Gipso denudacija ir naujos karstinės smegduobės 2020 m. ir 2021 m. pradžioje
Šiaurės Lietuvos karstiniame regione stebime naujų smegduobių atsiradimą ir kitus karstinius
reiškinius. Tai susiję su požemyje ištirpintomis gipsingomis uolienomis ir šio tirpalo išnešimu su upių
nuotėkiu. Intensyvi gipso cheminė denudacija (gipso ištirpinimas ir išnešimas) ypač grėsminga tose
karstinio rajono vietose, kur po tik kelių metrų storio kvartero uolienų danga slūgso tirpios gipsingos
Viršutinio devono uolienos (aktyvaus sulfatinio karsto zona). Čia susidarančios tuštumos, jeigu jas
dengiantis kraigas pakankamai atsparus, po žeme gali išbūti ilgą laiką. Tačiau, susilpnėjus kraigui,
žemė prasmenga. Prasmengančios uolienos sugriauna ar sugadina statinius ir komunikacines
sistemas. Viena pagrindinių tuštumų susidarymo sąlygų yra intensyvi sulfatais ir kalciu neprisotinto
vandens prietaka ir apykaita karstėjančiose gipso uolienose. Ją gali lemti klimato kaita ir
antropogeninės priežastys – vandens režimo sutrikdymas aktyvaus sulfatinio karsto zonoje.
Lietuvos geologijos tarnyba vykdo karstinio kraštovaizdžio monitoringą ir kartu su Gamtos tyrimų
centro mokslininkais jau kelis dešimtmečius stebi ištirpusio ir išplauto iš žemės gelmių sluoksnių
gipso kiekio (denudacijos intensyvumo) pokyčius. Šis skaičiavimas atliekamas tiriant požeminio
vandens ištekančio į upes cheminę sudėtį ir kiekį, pagal tai nustatoma kiek kubinių metrų gipso iš
vieno kvadratinio kilometro ploto buvo išplauta. Praktiškai tai reiškia – kiek kubinių metrų įvairaus
dydžio tuštumų galėjo susidaryti karstiniame regione. Didelės požemio tuštumos, esančios arčiau
žemės paviršiaus, dažniausiai atsiveria šulinio formos karstinėmis įgriuvomis, kurios vėliau virsta
piltuviškomis smegduobėmis, o galiausiai įgyja artimą elipsiniam paraboloidui formą.
Per visą denudacijos matavimo, nuo 1963 metų, laikotarpį, 2017 metais nustatytas rekordinis gipso
denudacijos intensyvumas – net 284 m³/km², tiek kubinių metrų tuštumų požemyje susidarė viename
kvadratiniame kilometre. Gipso cheminė denudacija 2017 metais buvo net 54 % didesnė nei vidutinė
1963–1979 metų laikotarpiu. Po labai vandeningų 2017 m., kada į požemį pateko išskirtinai didelis
atmosferinių kritulių kiekis, sekė sausi 2018 ir 2019 m. Jie išsekino požeminio vandens išteklius.
2020 m. buvo šiek tiek vandeningesni už 2018–2019 m., dėl to padidėjo požeminio vandens ištekliai,
kurie lėmė ir gipso cheminės denudacijos intensyvumo didėjimą 2020 m. Aktyvaus karsto zonoje
(Tatulos baseinas) 2019 m. denudacijos intensyvumas buvo mažiausias nuo 2006 m. – sumažėjo iki
85 m³/km², o 2020 m. vėl padidėjo iki 121 m³/km² (pav.).

Gipso cheminės denudacijos kaita Tatulos baseine, m³/km² per metus.

2020 m. pavasarį ir rudenį buvo surasta tik keletas naujai atsiradusių nedidelių karstinių-sufozinių
įgriuvų Biržų rajono Karajimiškio, Kaunių, Kiršonių kaimų laukuose:

Padidėjusi denudacija, o gal ir technogeniniai faktoriai, įtakojo atsiradimą dviejų didelių karstinių
įgriuvų urbanizuotose vietovėse. Viena jų atsivėrė 2020-12-17 Naciūnų kaime 15 m nuo ūkinio
pastato ir nutraukė vandentiekio vamzdį, buvo 8 m gylio ir 5 m skersmens, o per tris dienas paplatėjo
dar 3 m ir į ją įsmuko šalia stovėjusi elektros perdavimo oro linijos atrama. Išmatavo ir duomenis
pateikė Biržų RP darbuotojai, nuotraukos Š. Kubiliaus:
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Kita karstinė 8 m skersmens įgriuva š. m. vasario mėn. pradžioje buvo pastebėta Pasvalio rajono
Saločių miestelio vandenvietės apsaugos zonoje, 90 m į vakarus nuo gyvenamojo namo Liepų g.:

A. Lindienės nuotr., 2021-02-04.
Dėl didėjančio gipso ištirpimo intensyvumo ir susidarančių tuštumų požemyje šiais metais
karstiniame regione (arba už jo ribų) žemės paviršiuje atsivers daugiau pavojingų karstinių reiškinių.
Priklausomai nuo sniego ir įšalo tirpymo intensyvumo, tam gali pasitarnauti ir didelės 2020–2021 m.
žiemą sukauptos vandens atsargos sniege.
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