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„Žemaitijos legendos“
Skulptūra-paminklas

Architektas Algirdas Žebrauskas, skulptorius Romualdas Kvintas. Skulptūra-paminklas „Žemaitijos legendos“ yra Telšių miesto simbolis.

Telšių rajonas plyti Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio
Žemaitijos aukštumoje. Rajonas traukia ne tik gamta,
bet ir istorija, krašto kultūra, istorijos, architektūros ir kultūros paminklais. Čia rasite daugybę piliakalnių, senkapių, mitologinių ir sakralinių akmenų, gamtos objektų.

Telšių miesto herbas

Telšiai – Žemaitijos sostinė, apskrities bei vyskupijos,
kultūros ir švietimo centras. Miestas, pastatytas ant
septynių kalvų, glaudžiasi prie gražaus Masčio ežero,
didžiuojasi savo senamiesčiu (vienu iš septynių saugomu Lietuvos senamiesčių), Žemaičių muziejumi „Alka“,
lankytinų vietų gausa bei unikaliais objektais: Šv. Antano
Paduviečio katedra su dviem centriniais altoriais, vienintele Lietuvoje kubistinio stiliaus stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkve, išlikusiais Ješiboto pastatais. Istoriniuose
šaltiniuose Telšiai minimi nuo 1450 m. 1791 m. karalius
Stanislovas Augustas suteikė Telšiams Magdeburgo teises ir herbą.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m.
Telšių rajone gyvena 44 633 gyventojai, mieste 24 777 gyventojai.
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Buožėnų geomorfologinis draustinis
Saugomos teritorijos

© http://www.openstreetmap.org/

Valstybės saugomas Buožėnų geomorfologinis draustinis įsteigtas 1992 metais tikslu išsaugoti raiškų Žemaičių
aukštumos ruožą. Draustinio plotas 733 ha.
Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti didžiausią Žemaitijoje ežeringą ir miškingą gamtos
kompleksą, išsaugoti esamas kultūros vertybes, puoselėti Žemaitijos kultūros tradicijas.

SRM sukurtas pagal SEŽP skenavimo duomenis © NŽT prie ŽŪM, 2010

Žemaičių aukštuma
Maždaug prieš 14 tūkstančių metų ledynas intensyviai
tirpo visoje Lietuvos teritorijoje. Daugelyje vietų tyvuliavo prieledyninės marios. Į Vidurio Lietuvos ir Pajūrio
žemumas tuomet įslinko šviežio ledyno plaštakos, atsirėmusios į iškilią Žemaičių aukštumą iš šiaurės, rytų ir
vakarų.
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Žemaičių Kalvarija

Istorija

Gardai (dabartinė Žemaičių Kalvarija) rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart paminėti 1253 m. Miestelis įsikūręs
prie Varduvos upelio, kuriame, anot legendos, buvo
krikštijami žemaičiai. Krikštijamieji gaudavo naujus vardus, ir dėl šios priežasties upė pavadinta Varduva, o šalia
esantis kalnas – Šv. Jono Krikštytojo kalnu.
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1417 m. Gardų
žemę padovanojo Žemaičių vyskupui. 1619 m. ant šv.
Jono kalno buvo pastatyta koplyčia, 1622 m. įsteigta
parapija. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius 1637 m. į
Gardus pakvietė dominikonus, kurie čia įkūrė Kalvarijos
kalnus – pastatė Kančios kelio stočių koplyčias. Nuo Garduose įkurtų Kalvarijų vietovei prigijo Žemaičių Kalvarijos vardas. Įkūrus Kalvarijas, imti švęsti Kalvarijos kalnų
atlaidai1.
Nuo XVII a. vidurio Žemaičių Kalvarija ėmė garsėti
Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslu, kurį iš Romos į Žemaičių Kalvariją pargabeno dominikonas Petras Pugačevskis. Nuo 1643 m. paveikslas laikomas stebuklingu.
Dominikonai šalia savo vienuolyno pastatydino bažnyčią, kuriai suteikė Švč. M. Marijos Apsilankymo titulą.
Pradėti švęsti dvylika dienų trunkantys Švč. M. Marijos
Apsilankymo atlaidai2, kurie buvo sujungti su nuo seniau švęstais Kalvarijos Kalnų atlaidas. Bažnyčia negalėjo
sutalpinti visų į Kalvariją plūstančių maldininkų, todėl
kelis kartus buvo plečiama, perstatoma.
Caro valdžios įsakymu dominikonų vienuolynas 1889 m.
uždaromas. Per 1896 m. gaisrą sudega bažnyčia.
Atkūrus nepriklausomybę (1918 m.) ir įsteigus Telšių
vyskupiją (1926 m.), Žemaičių Kalvarijoje įkurdinti marijonai, kurie čia pradėjo veikti nuo 1927 m. Be kitų veiklų
marijonai čia turėjo pradžios mokyklą, dirbo su jaunimu, 1935 m. jie pastatė parapijos salę su 500 sėdimų
vietų, suremontavo bažnyčios interjerą ir eksterjerą,
naujai perdažė. 1939 m. per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus buvo didingai bei iškilmingai paminėtas Kalvarijos kalnų įkūrimo 300 metų jubiliejus.
1948 m. marijonų vienuolynas sovietų valdžios buvo
uždarytas, o bažnyčia tapo parapine. Sovietų valdžia visaip draudė viešai reikšti savo religinius įsitikinimus, kė1
Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau
panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis
sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, turi
galią skirstyti ir suteikti atlyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų
lobyno. Atlaidai gali būti pritaikyti gyviesiems arba mirusiesiems. Atlaidais
taip pat vadinama Bažnyčios šventė, dažniausiai siejama su Švč. M. Marijos
ir šventųjų gyvenimu. Tą dieną tikintieji, atlikę Bažnyčios nustatytas apeigas,
gali gauti nuodėmių atleidimą ir pelnyti atlaidus sau bei mirusiesiems.
2
Lliepos 2–12 d. švenčiami Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios
pagrindiniame altoriuje. Paveikslas nuo seno garsėja stebuklingomis malonėmis.
Drobė, užtempta ant raudonu aksomu apvilktos medžio lentos. 123x87 cm. Pagal
ikonografinę schemą paveikslas priskirtinas Glykophysoula ikonografinio tipo atvaizdams.

sinosi uždaryti koplyčias. Tačiau tikinčiųjų pastangomis
Žemaičių Kalvarijos bažnyčia liko neuždaryta, o koplyčios nenugriautos. Pakeistas tik miestelio pavadinimas –
1967m. jis pavadintas Varduva. Nepaisant sovietinės
valdžios daromų kliūčių, kiekvienais metais į Didžiuosius
Žemaičių Kalvarijos atlaidus suvažiuodavo tūkstančiai
žmonių iš visos Lietuvos.
1987 m. artėjant Krikšto jubiliejui tuometinis Telšių vyskupas kreipėsi į popiežių Joną Paulių II, prašydamas Švč.
M. Marijos Apsilankymo bažnyčiai suteikti mažosios
bazilikos titulą. Šis titulas Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai
suteiktas 1988 m. gegužės 6 d., 1989 m. miesteliui grąžintas senasis Žemaičių Kalvarijos vardas.
2000 m. Telšių vyskupas Antanas Vaičius Švč. M. Marijos Apsilankymo baziliką buvo paskyręs jubiliejine
bažnyčia: ją aplankius ir joje pasimeldus buvo galima
gauti visuotinius atlaidus. Šventovės svarbą paliudijo ir
dabartinis Telšių vyskupas Jonas Boruta, savo ingreso
2002 m. proga išleidęs paveikslėlius su Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu atvaizdu. 2003 m.
rudenį Žemaičių Kalvarijose pradėjo veikti Vyskupo V.
Borisevičiaus kunigų seminarijos filialas – propedeutinis kursas. 2004 m. popiežius Jonas Paulius II nustatė
Žemaičių Kalvarijos šventovėje galimų gauti visuotinių
atlaidų sąlygas bei tvarką ir leido pradėti Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo karūnavimo popiežiškosiomis
karūnomis procesą. Šį procesą užbaigė popiežius Benediktas XVI. Paveikslo karūnacijos iškilmės surengtos
2006 m. spalio 8 d.
informacija parengta pagal tinklapį http://www.zemaiciukalvarija.lt/
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Gardų ozas

Gamtos paveldo objektas

Ozo centrinės dalies apytikslės geografinės
koordinatės LKS-94 sistemoje:

x: 6222535;
y: 37125

absoliutinis aukštis

apie 140 m

didžiausias aukštis pagal šio tvarkymo projekto
plote sudarytą 1:500 mastelio topografinį planą

146,07 m.

santykinis aukštis nuo šlaitų papėdžių iki
aukščiausių gūbrio viršūnių

10–15 m.

Gardų ozas1 – geologine ir geomorfologine prasme
įdomus gamtos objektas yra Žemaitijos nacionalinio
parko (ŽNP) šiaurinėje–šiaurrytinėje dalyje (1 pav.). Gardų ozas nėra įrašytas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašus, tačiau patenka į 114 ha ploto Gardų geomorfologinį draustinį, įsteigtą 1997 metais tikslu „saugomas
geomorfologiniu požiūriu unikalus, vienas raiškiausių
Lietuvoje reljefas – Gardų ozas“.
Gardų ozas ir jo aplinka buvo interpretuota 2003 metais
Lietuvos geologijos tarnybos sudarytame ŽNP teritorijos geologiniame–geomorfologiniame 1:20 000 mastelio žemėlapyje (autorė dr. R. Guobytė).

1 pav. ŽNP ir Gardų ozo vieta reljefo modelyje.

Vaizdas nuo aukščiausios ozo (karjero) sienelės į šiaurės vakarus, 2006.

Gardų ozas yra Plungės rajono savivaldybės Žemaičių
Kalvarijos seniūnijoje. Į šiaurės vakarus nuo Žemaičių
Kalvarijos miestelio maždaug 1,8 km ozas driekiasi iki
Šašaičių kaimo, ties kuriuo pasisuka į šiaurę ir dar tęsiasi
apie 1,3 km, kur jo iškastąją dalį (karjerą) iš šiaurės lanku juosia gruntinis kelias, vedantis iš Gečaičių į Šarnelę
(2 pav.).

1
Ozas – tai ilgas ir siauras, tiesus ar vingiuotas, dažnai kalvotas
pylimas, sudarytas iš smėlio, žvirgždo, gargždo ir riedulių, kuriuos sunešė
tirpstančio ledyno plyšiais ar tuneliais tekėję ledyno tirpsmo vandenų
srautai. Ozų ilgis gali siekti kilometrus, o plotis dešimtis ar net šimtus metrų.
Pavadinimas „ozas“ yra kilęs iš švediško žodžio „as“ – gūbrys. Daugiausia ozų
Skandinavijoje, jie ten didžiausi, ir žmonės ten juos anksčiausiai pritaikė savo
naudoms: daugumos ozų keteromis nutiesti keliai.

2 pav. Gardų ozo vieta georeferencinio pagrindo žemėlapyje, aerofoto 1997
m. (© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos). Raudonomis
izolinijomis pažymėti ryškesni ozo gūbriai.
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3 pav. Gardų ozo vieta 1:50000 mastelio topografiniame žemėlapyje.

Gardų ozo geomorfologinė aplinka
ŽNP teritorija apima Vidurio Žemaičių aukštumos šiaurinio kalvyno didžiąją dalį (Galvydytė, Kavaliauskas, 2003).
Šiam sališkam kalvynui būdinga didelė reljefo ir jį sudarančių geomorfologinių formų geologinės sandaros
įvairovė ir skirtingumai. Čia išsiskiria 5 ryškūs geomor-

Iškastoji ozo dalis, dirbtini vandens telkiniai ir aukščiausia karjero sienelė.
Ozo, kaip natūralios reljefo formos, šiaurinė dalis yra sunaikinta (2006 metų
situacija iki gamtotvarkinio projekto įgyvendinimo).

fologiniai mikrorajonai: trys pakraštinių darinių ruožai
(Dovainių – vakaruose, Platakių – šiaurės rytuose ir Babrungėnų – pietuose), Platelių tarpplaštakinis duburys
(beveik parko teritorijos centre) ir Varduvos ledyninio liežuvio kalvota moreninė limnoglacialinė dubuma (šiaurėje – šiaurės rytuose). Pastaroji dubuma sudaro Žemaičių Kalvarijos miestelio apylinkių reljefą, joje prasideda
ir prateka Varduvos upė, o išraiškingiausia iškilusi reljefo
forma – Gardų ozas, kuris perskiria į vakarinę ir rytinę dalis Šarnelės kalvotą moreninę dubumą, plytinčią Žemaičių Kalvarijos apylinkėse. Nuo Gardų ozo į pietvakarius ir
vakarus vyrauja smulkiai kalvotas moreninis reljefas. Nuo
Žemaičių Kalvarijos miestelio į rytus esančioje plokščioje smėlingoje prieledyninio baseino (limnoglacialinėje)
lygumoje slėnį gilinasi Varduvos upė (dabar pasroviui
už miestelio apie 2,5 km ilgio upės atkarpa ištiesinta).
Ši lyguma plyti daugiau kaip 30 m (113–114 m abs. a.)
žemiau Gardų ozo keterų. Ant vienos jų pastatyta Žemaičių Kalvarijos bažnyčia (143,6 m abs. a.).
Varduvos dubumoje tarp įdomių reljefo formų išsiskiria: Paparčių keimų ir ozų laukas (šiaurvakariniame šios
dubumos pakraštyje), tipiškas Šarnelės ozas su Šarnelės
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(Švedų) piliakalniu šiauriniame gale, Rotinėnų ozai pietinėje dubumos dalyje ir kitokios kilmės įdomios geomorfologinės formos (Guobytė, 2003).
Gardų ozo kilmė ir geologinė sandara
Šis gana sudėtingos formos ozas susidarė prieš keliolika
tūkstančių metų atsitraukiant teritoriją dengusiam ledynui. Varduvos ledyninio liežuvio plyšiais plūdo tirpsmo
vandenys su nešmenimis. Viename plyšių, dabartinėje
ozo vietoje, šie srautai suklostė riedulius, gargždą, žvirgždą ir smėlį. Ledui visiškai ištirpus, šis ištęstas pylimas išliko iki šių dienų, tačiau dabar įspūdingiausia šiaurinė
ozo dalis sunaikinta čia kelis dešimtmečius nelegaliai
veikusiame karjere kasant žvyrą. Šioje kasimvietėje išlikusios sienelės leidžia susipažinti su viršutinės ir, matyt,
vidurinės ozo dalies geologine sandara, kuri yra būdinga
tipiškiems ozams: įvairiai susisluoksniavę žvyro ir įvairaus
rupumo smėlio sluoksniai, pasitaiko įvairaus dydžio riedulių. Ties aukščiausia (21 m aukščio) karjero sienele dar
nenukastos ozo dalies aukštis 15–16 m, todėl šioje vietoje ozo stomuo arba „šaknys“ yra ne mažesniame kaip
5 m gylyje nuo ozo šlaitų papėdžių.
Gardų ozo būklė ir jos vertinimas
Gardų ozo pietinės dalies gūbrių paviršius technogeniškai paveiktas: užstatytas Žemaičių Kalvarijos miestelio
pastatais, kitais statiniais bei dirbama žemė. Nuo miestelio maždaug iki ozo vidurinės dalies ozu ir jo šlaitais
nutiestas kelias, vedantis link Šarnelės. Nuo vidurio iki
pat karjero šiaurinėje dalyje ozas labiau apaugęs mišku.
Už šio karjero į šiaurės vakarus rekultivuotoji karjero dalis
apsodinta mišku.

Gardų ozo pažintinis takas

Gardų ozo pažintinis takas įrengtas didžiausiame ir
įspūdingiausiame Žemaitijoje Gardų oze. Tai geomorfologiškai ypatinga, viena raiškiausių Lietuvoje reljefo
formų.
Keiminis kraštovaizdis. Vyrauja atvirų erdvių kraštovaizdis su keiminėmis, panašiomis į duonos kepaliukus,
kalvomis. Tai kalvotosios Žemaitijos šiaurės vakarinė dalis. Ledyno ir poledynmečio sudėtingi procesai suformavo banguotą, vaizdingą, mozaikišką reljefą.
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas)
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© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2010 m.
© Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 2014

Automobilių
stovėjimo aikštelė
Tualetas
Informacija
Regykla
Pėsčiųjų takas

1 km ilgio pėsčiųjų takas yra Žemaitijos nacionaliniame parke, už 4,4 km nuo
Žemaičių Kalvarijos miestelio ir už 25,6 km nuo Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijos lankytojų centro Plateliuose. Takas yra nužymėtas nuorodomis.
Tako danga: žvirgždas.
Koordinatės: 375418, 6223524 (LKS) arba 56.129301, 21.996009 (WGS).
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Šarnelės ozas

Gamtos paveldo objektas

SRM sukurtas pagal SEŽP skenavimo duomenis © NŽT prie ŽŪM, 2010

Šarnelės (Šrn) kalvota moreninė dubuma plyti Ž. Kalvarijos apylinkėse, Gardų ozo padalinta į vakarinę ir rytinę
dalis. Nuo Ž. Kalvarijos į šiaurės rytus plyti smulkiai kalvotas moreninis reljefas. Kalvų aukštis – 3–5 m, o smulkios uždaros tarpukalvių daubos – užpelkėję. Smulkiai
kalvotas moreninis reljefas vyrauja, žiūrint į vakarus bei
pietvakarius nuo Gardų ozo. Tačiau čia neretos vidutinės
lėkštos kalvos, pasitaiko keiminio tipo (iš smėlio supiltų)
kalvų, o platūs tarpukalvių pažemėjimai, iškloti įvairaus
grūdėtumo durpingu smėliu, rodo juose poledynmetyje telkšojus seklius laikinus ežerėlius. Tarpukalvių limninių lygumų paviršius yra 116–118 m absoliučiame aukštyje, o virš jų iškilusios moreninnės kalvos yra 8–10 arba
10–15 m aukščio.
Nuo miestelio į vakarus esančioje plokščioje smėlingoje
limnoglacialinėje lygumoje sau slėnį (šiandien – kanalą)
graužiasi Varduva. Ši prieledyninio baseino lyguma yra
net 30 m žemiau (113-114 m abs. a.), negu Ž. Kalvarijos bažnyčią laikanti viena iš Gardų ozo keteros kalvų
(145,6 m abs.a).

Tolimiausiame šiaurvakariniame Varduvos dubumos pakraštyje (žvelgiant nuo Ž. Kalvarijos kalvų) plyti Paparčių
(Ppr) keimų ir ozų laukas. Vidutinės lėkštašlaitės keiminio
tipo kalvos ir jų masyvai virš pelkėtos ežerinės lygumos
iškyla 8–15 metrų. Tarp kalvų rasime keletą tarpinio tipo
pelkių, yra aukštapelkių.
Dešifruojant stambaus mastelio aerofotonuotraukas, paviršiuje kontūruoti keli klasikinės „slieko“ formos ozai. Gražiausias ir ilgiausias iš jų yra Šarnelės ozas su Šarnelės (Švedų) piliakalniu, supiltu aukštame pietiniame ozo gale (žr.
žemėlapį). Ozo ilgis – 930 m, plotis – 60–90 m, aukštis –
8–10 metrų. Ozą kerta Ž. Kalvarijų –Barstyčių kelias. Netoli
kelio ant ozo esančioje apleistoje negilioje žvyrduobėje
atsidengia smėlio ir žvyro nuogulos, sudarančios viršutinę
ozo dalį. Ozas turi tęsinį– smulkų 300 m ilgio ozą, vingiuojantį šiauriau pagrindinio. Dar viena ozą primenanti forma
dešifruota jau už ŽNP ribų Dagių miške.
Guobytė R. Žemaitijos nacionalinio parko kvartero geologinisgeomorfologinis žemėlapis M 1:20000. – Lietuvos geologijos tarnyba
Vilnius. – 16 p., 8 pav.; 1 graf. dok., 1 d., CD. – 2004

Šarnelės krašto senoji praeitis
Vietovardis Šarnelė yra hidroniminės kilmės. Istorinėje medžiagoje bei kituose šaltiniuose nurodomas Šarnelės upelis, tekantis iš šiaurės vakarų pusės nuo Dagių miško pro
piliakalnį į pietus ir įtekantis į Varduvos upę. Seniau, prieš
sovietmetyje įvykdytą totalinę šių vietų melioraciją, Šarnelės upelis įsiliedavo į poledynmečio Ertenio ežerą, per
kurį pratekėjo Varduva. Iš seniausių laikų mus pasiekiantis
vietovardis turi tiesioginę sąsają su čia gyvenusiais bajorais
Šarneliais. Galimas dalykas, kad iš lietuvių šernas, šarnas kildinamas vietovardis turi su šiuo gyvūnu ne tik kalbinį, bet
ir gilesnį kultinį ryšį.
Žmonių apsigyvenimo Šarnelėje pradžia sietina su poledynmečio laikotarpiu. Senųjų gyventojų naudotasi Varduvos ledyninio liežuvio dubumoje susidariusio reljefo ir
gamtos teiktais privalumais. Miškingose kalvose ir keimuose (vietovei būdingas ledynmečio darinys) nestigo medžiojamų gyvūnų ir žvėrių, o sekliuose tarpukalvių ežerėliuose
ir upeliuose veisėsi vandens paukščiai, buvo gausu žuvų.
Seniausia Šarnelėje archeologų tyrinėta žmonių gyventa vieta yra akmens amžiaus – neolito laikotarpio, stovyklavietė pietinėje bajorkaimio dalyje, prie Varduvos upės
ištakos iš Ertenio ežero. Šarnelė pasižymi archeologiniais
radiniais, atsitiktinai aptiktais įvairiose kaimo vietose. Tačiau
daugiausiai archeologinių radinių randama Šarnelės kuršių
laikotarpio piliakalnio aplinkoje. Gyvenvietė buvo tyrinėta
archeologų R. Rimantienės ir A. Butrimo. Konstatuota tuo
metu Šarnelėje gyvenus Ankstyvųjų virvelininkų kultūros
žmones su jiems būdingais išgyvenimo šaltiniais, užsiėmimais, pastatais ir kitais gyvensenos bruožais. Esama minčių,
kad tai būta polinės gyvenvietės.
Ozas
Piliakalnis įsikūręs ant ozo, geologų priskiriamo klasikiniam
„slieko“ formos analogiškų darinių tipui: „Gražiausias ir ilgiausias yra Šarnelės ozas su Šarnelės (Švedų) piliakalniu,
supiltu aukštame pietiniame ozo gale. Ozo ilgis – 930 m,
plotis – 60–90 m, aukštis – 8–10 metrų“1. Ozui vietos žmonių suteiktas Ilgakalnio pavadinimas.
Archeologija
Pastaraisiais metais atsitiktinius ir kuklius ankstesnių žvalgomųjų ekspedicijų eksponatus papildė nauji 2006 m. radiniai. Vykdant Žemaičių Kalvarijos–Barstyčių kelio rekonstrukcijos darbus išaiškintas turtingas kultūrinis sluoksnis su
židiniais, įvairia keramika, geležies gargažėmis bei kitomis
gamybos ir buities liekanomis. Žurnalistų sensacingai paskelbta, kad čia, o ne Žemaičių Kalvarijoje, spėjama buvus
tikruosius Gardus. Nors dalis kultūrinio sluoksnio buvo
sunaikinta jau seniau, tiesiant Žemaičių Kalvarijos–Bars1
GUOBYTĖ R. Žemaičių aukštumos šiaurinės dalies paviršiaus
geologija ir geomorfologija. Iš: Kultūrinio landšafto raida Žemaičių
aukštumoje. VDA darbai 34. Vilnius, 2004, p. 17.

Šarnelės apylinkių keimai Varduvos moreninėje kalvotoje dubumoje

tyčių kelią, tyrėjų, vadovaujamų archeologo Broniaus Dakanio, lūkesčiai pasiteisino su kaupu – buvo atrasta nauja
gyvenvietė. Archeologas rekomendavo Šarnelės upelio ir
jo kairiojo intako kalvelėje išaiškintą nežinomą papėdės
gyvenvietę įrašyti į LR nekilnojamų vertybių registrą. Ištirtas bendras apie 200 m2 plotas. Pagal aptiktą grublėtąją
bei žiestą keramiką gyvenvietė datuojama I tūkst. antrąja
puse–II tūkst. pradžia. Radiniai liudija šalia pilies, minėto ozo
vidurinėje dalyje, buvus gana didelę ilgaamžę gyvenvietę,
gamybos ir amatų centrą. Ilgakalnio šiaurės vakarų dalyje,
manoma, buvus ir pagonybės kulto vietos. Iki pilno pilies
komplekso betrūktų kapinyno.
Istorija
Šarnelės pilis, kaip administracinis teritorinis vienetas, greičiausiai buvo pavaldus Kuršo Ceklio žemės Gardų pilies
apygardai. Kuršių krašto gilumoje buvęs Šarnelės pilies
kompleksas ekonominiu atžvilgiu buvo pakankamai uždaras su vyraujančiais natūrinio ūkio bruožais. Remtasi pagrindinai vietiniais žaliavų ir žmonių resursais. Šiaurinėje teritorijos dalyje gyvenę laukininkai buvo ne tik parankinė darbo
jėga (pilies, kelių, pelkių grindimo ir kt. darbams) ir papildomi kariai, bet svarbiausi to meto žemės ir miško produktų
gamintojai. Laukininkai priklausė socialiniam sluoksniui,
kuris ilgainiui evoliucionavo į pagrindinę žemdirbių masę –
valstiečius. Pietinėje dabartinės Šarnelės dalyje – keiminių
moreninių kalvų masyve, gyventa kiemininkų. Šie kūrėsi
kalvose, apsigynimui tinkamose vietose, kurių toje Šarnelės dalyje yra pakankamai. Gyventa kelių kartų šeimomis
iki 20–40 asmenų, turėta įvairių ūkinės, gyvenamos ir kitokios paskirties pastatų. Tokias kiemininkų gyventas vietas
dar galima lokalizuoti ir mūsų laikais. Kiemininkai tarnavo
pilies feodalo administracijoje, sudarė jo karinių pajėgų
branduolį (riterių luomo užuomazga). Visuomenėje užėmė
aukštesnę socialinę pakopą nei laukininkai. Istorinėje literatūroje nurodoma, kad Lietuvoje iki XVI a. kiemininkais buvo
vadinami bajorai – kaimo savininkai. Prof. V. Žulkaus kuršių
laikmečio rekonstrukcinių tyrimų rezultatai sustiprina išvadas: „Kurše paplitusių kaimų tipai – laukas, kaimas ir kiemas
dar egzistavo apie 1400 m. Vėliau jie transformavosi, o pavadinimai laukas bei kiemas išnyko. Valstiečių apgyventus
laukus ilgainiui imta vadinti kaimais. Dalis kiemo tipo gyvenviečių nuo XV a. virto dvaro, bajoro sodybomis ir pradėta vadinti dvarais. Kovų su kryžiuočiais laikais aptariama
Ceklio žemės dalis virto dykra.
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Vytauto Mačernio gimtinė

V. Mačernis gimė 1921 m. birželio
5 d. Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Jis mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje ir Telšių gimnazijoje,
kurią baigė 1939 m. Tų pačių metų
rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studijavo anglų k. ir literatūrą.
1940 m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1941 m. metė anglistiką, perėjo
į filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo
1943m. Vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą, V. Mačernis grįžo į tėviškę ir gyveno iki 1944 m.
Poeto biografai teigia, kad Didžioji V. Mačernio poezijos
dalis gimė būtent čia: iš 209 mums žinomų eilėraščių
apie 200 sukurta Šarnelėje.
1944 metų spalio 7 dieną Žemaičių Kalvarijos pakraštyje
važiuojant vežimu į jaunuolio galvą pataikė atsitiktinė
artilerijos sviedinio skeveldra. Namiškiai žuvusiojo į kapines nevežė, o palaidojo netoli namų ant Žvyrinėlio kalnelio. Vytautas Mačernis palaidotas laikinai, – vežti į Žemaičių Kalvarijos kapines neleido miestelį užėmę rusai
kariškiai, tačiau poeto palaikai vėliau nebuvo perlaidoti,
taip ir liko gulėti tėviškės kalnelyje. Kelią prie kapo rodo
dvi meniškos rodyklės, o mėgstamiausiose jo vietose iš
žemės žvelgia „Akmeninės vizijos“ (meistras – V. Raštikis).

Pirmosios V. Mačernio poezijos knygos buvo išleistos ne
Lietuvoje. Pokario metais Romoje pasirodė „Vizijos“ (1947
m., spaudai parengė Vytautas Saulius), praėjus keliolikai
metų Čikagoje išleista „Poezija“ (1961 m., redagavo Kazys Bradūnas). Lietuvoje pirmą kartą V. Mačernio eilėraščiai oficialiai publikuoti tik 1966 metais „Poezijos pavasario“ almanache. Konstantinui Bružui atėjo į galvą mintis
Šarnelėje įprasminti V. Mačernio atminimą. „Akmeninių
vizijų“ idėją įgyvendino meistras iš Sedos Vladas Raštikis. Septyniose Šarnelės kaimo vietose žemėje įspaustos
akmens plokštės su įrašais. Pirmoji plokštė yra prie buvusios Šarnelės mokyklos, antroji – ant piliakalnio, kur
poeto brolis Vladas, išeidamas į savanorius, 1938 metais
šventė išleistuves, trečioji – prie šeimos pamėgto ežero,
ketvirtoji – poeto tėviškėje (čia įamžinti senelis Kazimieras, tėvas Vladislovas, motina Elžbieta ir vaikai Vladas,
Vytautas, Valerija, Juozas, Aloyzas, Jonas, Antonijus ir jų
senolė), penktoji – ant girios kalno, šeštoji – sodyboje,
septintoji – Žvyrinėlyje.
Simboliška, kad poeto tėviškėje tebegyvena jo sūnėno –
taip pat Vytauto Mačernio – šeima. Kartu su mokiniais ir
bendruomene V. Mačernio eilėraščių skaitymuose dalyvauja poeto garbaus amžiaus sesuo Valerija, gyvenanti
Žemaičių Kalvarijoje, kol leido sveikata – ir brolis Juozas
iš Gintališkės, taip pat – ir jaunesnės Mačernių kartos
atstovai.

Vertingiausia V. Mačernio kūrybos dalis – eilėraščių ciklas
„Vizijos“. Šį ciklą galima vadinti savotiška dvasine poeto
autobiografija, kurioje autoriaus apmąstymai mainosi su
jo regėjimais. Pats V. Mačernis nesuspėjo išleisti nė vienos savo knygos, nors rankraščius kaupė ir, tikėtina, tam
ruošėsi. Jo kūrybą persirašinėdavo kiti, ir tie nuorašai jau
buvo pasklidę po Lietuvą dar iki poeto mirties.

Pirmoji vizija

„Ir aš matau gimtinį šiaurės kelią…“ – pirmosios
Šarnelės mokyklos vieta.
Antroji vizija

„Pasilenkiu prie žemės ir stebiu…“ – Piliakalnis.
1938 metai – Vytauto brolis Vladas savanoriu išeina
kariuomenėn. Ant piliakalnio išleistuvės.
Trečioji vizija

„Aš pažvelgiau į tėviškės laukus…“ – Mileikos ežeras,
mėgstamiausia Vladislovo Mačernio šeimos vieta.
Akmeninės plokštelės su eilėraščiais mini poeto gimtąsias vietas

Ketvirtoji vizija

„Didžiajam kambary prie stalo…“ – poeto tėviškė.
Penktoji vizija

„Laukuose degė saulė…“ – gandralizdis miške ant
girios kalno.
Šeštoji vizija

„Sodybą gaubė vasaros šilta naktis“
Septintoji vizija

„Tiktai giliam vidunakty…“
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Mačernio šaltinis

Vandens fizikinės savybės

Koordinatės (LKS)

372193; 6218298

Tipas

Krintantis erozinis

Režimas

Nuolatinio veikimo

Vandeningumas
Turistinė vertė
Sinonimai

Neįvertintas



—

Adresas
Jazdauskiškių km., Ž. Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Žemaitijos NP šiaurės rytinėje dalyje įsteigto Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio V pakraštys. Šaltinis yra apie 1,8–2 km
į PR nuo Gegrėnų gyvenvietės centrinės dalies, kitame
(PR) priešingame ar tolimesniame nuo jos Piliakalnio miško pakraštyje.
Aplinka
Mačernio šaltinis atsiveria pakankamai aukštai (167 m NN),
lėkštėjančiame nuo 170 m NN altitudės stambios plokščiakalvės PR šlaite. Gruntinio vandens srautas šaltiniuotos
ištakos židinį pasiekia iš ŠV pusės ar iš vandeniui laidžios
plokščiaviršės kalvos gilumos, kur ta pačia kryptimi nuo jo
už 220 m ir 500 m miškas slepia dvi 181,6 m NN ir 180,6 m
NN aukščio viršūnes. Versmė žemiau jų apie 15 m. Šaltinis
yra PR plokščiakalvės pakraštyje (šlaite) prie baigiančio užželti miško keliuko ir keliais metrais žemiau šlaito laikomos
jo sankasėlės.
Šaltinį supa retas baltalksnių miškelis su krūmais (miško
pakraštys). Aukščiau šlaituose ir jo mitybos srityje auga išlakesnis mišrus miškas (eglė, beržas, pušis). Jis liejasi kiek
išlinkusiame ir „kuprotame“ nedideliu išnašų kūgiu šlaitelyje, kurio apačia apaugus žolynais. Aplink kaptuotą versmę
nuslinkęs nedidelis ir plonas nuobirynas (susijaukti molingas smėlis, priesmėlis su akmenukais ir padurpėjęs puveninis miško juodžemis). Aplink kaptuotą versmę nuslinkęs
nedidelis ir plonas nuobirynas (susijaukti molingas smėlis,
priesmėlis su akmenukais ir padurpėjęs puveninis miško
juodžemis).

Rekognoskuotės metu (2012-09-12) šulinėlyje besirenkantį vandenį išmatavus mobiliu matuokliu jis buvo 9,4 °C
temperatūros, silpnai šarminis (pH – 7,43–7,46). Savitasis
elektros laidis (SEL – 456–465 µS/cm), vandens oksidacinis ir redukcinis potencialas (Eh = +160 mV), deguonies
kiekis (O2 = 3,04 mg/l). Pagrindinė vandens ištaka iš perplautų fliuvioglacialinės kilmės smėlinių nuogulų, todėl jis
skaidrus, be kvapo ir skonio. Neturi kitokių užsistovinčio
vandens požymių.
Vandens cheminės savybės (2012 m.)
Šaltinio vanduo gėlas, turintis mažai mineralinių medžiagų. Ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija
428 mg/l. Jis santykinai kietas, pasižymintis nedideliu
karbonatiniu (5,38 mg-ekv/l), virinant lengvai pašalinamu, kietumu. Vandenyje aptikti nedidelis kiekis nitrato
(8 mg/l), nitritų ir amonio nėra. Jame labai nedidelis natrio
(4,5 mg/l) ir chlorido (9 mg/l) kiekis, nedaug organinės
medžiagos (permanganato skaičius 1,8 mg/l). Ištirpusios
vandenyje geležies neaptikta.
Cheminės sudėties formulė (ekv/%)

M 0,43

HCO3 89
T 9,4Q
Ca 79Mg18

Vandens tipas: kalcio, magnio hidrokarbonatinis vanduo.
Dabartinė būklė, kaptažas
Kaptuoto apie 1–1,2 m skersmens betoniniu rentiniu šaltinio – šulinio dugne iš birių fliuvioglacialinių (ftIIIbl) nuogulų
storymės pakyla vanduo. Rentinyje jis nusistovi beveik ties
žemės paviršiumi, o drėgnesniais periodais pakyla ir aukščiau. Tai rodo šlaitelio juodžemį išvagoję nedidelės (rekognoskuotės metu sausos) išgraužos. Aukštesnio pakilimo
metu jomis nuteka vandens perteklius, kylant vandens
lygiui šulinėlyje. Subėgęs šulinėlyje vanduo žemyn šlaitu išvestais vamzdžiais be siurblio, o tik savabėgiu pasiekia sausesniame papėdės įlomės krantelyje esančią sodybą. Kaip
sako jos ir šaltinio šeimininkai „vanduo nuo šaltinio namo
parbėga pats“.
Aprašė P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij, 2012
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Puokės akmuo

Gamtos paveldo objektas

Geologinis objekto aprašymas
Riedulys yra netaisyklingos pailgos formos, apzulintas
ir guli ilgąja ašimi šiaurės-pietų kryptimi. Jo matmenys
(virš žemės paviršiaus esančios dalies): aukštis – 3,6 m;
ilgis – 13,35 m; plotis – 7,53 m; didžiausia horizontali apimtis – apie 32 m.
Riedulį sudaranti uoliena – mikroklininis granitas su
skapolitu ir biotitu, rausvai rusvas, vidutingrūdis ir stambiagrūdis. Granito masėje ryškūs mikroklino blokiniai
kristalai, suaugę su stambiais kvarco grūdais ir žėručio
plokštelėmis, pasitaiko pegmatito gyslų, o riedulio pietiniame gale, kurio viršutinė dalis nuskaldyta, yra įsiterpusio juosvo vidutingrūdžio biotitinio plagiogranitogneiso
(1,0–0,5 m pločio juostos).

© http://www.openstreetmap.org/

Koordinatės (LKS)

X: 6230531 Y: 369446

Sudėtis

Mikroklininis granitas

Turistinė vertė
Sinonimai









Barstyčių , Barstyčių milžinas, Didysis

Tiriant mikroklininio granito su skapolitu ir biotitu šlifą, nustatyti
šie mineralai: mikroklinas (50 proc.), kvarcas (35–40 proc.), plagioklazas
ir skapolitas (kiekvieno po 10 proc.), biotitas (5 proc.), muskovitas, rūdiniai;
kristalinių grūdelių dydžiai: mikroklino – 12 mm, kvarco – 6 mm, skapolito –
< 5 mm, plagioklazo – 2.,5 mm, struktūra – granoblastinė su metasomatinės
struktūros elementais (mikroklinas ir skapolitas keičia plagioklazą, mirmekitai),
vidutingrūdė ir stambiagrūdė; tekstūra – masyvi.
Tiriant biotitinio plagiogranitogneiso šlifą, nustatyti šie mineralai:
plagioklazas (60–70 proc.), kvarcas (20–25 proc.), biotitas (10 proc.),
muskovitas, cirkonas; kristalinių grūdelių dydžiai: kvarco – 1–6 mm,
plagioklazo – 2–3 mm, biotito – 1–3 mm, muskovito – < 0,5 mm; struktūra –
granoblatinė, metasomatinė (kvarcas keičia plagioklazą), tolygiai grūduota,
vidutingrūdė; tekstūra – neryškiai gneisiška.
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Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios:
Bene 1956 metais buvo pradėta įdėmiau dairytis („kalti“
melioratoriai) į Puokės kaime, vienos sodybos sodo pakraštyje, nedideliu plokščiu apskaldytu paviršiumi iš po
žemės prasikišusį akmenį. 1957 metais melioratoriams
iš vieno šono plačiai ir giliau įsikasus, paaiškėjo, kad tai
beesąs labai stambus riedulys, tūnantis raudonai rudame riedulingame priemolyje. Tačiau dar ilgoką laiką šis
riedulys pragulėjo pusiau atkastas duobėje, kurioje pastoviai laikėsi subėgęs kritulių vanduo. Galų gale buvo
pasiryžta, melioratoriams padedant, riedulį iki pamatų
atkasti ir aplinką nusausinti taip,kad lankytojai galėtų šią
žemyninių ledynų atvilktąją dovaną apžiūrėti iš visų pusių. Šitaip ir padaryta.
Padavime sakoma, kad senovėje toje vietoje, kur dabar guli Puokės akmuo, buvusi senovės lietuvių pagoniška šventovė. Vienos neištikimos vaidilutės užrūstintas
dievas Perkūnas šią šventovę užvertė žemėmis, drauge
palaidojo ir stambųjį akmenį. 1990.03.31. „Valstiečių laikraštyje“ buvo paskelbta nauja išplėtota legenda, kurios
glaustas turinys yra toks.
Labai seniai, kai dar buvo vandeningos upės ir ežerai, o
visas kalvotas kraštas priminė gigantišką žydintį sodą,
kuriame visi žmonės ir gyvūnai buvo užsiėmę savo darbais, džiaugsmais ir rūpesčiais, pasirodė atėjūnų-žuvėdų
didžiulės valtys, ir kiekvienos jų priekyje stovėjo po grėsmingą slibiną. Iškart viskas paskendo liepsnose, liejosi
kraujas, žudynės vis nesiliovė. Žyniai prakeikė atėjūnus,
kruvinus jų darbus, šaukėsi dangaus keršto. Ir Perkūnas
išgirdo. Per dangų ir žemę nusirito drebinantis trenksmas,
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žaibai skaldė ir skandino valtis, plėšikai žuvėdai su sunkiais šarvais grimzdo į ežero gelmes. Galop audra pakėlė
ir ežerą, vėjas jį nusinešė su visomis valtimis. Užsirūstinęs
Perkūnas įkandin smarkiai žaibuodamas jas vis spardė,
nuo ko šios bematant suakmenėdavo ir, kūliais krisdamos, susmegdavo į žemę ar su debesimis nežinia kur išnykdavo. Dar kartais tie laivai iš praeities atbunda – mat,
užpuolikams žuvėdams neduoda ramybės jų padarytos
kruvinos piktadarybės. Iškilus iš po žemių didžiulėms
valtims, išsipučia šilkinės jų burės, suplevena vimpelai
stiebų viršūnėse, suūbauja pelėda, užgieda didysis Baršių
gaidys. Ir valtys pajuda, bet kelio atgal į savo kraštą taip
ir neranda. Seniau šitaip pasirodydavo ir Puokės akmuo,
oant jo sėdėdavo vienut vienas raguotas žmogus ir liūdnai skambindavo.Jo akmeninė valtis pasukdavo Laumių
ežero linkui, o nuo Gaidžių kalno pasigirsdavo laumių
choras. Valčiai išnykus paežerės krūmuose, Raganos kalne mėnesienoje pasigirsdavo pagiežingas piktžiugiškas
juokas: šokdavo raganaitės. Bet vieną kartą, staiga užgiedojus didžiajam Baršių gaidžiui, Puokės akmuo pargrįžęs nespėjo pasislėpti – liko išsikišusi jo viršūnė. Dabar
visą atkastą Puokės akmenį galima pamatyti labai pasikeitusį: be stiebo, be šilkinių burių, nors laivą jis vis dėlto
primena…
1997 m. Puokės akmuo įtrauktas į Lietuvos reprezentatyviausių geotopų sąrašą, sudarytą ProGEO / IUGS palaikomam GEOSITES projektui.
© Lietuvos geotopų duomenų bazė
(pagal A. Linčių, Geologijos institutas, 1999 m.)

Gėsalų geomorfologinis draustinis
Saugomos teritorijos

Valstybės saugomas Gėsalų geomorfologinis draustinis
įsteigtas 1992 m. tikslu išsaugoti išsaugoti Vakarų Kuršo
aukštumos moreninio kalvyno fragmentą. Draustinio
plotas 325 ha.
Viršilų akmuo
Valstybės saugomas kaip mitologinis yra Gėsalų draustinyje (KPD registre nuo 2001) Viršilų akmuo – natūralus
riedulys (akmuo pilkas stambiagrūdis granitas, netaisyklingo ritinio formos, maždaug 1,36 m ilgio R-V kryptimi
ir 1,34 m pločio, bei apie 0,6 m aukščio nuo dabartinio
žemės paviršiaus; akmens priekinėje, šiaurinėje pusėje
pritvirtinta betoninė lenta su išpieštais „Gedimino stulpais“, XIX a. pab. ant akmens pastatyta koplytėlė, kuri
1932 m. sudegė, vėliau 1949–1950 m. ji atstatyta o maždaug po 10 m. vėl sudeginta, dabartinė koplytėlė pastatyta 1989 m.

Viršilų akmens koplytėlė
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Pasakojimai ir padavimai apie Viršilų akmenį
Prie 100 metų malūnininkas Dominykas Intas per girią
vežė labai didelį akmenį savo vandens malūno užtvankai. Beveždamas įklimpo. Atėjus nakčiai, Intas susapnavo Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kuri pasakiusi, kad ant
akmens reikia pastatyti koplyčią (L. Kiauleikis. Koplyčia
ViršiltĮ girioje. Tiesa, 1989-06-22).
Netoli Latvijos sienos buvo statomas malūnas. Šitam malūnui statyti akmenys vežami iš visų pusių. V ežė akmenis ir iš pušyno pakraščio , kur dabar yra Liubinų sodyba.
Vežė su arkliais vežėčiose , bet ties ta vieta, kur dabar ko-

plytėlė, ėmė tas, pats didžiausias akmuo ir nukrito. Vyrai
buvo jau labai nuvargę ir to akmens negebėjo užritinti
ir nuvežti. Tą vakarą akmuo liko gulėti ten. Kitą dieną
vyrai vėl mėgino nuvežti tą akmenį, bet ir vėl nieko nepadarė . Akmuo liko ten gul ėti. Tuo metu Jakienės sesuo
buvo Amerikoje. Ten būdama susapnavo, kad Lietuvoje,
pušyne, yra akmuo ant kurio reikia pastatyti koplytėlę.
Pradžioje ji nekreipė į tai dėmesio, bet vėliau, grįžusi į
Lietuvą ir pamačiusi, kad tikrai yra tas akmuo, pradėjo
vykdyti sapno įpareigojimus (Gėsalų ir aplinkinių kaimų
enciklopedija. Gėsalai, 2001 , p. 64-65).
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Šmitos versmė

Gamtos paveldo objektas

Vandens fizinės savybės
Vanduo skaidrus, bespalvis, bekvapis, jo temperatūra 8 °C
(1989-04-25), 7,8 °C (1990-10-03) ir 8,5 °C (1999-06-17).
Vandens cheminė sudėtis
Bendra mineralizacija – 284,58 mg/l. Pagrindiniai komponentai (mg/l): Cl- – 5,3; HCO3- – 341,6; SO42-– 3; Na+ – 13,91;
K+ – 12,62; Ca2+ – 52,1; Mg2+ – 26,75. Kietumas (mg-ekv/l):
bendras – 4,8; karbonatinis – 4,4; pastovus – 0. Biogeniniai junginiai (mg/l): NO3- – 0.,1; NO2- – 0,01; NH4+ – 0,2;
P/PO43- – 0,007; Pbendras – 0,02; permanganatinė oksidacija – 0,4. Naftos produktų nerasta.
Šmitos versmės vandens cheminė formulė:

Geologinis objekto aprašymas
Orografinė padėtis. Šmitos versmė yra nedidelio bevardžio upelio giliame (kokių 5–6 m) ir palyginti siaurame
(kaip griova) slėnyje, šio upelio kairiajame krante (2,5 m
nuo vagos), kur susidaręs apie 15 m skersmens sufozinis
cirkas. Bevardis upelis iki šaltinio atiteka pasipildęs gruntiniu vandeniu per melioracinių drenų sistemą iš aplinkinių
laukų. Aukščio skirtumas tarp Šmitos versmės ir Guntinio upelio (vietinės erozijos bazės), į kurį už 170 m nuo
versmės įsilieja minėtasis bevardis kairysis intakas, sudaro
apie 4 m.
Versmės absoliutinis aukštis. Apie 35 m.
Versmės išeigos sąlygos. Šaltinis yra sutelktas, kylantis,
nemigruojantis. Jo duburys sufoziniame cirke turi ovalinę
formą su matmenimis: ilgosios ašies – 5,75 m., trumposios ašies – 4,5 m. Duburio dugnas nelygus, pasidengęs
smulkiu smėliu ir vietomis (pakraščiuose) turi dumblo.
Duburio dugno smėlis pastoviai, be didesnių pulsacijų
kunkuliuoja („verda“) keturiose vietose, kurių didžiausioji
turi 1,45 m skersmenį ir 1,15 m gylį (po matomu dugnu),
piltuvo formą; mažesnių kunkuliuojančių vietų skersmuo
sudaro 0,65–0,3 m skersmenį ir gylį iki 70 cm. Duburio dugno smėlį badant lazda, jis gurgžda.
Vandens gylis šaltinyje virš kunkuliuojančio didžiojo ploto
siekia 23 cm, kitur – iki 10 cm.
Vanduo iš Šmitos versmės didžiojo duburio į bevardį upelį patenka 4,8 m ilgio ir iki 1,05 m pločio tėkme.
Šmitos versmės debitas: D=11,81 l/s arba 1020,42 m3
per parą.

M 0.3

HCO3 97.6
Ca49.4 Mg25.4 Na13.2 K 12

Tai gėlas, vidutinio kietumo, pagal cheminę sudėtį hidrokarbonato kalinis-natrinis magnio-kalcio vanduo. Bendroji mineralizacija 325,0 mg/l.
Dujų išskyrimo reiškiniai
Retkarčiais iš šaltinio duburio dugno nuosėdų pakyla
smulkūs burbuliukai.
Versmės režimas, nuosėdos
Pagal vietinių gyventojų pasakojimus versmės režimas –
pastovus. 1989–1999 laikotarpiu stebėtas verdenių išmetamo smėlio keitimasis iš šviesiai pilkšvo į rudesnės
spalvos.
Versmės panaudojimas
Vanduo naudojamas gėrimui, šaltinis su aplinka – kaip
poilsio zonos objektas. Šmitos versmė – geologijos specialybės studentų praktikos objektas.
Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios.
Šaltinis yra pavadintas pagal gretimoje sodyboje seniau
gyvenusio Šmitos, kuris gražiai tvarkė, prižiūrėjo, pavardę.
1998 m. Šmitos versmė įtraukta į Lietuvos reprezentatyviausių geotopų sąrašą, sudarytą ProGEO / IUGS palaikomam GEOSITES projektui.
© Lietuvos geotopų duomenų bazė
(pagal A. Linčių, Geologijos institutas, 1999 m.)

MOSĖDIS
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KAŠTONAS, Algio Reliugos kaimo turizmo
sodyba
Adresas: Kaštonų g. 2. Tel. (8-616) 14650
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Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Adresas: Salantų g. 2, Mosėdis. Tel. (8-440) 76291
BILIETŲ KAINOS: suaugusiems 3 EUR/10,36 Lt, moksleiviams, studentams, senjorams 1 EUR/3,45 Lt (pateikus dokumentą). Neįgaliems
nemokamas (pateikus neįgalumą įrodantį dokumentą). Įėjimas
nemokamas ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Mosėdžio istorija
Dvaras ir miestelis

Mosėdis viena iš seniausių Žemaičių žemės
gyvenamųjų vietovių, įsikūręs prie Bartuvos
upės. Per miestelį vingiuojanti Bartuva įteka į
Liepojos ežerą (Latvijos teritorijoje ši upė vadinama Barta).
Pirmą kartą Mosėdžio vardas paminėtas
1253 m. kalavijuočių ordino ir Rygos vyskupo žemių dalybų dokumentuose. Tada čia buvo
didžiuliai miškai. Pagoniški laužai Mosėdžio apylinkėse,
Šilalės kaime, deginti dar ir XV–XVII a. Iš vakarų pusės prie
čia buvusios apeigų vietos per pelkes žemaičiai buvo nutiesę kūlgrindą.
1544 m. Žemaičių vyskupas, Vaclovas Viežbickis, Mosėdyje pastatė pirmąją medinę bažnytėlę, suteikė parapijos teises. Apie 1660 m. prie Mosėdžio dvaro pradėjo
kurtis miestelis. 1659–1660 m. švedai gerokai apnaikino
Mosėdžio dvarą, miestelį ir apylinkes. Karo metais žuvo
nemažai mosėdiškių. 1702 m. balandžio 25 d. karalius
Augustas II, vyskupo J.Keršenšteino prašomas, Mosėdžiui
suteikė prekyvietės teises, gyvenvietėje leido rengti muges. 1769 m. Mosėdis gavo turgaus ir trijų prekymečių
privilegiją. 1783 m. Mosėdyje buvo baigta statyti nauja
Romos katalikų bažnyčia, išlikusi iki mūsų dienų, kurioje
1850 m. konsekravo vyskupas Motiejus Valančius.
XIX a. vid. Mosėdyje nuolat gyveno keturi kunigai, o bažnyčios žinioje tuo metu buvo net 22 valakai žemės su
baudžiauninkais.
1822 m. įsteigta Mosėdžio mokykla.
1831 m. sukilime prieš rusus dalyvavo apylinkės dvarininkai ir dalis baudžiauninkų. 1848 m. kovo 21 d. Telšių
apskrities viršininkas kreipėsi į gubernatorių, prašydamas atsiųsti į kai kuriuos dvarus rusų kariuomenės, kur
„jau iš anksčiau reiškėsi nepaklusnumo dvasia“.
Vyskupo M. Valančiaus rūpesčiu atgaivinta ir 1853 m. ją
lankė 49 mokiniai, daugiausia berniukai. Mokykla buvo
„žemaitiškai-katalikiška“: mokyta lietuviškai tikybos dalykų, katekizmo ir lietuviškai skaityti ir rašyti.
1867 m. įsteigta Mosėdžio valdinė pradžios mokykla. Tuo
laiku visi dalykai čia buvo dėstomi rusų kalba. Lietuviškai
tikybos dalyką dėstė kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, 1895–1897 m. Mosėdžio vikaru dirbęs kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Tačiau, rusų verčiamas Mosėdį paliko. XX a. pradžioje mokyklą lankė 90 mokinių.
Tautinis lietuvių atgimimas Mosėdyje prasidėjo XIX a.
pirmoje pusėje. Jį stiprino ir ugdė knygnešiai, kai kurie
dvasininkai, ypač nuo 1890 m. čia gyvenęs kun. Kazi-

mieras Pakalniškis (rašytojas – Dėdė Atanazas). 1895–1897 m. vikaru buvo kun. J. Tumas
-Vaižgantas, visomis išgalėmis lietuvišką veiklą stiprino. Čia gyvendamas įsteigė ir slapta redagavo „Tėvynės Sargą“. 1896 m. įsteigė
Blaivybės draugijos skyrių ir bandė jį legalizuoti, tačiau J. Tumo-Vaižganto sukelta blaivybės akcija tebuvo laikina; vėliau Mosėdžio
degtinės monopolio parduotuvė gaudavo
kasmet 15.000 rb. pajamų. Tai buvo didelė suma.
Tas pats J. Tumas-Vaižgantas, suorganizavęs lietuviškos
spaudos platinimą, turėjo ir daugiau skaudžių pergyvenimų. Visą laiką buvo policijos priežiūroj. Mosėdiškiai aktyviai dalyvavo 1905 m. priešrusiškame judėjime. Daugelis jų nukentėjo ir buvo rusų teisti. Nors rusai spaudė,
lietuviška veikla dar labiau pagyvėjo po 1905 m.
Carinės Rusijos laikais Mosėdis buvo valsčiaus centras,
priklausė Telšių apskričiai. 1908 m. balandžio 15 d. suruoštas pirmasis lietuviškas vakaras; nuo to laiko vakarai
ruošiami ir dažniau. 1909 m. jau buvo bažnytinis choras,
knygynėlis, blaivybės draugijos skyrius, skaitykla. Mosėdžio parapijoje buvo apie 10 tūkstančių nuolatinių gyventojų. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai mosėdiškiai
buvo aktyvūs. 1918 m. gale sudarė parapijos (valsčiaus)
komitetą ir aktyviai dalyvavo Lietuvos atstatymo darbe.
Nepriklausomybės metais Mosėdis liko valsčiaus centru
ir priklausė Kretingos apskričiai. 1923 m. buvo 116 namų
ir 685 gyventojai.
1923 m. Mosėdžio apylinkėse vietos gyventojų kalbą
užrašinėjo kalbininkas Kazimieras Būga. 1939 m. apie
800 gyventojų.
Antrojo pasaulinio karo metais nacistai suėmė ir nužudė
didžiąją dalį nespėjusių pasitraukti Mosėdyje ir jo apylinkėse gyvenusių žydų tautybės žmonių. Pati gyvenvietė
karo metu nedaug nukentėjo. Po antrojo pasaulinio karo
Mosėdžio apylinkėse aktyviai veikė Mosėdžio partizanai.
1959 m. Mosėdyje buvo 649 gyventojai.
1962 m. birželio 6 d. Mosėdį ištiko didelis gaisras, kurio
metu išdegė gera dalis miestelio, jų tarpe kolūkio kontora, vaistinė, daugelis kolūkiečių bei miestelėnų pastatų.
Karštą vasaros dieną ugnis taip greitai išsiplėtė, kad iš
laukų atbėgę kolūkiečiai terado rūkstančius savo namų
pamatus. Sudegė 28 gyvenamieji namai, 5 visuomeniniai pastatai, 32 ūkiniai trobesiai; nuo ugnies pavyko išgelbėti tik rytinius ir vakarinius Mosėdžio pakraščius. Po
gaisro (iki 1966 m.) Mosėdis šiek tiek atsistatė.
1979 m. Bartuvos upės slėnyje gydytojas Vaclovas Intas
įkūrė Respublikinį unikalių akmenų muziejus.
Informacija parengta pagal tinklapį http://www.akmenumuziejus.lt/

Vaclovas Intas

Gimė Vaclovas Intas 1925 metais lapkričio 14 dieną Skuodo rajone Kivylių kaime. Vaciukas savo džiaugsmais ir atradimais dalinosi su dviem už save vyresniais broliais Stasiu,
Juozu, Jonu ir jaunėliu Pranu. 1946 metais šeimą užgriuvo
skaudi netektis, staiga nuslinkus karjero šlaitui ir pasibaidžius arkliui žuvo tėvas.
Tais pačiais metais Vaclovas Intas įstojo į Klaipėdos Žemės
ūkio mokyklą. 1949 metų rudenį Vaclovas išvyko mokytis į Kauno Valstybinį Vytauto Didžiojo universitetą, vėliau
perorganizuotą į medicinos institutą. 1955 metais grįžo į
Skuodo ligoninę, kur buvo paskirtas dirbti vidaus ligų skyriaus vedėju. 1957 metais paskirtas dirbti Mosėdyje.
Tada ir prasidėjo didieji darbai. Rankomis buvo iškasti nemaži tvenkiniai, tačiau vanduo juose nesilaikė. Teko jų dugną iškloti ką tik pradėta gaminti polietileno plėvele-tai
buvo pirmas toks bandymas Lietuvoje. Pavyko jis sėkmingai, nes viskas buvo detaliai ir kruopščiai apskaičiuota.
Tvenkiniuose neužilgo sužydo viena geriausių įvairiaspalvių vandens lelijų kolekcijų, plaukiojo paukščiai. V. Into
gyvenamoji sodyba, priminė atogrąžas. Taigi, Mosėdyje
niekas taip nedarė kaip, naujasis daktaras, nors čia visada
būdavo ir daugiau mokytų žmonių...
1962 metų birželį vienu atsikvėpimu gaisras nušlavė visas
42 miestelio centrą bei seno vandens malūno tvenkinio
pakrantes aptūpusias trobeles. Atsiradusią griuvėsiais
ir nuodėguliais užverstą atšlaitę, gydytojo Vaclovo Into
iniciatyva nutarta paversti skveru, žymiems krašto žmonėms, bei įvykiams įamžinti. 1965 m. apdovanotas garbės
raštu už aktyvų gamtos apsaugos idėjų populiarinimą. Už
nenuilstamą triūsą puošiant Mosėdį, skiepijant gyventojams meilę tvarkai, grožiui, Vaclovas Intas 1968 metais
apdovanotas Visasąjungine Liaudies Ūkio Pasiekimų Parodos sidabro medaliu.
1971 metais pradėta užtvankos statyba ant Bartuvos
upės. Darbai tęsėsi du metus, kartu buvo atnaujintas ir
senasis malūno tvenkinys, sustumtos kelios salos vandens paukščių perėjimui. Virš 50 ha išsiliejęs tvenkinys
pavadintas „Gulbių ežeru“. Per du metus buvo pasodinta
keletas tūkstančių medelių ir krūmų iš V. Into asmeninio
medelyno. Prieš patvenkiant tvenkinius, iškilesnėse dugno vietose, prie salų pasodinta apie 700 vandens lelijų,
lūgnių, kurias išaugino iš sėklų gydytojas. Po kiek laiko didysis Mosėdžio tvenkinys V. Into iniciatyva įteisintas kaip
vandens paukščių draustinis.
1972 metais upės vagos apsuptoje lankoje prasidėjo darbai, kuriems vadovavo gydytojas V. Intas. Statė akmenis
lauko ekspozicijoje lygiai taip, kaip kalnuose nuo šlaitų
juos išbarstė gamtos jėgos. Akmenys vis keliavo į Mosėdį.
Jų buvo pargabenta apie 20 000. Visą kuriamą parką apsupo apie 400 m. ilgio, 0,7 m. aukščio akmeninė krautinė
tvora.

•

1977 metais jam suteiktas Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Žymūno vardas.

•

1978 metais po visapusiškos rekonstrukcijos ir remonto pagarbia praeitimi atgijo ir vandens malūnas. Akmenų garbinimo banga iš Mosėdžio persirito per visą Respubliką ir už jos ribų.

•

1979 m. vasario 26 d. atsižvelgiant į parko populiarumą, jo mokslinę, kultūrinę bei estetinę-turistinę
vertę buvo įsteigtas Valstybinio Gamtos apsaugos
komiteto Respublikinis unikalių akmenų muziejus.
Muziejaus direktoriumi paskirtas Mosėdžio ambulatorijos vyr. gydytojas Vaclovas Intas.

•

1984 m. pietiniame Bartuvos šlaite, 6,5 hektarų plote pradėtas sodinti parkas. Jame pasodinta virš 5000
medelių ir krūmų. Gamta, žmogus, menas susiliejo į
vieną visumą...

•

1987 m. Indijos Respublikos gamtos apsaugos draugija suteikė Draugijos nario vardą.

•

1988 m. minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną
V. Intui suteiktas Nusipelniusio gamtos apsaugos
darbuotojo vardas.

•

1994 m. suteikta V.Adamkaus vardo premija.

•

1997 m. suteiktas Skuodo raj. Garbės piliečio vardas
ir įteiktas Skuodo garbės piliečio ženklas.

•

1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio Ordinu.

•

2005 m.atsižvelgiant į muziejaus įkūrėjo nuopelnus
aplinkos apsaugos srityje muziejui suteiktas Vaclovo
Into akmenų muziejaus vardas.

•

2007 m. lapkričio 19 d. Mosėdis neteko savo krašto
šviesuolio Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus įkūrėjo, „akmenų sodininko“, taip išgarsinusio
Mosėdį.

Žmonės V. Intą mini kaip reiklų ir griežtą gydytoją, paprastą ir nuoširdų žmogų.
Informacija parengta pagal tinklapį http://www.akmenumuziejus.lt/
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Salantų regioninis parkas
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Salantų regioninis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta
1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti Minijos, Salanto,
Erlos senslėnių ir jų apylinkių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parkas yra išsidėstęs Lietuvos šiaurės vakaruose, šiaurinėje Vakarų Žemaičių plynaukštės dalyje, ir užima 13 265 hektarų plotą.
šskirtinis Salantų regioninio parko bruožas – tundros
kraštovaizdį primenantys riedulynai – kadagynai. Čia
auga didžiausias Lietuvoje kadagynas, taip pat, storiausias ir seniausias Lietuvoje kaštonas. Kraštovaizdžio savitumą, įvairovę padidina Kartenos ir Imbarės piliakalniai,
ant kurių stovėjo senosios kuršių pilys, Alkos kalnas, ant
kurio bene ilgiausiai Žemaitijoje kūrenta šventoji ugnis.
Neatsiejama regioninio parko kraštovaizdžio dalis – kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai. Parkas žinomas unikaliomis akmenų ekspozicijomis. Pirmoji jų – V. Into kolekcija.
Kraštovaizdis
Išskirtinis Salantų regioninio parko kraštovaizdis – paskutinio ledyno, dengusio Šiaurės Vakarų Lietuvą, palikimas. Ledyno tirpsmo vandens suformuotas žemės
paviršius išraižytas upių vagomis, slėniais. Nuo Erlos,
Salanto, Minijos upių slėnių viršaus atsiveria įspūdingos
panoramos. Ypač įspūdinga kilpomis vingiuojanti Minija. Jos slėnio šlaitai gausiai išraižyti raguvų pasižymi didele biologine įvairove.

Gyvoji gamta
Šauklių riedulynas pasižymi savita augalija ir gyvūnija
bei didžiausiu Lietuvoje kadagynu. Minijos gamtiniame
rezervate, plačialapiais lapuočiais apaugusiuose šlaituose, stačiose atodangose, sraunioje upėje ir natūraliose
salpinėse pievose tarpsta didžiulė biologinė įvairovė. Tik
Salantų regioniniame parke galima išvysti patį storiausią
ir seniausią kaštoną Lietuvoje.
Kultūros paveldas
Senųjų krašto gyventojų kuršių pilimis didžiavosi Kartenos ir Imbarės piliakalniai, o ant Alkos kalno bene ilgiausiai Žemaitijoje kūrenta šventoji ugnis. Neatsiejama
regioninio parko kraštovaizdžio dalis – kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai. Akį traukia ornamentuotais kryžiais
išpuošta Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia ir varpinė, neogotikinė Salantų šventovė bei vienintelė Žemaitijoje bebokštė neobarokinė bazilikinė Kartenos bažnyčia.
Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos, istoriniai faktai,
asmenybės. Regioninio parko puošmena – Mosėdžio
miestelis – garsus daktaro Vaclovo Into sukurta unikalia akmenų ekspozicija. Nasrėnai – žymaus visuomenės
veikėjo, rašytojo, vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė.
Informacija parengta pagal tinklapį http://www.salanturp.lt/
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Šilalės kūlis

titas, raginukė, cirkonas; kristalinių grūdelių dydis: kalio
feldšpato – < 15 mm, plagioklazo – < 10 mm; struktūra – porfyriška (kalio feldšpatas, plagioklazas), poikilitinė
(„pripildyti plagioklazo“, kvarco intarpai raginukėje), kalio
feldšpatas mikropertitinis; tekstūra – masyvi.
Aplinkos būklė
Nuo plento Skuodas-Salantai prie Šilalės kūlio atveda
pro mašinų stovėjimo aikštelę ir per krūmyną (auga karklai, alksniai, lazdynai, yra ąžuolų, pušų ir kitokių medžių)
vingiuojantis žvyruotas keliukas, kuris apjuosia ir pačią
duobę su minimu stambiuoju rieduliu.

Geologinis objekto aprašymas
Riedulys turi apzulintą netaisyklingą pailgą formą.
Jo matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies):
aukštis – 3,66 m (šio aukščio apatinė dalis-maždaug
1,1 m – yra išryškėjusi atkasus riedulį ir tvarkant jo aplinką); ilgis – 7,48 m; plotis –5,4 m; didžiausia horizontali
apimtis –18.33 m.
Riedulį sudaranti uoliena – biotitinis-amfibolitinis granitas, vadinamas dar rapakiviu, rausvai rudas, porfyriškas,
gigantiško, stambaus ir vidutinio grūdėtumo, feldšpatų
ovoidai siekia 5–6 cm skersmenį. Tiriant šlifą, nustatyti
šie mineralai: kalio feldšpatas, plagioklazas, kvarcas, bio-
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Šauklių riedulynas

Į pietus nuo Šilalės kūlio maždaug už 150 m miškelyje
prie keliuko yra kitas mitologinis akmuo su dubeniu. Ties
juo stovi paminklinis stulpas, skelbiantis, kad šis riedulys
yra archeologijos paminklas.
Į vakarus nuo Šilalės kūlio (už palei krūmyną nusitęsusio
melioracijos griovio) plyti upelio erdvus slėnis su sukultūrintomis pievomis.

Valstybinis geologinis draustinis iki 1998 metų

Patenka į Salantų regioninio parko 2 172 ha ploto Šauklių
kraštovaizdžio draustinį (žr. žemėlapį, 24 psl.). Pastarasis
įsteigtas išsaugoti paskutinio apledėjimo Vakarų Žemaičių ledyninės plaštakos tirpsmo suformuotą reljefą su
būdingomis šiaurės-pietų kryptimi orientuotomis drumlinų tipo kalvomis ir eroziniais upelių slėniais; unikalius
Šauklių ir Kukalių riedulynus su savitomis augalų bendrijomis; saugomų augalų – vyriškųjų gegužraibių, stačiųjų
atgirių, saugomų riedulynuose augančių gūbriuotųjų
bei daugialakščių saitakerpių augavietes bei gausiausią
šiame regione tetervinų populiaciją.
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Nuo Stabo kūlio, einant palei žvyruotąjį keliuką, plento
Skuodas-Salantai linkui, už 16 m (šio keliuko pietinėje
pusėje) stūkso Šilalės dubenuotas akmuo-aukuras. Tai
archeologijos paminklas, kurį 1970 metais atkasė melioratoriai. Po jo aplinkos (7x9 m2 ploto) archeologinių tyrinėjimų paaiškėjo, jog šitoje vietoje yra buvusi pagoniška
šventykla (apeigavietė), susidėjusi iš židinio-duobės ir
greta įtvirtinto akmeninio aukuro.

Kulalių skaldyklos akmenynas

Kulalių skaldyklos akmenynas – valstybės saugomas
geologinis gamtos paveldo objektas (2001 m.), esantis
Šauklių kraštovaizdžio draustinyje, Kulalių kaime, yra
buvusi akmenų sprogdykla. Čia, į 0,5 ha ploto teritoriją,
vykstant melioracijos darbams iš aplinkinių laukų buvo
vežami surinkti stambūs akmenys, sprogdinami ir ruošiami skaldos gamybai. Nuo tada išlikę nesusprogdinti
įvairių raštų, dydžių ir formų rieduliai yra sukrauti į šešias,
100 m ilgio eiles (apie 3 180 riedulių). Riedulių dydis svyruoja nuo 0,36 (0,3x0,4x0,3) iki 3,66 (2,2x1,85x0,9) m3.

Šauklių riedulynas užima 82,3 ha teritoriją, kuri yra plataus, lėkštašlaičio nuosrūvos latako pelkėtas, krūmais ir
mišku apaugęs dugnas (banguota moreninė lyguma);
gausu riedulių, kuriuos prieš 12–13 tūkst. metų iš morenos išplovė nuo paskutinio pleistoceno ledyno tekėjęs tirpsmo vanduo. Riedulius ledynai atvilko iš Švedijos
(44 proc.), Alandų salų, Baltijos jūros dugno, Suomijos;
jų sudėtis: granitai (apie 48 proc.), gneisai ir migmatitai
(23 proc.), porfyrai ir porfyritai (15,7 proc.), diabazai, dioritai, gabrai ir kitos uolienos.

26

Užrašams

Informaciją parengė Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ©
S. Konarskio g. 35, 03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, el.p. lgt@lgt.lt

