikslas“ – išlyginti
žemės paviršių. Ir jeigu erozijos ar abrazijos priežastis – upė ar tvenkinys nepasitrau
kia toliau nuo ardomų šlaitų, tai visų šlaitų ir erozinių reliktų likimas tėra vienas –
būti nuplautiems. Taip kentėjo ir kenčia Skirsnemunės, Darsūniškio, Rumšiškių,
Dovainonių, Kumelionių, Paverknių, Imbarės, Guogų, Mažųjų Žinėnų, Gaudučių,
Vėlaičių, Burbainių, Veliuonos II ir daug kitų piliakalniai. Todėl kai kurie piliakalniai
gelbėjami sutvirtinant ar net atkuriant griūvančius šlaitus, taikant įvairias priešero
zines priemones (riedulių barjerus, betono sieneles ir pan.). Barbarišku laikytinas
žvyro ir smėlio kasimas piliakalniuose. Prie taip nuskriaustų priklauso Žvelgaičio,
Spitrėnų, Stirbaičių, Ramulėnų, Lavoriškių, Dabintos ir daug kitų, kurių iškasinėtos
vietos turėtų būti užpiltos analogišku gruntu ir sutvirtintos (Baltrūnas, 2011).

*
supilta nedidelė kūgio formos kalva, ant kurios buvo statoma stipri pagrindinė pilies dalis su bokštu. Motų tipo (tvirtovės
kiemo) pilys X-XIV a. buvo statomos Vakarų Europoje. Lietuvoje šio tipo pilis rentė kryžiuočiai.
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1. ALYTAUS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Alytaus apskrities paviršiaus išskirtinis bruožas – smėlingų daugelyje vietų į kopų
masyvus supustytų lygumų vyravimas. Fliuvioglacialinė lyguma plytinti centrinėje
apskrities dalyje, skiria Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos ruožą nuo senosios
Pietų Nalšios moreninių aukštumų srities Lydos plynaukštės (1 pav.). Dzūkų aukštu
mos papėdėse plytinčią smėlingą Merkio–Nemuno fliuvioglacialinę lygumą sudaro
Merkio zandrinė lyguma, Ančios zandrinė lyguma, Dzūkijos kopų kalvynas, Ūlos –
Katros limnoglacialinė lyguma. Pietryčiuose apskrities teritorija užgriebia siaurą
Lydos moreninės plynaukštės ruožą, kuris yra senosios Pietų Nalšios (Ašmenos)
aukštumos fragmentas, sudarytas priešpaskutiniojo – Medininkų ledyno.
Alytaus apskrityje Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Druskininkų savival
dybės teritorijoje yra žinomi 65 piliakalniai (1.1–1.3 pav.). Didžioji jų dalis įrengta

I
XXIV
17
XXV
18
19
20
21
2
XXVI

– Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
– Dzūkų limnoglacialinės plynaukštės:
– Nemuno vidurupio limnoglacialinė plynaukštė;
– Dzūkų moreniniai kalvynai:
– Sudervės,
– Trakų,
– Aukštadvario,
– Daugų,
– Seirijų.
– Dzūkų moreninė-fliuvioglacialinė pakiluma;

N
XXXII
25
26
XXXIII
27
28
29
30

– Dainavos fliuvioglacialinių žemumų sritis:
– Vokės fliuvioglacialinė lyguma:
– Rūdininkų fliuvioglacialinė lyguma,
– Merkio-Šalčios perpustyta fliuvioglacialinė lyguma;
– Merkio-Nemuno fliuvioglacialinė lyguma:
– Merkio zandrinė lyguma,
– Ančios zandrinė lyguma,
– Dzūkijos kopų kalvynas,
– Ūlos-Katros limnoglacialinė lyguma;

R – Ašmenos (Pietų Nalšios) senųjų moreninių aukštumų sritis:
XXXVII – Lydos moreninė plynaukštė

1 pav. Alytaus apskrities geologinis-geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Sūduvos aukštumos kalvose. Preliminariais duomenimis tarp jų yra du piliakal
niai įrengti aukštose plokščiakalvėse, du – fliuviokeimuose. Vyrauja piliakalniai
įrengti glacialinių (moreninių) ir fliuvioglacialinių kalvų viršūnėse (1.1–1.3 lentelės). Aukštų Nemuno klonio šlaitų kyšuliuose įrengti Liškiavos, Merkinės, Punios,
Nemunaičio, Radžiūnų, Rumbonių piliakalniai. Nemuno intakų šlaitų kyšuliuose
aptikti Poterionys, Obelytė, Kaukai ir kiti piliakalniai. Reta piliakalnių Varėnos
rajone ir Druskininkų savivaldybėje, kurių teritorijos yra fliuvioglacialinėje lygu
moje. Šios lygumos paviršius daugelyje vietų supustytas į kopas. Druskininkų savi
valdybėje žinomas tik vienas piliakalnis – Černiauskų. Varėnos rajone piliakalniai
įkurti Dzūkų aukštumos pašlaičių kalvose ir Pietų Nalšios (Ašmenos) aukštumos
Eišiškių plynaukštės upelių šlaitų kyšuliuose (1.3 pav.). Žmogaus supiltas piliakalnis
(moto tipo piliavietė) yra žinoma Dubičių piliakalnio vardu, kurio kultūros vertybių
registre nėra.
Alytaus rajonas

Vėlyvojo Nemuno
išplitimo ribos:

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Limnoglacialionė kalva

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

PL – Pietų Lietuvos fazės
BI

1.1 pav. Alytaus rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Punios piliakalnis (L. Balandžio nuotr.)

1.1 lentelė. Alytaus rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Aniškis >

Alytaus sen.

Erozinis šlaito kyšulys (lg)

Bevardžio upelio

2

Atesninkai >

Simno sen.

Moreninė kalva (gt)

3

Bambininkai >

Simno sen.

Moreninė kalva (gt)

4

Bazorai >

Pivašiūnų sen.

Moreninė kalva (gt)

5

Daugai >

Daugų sen.

Plokščiakalvė (lgpl)

6

Dirmiškės >

Miroslavo sen.

Moreninė erozinė kalva (gt)

7

Einoronys >

Pivašiūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

8

Geruliai >

Butrimonių sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

9

Giluičiai >

Simno sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Kaukai >

Miroslavo sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

11

Krištapiškės >

Raitininkų sen.

Moreninė erozinė kalva (gt)

12

Kružiūnai >

Punios sen.

Moreninė kalva (gt)

Upelio krantas

Peršėkės up.

13

Laukininkai >

Alovės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

14

Margarava >

Alytaus sen.

Erozinis šlaito kyšulys (lg)

Nemuno up.

15

Nemunaitis >

Nemunaičio sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Nemuno klonio

16

Obelija >

Miroslavo sen.

Moreninė kalva (gt)

17

Obelytė >

Miroslavo sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

18

Papėčiai >

Miroslavo sen.

Fliuviokeimas

19

Piliakalnis >

Raitininkų sen.

Moreninė kalva (gt)

20

Pivašiūnai >

Pivašiūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

21

Pociūniškės >

Daugų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Peršėkės up.

22

Poteronys >

Alovės sen.

Moreninė kalva (gt)

Prie Alovės up.

23

Punia >

Punios sen.

Erozinis šlaito kyšulys (lg)

Nemuno up.

24

Rumbonys >

Alytaus sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Nemuno up.

25

Zaramciškiai* >

Miroslavo sen.

Moreninis gūbrys (gt)

26

Žilvia >

Miroslavo sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

Žilvios up. krantas

27

Alytus >

Alytaus m.

Erozinis terasos kyšulys (ft)

Nemuno slėnyje

28

Radžiūnai >

Alytaus m.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

Nemuno klonis

* Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
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Prie Bambenos up.

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Alytaus apskritis

Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

1.2 pav. Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
1.2 lentelė. Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Černiauskai >

Leipalingio sen.

Pastabos

Druskininkų savivaldybė
1

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Lazdijų rajonas
1

Buniškiai >

Lazdijų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

2

Buteliūnai >

Šlavantų sen.

Moreninė kalva (gt)

3

Druskininkėliai > Veisiejų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)
Tęsinys 22 psl.
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Atkelta iš 21 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

4

Elveriškė >

Šeštokų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

5

Ežerėliai >

Šventežerio sen.

Fliuviokeimas

6

Giraitė >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

7

Krikštonys >

Noragėlių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

8

Kukliai >

Lazdijų sen.

Moreninė kalva (gt)

9

Maišymai >

Šeštokų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

10

Mėčiūnai >

Kapčiamiesčio sen. Erozinis kranto kyšulys (f)

11

Mikyčiai >

Šventežerio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

12

Paliūnai >

Šlavantų sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Papalazdijai >

Lazdijų sen.

Plokščiakalvė (lgpl)

14

Paserninkai >

Seirijų sen.

Moreninė kalva (gt)

15

Paveisininkai >

Kapčiamiesčio sen. Erozinė moreninė kalva (g)

16

Prelomčiškė >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

17

Rudamina >

Šeštokų sen.

Moreninė plokščiakalvė (gt)

18

Šlavantai >

Šlavantų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f, g)

19

Ūdininkai >

Lazdijų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

20

Vainiūnai >

Seirijų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

21

Verstaminai I >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

22

Verstaminai II >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Verstaminai III >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

24

Verstaminai IV >

Teizų sen.

Moreninė kalva (gt)

Rudamina (Z. Baubonio nuotr.)

22

Pastabos

Nemuno klonis

Ančios ež.

Prie Veisiejo ež.

Šlavanto ež.
Sunaikintas
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Varėnos rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kalva

Dirbtiniai piliakalniai (motai)

1.3 pav. Varėnos rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
1.3 lentelė. Varėnos rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Barčiai >

Vydenių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Uosupio up.

2

Dubičiai* >

Kaniavos sen.

Technogeninės kilmės kalva (t IV)

Motas

3

Dvarčiai >

Varėnos sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

4

Girežeris >

Varėnos m.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

Derežnyčios up. krante

5

Kaniavėlė >

Kaniavos sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Šipetos up. krantas

6

Krūminiai >

Matuizų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

Versekos up.

7

Liškiava >

Merkinės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Nemuno up.

8

Merkinė >

Merkinės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Nemuno up.

9

Mikniūnai >

Merkinės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

10

Radyščius >

Merkinės sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

11

Voniškės >

Jakėnų sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
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2. KAUNO APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Kauno apskrities teritorijoje yra žinomi 146 piliakalniai, kurių didžioji dauguma
įrengti Nevėžio moreninę lygumą, Neries žemupio limnoglacialinę lygumą ir Rytų
Žemaičių moreninę plynaukštę kertančių upių paslėnių erpziniuose kyšuliuose bei
šių upių slėniuose ir kloniuose likusiuose eroziniuose terasų palikuonyse (2 pav.).

Sutartiniai ženklai:
C – Žemaičių sališkos aukštumos sritis:
VIII – Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
E – Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
XIV – Nevėžio moreninė lyguma;
F – Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių žemumų sritis:
XIX – Neries žemupio limnoglacialinė lyguma;

I – Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
XXIV – Dzūkų limnoglacialinės plynaukštės:
16 – Neries žemupio limnoglacialinė plynaukštė;
17 – Nemuno vidurupio limnoglacialinė plynaukštė;
XXV – Dzūkų moreniniai kalvynai:
20 – Aukštadvario.

2 pav. Kauno apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Birštono savivaldybės ir Prienų rajonai

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) lyguma

2.1 pav. Birštono savivaldybės ir Prienų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
2.1 lentelė. Birštono savivaldybės ir Prienų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Birštono savivaldybė
1

Babronys >

Birštono sen.

Erozinis terasos palikuonis

Verknės up.

2

Birštonas >

Birštono sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

3

Nemajūnai >

Birštono sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

4

Paverkniai >

Birštono sen.

Erozinis terasos palikuonis

Verknės up.

5

Šaltinėnai >

Birštono sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

6

Šilėnai >

Birštono sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

7

Matiešionys**

Birštono sen

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

Prienų rajonas
1

Bačkininkėliai >

Pakuonio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

2

Geruliai >

Stakliškių sen.

Erozinis terasos palikuonis

Obelties up.

3

Kieliškas >

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Peršekės up.

4

Klebiškis >

Šilavoto sen.

Moreninė kalva (gt)

Kiauliškės up.

5

Lepelionys >

Stakliškių sen.

Fliuviokeimas (fk)

Napoleono kepurė
Tęsinys 26 psl.
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Atkelta iš 25 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

6

Mačiūnai >

Ašmintos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

7

Medžionys >

Stakliškių sen.

Moreninė kalva (gt)

Virkiaus up.

8

Naravai >

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

9

Naujasodis >

Šilavoto sen.

Fliuvioglacialinė kalva

10

Noreikiškės I >

Stakliškių sen.

Fliuviokeimas (fk)

11

Noreikiškės II >

Stakliškių sen.

Fliuviokeimas (fk)

12

Norkūnai I >

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

13

Norkūnai II >

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

14

Pačiudiškiai >

Išlaužo sen.

Moreninė kalva (gt)

15

Pagaršvys >

Ašmintos sen.

Erozinis terasos palikuonis

16

Pašlavantys >

Šilavoto sen.

Fliuviokeimas (fk)

17

Pašventupys I >

Ašmintos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

18

Pašventupys II > Ašmintos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

19

Paukščiai >

Jiezno sen.

Moreninė kalva (gt)

20

Pelekonys I >

Jiezno sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

21

Pelekonys II >

Jiezno sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

22

Pelekonys III >

Jiezno sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

23

Pelekonys IV >

Jiezno sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

24

Pieštuvėnai >

Stakliškių sen.

Fliuvioglacialinis gūbrys (ft)

25

Prienlaukys >

Šilavoto sen.

Moreninė kalva (gt)

26

Sabalėnai* >

Pakuonio sen.

Moreninė kalva (g)

27

Stakliškės I >

Stakliškių sen.

Erozinis palikuonis

28

Stakliškės II >

Stakliškių sen.

Moreninė kalva (gt)

29

Vilkininkai >

Stakliškių sen.

Moreninė kalva (gt)

30

Virkininkai* >

Stakliškių sen.

Fliuviokeimas (fk)

31

Žarijos I >

Ašmintos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

32

Žarijos II >

Ašmintos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

33

Pabrasčiai**

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

34

Piliakalnis II**

Balbieriškio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

Nemuno upė

Guostės up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Lepelionių piliakalnis nors ir atrodo žmogaus supiltas, bet ,tikėtina, įrengtas keiminėje kalvoje
(G. Zabielos nuotr.)
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Jonavos rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Ozas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

2.2 pav. Jonavos rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė

2.2 lentelė. Jonavos rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Dubiai >

Upninkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f terasa)

Šventosios upė

2

Gudžioniai >

Šilų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Lokio ir Neries up.
santaka

3

Laukagaliai >

Šilų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Neries upė

4

Lokėnėliai >

Šilų sen.

Erozinis terasos palikuonis

Neries upė
Tęsinys 28 psl.
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Atkelta iš 27 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos
Neries ir Šlėnos up.
sant.

5

Mažieji Žinėnai > Kulvos sen.

Keiminis masyvas (lg k)

6

Normainiai >

Vidinio ledo gūbrys (feg)

7

Paberžė >

Šilų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

8

Padaigai >

Upninkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

9

Piliakalniai* >

Šilų sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Rukla >

Ruklos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Neries upė

11

Tartokas >

Ruklos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Lomenos upė

Žeimių sen.

12

Žeimiai >

Žeimių sen.

Moreninis gūbrys (gt)

13

Stašėnai**

Dumsių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

Neries upė

Neries upė

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Kaišiadorių rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

2.3 pav. Kaišiadorių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Maisiejūnai (D. Karmazienės nuotr.)

Rokiškės (D. Karmazienės nuotr.)
2.3 lentelė. Kaišiadorių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

1

Balceriškės >

Žiežmarių sen.

Fliuviokeimas (fk)

2

Basonys >

Kruonio sen.

Moreninė kalva (gt)

Pastabos

3

Bijautonys >

Rumšiškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Strėvos up.

4

Budeliai >

Žaslių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Neries upė

5

Buivydonys >

Žiežmarių sen.

Moreninė kalva (gt)

6

Burčiakai >

Kruonio sen.

Moreninė kalva (gt

7

Būtkiemis >

Kruonio sen.

Moreninė kalva (gt

8

Dabinta* >

Kruonio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

9

Darsūniškis* >

Kruonio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

10

Dovainonys >

Rumšiškių sen.

Erozinis terasos palikuonis

Kauno marios

11

Lašiniai >

Rumšiškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Strėvos up.

12

Maisiejūnai I >

Kruonio sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Maisiejūnai II* >

Kruonio sen.

Moreninė kalva (gt)

14

Mančiūnai >

Žaslių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Laukystos up.
Tęsinys 30 psl.
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Atkelta iš 29 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Kruonio sen.

Fliuvioglacialinis gūbrys (ft)

Žiežmarių sen.

Erozinis terasos palikuonis

17

Migonys >
Mūro
Strėvininkai >
Palapainė >

Kruonio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

18

Paparčiai >

Paparčių sen.

Erozinis palikuonis

19

Pridotkai >

Žiežmarių sen.

Moreninė kalva (gt)

20

Rokiškės >

Kruonio sen.

Fliuviokeimas (fk)

15
16

Pastabos
Strėvos up.

21

Rumšiškės* >

Rumšiškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Kauno marių dugne

22

Varkališkės I >

Kruonio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (fkt)

Nemuno upė

23

Varkališkės II >

Kruonio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (fkt )

Nemuno upė

24

Visginai >

Kruonio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nemuno upė

25

Žasliai* >

Žaslių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Žaslių ež.

26

Piliakalnis**

Paparčių sen.

Erozinis palikuonis

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Kauno rajonas
2.4 lentelė. Kauno rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Kauno rajonas
1

Altoniškiai >

Zapyškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

2

Bernatoniai >

Raudondvario sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nevėžio upė

3

Butviloniai >

Vilkijos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Trydupio up.

4

Dubravai >

Samylų sen.

Fliuviokeimas (fk)

5

Guogai >

Taurakiemio sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

6

Jadagoniai >

Zapyškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno upė

7

Jaučakiai >

Vilkijos sen.

Limnoglacialinė kalva (lg eg)

8

Karmėlava >

Karmėlavos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Neries upė

9

Lentainiai >

Lapių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Neries upė

10

Lepšiškiai >

Lapių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f terasa)

Neries upė

11

Pakalniškiai >

Samylų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Kauno marios

12

Piepaliai >

Babtų sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nevėžio upė

13

Pypliai >

Babtų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

14

Ringovė

Vilkijos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Nemuno ir
Ringovės up.
santaka

15

Samylai >

Samylų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Kauno marios

16

Šančiai >

Lapių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f terasa)

Neries upė

17

Vainatrakis >

Taurakiemio sen.

Moreninė lyguma (g)

Vyčiaus up.

18

Vikūnai >

Babtų sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nevėžio upė

19

Virbališkiai >

Babtų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f terasa)

Dievogalos up.

20

Žiegždriai* >

Samylų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Kauno marios

21

Samylai II**

Samylų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Kauno marios

22

Naujasodis**

Karmėlavos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f terasa)

Neries upė
Tęsinys 31 psl.
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Piliakalnių gamtinis pagrindas

Limnoglacialinė kalva

Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) lyguma

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

2.4 pav. Kauno rajono ir miesto piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
Atkelta iš 30 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

23

Aukštieji
Šančiai >

Šančių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nemuno upė

24

Eiguliai >

Žaliakalnio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Neries upė

25

Marvelė >

Ringaudų sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

Kauno miestas

Erozinis palikuonis (g)

Nemuno ir
Jiesios santaka

26

Pajiesys >

Aleksoto sen.

27

Veršvai >

Šilainių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno upė

28

Vieškūnai >

Petrašiūnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Kauno marios

29

Marvelė II**

Ringaudų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nemuno upė

(Napoleono kalnas)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Kėdainių rajonas

Fliuviokeimas

Piliakalnių gamtinis pagrindas

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

2.5 pav. Kėdainių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
2.5 lentelė. Kėdainių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Ambraziūnai >

Krakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Šušvės up.

2

Bakainiai >

Surviliškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Liaudės up.

3

Kalnaberžė >

Surviliškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nevėžio ir Kruosto up.
sant.

4

Naujaupis >

Gudžiūnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Dotnuvėlės up.

5

Pilsupiai >

Krakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Šušvės upė

6

Plinkaigalis >

Krakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Šušvės upė

7

Sangailai >

Šėtos sen.

Vidinio ledo gūbrys (feg)

8

Stašaičiai >

Šėtos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

9

Šukioniai >

Truskavos sen.

Fliuviokeimas (fk)

10

Vaidatoniai >

Surviliškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Kruosto up.

11

Vosbučiai >

Krakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Šušvės up.

12

Lomeikiškių**

Surviliškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nevėžio upė

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Raseinių rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

2.6 pav. Raseinių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė

Molavėnai (V. Mikulėno nuotr.)

33

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Kauno apskritis

2.6 lentelė. Raseinių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Bažavalė >

Ariogalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Dubysos upė

2

Betygala I >

Betygalos sen.

Fliuviokeimas (fk)

3

Betygala II >

Betygalos sen.

Fliuviokeimas (fk)

4

Darbutai I >

Betygalos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Dubysos upė

5

Darbutai II >

Betygalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Dubysos upė

6

Daugėliškiai >

Ariogalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Gynėvės up.

7

Gabrieliškės >

Girkalnio sen.

Moreninė kalva (gt)

8

Galkaičiai >

Viduklės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

9

Gėluva >

Ariogalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Dubysos upė

10

Ginaičiai >

Ariogalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Dubysos ir Alėjos
santaka

11

Ižiniškiai >

Nemakščių sen. Erozinis terasos palikuonis

12

Kalnujai >

Kalnujų sen.

Fliuviokeimas (fk)

13

Kejėnai >

Ariogalos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f (t)) Šventupio up.

14

Lyduvėnai I >

Šiluvos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Dubysos upė

15

Lyduvėnai II >

Šiluvos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Lyduvos up.

16

Lyduvėnai III* > Šiluvos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Dubysos upė

17

Molavėnai I >

Nemakščių sen. Erozinis terasos palikuonis

Šešuvio up.

18

Molavėnai II >

Nemakščių sen. Erozinis terasos palikuonis

Šešuvio up.

19

Pabalčiai >

Nemakščių sen. Fliuviokeimas (fk)

20

Padubysys >

Raseinių sen.

21

Pužai >

Nemakščių sen. Erozinis terasos palikuonis

22

Raseiniai >

Raseinių sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Ročiškė >

Betygalos sen.

Erozinis terasos palikuonis

24

Šiauleliai >

Šiluvos sen.

Fliuviokeimas (fk)

25

Zvėgiai >

Pagojukų sen.

Fliuviokeimas (fk)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Kalnujai (Z. Baubonio nuotr.)
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Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Šešuvio up.

Dubysos upė
Balčios up.
Dubysos upė
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3. KLAIPĖDOS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Klaipėdos apskrities paviršius – tai Baltijos pajūrio žemuma ir Vakarų Žemaičių
moreninė lyguma. Rytiniai apskrities teritorijos pakraščiai „užgriebia“ Vakarų
Žemaičių plynaukštės vakarines pašlaites (3 pav.). Klaipėdos apskrityje aptikti
76 piliakalniai. Daugiausia jų – 24 – Kretingos rajone, Klaipėdos rajone – 19, Šilutės
rajone – 18, Skuodo rajone – 14 ir Palangoje – 1. Piliakalniai dažniausia įrengti upių
ir upelių paslėnių ir šlaitų kyšuliuose, bei erozinėse slėnių kalvose (3.1–3.4 pav.,
3.1–3.4 lentelės).

Sutartiniai ženklai:
A – Baltijos pajūrio
žemumos sritis:
I – Palangos jūrinė lyguma;
II – Kuršių kopinė nerija;
III – Kuršių marių įdauba,
1– Kuršių marių akvatorijos
duburys; 2 – Kuršių pamario jūrinė
lyguma; 3– Nemuno deltos lyguma;
B – Vakarų Žemaičių
moreninės lygumos sritis:
IV – Šiaurės Vakarų Žemaičių
moreninė lyguma;
V – Pietvakarių Žemaičių lyguma:
4 – PV Žemaičių limnoglacialinė
lyguma;
5 – PV Žemaičių moreninė lyguma;
C – Žemaičių sališkos
aukštumos sritis:
VI – Vakarų Žemaičių moreninė
plynaukštė (pakiluma);
IX – Vidurio Žemaičių kalvynai:
6 – Vidurio Žemaičių šiaurinis
moreninis kalvynas, 8 – Vidurio
Žemaičių fliuvioglacialinis
duburys;
D – Kuršo (Kurzemės) sališkųjų
aukštumų sritis:
XI – Vakarų Kuršo (Kurzemės)
vakarinė moreninė plynaukštė;
XII – Vakarų Kuršo (Kurzemės)
moreninis kalvynas;
XIII –Rytų Kuršo (Kurzemės)
vakarinė moreninė plynaukštė.

3 pav. Klaipėdos apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Klaipėdos rajono piliakalniai įrengti eroziniuose Minijos ir jos intakų, Veiviržo,
Purmalės ir kitų upių šlaitų kyšuliuose. Pajūrio kalvagūbrio kalvose įrengti Laistų ir
Žardės piliakalniai. Vakarų Žemaičių plynaukštės fliuvioglacialinė kalva yra Žvaginių
piliakalnio pamate.
Pakrantės kopoje įrengtas Kukuliškių piliakalnis, kurio nėra internete paskelbtame
Lietuvos piliakalnių leidinyje.
Daugelis Kretingos rajono piliakalnių aptikti Minijos ir jos intakų slėnio šlaitų erozi
niuose kyšuliuose. Įpilties ir Senosios Įpilties piliakalniai įrengti Juodupio ir Šventosios
upių paslėnių eroziniuose kyšuliuose. Palangos piliakalnio Palangoje pamate yra kopa
(3.2 pav., 3.2 lentelė).
Skuodo rajone vyrauja Bartuvos ir jos intakų paslėnių eroziniuose kyšuliuose įrengti
piliakalniai. Tarp jų ir garsioji Apuolė, esanti Luobos kranto kyšulyje, netoli jos santa
kos su Bruku. Apuolė yra pirmoji Lietuvos vietovė, paminėta istoriniuose šaltiniuose.
Piliakalnyje stovėjusią pilį 853 m. puolė švedų vikingai, vadovaujami Olafo. Kuršiai
gynėsi 8 dienas, tačiau įvertinę savo pajėgas buvo priversti sudaryti taiką, sumokė
ti po pusę svaro sidabro nuo žmogaus ir duoti 30 įkaitų. Pilis liko neužimta. Vėliau
Apuolė minima 1253 m. (http://www.piliakalniai.lt/). Rajono pietryčiuose smėlingoje
Vakarų Žemaičių pynaukštės kalvoje įrengtas Mikytų piliakalnis, o Barstyčių apylin
kėse moreninėje kalvoje įrengtas Piliakalnio piliakalnis, esantis kultūros vertybių sąra
še į Lietuvos piliakalnių knygą neįtrauktas (http://www.piliakalniai.lt/).
Šilutės rajone žinomi piliakalniai dažniausia įrengti moreninę lygumą kertančių upe
lių šlaitų eroziniuose kyšuliuose. Tk du iš jų –Stankaičiai ir Pavilnutis – įrengti smėlin
gose akvaglacialinės kilmės kalvose (3.4 pav., 3.4 lentelė).
Klaipėdos rajonas
3.1 lentelė. Klaipėdos rajono ir miesto piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Antkalnis >

Dauparų–
Kvietinių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos up.

2

Dovilai >

Dovilų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos up.

3

Eketė >

Sendvario sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Eketės up.

4

Gargždai >

Vėžaičių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos up.

5

Gerduvėnai >

Vėžaičių sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Minijos ir
Gerdaujės
santaka

6

Jakai* >

Sendvario sen.

Glacialinė lyguma (riedulių krūsnis)

7

Laistai >

Priekulės sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva

8

Maciuičiai* >

Vėžaičių sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Minijos up.

9

Mockaičiai >

Veiviržėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Veiviržo upė
Tęsinys 37 psl.
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Atkelta iš 36 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

10

Norgėlai >

Judrėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Šalpalės upelis

11

Skomantai >

Veiviržėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Veiviržo upė

12

Veiviržėnai >

Veiviržėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Veiviržo upė

13

Vyskupiškiai >

Veiviržėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Veiviržo upė

14

Žvaginiai >

Endriejavo sen.

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių
kalva (ft)

15

Purmaliai >

Klaipėdos m.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

16

Žardė >

Klaipėdos m.

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių
kalva (ft)

17

Pakalniškiai**

Veiviržėnų sen.

Erozinė kalva slėnyje (g)

Graumenos
upelis

18

Lapiai**

Vėžaičių sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Žvelsos up.

19

Kukuliškiai**

Kretingalės sen.

Eolinė kalva (kopa)

Purmalės up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Glacialinė (moreninė) lyguma

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Kopa

3.1 pav. Klaipėdos rajono ir miesto piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Kretingos rajonas ir Palangos savivaldybė

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Glacialinė (moreninė) lyguma

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Kopa

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

3.2 pav. Kretingos rajono ir Palangos savivaldybės piliakalniai ir jų gamtinė kilmė

Imbarė (V. Mikulėno nuotr.)
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3.2 lentelė. Kretingos rajono ir Palangos miesto piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Anduliai >

Žalgirio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Danės up.

2

Auksūdys* >

Darbėnų sen.

Glacialinė lyguma (riedulių krūsnis)

3

Dauginčiai >

Kartenos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos upė

4

Gaudučiai* >

Kartenos sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Alanto up.

5

Gintarai* >

Kartenos sen.

Moreninė kalva (g)

6

Imbarė >

Imbarės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Salanto upė

7

Įpiltis >

Darbėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Juodupės up.

8

Kačaičiai >

Žalgirio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Kartenalės ir
Braukliškio
santaka

9

Kartena >

Kartenos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos up.

10

Kurmaičiai >

Kretingos sen. Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

Akmenos up.

11

Laiviai >

Imbarės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Salanto ir
Bubino upelių
santaka

12

Martynaičiai >

Kartenos sen.

Moreninė kalva (g)

Minijos ir
Pilės santaka
13

Mišučiai >

Žalgirio sen.

14

Negarba >

Kretingos sen. Moreninė kraštinių darinių kalva (gt)

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Minijos up.

15

Rūdaičiai >

Kretingos sen. Moreninė kraštinių darinių kalva (gt)

16

Sauseriai >

Imbarės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos upė

17

Senoji Įpiltis I >

Darbėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Šventosios up.

18

Senoji Įpiltis II >

Darbėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Juodupio up.

19

Valėnai >

Žalgirio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Babrūnės up.

20

Vėlaičiai >

Kartenos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Alanto up.

21

Pipalė**

Imbarės sen.

Erozinė moreninė kalva (g)

Blendžiavos
upelis

22

Piliakalnis I**

Kartenos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos upė

23

Kalno Grikštai**

Žalgirio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Minijos upė

24

Kalno Grikštai II**

Žalgirio sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Minijos upė

25

Palanga >

Palangos m.

Kopa

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Kartenos piliakalnis Minijos paslėnio erozinėje kalvoje (V. Mikulėno nuotr.)
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Skuodo rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Glacialinė (moreninė) lyguma

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

3.3 pav. Skuodo rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
3.3 lentelė. Skuodo rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Apuolė >

Aleksandrijos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Luobos up.

2

Ersla* >

Šačių sen.

Moreninė lyguma (g)

3

Girdeniai >

Ylakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Veretos up.

4

Jedžiotai >

Aleksandrijos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Luobos up.

5

Kalviai >

Lenkimų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Šventosios up.

6

Kivyliai >

Aleksandrijos sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g)

Apšės up.
Bartuvos ir Opalio
santaka

7

Kubiliškė >

Skuodo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

8

Mikytai >

Notėnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

9

Mosėdis >

Mosėdžio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Bartuvos up.

10

Puodkaliai >

Skuodo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Bartuvos ir Erlos
santaka

11

Šakaliai >

Mosėdžio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Erlos up.

12

Užluobė >

Skuodo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Šatos up.

13

Veiteliai >

Aleksandrijos sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (lg) Veretos up.

14

Piliakalnis II**

Barstyčių sen.

Moreninė kalva (gt)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Šilutės rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnoglacialionė kalva

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

3.4 pav. Šilutės rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
3.4 lentelė. Šilutės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Akmeniškiai >

Katyčių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Šyšos up.

2

Eidaičiai >

Gardamo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Tenenio up.

3

Gedikai >

Švėkšnos sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g) Ašvos upelis

4

Jomantai >

Švėkšnos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Ašvos upelis

5

Juodžiai >

Žemaičių N. sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Mirglono up.
Lazduonos up.

6

Lazduonėnai >

Vainuto sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

7

Lekiai >

Švėkšnos sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g) Šalpės upelis

8

Paulaičiai >

Švėkšnos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

9

Pavilnutis >

Švėkšnos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

10

Sakūtėliai* >

Saugų sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (f)

11

Stankaičiai >

Saugų sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

Ašvos upelis
Nežinomas upelis

12

Šiūpariai >

Švėkšnos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Šalpės upelis

13

Uoksai >

Švėkšnos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Ašvos upelis

14

Vanagiai >

Žemaičių
Naumiesčio sen.

up.
Erozinis palikuonis slėnyje (g) Vanagio
(Žemaičių Naumiesčio pil.)

15

Venckai >

Žemaičių N. sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Šusties up.

16

Žakainiai >

Gardamo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Tenenio up.

17

Akmeniškiai II**

Katyčių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Šyšos up.

18

Šyliai** (Brokoriai) Žemaičių N. sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (g) Šusties up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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4. MARIJAMPOLĖS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ

Sutartiniai ženklai:
F – Pietvakarių Lietuvos
limnoglacialinių žemumų sritis:
XVIII – Nemuno žemupio limnoglacialinė
lyguma;
XIX – Neries žemupio limnoglacialinė
lyguma;

I – Dzūkų pakraštinės moreninės
K – Suvalkų (Sūduvių) pakraštinės
aukštumos sritis:
moreninės aukštumos sritis:
XXIV – Dzūkų limnoglacialinės plynaukštės: XXVII – Suvalkų moreninė pakiluma;
17 – Nemuno vidurupio limnoglacialinė XXVIII – Suvalkų moreninis kalvynas
plynaukštė;

4 pav. Marijampolės apskrities geologinis-geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Marijampolės apskrityje atrasti 53 piliakalniai (4 pav.). Šakių rajono, Kazlų Rūdos
savivaldybės ir šiaurinė Vilkaviškio rajono teritorijos dalis – tai pietvakarių Lietuvos
limnoglacialinių žemumų srities Nemuno žemupio limnoglacialinė lyguma. Tai di
džiulio prieledyninio baseino, tyvuliavusio Nemuno žemupyje, palikimas. Plokščia,
bei silpnai banguota smėlinga, vietomis – molinga lyguma laipsniškai žemėja va
karų kryptimi. Rytuose jos paviršius yra 75–70 m, o vakaruose – 25–30 m aukš
čiau jūros vandens lygio. Piečiau Lekėčių lygumos smėlis supustytas į kopų masyvus
(4.1 pav.). Šakių rajone piliakalniai įrengti Nemuno, Šešupės ir jų intakų paslėnių
eroziniuose kyšuliuose (4.2 pav.). Vienintelis Kazlų Rūdos savivaldybės Geišių pi
liakalnis yra kopos viršūnėje (4.1 lentelė).
Marijampolės rajonas
Piliakalnių gamtinis
pagrindas
Limnokeimas
Glacialinė (moreninė)
kraštinių darinių kalva
Limnoglacialinė kalva
Fliuvioglacialinė kalva
Upių paslėnių ir šlaitų
eroziniai kyšuliai
Kopa

4.1 pav. Marijampolės rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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4.1 lentelė. Marijampolės rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Būriškiai* >

Liudvinavo sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

2

Kumelionys >

Marijampolės m.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Šešupės ir
Uosupėlio
santaka

3

Lakinskai >

Liudvinavo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Šešupės up.

4

Liudvinavas >

Liudvinavo sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

5

Meškučiai >

Šunskų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

6

Padovinys >

Liudvinavo sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

7

Piliakalniai >

Šunskų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

8

Riečiai >

Gudelių sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

9

Šakališkiai >

Igliaukos sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

10

Tarašiškiai* >

Liudvinavo sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

11

Varnupiai >

Igliaukos sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

12

Griešiai >

Kazlų Rūdos sen.

Kontinentinė kopa

13

Kampiniai >

Kalvarijos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

14

Menkupiai >

Kalvarijos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

15

Naujienėlė >

Kalvarijos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

16

Navininkai >

Sangrūdos sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

17

Papiliakalniai >

Liubavo sen.

Limnokeimas (keiminė terasa)

18

Žalioji >

Liubavo sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva (gt)

Šešupės up.

Bevardžio up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Didžioji Marijampolės rajono teritorija yra Nemuno vidurupio limnoglacialinėje ply
naukštėje. Nemuno vidurupio plynaukštė – tai piečiau Marijampolės plytinti limnog
lacialinė lyguma, kurios įvairiai banguotas paviršius yra 70–85 m abs. a. Jos paviršius
sudarytas iš smulkaus, dažnai aleuritingo smėlio, vietomis aptintamas molis. Šiomis
nuosėdomis užpildyti pažemėjimai tarp lankais į pietus išgaubtų Šilavoto, Daukšių ir
Igliškėlių recesinių moreninių gūbrių. Šiuose pažemėjimuose plyti Amalvo žemapel
kė. Kalvarijos savivaldybės, teritorija yra Suvalkų (Sūduvių) pakraštinė moreninės
aukštumos Suvalkų moreniniame kalvyne (4 pav.). Marijampolės rajono ir Kalvarijos
savivaldybės piliakalnių gamtinis pagrindas įvairus, piliakalniai įrengti limnoglaciali
nėse, fliuvioglacialinėse ir moreninėse kalvose, kraštinių Igliškėlių ir Šilavoto gūbrių
moreninėse kalvose (4.1 pav., 4.1 lentelė).
Pietinė Vilkaviškio rajono dalis apima Suvalkų moreninį kalvyną, kurio Dunojaus ir
Pavištyčio didkalvių viršūnės yra virš 282 m absoliučiojo aukščio atžymos. Vištyčio
apylinkėse moliu apklotos plokščiaviršūnės kalvos (plokščiakalvės) iškilusios iki 210 ir
260 m abs. a. Kalvyno paviršiuje vyrauja smulkios moreninės kalvos, bet tarp jų dau
gybė iš smėlio supiltų kalvų–keimų ir žvyringų pylimų–ozų. Šešupės klonio šlaitų
smėlis – tai keiminių terasų nuogulos. Žemesnės šiaurinės kalvyno pašlaitės vadina
mos Suvalkų morenine pakiluma. Suvalkų kalvyno ir jo pašlaičių piliakalniai įrengti
moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose, ozus primenančių smėlingų pylimų keterose
(4.3 pav., 4.3 lentelė).
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Šakių rajonas
4.2 pav. Šakių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

4.2 lentelė. Šakių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Burgaičiai >

Sudargo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f(k))

Nemuno up.

2

Burgaičiai II >

Sudargo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f(k))

Nemuno up.

3

Dulinčiškiai >

Kriūkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nykos up.

4

Grinaičiai >

Sudargo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno up.

5

Grinaičiai II >

Sudargo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno up.

6

Joginiškiai >

Kriūkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Jotulės up.

7

Klepai >

Kudirkos
Naumiesčio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Novos up.

8

Kukarskė >

Kidulių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno ir
Šerentos
santaka

9

Maštaičiai >

Kidulių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno up.

10

Mikytai >

Lekėčių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno up.

11

Misiūnai >

Plokščių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nykutės up.

12

Plokščiai >

Plokščių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno up.

13

Stulgiai >

Plokščių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno up.

14

Šėtijai >

Lekėčių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Nemuno ir
Liekės up.
santaka
Tęsinys 46 psl.
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Atkelta iš 45 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

15

Šilvienai >

Plokščių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Prūdupio up.

16

Turčinai >

Kudirkos
Naumiesčio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Šešupės up.

17

Viltrakiai >

Žvirgždaičių sen.

Erozinis terasos palikuonis

Šešupės up.

18

Žemoji Panemunė >

Kriūkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno up.

19

Žuklijai >

Kriūkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno up.

Vilkaviškio rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Limnoglacialinė kalva

Ozas

Upių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

4.3 pav. Vilkaviškio rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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4.3 lentelė. Vilkaviškio rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Dabravolė >

Pajevonio sen.

Fliuviokeimas

2

Kaupiškiai >

Vištyčio sen.

Ozo tipo marginalinis pylimas (ft)

3

Kudirkos
Naumiestis >

Kybartų sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (lg)

Širvintos up.

4

Kunigiškiai >

Pajevonio sen.

Erozinis palikuonis slėnyje (ft)

Jėvonio ir Ėglupio
santaka

5

Misviečiai >

Šeimenos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Brideikio up.

6

Pavištytis I >

Vištyčio sen.

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių
kalva (ft)

7

Pavištytis II >

Vištyčio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

8

Piliakalniai >

Bartininkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Aistos up.

9

Piliūnai >

Pilviškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Rausvės up.

10

Pilviškiai* >

Pilviškių sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

11

Ragaišiai >

Pajevonio sen.

Fliuviokeimas

12

Rementiškiai >

Klausučių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

13

Šakiai >

Pajevonio sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva
(gt)

14

Šukiai >

Šeimenos sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva
(gt)

15

Virbalis >

Virbalio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

16

Vištyčio Laukas II >

Vištyčio sen.

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių
kalva (ft)

Šešupės up.

Paviršupės up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Pavištytis I (Z. Baubonio nuotr.)
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5. PANEVĖŽIO APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Panevėžio apskrityje atrasti 46 piliakalniai ir didžioji jų dalis sukoncentruota
Kupiškio ir Rokiškio rajonuose. Minėtų rajonų rytuose iškyla Sėlių moreninė ply
naukštė (5 pav.). Šios plynaukštės moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose įkur
ta didžioji dalis Rokiškio ir nemažai Kupiškio rajonų piliakalnių (5.2, 5.3 pav. ir
5.2, 5.3 lentelės). Biržų, Pasvalio ir Panevėžio rajonuose, esančiuose Mūšos more
ninėje–limnoglacialinėje ir Nemunėlio moreninėje lygumose aptikta tik 11 piliakal
nių (5.1 pav., 5.1 lentelė).

Sutartiniai ženklai:
E
XIV
XVI
9
10
XVII

– Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
– Nevėžio moreninė lyguma;
– Mūšos–Nemunėlio moreninė lyguma:
– Mūšos moreninė–limnoglacialinė lyguma,
– Nemunėlio moreninė lyguma;
– Žiemgalos (Ziemgalės) moreninė lyguma;

G
XX
XXI
11

– Sėlių pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
– Sėlių moreninė plynaukštė;
– Sėlių moreniniai kalvynai:
– Turmanto moreninis kalvynas;

H – Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
XXII – Aukštaičių moreninė–fliuvioglacialinė plynaukštė

5 pav. Panevėžio apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuvio keimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) lyguma

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Limnoglacialinė kalva

5.1 pav. Biržų, Pasvalio, Panevėžio rajonų piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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5.1 lentelė. Biržų, Pasvalio ir Panevėžio rajonų piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Biržų rajonas
1

Klausučiai >

Širvėnos sen.

Moreninė kalva (g)

2

Rinkuškiai >

Širvėnos sen.

Paslėnio kalva (lg)

3

Žiobos >

Papilio sen.

Moreninė lyguma (g)

Apasčios up.

Pasvalio rajonas
1

Ąžuolpamūšė >

Saločių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Tatulos ir Ūgės up.
santaka

2

Šimoniai >

Pasvalio sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Mūšos ir Pušynės
up. santaka

3

Piliakalnis**
(Krikliniai,
Moliūnai)

Pumpėnų sen

Moreninė kalva (g)

Kalva be piliakalnio
požymių ir
dabartinės kapinės

4

Piliakalnis**

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Naujųjų laikų
įtvirtinimas

Saločių sen
Saudogalos k.
Panevėžio rajonas
1

Baimainiai >

Krekenavos sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (g)

2

Papušiai >

Naujamiesčio sen. Terasos kyšulys (a IV)

Nevėžio up.

3

Upytė >
(Čičinsko kalnas)

Upytės sen.

Vešetos pelkė

Keimo tipo kalva (feg)

Liaudos up.

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Kupiškio rajonas
Piliakalnių
gamtinis
pagrindas
Glacialinė
(moreninė) lyguma
Glacialinė
(moreninė)
kraštinių darinių
kalva, gūbrys
Fliuvioglacialinė
kalva
Upių paslėnių ir
šlaitų eroziniai
kyšuliai

5.2 pav. Kupiškio rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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5.2 lentelė. Kupiškio rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Aluotos >

Šimonių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Iženos up.

2

Aukštupėnai >

Kupiškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Lėvens up.

3

Bakšėnai >

Alizavos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Pyvesos up.

4

Bugailiškiai >

Šimonių sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

5

Gaigaliai >

Šimonių sen.

Moreninė kalva (gt)

6

Kereliai >

Skapiškio sen.

Moreninė kalva (g)

7

Likalaukiai >

Kupiškio sen.

Moreninė kalva (g)

8

Obonys >

Šimonių sen.

fliuvioglacialinė kalva (f)

Zūbiškiai

9

Papiliai >

Kupiškio sen.

Moreninė kalva (gt)

Pilis

10

Stirniškis >

Subačiaus sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Lėvens, Pilupio up.

11

Vaduvos >

Skapiškio sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

12

Papiliai II**

Kupiškio sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Elniškiai**

Alizavos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Kupos up.

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Rokiškio rajonas
Piliakalnių
gamtinis
pagrindas
Ozo tipo pylimas
Fliuvioglacialinė
kalva
Fliuvioglacialinė
kraštinių darinių
kalva, gūbrys
Glacialinė
(moreninė)
kraštinių darinių
kalva, gūbrys

5.3 pav. Rokiškio rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
5.3 lentelė. Rokiškio rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Alksniai >

Juodupės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Onuškis

2

Alseta >

Panemunėlio sen.

Fliuvioglacialinės kalva (f)
Tęsinys 52 psl.
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Atkelta iš 51 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

3

Baušiškiai >

Kamajų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Audros up.

4

Bradesiai* >

Kriaunų sen.

Erozinis fliuvioglacialinės kalvos
kyšulys (ft)

Sartų ež.

5

Bryzgiai* >

Juodupės sen.

Moreninė kalva (gt)

6

Dauliūnai >

Jūžintų sen.

Moreninis gūbrys (gt)

Ožnugaris

7

Dirdai >

Obelių sen.

Erozinis moreninis kyšulys (gt)

Dirdų ež.

8

Gudiškės >

Juodupės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Čedasai,
Daliečiai

9

Junkūnai >

Obelių sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Juodonys >

Kamajų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (ft)

11

Kalnočiai >

Obelių sen.

Moreninė kalva (gt)

12

Lukštai >

Juodupės sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

13

Martiniškėnai* > Rokiškio sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

14

Mielėnai >

Kriaunų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Bajorai

15

Moškėnai >

Rokiškio sen.

Erozinė moreninė kalva (g)

Laukupėnai

16

Papiliai >

Obelių sen.

Moreninė kalva (gt)

17

Petrešiūnai >

Kriaunų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

18

Radžionys >

Kamajų sen.

Moreninė kalva (g)

19

Rudžiai >

Kamajų sen.

Fliuvioglacialinis pylimas (f)

Smailakalnis

20

Sidabrinė >

Juodupės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Valiūniškis

21

Stasiūnai >

Obelių sen.

Moreninė kalva (gt)

22

Užubaliai >

Juodupės sen.

Ozo tipo pylimas

23

Piliakalnis**

Mičiūnų k.,
Kriaunų sen

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Juodonys (G. Zabielos nuotr.)
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Pečianykas

Kartuvių
kalnas, Petruki,
Petriki
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6. ŠIAULIŲ APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Šiaulių apskrityje yra žinomas 51 piliakalnis, kurie sukoncentruoti Šiaulių, Kelmės
ir Radviliškio rajoų teritorijoje (6 pav.). Tai nulemta ypač kontrastingo apskrities
paviršiaus. Akmenės, Joniškio ir Pakruojo rajonai apima Nevėžio, Ventos viduru
pio, Žiemgalos (Ziemgalės) morenines lygumas ir Mūšos moreninę–limnoglaci
alinę lygumą. Šiuose rajonuose aptikta po 2–4 piliakalnius (6.1 pav., 6.1 lentelė).
Kelmės rajono teritorija – tai Šiaurės Rytų ir Rytų Žemaičių moreninių plynaukščių
fragmentai (6 pav.). Centrinė rajono dalis – tai Vidurio Žemaičių pietinis moreninis
kalvynas, kur susitelkė daugiausia rajono piliakalnių. Pietrytinė Kelmės rajono dalis
yra Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė, esanti abipus Dubysos klonio. Tai moreni
nė lyguma su vietomis iškylančiais kalvotais fliuvioglacialiniais ir moreniniais ma
syvais, su tarp jų pabirusiais smulkiais ozais ir keimais, plačiais pelkėtais duburiais.
Net 23 įvairios gamtinės kilmės apskrities piliakalniai aptikti Kelmės rajono terito
rijoje (6.2 pav., 6.2 lentelė).
Didelė dalis Radviliškio rajono teritorijos yra Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė,
kuria nuo rytuose plytinčios Nevėžio moreninės lygumos skiria Vidurio Lietuvos
gūbrio fragmentas. Rajono piliakalniai sukoncentruoti Rytų Žemaičių moreninės
plynaukštės ir Vidurio Lietuvos gūbrio keiminėse kalvose, o Diauderių ir Ramulėnų
piliakalniai įrengti ant ozų keterų (6.3 pav., 6.3 lentelė). Kontrastingiausia yra
Šiaulių rajono teritorija, kurios šiaurinė dalis – tai Ventos vidurupio moreninė ly
guma, o pietinė – Šiaurės Rytų ir Rytų Žemaičių moreninių plynaukščių ir Vidurio
Žemaičių pietinio moreninio kalvyno fragmentai (6 pav.). Šiaulių rajone yra žino
ma 11 įvairios gamtinės kilmės piliakalnių (6.4 pav., 6.4 lentelė).

Žagarės ozo kuproje įrengtas Žvelgaičių piliakalnis (V. Mikulėno nuotr.)
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Naujai atrastas Barsukyno piliakalnis Kurtuvėnų regioniniame parke geologinio
kartografavimo duomenimis įrengtas keiminio tipo kalvoje supančioje Barsukyno
ežerą. Piliakalnis neparodytas žemėlapyje ir neįtrauktas į piliakalnių kilmės lentelę.
Šiaulių rajono piliakalnių žemėlapyje nėra ir Urkuvėnų ozo arba Velnio pylimo pilia
kalnio, kurio 1925 m. nuotrauka įdėta į 2011 m. išleistą B. Buračio albumą „Lietuvos
piliakalniai“. Ten minimas Urkuvėnų ozas arba Velnio pylimas Šiaulių ploto geologi
nio kartografavimo duomenimis tikrai yra ozas, bet ar jame buvo piliakalnis – duo
menų neradome.

Sutartiniai ženklai:
E–
XIV–
XV–
XVI –
9–
XVII –

Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
Nevėžio moreninė lyguma;
Ventos vidurupio moreninė lyguma;
Mūšos–Nemunėlio moreninė lyguma:
Mūšos moreninė–limnoglacialinė lyguma;
Žiemgalos (Ziemgalės) moreninė lyguma;

C–
VII –
VIII –
IX –
7–
X–

Žemaičių sališkos aukštumos sritis:
Šiaurės Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
Vidurio Žemaičių kalvynai:
Vidurio Žemaičių pietinis moreninis kalvynas;
Vidurio Žemaičių vandenskyrinis moreninis kalvynas.

6 pav. Šiaulių apskrities geologinis geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Akmenės, Joniškio, Pakruojo rajonai

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Ozas, ozo tipo pylimas

Limnoglacialionė kalva

Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

6.1 pav. Akmenės, Joniškio, Pakruojo rajonų piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
6.1 lentelė. Akmenės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Akmenės rajonas
1

Lokava >

Naujosios
Akmenės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

2

Papilė I >

Papilės sen.

Erozinis paslėnio palikuonis

3

Papilė II >

Papilės sen.

Erozinis paslėnio palikuonis

4

Piliakalnis**

Akmenės sen.

Erozinis terasos palikuonis

Kerėžiai, Luokava

Dabikinės upelis

Joniškio rajonas
1

Kalnelis >

Joniškio sen.

Keiminio tipo kalva

2

Žagarė I >

Žagarės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

3

Žagarė II >

Žagarės sen.

Ozas

Raktuvė

Pakruojo rajonas
1

Peleniškiai >

Pašvitinio sen.

Ozas

2

Tričiai >

Linkuvos sen.

Fliuviokeimas

Kalnuočiai

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Kelmės rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Ozas, ozo tipo pylimas

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Plokščiakalvė

Limnoglacialionė kalva

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

6.2 pav. Kelmės rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
6.2 lentelė. Kelmės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Bulavėnai >

Tytuvėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

2

Burbaičiai >

Kukečių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

3

Gabriejolė >

Šaukėnų sen.

Keiminė terasa (lgkt)

4

Galiniai >

Kražių sen.

Moreninė kalva (gt)

5

Gaučiškė >

Liolių sen.

Fliuviokeimas (feg)

6

Gudeliai >

Pakražančio sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

7

Kalniškiai >

Vaiguvos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

8

Kalniškiai >

Saukėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (lgkt)

Ventos up. Biržės k.

9

Kubiliai >

Tytuvėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Dubysos up.

10

Pagryžuvis >

Tytuvėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Gryžuvio up.

11

Papilalis >

Vaiguvos sen.

Moreninė kalva (gt)

Kražantės up.

Ančios up.

Tęsinys 57 psl.
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Atkelta iš 56 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

12

Papiliai >

Pakražančio sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Paspąstis >

Kražių sen.

Fliuviokeimas (feg)

14

Piltinė >

Kražių sen.

Plokščiakalvė (lgpl)

15

Plūsčios >

Pakražančio sen.

Plokščiakalvė (lgpl)

16

Puikiškė >

Šaukėnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

17

Šeduviškė >

Liolių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

18

Šilgalis >

Kražių sen.

Moreninė kalva (gt)

19

Tytuvėnai >

Tytuvėnų sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

20

Vaidatoniai >

Pakražančio sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

21

Vainagiai >

Šaukėnų sen.

Plokščiakalvė (lgkt)

22

Galvydiškė**

Šaukėnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

23

Karklėnaliai**

Kražių sen

Plokščiakalvė (lgpl)

Pastabos

Bukantiškė

Ančios up.
Kalvelė be piliakalnio
požymių.

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Radviliškio rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Ozas, ozo tipo pylimas

Glacialinė (moreninė) lyguma

Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

6.3 pav. Radviliškio rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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6.3 lentelė. Radviliškio rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

1

Diauderiai >

Baisogalos sen.

Ozo fragmentas

2

Kudinai >

Šiaulėnų sen.

Fliuviokeimas (f eg)

Pastabos

3

Pakalniškiai >

Pakalniškių sen.

Erozinis terasos palikuonis (ft)

Daugyvenės up

4

Raginėnai >

Pakalniškių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Daugyvenės up. krantas

5

Ramulėnai* >

Aukštelkų sen.

Ozo tipo pylimas

6

Vaitiekūnai >

Grinkiškio sen.

Erozinis kranto kyšulys (g)

Šušvės up.

7

Velžiai >

Šeduvos sen.

Erozinis kranto kyšulys (g)

Arimaičių ež.

8

Pilė**

Šaukoto sen.

Fliuviokeimas (f eg)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Šiaulių rajono ir miesto piliakalniai

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Ozas, ozo tipo pylimas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

6.4 pav. Šiaulių rajono ir miesto piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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6.4 lentelė. Šiaulių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

1

Bubiai >

Bubių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (g)

2

Jurgaičiai >

Meškuičių sen.

Ozo fragmentas

3

Kurtuvėnai >

Bubių sen.

Fliuviokeimas (feg)

4

Luponiai >

Kužių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

5

Normančiai >

Šiaulių sen.

Ozo tipo pylimas

6

Pilkalnis* >

Kuršėnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

7

Rekčiai >

Kuršėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (g)

8

Romučiai >

Kuršėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (g)

9

Sauginiai >

Kužių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (fi)

10

Šilėnai >

Kuršėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (g)

11

Žuvininkai >

Šiaulių m.

Fliuviokeimas (feg)

Pastabos

Kubeliai
Ventos up.

Salduvės kalnas

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Jurgaičių piliakalnis iš pietryčių pusės, 1968 m. (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, Nr. 21897)

Jurgaičiai (Kryžių kalnas) (G. Zabielos nuotr.)
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7. TAURAGĖS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Tauragės apskrityje yra žinomas 71 piliakalnis. Daugiausia jų – Šilalės rajone, kurio
teritorija yra pietinės Vidurio Žemaičių ir Takoskyrinio kalvyno dalys bei Vakarų
Žemaičių moreninės plynaukštės pietinė pašlaitė (7 pav.). Vidurio Žemaičių ir ta
koskyriniame kalvynuose piliakalniai įrengti moreninėse ir fliuvioglacialinėse kal
vose, fliuviokeimuose ir plokščiakalvėje (7.3 pav., 7.3 lentelė).

Sutartiniai ženklai:
B–
V–
4–
5–

Vakarų Žemaičių moreninės lygumos sritis:
Pietvakarių Žemaičių lyguma:
PV Žemaičių limno– glacialinė lyguma;
PV Žemaičių moreninė lyguma;

C – Žemaičių sališkos aukštumos sritis:
VI – Vakarų Žemaičių moreninė plynaukštė (pakiluma);
IX – Vidurio Žemaičių kalvynai:
7 – Vidurio Žemaičių pietinis moreninis kalvynas;
X – Vidurio Žemaičių vandenskyrinis moreninis kalvynas;
F – Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių žemumų sritis:
XVIII – Nemuno žemupio limnoglacialinė lyguma.

7 pav. Tauragės apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)

Pietinė rajono dalis yra Nemuno žemupio limnoglacialinė lyguma ir piliakalniai ap
tikti Jūros ir Akmenos paslėnių ir šlaitų eroziniuose kyšuliuose. Jurbarko ir Tauragės
rajonų teritorijos yra Nemuno žemupio limnoglacialinė lyguma, todėl visi juose ži
nomi piliakalniai rasti Nemuno ir jo intakų paslėnio ir šlaitų eroziniuose kyšuliuose
bei erozinėse terasose (7.1, 7.4 pav., 7.1, 7.4 lentelės).
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Pagėgių savivaldybės piliakalniai įrengti Vilkyškių gūbrio šlaitų eroziniuose kyšu
liuose, o Vartūliškių piliakalnis – plokščiakalvėje (7.2 pav., 7.2 lentelė).
Jurbarko rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Technologinė plokštuma

7.1 pav. Jurbarko rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
7.1 lentelė. Jurbarko rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Antkalnė >

Veliuonos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Gystaus upelis (Gystėnų
piliakalnis)

2

Antkalniškiai >

Jurbarkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

3

Eržvilkas >

Eržvilko sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Eržvilkų ir Šaltuonos
santaka

4

Jurbarkas >

Jurbarko m.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Imsrės upė

5

Kalnėnai* >

Jurbarkų sen.

Erozinis terasos palikuonis
(motas)

Nemuno upė

6

Kartupėnai >

Skirsnemunės
sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno ir Kartupio
santaka

7

Meškininkai >

Jurbarkų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Mituvos ir Vajotos
santaka

8

Pašiliai >

Seredžiaus
sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Dubysos upė

9

Raudonėnai >

Raudonės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Raudonės upelis

10

Seredžius I >

Seredžiaus
sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Nemuno upė

11

Seredžius II* >

Seredžiaus
sen.

Erozinis terasos palikuonis

Dubysos ir Nemuno
santaka

12

Skirsnemunė* >

Skirsnemunės
sen.

Erozinis terasos palikuonis
(motas)

Nemuno ir Talkoto
santaka
Tęsinys 62 psl.
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Atkelta iš 61 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

13

Veliuona >

Veliuonos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno upė

14

Veliuona I >

Veliuonos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno upė

15

Veliuona II* >

Veliuonos sen.

Erozinis terasos palikuonis

Nemuno upė

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Veliuona (G. Zabielos nuot.)

Pagėgių savivaldybė

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Fliuvioglacialinė kalva

Plokščiakalvė, kaiminė terasa

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

7.2 pav. Pagėgių savivaldybės piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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7.2 lentelė. Pagėgių savivaldybės piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Birštoniškiai >

Pagėgių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

Nemuno up.

2

Kreivėnai >

Pagėgių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Vilkės up.

3

Opstainiai I >

Vilkyškių sen.

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

4

Opstainiai II >

Vilkyškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

5

Rambynas* >

Lumpėnų sen. Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Nemuno up.

6

Šereiklaukis I >

Vilkyškių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Nemuno up.

7

Šereiklaukis II* >

Vilkyškių sen.

Fliuvioglacialinė kalva

8

Vartūliškiai >

Vilkyškių sen.

Limnoglacialinė kraštinių darinių
plokščiakalvė

Bevardis up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Šilalės rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

7.3 pav. Šilalės rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
7.3 lentelė. Šilalės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

1

Bilionys* >

Bilionių sen.

Moreninė kalva (gt)

2

Biržų Laukas >

Šilalės sen.

Erozinis terasos kyšulys slėnyje

Pastabos
Akmenos up.
Tęsinys 64 psl.
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Atkelta iš 63 psl.

3

Burbiškiai >

Laukuvos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

4

Burbiškiai II >

Laukuvos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

5

Dapkiškė >

Pajūrio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (feg)

Jūros up.

6

Dungeriukai >

Upynos sen.

Moreninė kalva (gt)

Zamėkalnis

7

Gardiškė >

Palentinio sen.

Moreninė kalva (gt)

8

Gedminiškė* >

Kaltinėnų sen.

Moreninė kalva (gt)

9

Gedminiškė II >

Kaltinėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

10

Gegužės >

Upynos sen.

Fliuviokeimas

11

Gūvainiai >

Kvėdarnos sen. Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Jūros up.

12

Indija >

Šilalės sen.

Erozinis terasos palikuonis slėnyje

Akmenos up.

13

Kalvaliai >

Upynos sen.

Moreninė kalva (gt)

14

Kazokai >

Upynos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

Akmenos up.

15

Kreiviai >

Šilalės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Akmenos up.

16

Kunigiškiai >

Pajūrio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Jūros up.

17

Leviškiai* >

Šilalės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Lyties up.

18

Medvėgalis >

Bilionių sen.

Moreninė kalva (gt)

19

Padievaitis >

Kvėdarnos sen. Paslėnio erozinis kyšulys (g)

20

Padievytis >

Laukuvos sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (ft,
feg)

21

Pagrybis >

Kaltinėnų sen.

Plokščiakalvė

22

Pakisys >

Pajūrio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

23

Pavėžis >

Kvėdarnos sen. Paslėnio erozinis kyšulys (g)

24

Pilės >

Kaltinėnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

25

Prienai >

Upynos sen.

Moreninė kalva (gt)

26

Rubaičiai >

Šilalės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Rėksvės up.

27

Rubinavas >

Šilalės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys(ft)

Jūros up.

28

Simėnai >

Upynos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Ančios up.

29

Treigiai >

Laukuvos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Virkulės up.

30

Vaičiai >

Šilalės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Akmenos up.

31

Vedriai >

Upynos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Akmenos,
Akmenyno up.

32

Vilkų Laukas I >

Pajūrio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Jūros up.

33

Vilkų Laukas II > Pajūrio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Jūros, Bario up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą

Indija (V. Mikulėno nuotr.)
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Yžnės up.

Jūros upė
Prie Dievyčio ež.

Jūros, Kisės up.
Vėžaus up.
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Ta u r a g ė s r a j o n a s

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Limnoglacialionė kalva

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

7.4 pav. Tauragės rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
7.4 lentelė. Tauragės piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Aukštupiai >

Žygaičių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Ežeruonos ir Aukštupio
santaka

2

Batakiai >

Batakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Ančios ir Ūkio santaka

3

Dapkiškiai >

Tauragės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Jūros ir Duobės santaka

4

Gilandžiai >

Lauksargių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Uplankio up.
(Oplankio pilis)

5

Greižėnai >

Lauksargių sen.

Limnoglacialinė kalva

6

Ivangėnai I >

Skaudvilės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Suvirkštės up.

7

Ivangėnai II >

Skaudvilės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Suvirkštės up.

8

Juškaičiai >

Skaudvilės sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva

9

Kalniškiai >

Skaudvilės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Ančios up.

10

Kiukiškiai >

Gaurės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Įkojo up.

11

Matiškiai >

Pagramančio sen. Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Jūros up.

12

Naujininkai >

Pagramančio sen. Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Akmenos up.

13

Nosaičiai >

Skaudvilės sen.

14

Pagramantis > Pagramančio sen. Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Akmenos ir Gramančio
santaka

15

Rekstukai**

Jūros up.

Mažonų sen.

Glacialinė kraštinių darinių kalva

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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8. TELŠIŲ APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Telšių apskrityje yra aptiktas 71 piliakalnis. Daugiausia jų yra Plungės rajone (8 pav.).
Telšių apskrities teritorijos išskirtinis reljefo bruožas – sališka Žemaičių aukštuma
virš aplinkinių lygumų iškilusi per 150 m. Centrinė aukščiausia jos dalis vadinama
Vidurio Žemaičių kalvynais yra net 200–220 m abs. a. Aukštumą (plane) sudaro dvi
viena kitos atžvilgiu šiaurės–pietų kryptimi „perstumtos“ dalys. Platelių apylinkių
kalvynas vadinamas šiauriniu, o Kražių–Kurtuvėnų – pietiniu. Juos skiria aukščiau
sias Vandenskyrinis kalvynas ir Vidurio Žemaičių fliuvioglacialinis duburys, giliau
sias aplink Biržulio ir Stervo ežerus. Vandenskyrinio kalvyno „pažibos“ – Šatrijos
keimų masyvas (šiaurinė kalvyno dalis) ir Girgždutės – Medvėgalio moliu padengtų
plokščiakalvių sambūris pietinėje kalvyno dalyje. Minėtų didkalvių, žemaičių sė
kmingai paverstų piliakalniais viršūnės yra virš 220 m absoliučiojo aukščio atžymos.
Platelių keimų masyvas, juosiantis Platelių ežerą yra aukščiausia Šiaurinio Vidurio
Žemaičių kalvyno dalis. Masyvų šlaitai ryškiomis keiminių terasų pakopomis žemė
ja ežero duburio link.
Apskrities šiaurrytinėje ir vakarinėje dalyse išsiskiria žemesnės, ne tokios kalvotos
kaip centrinė jos dalis pakopos, pavadintos Vakarų Žemaičių ir Šiaurės Rytų Žemaičių
plynaukštėmis (8 pav.). Vakarų Žemaičių plynaukštė – tai vakarinės aukštumos pa
šlaitės, nuolaidžiai pereinančios į Vakarų Žemaičių moreninę lygumą. Rietavo ra
jone plynaukštės paviršiuje ryški limnoglacialinė dubuma, kurios paviršiaus abs. a.
yra 105–115 m. Dubumą iš vakarų ir pietų supa kalvotas moreninis ruožas, vietomis
virš dubumos iškylantis 10–15 m ir žinomas Endriejavo gūbrio vardu. Mosėdžio–
Kartenos–Vieviržėnų ruožas išsiskiria šiaurės–pietų krypties kepališkų kalvų virtinė
mis. Kalvos – 5–8 m aukščio, 100–200 m pločio bei 100–1000 m ilgio, sudarytos iš
moreninio priesmėlio arba dislokuotų fliuvioglacialinių nuogulų branduolyje.
Šiaurryčių Žemaičių plynaukštės reljefas esantis ŠR Telšių rajono dalyje ypač kon
trastingas. Įvairaus pločio ir aukščio Vidurio Lietuvos kalvagūbris (šioje atkarpoje
žinomas Sedos kalvagūbrio pavadinimu) juosia plynaukštę iš šiaurės rytų. Piečiau
šio gūbrio iki pat Vidurio Žemaičių kalvynų papėdžių plyti Plinkšių, Virvytės ir
Užvenčio smėlingos ir molingos limnoglacialinės dubumos.
Telšių apskrities Plungės rajono teritorijoje yra 32 piliakalniai, Telšių rajono ir Rietavo
savivaldybės – 25, o Mažeikių rajono – 14 piliakalnių (8.1–8.3 pav.). Daugiausia pi
liakalnių yra Plungės rajone Vidurio Žemaičių šiauriniame moreniniame kalvyne.

66

L i e t u v o s p i l i a k a l n i ų g e o l o g i n ė k i l m ė | Te l š i ų a p s k r i t i s

Sutartiniai ženklai:
C – Žemaičių sališkos aukštumos sritis:
VI – Vakarų Žemaičių moreninė plynaukštė (pakiluma);
VII – Šiaurės Rytų Žemaičių moreninė plynaukštė;
IX – Vidurio Žemaičių kalvynai: 6 – Vidurio Žemaičių šiaurinis
moreninis kalvynas, 7 – Vidurio Žemaičių pietinis moreninis
kalvynas; 8 – Vidurio Žemaičių fliuvioglacialinis duburys;

X–
D–
XII –
XIII –
E–
XV –

Vidurio Žemaičių vandenskyrinis moreninis kalvynas;
Kuršo (Kurzemės) sališkųjų aukštumų sritis:
Vakarų Kuršo (Kurzemės) moreninis kalvynas;
Rytų Kuršo (Kurzemės) vakarinė moreninė plynaukštė.
Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
Ventos vidurupio moreninė lyguma

8 pav. Telšių apskrities geologinis geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)

Čia aptikti septyni piliakalniai – Alsėdžių, Gegrėnų, Girkantų, Grigaičių, Šarnelės,
Žernių ir Pūčkorių – įrengti ant fliuviokeimų. Tiek pat piliakalnių surasta ant Minijos,
Babrungo, Salanto ir jų intakų paslėnių ir šlaitų įvairios kilmės erozinių kyšulių. Tai
Lekemės, Vieštovėnų, Varkalių, Surblių, Gintališkės, Stalgėnų ir Stanelių piliakal
niai. Šeši piliakalniai įrengti ant anksčiau minėtų upių slėniuose išlikusių erozinių
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palikuonių: Pakutuvėnai, Nugariai, Nausodis – ant viršsalpinių terasų, Gandinga ir
Plungė II – ant fliuvioglacialinių terasų, Plungės piliakalnis – ant kraštinių darinių
erozinės kalvos. Penki piliakalniai – Gelindėnų, Lieplaukalė, Nausodis, Nausodis
II ir Rotinėnai – įrengti ant kraštinių darinių moreninių kalvų, trys – Pūčkoriai I,
Pūčkoriai II, Stirbaičiai – ant kraštinių darinių fliuvioglacialinių kalvų. Medsėdžių
piliakalnis įrengtas ant limnoglacialinės plokščiakalvės krašto, Gegrėnai II – ant kei
minės limnoglacialinės terasos. Žemaičių Kalvarijos piliakalnio pagrindas yra ozas,
o Užpelkių – vidinio ledo kalva (8.2 pav., 8.2 lentelė).
Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių piliakalnių kilmė yra labai
įvairi. Daugiausia piliakalnių yra įrengta Vidurio Žemaičių šiauriniame moreni
niame kalvyne ir Vidurio Žemaičių vandenskyriniame moreniniame kalvyne. Net
dešimt piliakalnių įrengta ant fliuviokeimų. Tai Skaborų, Šiuraičių I, Šiuraičių II,
Buožėnų, Didžiųjų Burbiškių, Getautės, Girgždūtės, Pagirgždūčio, Skurvydiškės ir
Šaukštelio piliakalniai. Keturi piliakalniai surasti ant kraštinių darinių moreninių
kalvų ir kalvagūbrių: Kalnėnai, Vembūtai, Džiuginėnai ir Lauko Soda. Trys piliakal
niai aptikti ant Aitros, Virvyčios ir Minijos upių paslėnių erozinių kyšulių (Lopačiai,
Biržuvėnai ir Paplienija). Buišų ir Eidžiotų piliakalniai aptikti ant Virvyčios upės slė
nyje išlikusių erozinių viršsalpinių terasų palikuonių. Skroblio ir Šatrijos piliakalniai
įrengti ant limnokeimų, o Pauškės piliakalnis ant erozinės limnoglacialinės kalvos.
Fliuvioglacialinės kalvos yra Sėbų ir Piliakalnio piliakalnių pagrindas. Miksodžio
piliakalnis įrengtas ant ozo pavidalo pylimo (8.3 pav., 8.3 lentelė).
Dauguma Mažeikių rajono piliakalnių aptikta Ventos vidurupio lygumoje. Aštuoni
piliakalniai įrengti ant Ventos, Virvyčios ir Varduvos upių bei Eglynupio upelio pa
slėnių ir šlaitų erozinių kyšulių, kurių pagrindą dažniausiai sudaro dugninė morena.
Tai Dapšių, Gyvolių, Griežės II, Jautakių, Rimolių, Ritinės, Vadagių ir Mantvydų
piliakalniai. Penki piliakalniai įrengti Mažeikių rajono upių ir upelių slėniuose.
Viešetės upelio slėnyje aptikti Daudarių ir Daubarių II piliakalniai įrengti ant more
ninių erozinių palikuonių, o Varduvos ir Vadaksties upių slėniuose Renavo, Griežės
I bei Leckavos piliakalniai įrengti ant viršsalpinių terasų erozinių palikuonių.

Renavas (Z. Baubonio nuotr.)
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Mažeikių rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai
Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

8.1 pav. Mažeikių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
8.1 lentelė. Mažeikių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Dapšiai >

Židikų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Varduvos upė

2

Daubariai >

Tirkšlių sen.

Erozinis terasos palikuonis (g)

Viešetės upelis

3

Daubariai II >

Tirkšlių sen.

Erozinis terasos palikuonis (g)

Viešetės upelis

4

Gyvoliai >

Viekšnių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Virvyčios upelis

5

Griežė I >

Židikų sen.

Erozinis terasos palikuonis (II terasa)

Varduvos upė

6

Griežė II >

Židikų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Ventos upė

7

Jautakiai >

Tirkšlių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Ventos upė

8

Leckava >

Reivyčių sen.

Erozinis terasos palikuonis

Vadaksties upė

9

Renavas >

Sedos sen.

Erozinis terasos palikuonis (I terasa)

Varduvos upė

10

Rimoliai >

Sedos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Varduvos upė

11

Ritinė >

Židikų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Eglynupio upelis

12

Seda >

Sedos sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Vadagiai >

Sedos sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Varduvos upė

14

Mantvydai**

Reivyčių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

Ventos upė

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Plungės rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Ozas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

8.2 pav. Plungės rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
8.2 lentelė. Plungės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Alsėdžiai

Alsėdžių sen.

Fliuviokeimas

2

Gandinga

Nausodžio sen.

Erozinis terasos palikuonis (f(t)) Babrungo up.

3

Gegrėnai

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuviokeimas

4

Gegrėnai II

Žemaičių Kalvarijos sen. Limnoglacialinė terasa (lgkt)
Tęsinys 71 psl.
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Atkelta iš 70 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

5

Gelindėnai >

Paukštakių sen.

Moreninė kalva (gt)

6

Gintališkė >

Platelių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

7

Girkantai >

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuviokeimas

8

Grigaičiai >

Babrungo sen.

Fliuviokeimas

9

Lekemė >

Stalgėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (g)

10

Lieplaukalė* >

Babrungo sen.

Moreninė kalva (gt)

11

Nausodis* >

Nausodžio sen.

Moreninė kalva (gt)

12

Nausodis II* >

Nausodžio sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Nugariai >

Paukštakių sen.

Erozinis terasos palikuonis (a)

Dirnupio up.

14

Pakutuvėnai >

Šateikių sen.

Erozinis terasos palikuonis (a)

Minijos up.

15

Plungė >

Plungės m.

Erozinis palikuonis slėnyje (ft)

Babrungo up.

16

Pūčkoriai I >

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuvioglacialinė kalva (ft)

17

Pūčkoriai II >

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuvioglacialinė kalva (ft)

18

Rotinėnai >

Žemaičių Kalvarijos sen. Moreninė kalva (gt)

19

Stalgėnai >

Stalgėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Luknos up.

20

Staneliai >

Paukštakių sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Pietvės
upelis

21

Stirbaičiai* >

Platelių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

22

Surbliai >

Babrungo sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

23

Šarnelė >

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuviokeimas

24

Užpelkiai >

Platelių sen.

Vidinio ledo kalva (feg)

25

Varkaliai >

Nausodžio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Babrungo up.

26

Vieštovėnai >

Nausėdžio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (f(t))

Minijos up.

27

Žemaičių
Kalvarija >

Žemaičių Kalvarijos sen. Ozas

28

Žerniai >

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuviokeimas

29

Pūčkoriai**

Žemaičių Kalvarijos sen. Fliuviokeimas

30

Medsėdžiai**

Platelių sen.

Plokščiakalvė

31

Plungė II**

Plungės m.

Erozinis terasos palikuonis (f(t)) Babrungo up.

32

Nausodis**

Nausodžio sen.

Erozinis terasos palikuonis (a)

Salanto upė

Minijos up.

Varduvos up.

Babrungo up.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Šarnelė (G. Zabielos nuotr.)
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Te l š i ų r a j o n a s

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Ozas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuviokeimas

Limnoglacialionė kalva

Ozas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

8.3 pav. Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
8.3 lentelė. Rietavo savivaldybės ir Telšių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Rietavo savivaldybė
1

Lopaičiai >

Tverų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (ft)

2

Pauškės >

Rietavo sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva

3

Skaborai* >

Tverų sen.

Fliuviokeimas

4

Skroblis >

Rietavo sen.

Limnokeimas

5

Šiuraičiai I >

Tverų sen.

Fliuviokeimas

6

Šiuraičiai II >

Tverų sen.

Fliuviokeimas

Aitros up.
Suardytas
eksploatuojant
karjerą.

Tęsinys 73 psl.
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Atkelta iš 72 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Telšių rajonas
1

Biržuvėnai >

Luokės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys(gt)

Virvyčios up.

2

Buišai >

Tryškių sen.

Erozinis terasos palikuonis
slėnyje

Virvyčios up.

3

Buožėnai >

Gadūnavo sen.

Fliuviokeimas

4

Didieji
Burbiškiai >

Varnių sen.

Fliuviokeimas

5

Džiuginėnai >

Gadūnavo sen.

Moreninis kalvagūbris (gt)

6

Getautė >

Viešvėnų sen.

Fliuviokeimas

Kungiai

7

Girgždūtė >

Varnių sen.

Fliuviokeimas

Pagirgždūtis, Girgždūtės
kalnas

8

Kalnėnai* >

Telšių m.

Moreninė kalva (gt)

Marės kalnas

9

Lauko Soda* >

Ryškėnų sen.

Moreninis kalvagūbris (gt)

10

Miksodis* >

Varnių sen.

Ozo tipo pylimas (ft)

Knabė

11

Pagirgždūtis >

Varnių sen.

Fliuviokeimas

Varakauščyzna,
Pagirgždūtis II

12

Paplienija >

Žarėnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys(ft)

Minijos up.

13

Sėbai >

Luokės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

14

Skurvydiškė >

Degaičių sen.

Fliuviokeimas

15

Šatrija >

Upynos sen.

Limnokeimas

Luokė, Pašatrija

16

Šaukštelis >

Varnių sen.

Fliuviokeimas

Pavandenė, Pasprūdė

17

Vembūtai >

Varnių sen.

Moreninė kalva (gt)

Kulšiškiai, Vidmantai

18

Pilalė,
Eidžiotai**

Varnių sen.

Erozinis terasos palikuonis
slėnyje

Virvyčios up.

19

Piliakalnis
ir sen.
gyvenvietė**

Varnių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Moteraitis, Burbiškiai

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Šatrija (A. Damušytės nuotr.)
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9. UTENOS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Didžioji Utenos apskrities teritorija – Sėlių, Aukštaičių ir Šiaurės Nalšios (Švenčionių)
aukštumų ruožai su juos skiriančia Lakajos fliuvioglacialine lyguma. Vakarinėje
apskrities dalyje plyti Aukštaičių moreninė–fliuvioglacialinė plynaukštė (9 pav.).
Utenos apskritis turtingiausia piliakalniais: penkių rajonų ir Visagino savivaldybės
teritorijoje jų yra net 197 (9.1–9.5 pav.). Daugiausia piliakalnių suskaičiuota Utenos

Sutartiniai ženklai:
G–
XXI –
11–
12 –
13 –
H–
XXII –
XXIII –
14 –
15 –
16 –

Sėlių pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
Sėlių moreniniai kalvynai:
Turmanto moreninis kalvynas,
Pratkūnų–Rimšės moreninis kalvynas;
Švento fliuvioglacialinis duburys;

L – Polocko limnoglacialinės žemumos sritis:
XXIX – Dysnos limnoglacialinė lyguma;

Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
Aukštaičių moreninė–fliuvioglacialinė plynaukštė;
Aukštaičių moreniniai kalvynai:
Tauragnų moreninis kalvynas,
Bijutiškio moreninis kalvynas;
Neries žemupio limnoglacialinė plynaukštė;

P – Švenčionių (Šiaurės Nalšios) pakraštinių moreninių
aukštumų sritis:
XXXIV – Švenčionių moreninė pakiluma;
XXXV – Ignalinos moreninis kalvynas.

M – Rytų Lietuvos žemumų sritis:
XXX – Žeimenos fliuvioglacialinė lyguma:
23 – Lakajos fliuvioglacialinė lyguma;

9 pav. Utenos apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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rajono teritorijoje – 60, Zarasų – 46, Molėtų – 37, Ignalinos – 27, Anykščių – 26.
Visagino savivaldybėje yra žinomas vienas – Petriškės – piliakalnis (9.1–9.5 lentelės)
Utenos rajono teritorijoje, apimančioje centrinę – aukščiausią Aukštaičių aukštumos
dalį, piliakalniai įrengti labai įvairios kilmės kalvose ir eroziniuose šlaitų kyšuliuose.
Vyrauja moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose įrengti piliakalniai (9.4 pav.). Įvairios
kilmės aukštose plokščiaviršėse kalvose įrengti Daugailių II, Nuodėgulių, Šikšnių,
Ūdriškių piliakalniai. Sungailiškio ir Papirčių piliakalnių pagrindas yra fliuviokeimai,
Antalgės piliakalnis įrengtas limnokeimo viršūnėje. Ilgio–Ilgajų rinos dugne esančio
ozo keteroje įrengtas Gatelių piliakalnis. Vosgėlių ir Narkūnų piliakalniai įrengti ero
zinėse moreninėse kalvose Utenaitės ir Utenėlės upelių slėniuose (9.4 lentelė).
Dauguma Zarasų rajono piliakalnių yra Sėlių aukštumos moreninių ir smėlin
gų–žvirgždingų (fliuvioglacialinių) kalvų viršūnėse (9.5 pav.). Gutaučių, Jakiškių,
Morkūnų, Velikuškkių I ir Verslavos piliakalnių pagrindas yra fliuviokrimai, o
Marciūniškių ir Velikuškių II – limnokeimai (9.5 lentelė).
Molėtų rajono piliakalnių gam
tinė kilmė labai įvairi. Jų pagrin
das dažniausiai yra moreninės
kilmės kalvos, net aštuoni pi
liakalniai įrengti keiminėse
kalvose, Liesėnų ozo šiaur
va
karinio galo kalvoje įrengtas
Liesėnų (Videniškių) piliakalnis
(9.3 lentelė).
Ignalinos rajono ir Visagino
savivaldybės teritorijon paten
tipo kalvoje (V. Mikulėno nuotr.)
ka Aukštaičių, Sėlių bei Šiaurės
Nalšios (Švenčionių) aukštumų ir Rytų Lietuvos bei Polocko žemumų plotai, todėl
rajono paviršiaus geomorfologija labai kaiti. Šioje teritorijoje esantys piliakalniai
įrengti daugiausia ledyno pakraščio moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose bei
gūbriuose (9.2 pav., 9.2 lentelė)
Maišiakulės piliakalnis Molėtų rajone įrengtas keiminio

Anykščių rajono paviršiaus geologijos ir geomorfologijos skirtumai akivaizdžiai
lėmė piliakalnių koncentraciją rytinėje rajono dalyje Aukštaičių aukštumos kal
vyno moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose (9.1 pav., 9.1 lentelė). Aukštaičių
plynaukštėje aptikti tik Papilių. Palatavio ir Levaniškių piliakalniai. Gausiausia pi
liakalnių aptikta Šventosios ir jos intakų šlaitų eroziniuose kyšuliuose (9.1 pav.)
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Anykščių rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Limnoglacialionė kalva

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

9.1 pav. Anykščių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
9.1 lentelė. Anykščių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Bijeikiai >

Anykščių sen.

Erozinis kyšulys (gt)

Rubikių ež. pusisalis

2

Buivydai >

Skiemonių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Miežintos up.

3

Buteikiai >

Kurklių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

Nevėžos up.

4

Jašiškis >

Skiemonių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

5

Jonydžiai >

Skiemonių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

6

Lašiniai* >

Anykščių sen.

Erozinė kalva (terasa)

Šventosios up.
slėnis

7

Liudiškiai >

Anykščių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Šaltupio up.

8

Marijampolis >

Kavarsko sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Pienios up.
Tęsinys 77 psl.
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Atkelta iš 76 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

9

Melėnai >

Skiemonių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Pastabos

10

Palatavys >

Andrioniškio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

11

Papiliai >

Surdegio sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Vašuokos up.

12

Piliakalnis >

Debeikių sen.

13

Piliakalnis
(Levaniškiai) >

Traupio sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

Levaniškiai

14

Riklikai >

Kavarsko sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Šventosios up

15

Rubikiai* >

Anykščių sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

Rubikių ež. sala

16

Svirnai >

Kavarsko sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Šventosios up.

17

Šeimyniškėliai >

Anykščių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Šventosios up.

18

Šoveniai >

Kavarsko sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Pienios up.

19

Trakiniai >

Kurklių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Virintos up.

20

Varguliai >

Kurklių sen.

Moreninė kalva (gt)

21

Varniškiai >

Debeikių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

22

Varnupys >

Skiemonių sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Paberžė**

Kavarsko sen

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Šventosios up

24

Vilkatėnai**

Kavarsko sen

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Šventosios up

25

Piliakalnio
piliakalnis**

Skiemonių sen

Erozinė moreninė kalva (gt)

Rubikių ež.
pusiasalis

26

Kalveliai**

Skiemonių sen

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Ignalinos rajonas ir Visagino apylinkės
Piliakalnių gamtinis
pagrindas
Limnokeimas
Fliuviokeimas
Ozas
Fliuvioglacialinė kraštinių
darinių kalva, gūbrys
Glacialinė (moreninė) kraštinių
darinių kalva, gūbrys
Fliuvioglacialinė kalva
Limnoglacialionė kalva
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai
kyšuliai
Eroziniai palikuonys slėniuose ir
kloniuose

9.2 pav. Ignalinos rajone ir Visagino apylinkėse rasti piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Ginučiai (Z. Baubonio nuotr.)
9.2 lentelė. Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybės piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

Ignalinos rajonas
1

Ažubalis >

Vidiškių sen.

2

Ažušilė >

Vidiškių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

3

Bajorai >

Kazitiskio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

4

Čeberakai >

Visagino sav.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

5

Dūkšteliai I >

Dūkšto sen.

Erozinis moreninis kyšulys (gt)

6

Dūkšteliai II >

Dūkšto sen.

Limnokeimas

7

Garbšiai >

Kazitiškio sen.

Moreninis kalvagūbris (gt)

8

Ginučiai >

Linkmenų sen.

Moreninis gūbrys (gt)

9

Jakaviškiai >

Ceikinių sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Kazlupiškė >

Kazitiškio sen.

Moreninė kalva (gt)

11

Linkmenys >

Linkmenų sen.

Moreninė kalva (gt)

12

Mažulonys >

Ignalinos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

13

Mieliatiltis >

N. Daugėliškio
sen.

Erozinis terasos kyšulys slėnyje

14

Papiliakalnė >

Linkmenų sen.

Moreninis gūbrys (gt)

15

Papravalė >

Ignalinos sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f, feg)

16

Pasamanė >

Dūkšto sen.

Erozinis moreninis kyšulys (gt)

17

Pūškos >

Rimšės sen.

Limnokeimas

18

Puziniškis >

Linkmenų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f,)

19

Ruokiškė >

N.Daugėliškio
sen.

Ozo tipo pylimas (ft)

20

S.Daugėliškis >

N. Daugėliškio
sen.

Moreninė kalva (gt)

21

Sokiškiai >

Dūkšto sen.

Erozinis moreninis kyšulys (gt)

22

Strakšiškė >

Ceikinių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

23

Tolimėnai >

Kazitiškio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

24

Vaškonys >

Dūkšto sen.

Moreninė kalva (gt)

25

Vėderiniai >

Dūkšto sen.

Moreninė kalva (gt)

Ignalinos sen.

Moreninė kalva (gt)

26

Vėlionys >

27

Ginučiai**

28

Petriškė >

Visagino sav.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

Putrakalnis
Papiliakalnė

Dysnos up.

Vajuonio ež.

Asalnų ež.

Samanio ež.

Moreninis gūbrys (gt)

Pilalė

Erozinė moreninė kalva (gt)

Drūkšių ež.
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Molėtų rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuviokeimas

Limnoglacialionė kalva

Ozas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

9.3 pav. Molėtų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
9.3 lentelė. Molėtų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Alanta >

Alantos sen.

Fliuviokeimas (fk)

Pakalnė (sunaikintas)

2

Ambraziškiai > Giedraičių sen.

Moreninė kalva (gt)

Pušalotai, Račiškiai

3

Antakščiai I

Alantos sen.

fliuviokeimas (feg)

Aukštakalnis

4

Antakščiai II

Alantos sen.

Moreninė kalva (gt)

Pyliakalnis

5

Antaraisčiai

Suginčių sen.

Limnokeimas

Ratakalnis

6

Avilčiai

Alantos sen.

Moreninė kalva (gt, ft)
Tęsinys 80 psl.
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Atkelta iš 79 psl.

80

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

7

Bendžiukai >

Joniškio sen.

Moreninė kalva (gt,ft)

Pastabos

8

Čiulėnai >

Čiulėnų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Suraižos–Virintos up.
(Juodasis kalnas)

9

Didžiokai >

Giedraičių sen.

Fliuviokeimas (feg)

Švedų kalnas

10

Gaigalai >

Alantos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

11

Janonys >

Alantos sen.

Erozinė moreninė kalva (g)

Pilalė

12

Jasiuliškiai >

Giedraičių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Švedkalnis

13

Jonėnai >

Joniškio sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

Dubingių ež. sala

14

Kamasta >

Giedraičių sen.

Limnokeimas

Švedų kalnas, Bubka

15

Kampai >

Čiulėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Dūrių ež. (Jūrkampis)

16

Karališkės >

Alantos sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Karklos up.

17

Kertuoja >

Inturkės sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva
(lg)

18

Klabiniai >

Alantos sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (g)

Virintos up. (Kučiuškė)

19

Kulionys >

Suginčių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Želvos ež. pusiasalis

20

Liesėnai >

Videniškių sen.

Ozas

Bendriai, Videniškiai

21

Maišiakulė >

Alantos sen.

Fliuviokeimas (feg)

22

Malkėstas >

Čiulėnų sen.

Erozinis kranto kyšulys (f)

Malkėsto ež. pus.

23

Pakryžė >

Alantos sen.

Moreninė kalva (gt)

Aluntėlės kalnelis

24

Paraudinė >

Alantos sen.

Erozinė paslėnio kalva (g)

Raudinės up.

25

Pavandenė >

Joniškio sen.

Fliuviokeimas (feg)

Pravalo ež. krantas

26

Pazadvorija >

Giedraičių sen.

Moreninė plokščiakalvė (gt,
ft)

Padvarys, Zomkus

27

Peleniai >

Suginčių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

28

Perkaliai >

Balninkų sen.

Moreninis gūbrys (gt)

Prie Asio ež.
(Smailiakalnis)

29

Piliakalnis >

Alantos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Antakščiai

30

Piliakiemiai >

Giedraičių sen.

Moreninė kalva (gt, ft)

31

Runionys >

Alantos sen.

Moreninė kalva (gt)

Pilies kalnas

32

Sližiškiai >

Čiulėnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Bevardis upelis
(Juodasis kalnelis)

33

Suginčiai >

Suginčių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (fs)

34

Svobiškėlis >

Alantos sen.

Limnokeimas

35

Vališkiai >

Balninkų sen.

Moreninė kalva (gt)

36

Vorėnai >

Suginčių sen.

Fliuvioglacialinis gūbrys (ft)

37

Želvos >

Suginčių sen.

Erozinis kranto kyšulys (ft)

Skritkalnis

Želvos ež. pusiasalis
(Kaukuras)
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Utenos rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Ozas

Limnoglacialionė kalva

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

9.4 pav. Utenos rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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9.4 lentelė. Utenos rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Aknystėlės >

Leliūnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (f)

Aknystėlių ež.

2

Andreikėnai >

Leliūnų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

3

Antabaltė >

Tauragnų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

4

Antalgė >

Leliūnų sen.

Limnokeimas (lgeg)

5

Antilgė >

Daugailių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (feg)

6

Armališkės >

Sudeikių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

7

Bajoriškiai >

Daugailių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

8

Baltakarčiai >

Sudeikių sen.

Moreninė kalva (gt)

9

Bikūnai I >

Sudeikių sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Bikūnai II >

Sudeikių sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva (lg)

11

Brinkliškės >

Daugailių sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

12

Daugailiai I >

Daugailių sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Daugailiai II >

Daugailių sen.

Moreninė plokščiakalvė (gt)

14

Degėsiai >

Užpalių sen.

Moreninė kalva (gt)

15

Dryžiai >

Saldutiškio sen.

Moreninė kalva (gt)

16

Gaigaliai* >

Užpalių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

17

Gailiešionys >

Užpalių sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

18

Gaižiūnai >

Leliūnų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

19

Garniai I >

Daugailių sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

20

Garniai II >

Daugailių sen.

Moreninė kalva (gt)

21

Gateliai >

Daugailių sen.

Ozas (rinos dugne)

22

Gimžiškiai >

Utenos sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Jaurelis >

Utenos sen.

Moreninė kalva (gt)

24

Jonauka >

Tauragnų sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva (f)

25

Kačiūnai >

Kuktiškių sen.

Moreninė kalva (gt)

26

Kalviai >

Tauragnų sen.

Moreninė kalva (gt)

27

Kamša >

Tauragnų sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

28

Klykiai >

Tauragnų sen.

Moreninė kalva (gt)

29

Kubiliai >

Daugailių sen.

Moreninė kalva (gt, ft)

30

Kuktiškės >

Kuktiškių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (feg)

31

Lygamiškis >

Užpalių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Šventosios up.
Pilašiaus ež.

32

Likančiai >

Užpalių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

33

Maneičiai >

Daugailių sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva (lg)

34

Narkūnai >

Leliūnų sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

35

Nemeikščiai >

Utenos sen.

Moreninė kalva (gt)

36

Nolėnai >

Sudeikių sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

37

Noliškis >

Daugailių sen.

Moreninė kalva (gt)

38

Nuodėguliai >

Daugailių sen.

Fliuvioglacialinė plokščiakalvė
(feg)

39

Pakalniai >

Leliūnų sen.

Moreninė kalva (gt)

40

Papirčiai >

Kuktiškių sen.

Fliuviokeimas (fk)

41

Rukliai >

Daugailių sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva (lg)

Liminėlio ež.

Bradesos up.

Ilgio–Ligajų rina

Utenėlės up. slėnis

Tęsinys 83 psl.

82

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Utenos apskritis

Atkelta iš 82 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

42

Rukšėnai >

Tauragnų sen.

Moreninė kalva (gt)

Pastabos

43

Sėla >

Tauragnų sen.

Moreninė kalva (gt)

44

Spitrėnai >

Utenos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

45

Staniuliškės >

Saldutiškio sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

46

Sūngailiškis >

Leliūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (feg)

47

Šeimatis >

Tauragnų sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva (lg)

Prie Žiežulinio ež.

48

Šeimyniškiai >

Užpalių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Piliaus ir Pilupio
up. santaka

49

Šiaudiniai >

Vyžuonų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (g)

Aknystėlių ež.
rinos šlaitas

50

Šikšniai >

Daugailių sen.

Moreninė plokščiakalvė (gt)

Moreninio masyvo
šlaitas

51

Tauragnai >

Tauragnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Tauragnų ež.

52

Taurapilis >

Tauragnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Tauragnų ež.

53

Ūdriškės >

Tauragnų sen.

Fliuvioglacialinė plokščiakalvė
(feg)

54

Užpaliai >

Užpalių sen.

Erozinė moreninė kalva (g)

55

Vaikutėnai >

Utenos sen.

Fliuvioglacialinė kalva (feg)

56

Vitkūnai >

Leliūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

57

Vosgėliai >

Leliūnų sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

Utenaitės up.
slėnyje

58

Žaibiškės >

Užpalių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Šventosios up.

59

Piliakalnis**

Utenos sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

Neįtvirtinta
gyvenvietė

60

Tauragnai II**

Tauragnų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Tauragnų ež.

*Piliakalnis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Pakalnių piliakalnis (V. Mikulėno nuot.)
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Zarasų rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Plokščiakalvė, keiminė terasa

Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Ozas

Limnoglacialionė kalva

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

9.5 pav. Zarasų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
9.5 lentelė. Zarasų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

1

Antaniškės >

Imbrado sen.

Moreninė kalva (gt)

2

Antažiegė >

Dusetų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

3

Asavytai >

Zarasų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

4

Aviliai >

Zarasų sen.

Moreninė kalva (gt)

5

Avižiai >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

6

Betiškės >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

7

Bielkaučizna >

Zarasų sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

8

Degučiai >

Degučių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

9

Galminiai >

Degučių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

10

Gasiai >

Dusetų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

11

Golubiškės >

Imbrado sen.

Moreninė kalva (gt)

Pastabos
Žiego ež.

Tęsinys 85 psl.
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Atkelta iš 84 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

12

Gugiai >

Dusetų sen.

Moreninė kalva (gt)

13

Gutaučiai >

Antalieptės sen.

Fliuviokeimas

14

Ivoniškės >

Antazavės sen.

Moreninė kalva (gt)

15

Jakiškiai >

Salako sen.

Fliuviokeimas

Pastabos

16

Jatkūniškės >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

17

Jurkakalnis >

Turmanto sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Dirvonai

18

Kiemionys >

Salako sen.

Erozinis šlaito kyšulys (ft)

Ligajų ež.

19

Kukliai >

Imbrado sen.

Moreninė kalva (gt)

20

Liaudiškiai >

Zarasų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

21

Lūžai >

Antalieptės sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

22

Maniuliškės >

Antazavės sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Marciūniškės >

Dusetų sen.

Limnokeimas

24

Mineikiškės >

Zarasų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

25

Morkūnai >

Dusetų sen.

Fliuviokeimas

26

Narkyčiai >

Dusetų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

27

Pakačinės > >

Antazavės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (feg)

28

Pakalniškiai >

Turmanto sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

29

Petraučizna >

Imbrado sen.

Moreninė kalva (gt)

30

Salakas >

Salako sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

31

Skineikiai >

Dusetų sen.

Moreninė kalva (gt)

32

Suviekas >

Suvieko sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

33

Sviliškės >

Antazavės sen.

Moreninė kalva (gt)

34

Šišponiškės >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

35

Šiukščiai >

Degučių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

36

Ūžėniškės >

Degučių sen.

Erozinė moreninė kalva (gt)

37

Varniškės >

Imbrado sen.

Fliuvioglac. erozinė kalva (ft)

38

Velikuškės I >

Antazavės sen.

Fliuviokeimas

39

Velikuškės II >

Antazavės sen.

Limnokeimas

40

Vencavai >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

41

Verslava >

Antalieptės sen.

Fliuviokeimas

42

Vitkūnai >

Turmanto sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

43

Vosgėliai >

Dusetų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

44

Zabičiūnai >

Antalieptės sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

45

Zokoriai >

Degučių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

46

Piliakalnio
Piliakalnis**

Zarasų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

Ligajų ež. pusiasalis

Antalieptės marių

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt
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10. VILNIAUS APSKRITIES
PILIAKALNIŲ GAMTINĖ KILMĖ
Vilniaus apskrityje yra žinomi 135 piliakalniai įrengti įvairios gamtinės kilmės rel
jefo formose, nes apskrities teritorijos paviršius yra ypač kontrastingas (10 pav.).

Sutartiniai ženklai:
E – Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritis:
XIV – Nevėžio moreninė lyguma;
F – Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių žemumų sritis:
XIX – Neries žemupio limnoglacialinė lyguma;
H – Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
XXII – Aukštaičių moreninė–fliuvioglacialinė plynaukštė;
XXIII – Aukštaičių moreniniai kalvynai: 14 – Tauragnų moreninis
kalvynas, 15 – Bijutiškio moreninis kalvynas;
I– Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos sritis:
XXIV – Dzūkų limnoglacialinės plynaukštės:16 – Neries žemupio
limnoglacialinė plynaukštė; XXV – Dzūkų moreniniai kalvynai:
18 – Sudervės, 19 – Trakų; 20 – Aukštadvario;

M – Rytų Lietuvos žemumų sritis:
XXX – Žeimenos fliuvioglacialinė lyguma:
24– Meros limnoglacialinė lyguma;
XXXI – Vilijos moreninė–limnoglacialinė lyguma;
N – Dainavos fliuvioglacialinių žemumų sritis:
XXXII – Vokės fliuvioglacialinė lyguma: 25 – Rūdininkų
fliuvioglacialinė lyguma, 26 – Merkio – Šalčios perpustyta
fliuvioglacialinė lyguma;
R – Ašmenos (Pietų Nalšios) senųjų moreninių aukštumų sritis:
XXXVI – Ašmenos moreniniai kalvynai: 31 – Baravykynės
fliuvioglacialinis kalvynas, 32 – Medininkų moreninis kalvynas;
33– Dieveniškių moreninė–fliuvioglacialinė plynaukštė;
XXXVII – Lydos moreninė plynaukštė

10 pav. Vilniaus apskrities geologinis–geomorfologinis rajonavimas (Guobytė, 2014)
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Šalčininkų rajonas
Beveik visa Šalčininkų rajono teritorija – tai priešpaskutiniojo apledėjimo reljefas,
paveiktas periglacialinių procesų ir akvaglacialinės erozijos. Tik šiaurvakarinė rajo
no teritorijos dalis apima Merkio–Šalčios perpustytos zandrinės lygumos fragmentą
(10 pav.). Rajone aptikta 10 piliakalnių, kurie visi įrengti erozinėse kalvose arba pa
slėnių kyšuliuose (10.1 pav., 10.1 lentelė).

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kalva

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

10.1 pav. Šalčininkų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
10.1 lentelė. Šalčininkų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Bėčionys >

Dieveniškių sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

Gaujos up. slėnis

2

Eišiškės >

Eišiškių sen.

Fliuvioglacialinė erozinė kalva (f)

3

Kiaulėkai >

Pabarės sen.

Erozinė kalva (ft, gt)

4

Kurmelionys >

Akmenynės sen.

Moreninė kalva (gt)

5

Paūdronys >

Turgelių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft, gt)

Merkio up.

6

Sangėliškės >

Šalčininkų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Kamenos up.

7

Tetervinai >

Pabarės sen.

Erozinė kalva (ft, gt)

Šalčios up. slėnis

8

Turgeliai >

Turgelių sen.

Moreninė erozinė kalva (gt)

Merkio up. krantas

9

Valakavičiai >

Pabarės sen.

Erozinė kalva (ft, gt)

Brastos up. slėnis

10

Vilkiškės**

Erozinė kalva (f)

Merkio up. slėnis

Brastos up. slėnis

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

87

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Vilniaus apskritis

Širvintų rajonas
Širvintų rajono teritorija – tai Neries žemupio limnoglacialinė plynaukštė. Rajone
yra žinoma 17 piliakalnių, dauguma kurių įrengti Neries ir Širvintos upių paslėnių
eroziniuose kyšuliuose ir slėniuose likusiuose eroziniuose palikuonyse (10.2 pav.,
10.2 lentelė).

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

10.2 pav. Širvintų rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
10.2 lentelė. Širvintų rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Dainiai >

Širvintų sen.

Erozinė kalva (a IV)

sunaikintas

2

Janionys >

Čiobiškio sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Musės up.

3

Kernavė I >

Kernavės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

4

Kernavė II >

Kernavės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

5

Kernavė III >

Kernavės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

6

Kernavė IV >

Kernavės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

7

Kiaukliai >

Zibalų sen.

Moreninė kalva (gt)

8

Kriveikiškis >

Kernavės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

9

Laužiškis >

Zibalų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.

10

Mančiušėnai >

Gelvonų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.
Tęsinys 89 psl.
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Atkelta iš 88 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

11

Maskoliškiai >

Gelvonų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.

12

Pasodninkai >

Gelvonų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.

13

Raudonka >

Gelvonų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Kibirkštos up.

14

Sadūniškės >

Jauniūnų sen.

15

Totoriškis >

Gelvonų sen.

16

Grebliaučizna**

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Musės up. (Kalva be
piliakalnio požymių)

17

Mantinionys**

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.

Fliuviokeimas

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Švenčionių rajonas

Kačėniškė. (V. Mikulėno nuotr.)

Švenčionių rajone rasti 26 piliakalniai, kurie įrengti labai įvairios kilmės reljefo
formose (10.3 pav., 10.3 lentelė). Didžioji dalis piliakalnių aptikta Šiaurės Nalšios
aukštumos moreninėse ir fliuvioglacialinėse kalvose bei gūbriuose, fliuviokeimuo
se ir limnokeimuose. Pavyzdžiui, Kačėniškės piliakalnis įrengtas gūbrio, lanku
juosiančio Mergaežerio ežerą iš vakarų aukščiausioje keteros viršūnėje, kurios pa
viršiaus abs. a. – 222 m. Virš Mergežerio aukščiausia gūbrio keteros vieta iškilusi
22 m. Stūglių piliakalnis įrengtas moreninėje kalvoje su žemėjančiais atragiais, o
kalvą iš rytų, šiaurės ir vakarų supa platūs pelkėti upelių slėniukai. Aukščiausia kal
vos viršūnė virš ją supančių šlapžemių iškyla per 30 m. Rakštelių piliakalnis įrengtas
ištęstoje fliuvioglacialinėje kalvoje, iškilusioje šiaurrytiniame Miškinio ežero šlaite.
Virš ežero kalva iškilusi 12 m, rytinis kalvos šlaitas yra 8–10 m aukščio. Keimo tipo
kalvelėje iš pietų ir rytų pusių supamoje pelkėtų pažemėjimų įrengtas Aučynų pilia
kalnis. Kalvos–keimo aukštis – 8–10 metrų. Kiti keimuose įrengti piliakalniai – tai
Akvieriškė, Cirkliškis, Žąsinai, Jaciūnai, Kavaltiškė ir dar keli. Šiaurės Nalšios aukš
tumoje ozo tipo pylimo viršūnėje įrengtas Daukšių piliakalnis. Kitas oze žinomas
Švenčionių rajono piliakalnis yra Noselėnai. Jis įrengtas Dubingių rinos dugne vin
giuojančio ozo keteroje (10.3 pav, 10.3 lentelė).
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Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas
Fliuviokeimas
Ozas
Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva,
gūbrys
Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių
kalva, gūbrys
Fliuvioglacialinė kalva
Limnoglacialionė kalva
Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai
Eroziniai palikuonys slėniuose ir
kloniuose

10.3 pav. Švenčionių rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
10.3 lentelė. Švenčionių rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Abejučiai >

Pabradės sen.

Moreninė kalva (gt)

Dubingių ež. krante

2

Adutiškis >

Adutiškio sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Kamojos up.

3

Akvieriškė >

Strūnaičio sen.

fliuviokeimas

4

Aučynos >

Švenčionių sen.

fliuviokeimas

5

Baliuliai >

Pabradės sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (lg)

Meros up.

6

Baluoša >

Pabradės sen.

Erozinė zandrinė kalva

Baluošų ež. krantas

7

Bogutiškė >

Cirkliškio sen.

fliuviokeimas

8

Budriai >

Labanoro sen.

Erozinė zandrinė kalva

9

Cirkliškis >

Cirkliškio sen.

fliuviokeimas

10

Daukšiai >

Švenčionių sen.

ozas

11

Jaciūnai >

Švenčionių sen.

limnokeimas

12

Kačėniškė >

Švenčionių sen.

Moreninis gūbrys (gt, ft)

13

Kavalčiukai >

Strūnaičio sen.

fliuviokeimas

14

Mikštai >

Švenčionių sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva
(lg)

15

Nevieriškė >

Švenčionių sen.

fliuviokeimas

16

Noselėnai >

Magūnų sen.

Ozas (Dubingių rinos pietins
galas)

17

Paduobė >

Sarių sen.

Erozinė kalva (4 viršs.
terasa)

Žeimenos up slėnis

18

Prienai >

Magūnų sen.

Paslėnio erozinis kyšulys (gt)

Neries up.

19

Ragaučina >

Švenčionių sen.

Moreninė kalva (gt)

20

Rakšteliai >

Švenčionių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

Peršokšnų ež. pusiasalis

Tęsinys 91 psl.
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Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

21

Reškutėnai >

Švenčionėlių
sen.

fliuviokeimas

22

Rusališkė >

Švenčionių sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Stajėtiškis >

Adutiškio sen.

Moreninis gūbrys (gt)

24

Stūgliai >

Švenčionių sen.

Moreninė kalva (gt)

25

Žąsinai >

Švenčionių sen.

limnokeimas

26

Cegelnia**

Švenčionių sen

Paslėnio erozinis kyšulys (f)

Pastabos

Skerdiksnos up.

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Tr a k ų r a j o n a s

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Limnokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Fliuviokeimas

Limnoglacialionė kalva

Ozas,

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

10.4 pav. Trakų rajono ir Elektrėnų piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Stirniai, Trakų raj. (V. Mikulėno nuotr.)

10.4 lentelė. Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Aukštadvaris >

Aukštadvario sen. Erozinis paslėnio kyšulys (f)

2

Bagdononys >

Trakų sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

3

Bražuolė >

Trakų sen.

Erozinė kalva (ft)

4

Daniliškės >

Trakų sen.

Limnokeimas

5

Lavariškės >

Aukštadvario sen. Moreninė kalva (gt)

6

Mirgeliai >

Onuškio sen.

7

Naujasodis >

Aukštadvario sen. Erozinis paslėnio kyšulys (f)

8

Pamiškė >

Aukštadvario sen. Fliuvioglacialinė kalva (ft)

9

Senieji Trakai >

Senųjų Trakų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

10

Stirniai >

Lentvario sen.

Erozinis terasos (4) kyšulys

11

Strėva >

Trakų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

12

Trakai >

Trakų m.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

13

Varnikai >

Trakų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

14

Žuklijai I >

Grendavės sen.

Erozinė rinos terasa

Vilkokšnio rina

15

Žuklijai II >

Grendavės sen.

Erozinė rinos terasa

Vilkokšnio rina

16

Grigiškės**

Erozinis paslėnio kyšulys
(ft)

Neries up.

1

Balandiškės >

Beižionių sen.

Ozo tipo pylimas

2

Beižionys >

Beižionių sen.

Moreninė kalva

3

Kalniniai
Mijaugonys >

Gilučių sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

4

Latviai >

Kazokiškių sen.

Erozinė limnoglacialinė
kalva (lg)

5

Paalkiai >

Kazokiškių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt,
lg)

6

Pipiriškės >

Pastrėvio sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

7

Žuvyčiai >

Semeliškių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Trakų rajonas
Verknės up.
Bražuolės up. terasa

Ozo tipo pylimas
Mošios up.

Neries klonyje

Elektrėnų savivaldybė

**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

92

Neries up.

Vuolastos up.
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Ukmergės rajonas

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Limnoglacialionė kalva

Ozas

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

Glacialinė (moreninė) lyguma

10.5 pav. Ukmergės piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
10.5 lentelė. Ukmergės rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Antatilčiai I >

Žemaitkiemio sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Plaštakos up.

2

Antatilčiai II >

Žemaitkiemio sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (g)

Siesarties up.

3

Bartkūnai >

Pašilės sen.

Ozas

4

Berzgainiai >

Žemaitkiemio sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Siesarties up.

5

Daubariškiai > Želvos sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Siesarties up.

6

Juodausiai >

Lyduokių sen.

Erozinis terasos kyšulys (ft)

Šventosios up. slėnis

7

Laičiai* >

Ukmergės sen.

Fliuviokeimas

8

Lokinė >

Siesikų sen.

Moreninė kalva (gt)
Tęsinys 94 psl.
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Atkelta iš 93 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

9

Parija >

Ukmergės sen.

Limnoglacialinė kalva (lg)

10

Paželviai >

Želvos sen.

Erozinė paslėnio kalva (gt)

11

Pilionys >

Želvos sen.

Moreninė kalva (gt)

12

Saliečiai* >

Deltuvos sen.

Fliuviokeimas

Pastabos
Želvos up. slėnis

13

Sližiai >

Veprių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

14

Sukiniai >

Pabaisko sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Širvintos up.

15

Šinkūnai >

Siesikų sen.

Moreninė kalva (gt)

16

Ukmergė >

Ukmergės m.

Erozinis terasos kyšulys (ft)

Šventosios up. slėnis

17

Vaitkuškis >

Ukmergės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Šventosios up.

18

Zujai >

Vidiškių sen.

Erozinis terasos kyšulys (ft)

Šventosios up. slėnis

19

Vepriai**

Veprių sen

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

20

Radiškiai**

Vidiškių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

*Piliakalnis, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Buivydai (V. Mikulėno nuotr.)

Vilniaus rajonas
10.6 lentelė Vilniaus rajono piliakalnių gamtinė kilmė
Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

1

Avižieniai >

Avižienių sen.

Moreninė kalva (gt)

2

Bernotai >

Nemenčinės sen.

Ozas

3

Bielazariškės >

Dūkštų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (lg)

Neries up.

4

Bradeliškės >

Dūkštų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Dūkštos up.

5

Buivydai >

Dūkštų sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

Dūkštos up.

6

Danilava >

Sužionių sen.

Ozo tipo pylimas

7

Didžioji Kuosinė > Kalvelių sen.

Moreninė kalva (gt)
Tęsinys 95 psl.

94

Lietuvos piliakalnių geologinė kilmė | Vilniaus apskritis

Atkelta iš 94 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

Pastabos

8

Elniakampis >

Sudervės sen.

Erozinė fliuvioglacialinė kalva
(f)

9

Gaukeliškės >

Paberžės sen.

Moreninė kalva (gt)

10

Karmazinai >

Dūkštų sen.

Erozinė kalva (gt)

Dūkštos up. slėnyje

11

Lavoriškės* >

Lavoriškių sen.

Moreninė erozinė kalva (gt)

Vilnios up. krantas

12

Leoniškės >

Kalvelių sen.

Erozinis šlaito kyšulys (gt)

13

Maišiagala >

Maišiagalos sen.

Fliuviokeimas

14

Mažoji Riešė >

Avižienių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)
Tęsinys 96 psl.

Piliakalnių gamtinis pagrindas
Fliuviokeimas

Fliuvioglacialinė kalva

Ozas, ozo tipo pylimas

Limnoglacialionė kalva

Glacialinė (moreninė) kraštinių darinių kalva, gūbrys

Upių paslėnių ir šlaitų eroziniai kyšuliai

Fliuvioglacialinė kraštinių darinių kalva, gūbrys

Eroziniai palikuonys slėniuose ir kloniuose

10.6 pav. Vilniaus rajono piliakalniai ir jų gamtinė kilmė
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Atkelta iš 95 psl.

Nr.

Vardas

Seniūnija

Piliakalnio pagrindo kilmė

15

Mūrininkai >

Rukainių sen.

Erozinė limnoglacialinė kalva
(lg)

16

Naujoji Rėva >

Zujūnų sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (ft)

Neries up.

17

Nemenčinė >

Nemenčinės sen.

Erozinis terasos kyšulys

Nemenčinėlės up.
slėnis

18

Papiškės >

Rudaminos sen.

Erozinis raguvos šlaito kyšulys
(gt)

19

Rėva >

Buivydžių sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

20

Sužionys >

Sužionių sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

21

Uosininkai III >

Mickūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (ft)

22

Veršiobalis >

Maišiagalos sen.

Moreninė kalva (gt)

23

Vilkeliškės >

Zujūnų sen.

Fliuvioglacialinė kalva (f)

24

Gudeliai >

Pilaitės sen.

Erozinis paslėnio kyšulys (f)

Neries up.

25

Neravai >

Grigiškių sen.

Erozinis terasos kyšulys

Neries up. slėnyje

26

Pūčkoriai >

N. Vilnios sen.

Erozinis terasos kyšulys

Vilnios up. klonis

27

Rokantiškės >

Naujosios Vilnios
sen.

Erozinė paslėnio kalva (ft)

Vilnios up. klonis

28

Staviškės >

Verkių sen.

29

Vilnius >

Senamiesčio sen. Erozinis palikuonis (gt, ft)

Gedimino pilis

30

Vilnius I >

Senamiesčio sen. Erozinis palikuonis (gt, ft)

Trijų kryžių k.

31

Vilnius II >

Senamiesčio sen. Erozinis palikuonis (gt, ft)

Stalo k.

32

Vilnius III >

Senamiesčio sen. Erozinis palikuonis (gt, ft)

Bekešo k.

33

Vilnius IV >

Senamiesčio sen. Erozinis palikuonis (gt, ft)

Gedimino kapas

34

Didieji Gulbinai**

Erozinė kalva (gt)

Didžiųjų Gulbinų ež.
sala

35

Gariūnai**

Erozinis terasos kyšulys

Neries up. klonyje

36

Paneriai I**

Erozinis terasos kyšulys

Neries up. klonyje

37

Paneriai II**

Erozinis terasos kyšulys

Neries up. klonyje

38

Vaidotai**

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Vokės up. klonio
šlaitas

39

Pašulniškiai**

Erozinis paslėnio kyšulys (gt)

Neries up. klonio
šlaitas

*Piliakalnis, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą
**Piliakalniai, kurių nėra http://www.piliakalniai.lt

Vilnius I (Gedimino pilies kalnas) (V. Mikulėno nuotr.)

96

Pastabos

Neries up.
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