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ĮVADAS
Ar dažnas pagalvojame kiek ilgai dar stovės Gedimino pilis? Suvokiame aiškiai, kad
Vilniaus kalnai yra pilių ir miesto formavimosi širdis. Natūralių stačių šlaitų, atragių ir kalvų,
gilių griovų ir upių slėnių dėka kūrėsi įtvirtinimai, pily, o vėliau ir visas miestas. Bet ar visi
žinome, kad Vilniaus kalnai – tai unikaliausias gamtos kūrinys, kokių nėra jokioje kitoje Baltijos
ir Šiaurės šalių vietovėje. Vilniaus kalvynas - tai sudėtingų priešpaskutiniojo–paskutiniojo
ledlaikių metu vykusių gamtinių procesų tvarinys. Be to, dar labai jautrus. Gamtiniai procesai,
skatinami ar stabdomi žmogaus, nesustoja veikti. Vilniaus kalnų šlaituose visada vyko žemės
slinktys, išplovos, kuriais paskatina vandens tėkmės po žeme, šlaitais ir pašlaitėse, požeminio
vandens siurbimas ir kiti reiškiniai.
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas įsteigtas Lietuvos istoriniam valstybės ir
dvasinės kultūros centrui – Vilniaus pilims, pilių teritorijai ir joje esančioms kultūros ir gamtos
vertybėms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams tyrimams organizuoti, joms reikiamai
tvarkyti ir naudoti.
Unikalus priešpaskutinio–paskutiniojo apledėjimų metu ir poledynmetyje suformuotas
erozinis kalvynas yra geologinis ir geomorfologinis pagrindas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato teritorijoje saugomoms archeologijos, architektūros ir kitomis vertybėms.
Tik pažindami kalnų prigimtį ir jų sandarą, stebėdami gamtinius procesus ir jų sąveiką su
žmogaus veikla, galime imtis tinkamų priemonių išsaugoti kalnus ir juose esantį gamtos,
istorijos ir kultūros paveldą – Lietuvos valstybingumo pagrindą.

www.vilniauspilys.lt/map_lt.html
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VILNIAUS PILIŲ REZERVATO RELJEFAS IR GELMIŲ SANDARA

Vilniaus istorijos, kultūros ir architektūros tyrinėtojai vienbalsiai pripažįsta, kad
svarbiausias mūsų sostinės bruožas yra jo reljefas: „Vilniui yra būdinga ypatinga gamtinė
aplinka. Miesto gamtinį pagrindą sudaro: Neries ir Vilnelės upių slėnis, šio slėnio šlaitai, nuo šių
upių santakos besidriekiančių Pilies, Trijų Kryžių, Bekešo kalnų virtinė...“ (Mačiulis, 2006)
„Gamtinė aplinka – tai pagrindinis Vilniaus savitumo bruožas ir pagrindinė saugotina vertybė“
(Brėdikis, 2006). „Pilių komplekso kalvynas kaip istorinis bei kultūrinis branduolys kartu yra
svarbiausias miesto centro gamtinės urbanistinės struktūros kompozicinis centras, pagrindinis
centro erdvinės raiškos elementas“ (Daujotaitė, 2006)
„Miestų kūrimuisi ir raidai įtakos turi daugelis faktorių, kurių vienas iš svarbiausių – tai
strategiškai patogi gamtinė situacija“ (Brėdikis, 2006), todėl galima neginčijamai teigti, kad tik
dėl reljefo išskirtinumo Vilniaus pilių kompleksas kūrėsi būtent šioje vietoje.
Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritorija apima pietvakarines Sapieginės kalvyno
nuošlaites, kur aukščiausių erozinių palikuonių – Trijų Kryžių, Gedimino kapo ir Stalo kalnų
viršūnės yra 164–163 m absoliučiame aukštyje. Gedimino pilies kalno, kažkada buvusio vienu
iš Sapieginės kalvyno atragių, paviršius yra 140–141 m aukštyje virš jūros vandens lygio.
(Guobytė, 2008)

1 pav. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato geomorfologinis žemėlapis. (Guobytė, 2008)
Legenda: 1– erozinių kalvų viršūnės – priešpaskutiniojo ledyno reljefo reliktai, 2– eroziniai atragiai, 3–
griovų ir raguvų dugnai, 4– platūs sausaslėnių dugnai, 5–sufozinio cirko dugnas, 6– III ir IV viršsalpinių
terasų fragmentai, 7– II viršsalpinė terasa; 8– pakilumos II terasos paviršiuje, 9– uždurpėję
pažemėjimai, II terasos paviršiuje, 10– eroziniai šlaitai, 11– sufozinio cirko šlaitai, 12– spėjama Vilnios
vaga (pagal Getkandą, 1648 ir Grunertą, 13– sąsmauka, galėjusi jungti Gedimino pilies kalną su kalvynu,
14– nuošliaužų vieta Gedimino pilies kalno šlaite, 15– geologinio pjūvio vieta, 16– rezervato riba.
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Gedimino pilies kalnas – šiandien atkirstas nuo pagrindinio masyvo tik Vilnios vagos,
greičiausiai buvo kalvyno atragis, su kalvynu sujungtas II terasos aukščio pakilumos
fragmentu (2 pav.), kuris, istorikų ir archeologų teigimu, buvo prakastas miestui vystantis jau
istoriniais laikais. Erozinė beveik 40 m aukščio Gedimino kalva pagal jos šlaituose ir viršūnėje
gręžtų gręžinių duomenis suklota iš trijų pagrindinių morenų ir jas skiriančių tarpmoreninių
smėlingų sluoksnių (2 pav.). Viršutinė kalną dengianti kaitaus storio (nuo 0,5–1,0 iki 3–5 m)
morena, aptikta po 4–5 m storio technogeniniu sluoksniu, greičiausiai yra tik Medininkų
morenos liekanos (apatinė jos dalis). Ją pergręžus, buvo pasiektas smulkus vietomis dulkingas
smėlis, kurio 6–8 m sluoksnis dengia antrąją nuo viršaus 10–15 m storio Žemaitijos moreną.
Po ja vėl slūgso dulkingo smėlio storymė, o jau po kalną supančia antrosios terasos lyguma
aptikta ir trečioji – Dainavos morena.

2 pav. Schematiškas geologinis pjūvis, kertantis rytinį Gedimino pilies kalno šlaitą (Guobytė, 2008)
(pagal A. Pečkaičio surinktus inžinierinių geologinių ir archeologinių tyrimų duomenis). Geologinių indeksų
reikšmės: g II dn – Dainavos ledyno morena, lg II dn – Dainavos ledyno prieledyninių marių nuosėdos:
smulkutis ir aleuritingas (dulkingas) smėlis, g II žm – Žemaitijos ledyno morena: priemolis ir priesmėlis
su smėlio tarpsluoksniais; f II md – Medininkų ledyno tirpsmo vandenų nuogulos: smulkus, smulkutis,
aleuritingas smėlis; gt II md – Medininkų ledyno pakraštinė morena: moreninis priesmėlis; t IV –
technogeniniai dariniai (supiltas gruntas). Vertikalios linijos rodo gręžinių vietas ir gylį. Geologinio pjūvio
vieta parodyta 1 paveikslėlyje.
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Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritorija – tai priešpaskutiniojo ledlaikio metu
sustumtų, dislokuotų moreninių darinių, kaičios ir sudėtingos sandaros storymė, kuri savo
vaizdingą geomorfologinę išraišką įgavo dėl termoerozijos (amžinojo įšalo tirpimo
poledynmečiu) ir vėlesnių sufozijos, linijinės ir plokštuminės erozijos procesų.
Paskutiniojo apledėjimo (prie 25 tūkst.) ledyno pakraštys Vilniaus miesto ribose sutiko
iškilų priešpaskutiniojo ledyno paliktą pakraštinį gūbrį, kurio jau nepajėgė įveikti.
Ledyno pakraščiams pradėjus intensyviai tirpti, pradėjo formuotis ir Vilniaus kalvynai.
(Guobytė, 2008) Išskirtinis kalvynų bruožas yra jo termoerozinė. Svarbiausias ledoskyroje
atsidūrusio ir ledyno sukaustyto Medininkų kalvyno performavimo etapas prasidėjo intensyvaus
ledyno tirpimo metu, maždaug prieš 25 tūkst. metų. Palei ledyno pakraštį, gal net ir po ledynu
susiformavo Neries upei pradžią davęs ledyno tirpsmo vandenų srauto klonis. Juo plūdę
vandenys ardė atitirpstančio įšalusio kalvyno papėdes. Atšilimas turėjo būti staigus, nes į klonį
nuo stačių iš amžinojo įšalo gniaužtų išsilaisvinusių šlaitų intensyviai pradėjo slinkti ištižusio
grunto masės (3 pav.). Jos išvagojo šlaitus giliomis griovomis taip tankiai, kad kai kur vietoj
šlaito sienos tarp griovų liko tik siauri atragiai.
Dabartinį vaizdą Vilniaus eroziniai kalvynai įgavo prieš maždaug 14–15 tūkst. metų, kai
susiformavo Neries slėnis, kuriame upės vaga buvo III–IV terasų lygyje. Būtent į šias terasas
atsiveria daugelio raguvų bei griovų žiotys. Tuomet griovų erozija sulėtėjo, šlaitai stabilizavosi.
Griovos buvo šaltiniuotos, jomis dar kurį laiką drenavosi kalvyno smėlinguose sluoksniuose
susikaupę vandenys. Apie tai byloja iki šių dienų išgyvenę Vilniaus šaltiniai kalvyno šlaituose,
Antakalnyje.
Neris ir jos intakai išgyveno sudėtingą, bet natūralią gamtinę raidą poledynmečiu ir
holocene, o įsikūrus Vilniui Neries klonyje, jo terasuotas paviršius vietomis pakeistas
neatpažįstamai. Gedimino kalną supančios antrosios Neries viršsalpinės terasos paviršiuje buvo
užpilti pelkėti pažemėjimai, tikėtina, kad buvo užpilta senoji pilies kalną ir prieigas juosusi
senoji Vilnios vaga ir rytinėje kalno pusėje iškasta nauja. O ir pati Neris neabejotinai ne vieną
kartą savo gyvenime keitė vagą, tai priartėdama, tai vėl atsitraukdama nuo pilių kalvų.

3 pav. Termoerozinė griova ir cirkas besiformuojantis atitirpstant amžinajam įšalui (Jugorskio pusiasalis)
(nuotr. Aleksandro Kiziakovo)
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NUOŠLIAUŽOS VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIAME KULTŪRINIAME REZERVATE
Prie kalvyno reljefo formavimo nuo seniausių istorinių laikų yra prisidėjusi žmogaus
veikla. Erozija griovų dugnuose, šlaitų deformacijos atsinaujina ir vyksta nenutrūkstamai ir
dabar, o šie procesai suintensyvėja dėl ekstremalių meteorologinių reiškinių, statybų, šlaitų
išmindžiojimo ir kitų technogeninių veiksnių. (Satkūnas ir kt. 2009).
Istoriniuose šaltiniuose yra minimos kelios katastrofinės nuošliaužos: Gedimino kalno
nuošliauža, įvykusi 1396 metais, Bekešo kalno – 1838 ir 1843 metais (Mikšys, 1971).
Nurodoma, kad minėta Gedimino kalno nuošliauža nuslinko nuo vakarinio kalno šlaito, sugriovė
Vilniaus vaivados Montvydo rūmus ir nusinešė net 15 žmonių gyvybes (Balinski,1836). Šiam
šlaitui sutvirtinti XVI a. buvo įrengta atraminė siena.

4 pav. 2004 m. kovą Gedimino kalno rytiniame šlaite atsiradusi nuošliauža. (V. Mikulėno nuotr.)

2004 m. kovo 20–22 d. po liūčių Gedimino kalno rytiniame šlaite virš pakilimo kelio į
Aukštutinę pilį susidarė nuošliauža (4 pav.). Nuslinko pasunkėjęs grunto masyvas, kurį sudarė
įmirkęs dirvožemis ir po juo slūgsantis smėlis bei priesmėlis. Šios nuošliaužos tyrimų
duomenys pateikti inžinerinio geologinio apibūdinimo ataskaitoje (Pečkaitis, 2004).
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5 pav. 2008 m. kovą
Gedimino kalno rytiniame
šlaite susidariusi nuošliauža.
(V. Mikulėno nuotr.)

2008 m. kovo 3 dieną toje
pačioje Gedimino kalno
rytinio šlaito vietoje įvyko
grunto
deformacija
ir
atsinaujino
nuošliauža
(5 pav.).
Ši
nuošliauža
pažeidė kiek didesnę šlaito
dalį (palyginti su 2004 m.)
ir formavosi dviem etapais:
pradžioje
šlaitu
žemyn
pasislinko
nestabilus
grunto masyvas, o vėliau
jo dalis nuslinko iki pat
pėsčiųjų tako. Vilniaus pilių
valstybinio
kultūrinio
rezervato direkcijos specialistų teigimu, jau vasario mėnesį būsimos nuošliaužos vietoje žemės
paviršiuje buvo matyti šlaito pokyčiai. Taip pat pažymėtina, kad šlaito įtrūkimas aiškiai matyti
ir 2007 m. pavasarį darytame skaitmeniniame paviršiaus modelyje, sukurtame pagal 2007 m.
Vilniaus miesto teritorijos nuotolinio erdvinio lazerinio skenavimo duomenis (LIDAR) (4 pav.).
6 pav. Gedimino kalno DEM,
sukurtas pagal 2007 m. Vilniaus
miesto
teritorijos
nuotolinio
erdvinio
lazerinio
skenavimo
duomenis (LIDAR).
Rodyklė
ir
punktyras
rodo
nuošliaužos vietą.
© Nacionalinė žemės tarnyba prie
ŽŪM, 2007

Šie faktai liudija, kad šlaito deformacijos po 2004 m. įvykio nebuvo stabilizuotos ir
nuošliauža formavosi laipsniškai. Nuošliaužos, įvykusios 2008 metais, pavasarį, padariniai buvo
sutvarkyti tik 2008 m. trečiąjį ketvirtį, bet ir vėl esminių šlaito tvirtinimo priemonių nebuvo
įrengta.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal morfologinius požymius (šlaito profilis), išlinkusius
medžių kamienus matyti, kad deformuojasi ir gretimas Gedimino kalno šlaito segmentas
(7 pav.), kuris gali nuslinkti po liūčių ar tirpstant įšalui ir sniego dangai.
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7 pav. Gedimino kalno
deformacijų požymiais.

šlaito

segmentas

su

Seni medžiai su silpna šaknų sistema, esant
didesniam vėjui, gali dar labiau išjudinti
šlaitą.

Šlaito deformacijos gali sukelti didelę grėsmę pilies statinių sienų stabilumui. Gedimino
pilies rūmų sienose matomi aktyvūs plyšiai (8 pav.) gali būti susiję ir su aprašytomis rytinio
šlaito deformacijomis. Tai turėtų kelti gana didelį susirūpinimą. Rytinio šlaito deformacijos gali
atsinaujinti ir suaktyvėti po pavasario polaidžių, liūčių ar kitu drėgnuoju metų laiku.

8 pav. Deformacijos pietinėje Gedimino pilies rūmų sienoje (2008–03–03) (V. Mikulėno nuotr.)
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ŠLAITŲ STEBĖJIMO BŪDAI, MODELIAVIMAS, PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Minėtosios Gedimino kalno šlaitų nuošliaužos – tai tik būdingas kalvotam reljefui šlaitų
deformacijų atvejis, kurių Vilniaus pilių rezervato teritorijoje yra buvę daugelyje vietų. Jos
formuojasi ir dabar pvz., nuo Nyderlandų Karalystės ambasados pastato apie 100 m palei
Vilnią (Trijų Kryžių kalno papėdės link).
9 pav. Nuošliaužos paveiktas
šlaitas
netoli
Nyderlandų
Karalystės ambasados

Šlaitui pradėjus deformuotis
ar slinkti jo daliai, šį procesą
sustabdyti
labai
sunku,
techniškai
sudėtinga
ir
brangu. Todėl būtina imtis
visų įmanomų priemonių
deformacijų
prevencijai.
Tam visų pirma, turėtų būti
įvertintas potencialus šlaitų
pavojingumas
deformacijų
požiūriu, o pavojingiausios
vietos
stebimos,
šlaitai
tvarkomi juos stabilizuojant
(lietaus kanalizacija, takai,
augmenija ir t. t.).
Vilniaus pilių rezervato teritorijoje vyrauja statūs šlaitai (10 pav.). MicroDEM programine
įranga atlikus reljefo analizę nustatyta, kad šlaitai, statesni nei 37 °, apima didžiąją dalį pilių
rezervato teritorijos ir juose įvairiais pavidalais gali vykti, suintensyvėti šlaitų deformacijos.
10 pav. Vilniaus pilių rezervato šlaitų polinkio
analizė. Raudona ir violetine spalva pažymėti
šlaitai, statesni nei 37 °
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11 pav. Dešinėje pusėje – skaitmeninis paviršiaus modelis pagal topografinius duomenis M 1:5000.
Kairėje pusėje – skaitmeninis paviršiaus modelis, sukurtas pagal 2007 m. Vilniaus miesto teritorijos
nuotolinio erdvinio lazerinio skenavimo duomenis (LIDAR). © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2007.

Vizualiam reljefo suvokimui, stebėjimams ir prevencinių priemonių planavimui labai
naudingi yra skaitmeniniai paviršiaus modeliai (DEM). Juose aiškiai matomos reljefo formos,
šlaitai ir griovos, kuriose vyksta linijinė erozija, formuojasi išplovos, o jų žiotyse – išnašų
kūgiai. Kaip jau minėta aukščiau, ypač efektyvus yra DEM, sukurtas pagal nuotolinio erdvinio
lazerinio skenavimo duomenis (LIDAR). Nuotolinis lazerinis skenavimas atliktas su vidutine
kvadratine taško horizontalaus nustatymo paklaida, ne didesne kaip 30 cm, ir su ne didesne
kaip 15 cm vertikalia paklaida. Nuskenuojamų taškų tankis – ne mažesnis kaip 4 taškai
kvadratiniame metre. Skenavimui naudotas lazeris, skenuojantis iki 100 000 taškų per
sekundę. Aerofotografavimas atliktas 84 megapikselių skaitmenine aerofotokamera. Taigi
LIDAR modelis yra gerokai tikslesnis, nei sukurtas naudojant įpastinius topografinius
duomenis.
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SEREIKIŠKIŲ VANDENVIETĖ

Tai seniausia Vilniaus vandenvietė, eksploatuojama nuo 1914 m. Vandenvietė yra kairiajame
Vilnios slėnio krante, Sereikiškių parke (12, 13, 14 pav.). (Sereikiškių..., 2008)
12 pav. Vilniaus požeminiai vandens telkiniai
(vandenvietės)

Praeityje vandenvietės
eksploataciniai
gręžiniai buvo išsibarstę gana toli už
parko ribų – jų buvo ir Gedimino kalno
pašonėje, ir sklype tarp Aukštaičių,
Maironio, Subačiaus gatvių. Pastaraisiais
metais visi eksploataciniai gręžiniai
koncentruojasi
gana
nedidelėje
teritorijoje, Sereikiškių parke, čia juos
rekomenduota gręžti ir ateityje. Gręžiniai
praktiškai neturi net griežto režimo
juostos, tačiau parko teritorija gana švari,
ir su tam tikromis išlygomis vandenvietę
galima laikyti pakankamai saugia.
Pirmosios viršsalpinės Vilnios–Neries
terasos,
kurioje
įrengti
gręžiniai,
paviršiaus absoliutinis aukštis – apie
95 m NN. Dabartinio vandenvietės
sklypo dydis – maždaug 150 x 200 m.
Viršutinėje geologinio pjūvio dalyje
čia slūgso technogeninis gruntas (tIV) ir
upės aliuvis (aIV) – smėlis, žvirgždas,
gargždas, kuriame susikaupęs gruntinis
vanduo
(14
pav.).
Šis
vanduo
aptinkamas 2–2,5 m gylyje, jis nusistovi
maždaug Vilnios up. lygyje, ties 9–
92 m NN. Gruntinio vandens sluoksnio
storis vandenvietėje kinta nuo kelių iki 25 m (įrėžiuose). Eksploatuojamas, Žemaitijos–Dainavos
(agll-lžm-dn) tarpmoreninis vandeningasis sluoksnis vandenvietėje perdengtas gana vientisu
moreninių priemolių sluoksniu, kurio storis siekia 20 m. Panašus arba kiek didesnis būna ir
vandeningojo sluoksnio storis. Žemiau slūgso apatinės kreidos (K1) smulkūs, aleuritingi
smėliai ir aleuritai, po kuriais aptinkami devoniniai (D2) vandeningi dariniai – smiltainiai,
dolomitai, mergeliai, talpinantys padidintos mineralizacijos vandenį.
Iki vandenvietės eksploatacijos pradžios produktyvaus tarpmoreninio sluoksnio vandens
lygis parke pakildavo ne mažiau kaip 4 m virš žemės paviršiaus, t. y. iki 98 m NN ir turėjo
nedidelį (apie 0,0035) polinkį link Neries. Įdomu, kad 1999 m. keletą kartų visiškai sustabdžius
šią vandenvietę, produktyvaus sluoksnio vandens lygis buvo pakilęs iki šio pradinio statinio
lygio, t. y. iki 98 m NN. Produktyvusis sluoksnis vandenvietėje ir jos apylinkėse gana
vandeningas, pasižymi geromis filtracinėmis savybėmis — vandeningų uolienų filtracijos
koeficientas k čia vidutiniškai siekia 25 m/d, vandens pralaidumo koeficientas km – apie
500 m2/d.
Požeminio vandens eksploataciniai ištekliai vandenvietėje dėl sanitariniu–higieninių
priežasčių (negalima sudaryti reikiamų SAZ juostų) nebuvo patvirtinti, tačiau jie buvo
paskaičiuoti ir eksploatacijos įrodyti esą visiškai realūs, Rekomenduotas optimalus
vandenvietės debitas – 17 000 m3/d. Jo gavybai buvo numatyta išgręžti 13 eksploatacinių
gręžinių, kurių projektinis debitas – 55 m3/h.
Nors vandenvietė eksploatuojama nuo 1914 m., tačiau duomenų apie jos eksploatacijos
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režimą (debitus ir vandens lygius) turime tik nuo 1947 m. Yra tik žinoma, kad pradžioje
paskaičiuotas projektinis vandenvietės debitas buvo 5000 m3/d, vėliau patikslintas – 12900
m3/d. Nuo 1947 iki 1951 m. vandenvietės debitas neviršijo 9000–10000 m3/d ir negalėjo šio
kiekio viršyti, nes vandenvietė dirbo sifono principu, išnaudodama artezinio sluoksnio slėgį.
Vandens lygiui pažemėjus iki 90–91 m NN altitudės, sifonas tapo nebeefektyvus. Vandenvietę
rekonstravus, jos našumas, gana sparčiai didėjo ir 1959–1960 m. pasiekė maksimumą apie
19000–20000 m3/d.
Sprendžiant vandenvietės apsaugos nuo taršos problemą, nustatytas saugus šios
vandenvietės debitas (4000–6000 m3/d), užtikrinantis, kad į eksploatuojamą sluoksnį nepateks
užterštas gruntinis ar paviršinis vanduo. Nuo 1995 m. praktiškai tokiu debitu vandenvietė ir
eksploatuojama. Vandenvietėje yra 11 eksploatacinių gręžinių, iš kurių 8 nuolat eksploatuojami
ir 3 neeksploatuojami (žr. 13 pav.). 2001–2007 m. laikotarpiu vandenvietėje buvo vidutiniškai
gaunama apie 5–5,5 tūkst. m /d vandens

13 pav. Patikslinta Sereikiškių vandenvietės gręžinių schema
(pagal 2008–01–01 būklę) (Sereikiškių..., 2008)
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14 pav. Geologinis – hidrogeologinis pjūvis IV–VI per Sereikiškių vandenvietę: 1 – piltas gruntas; 2 –
smėlis, žvirgždas, gargždas; 3 – aleuritas; 4 – priemolis, priesmėlis; 5 – gruntinio vandens lygis 1999 m;
6 – tarpsluoksnio vandens lygis 1999 m; 7 – tarpsluoksnio vandens lygis 1969; 8 – gręžinių filtrai.
Sudarė: UAB „Vilniaus hidrogeologija (Sereikiškių…, 2008)
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