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Leidinyje pateikiamas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas. Projekto metu 
ištirtos miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos, sudaryti M 1:5 000 karsto vystymosi sąlygų 
geologiniai, hidrogeologinis ir specialūs žemėlapiai (geomorfologinis, kvartero ir prekvartero geologiniai, 
Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso hidrogeologinis, Tatulos svitos karstėjančią storymę dengiančių 
darinių storio, smegduobių išplitimo ir kt.), inžinerinis geologinis žemėlapis ir geologiniai hidrogeologiniai 
bei inžineriniai geologiniai pjūviai. Pagal lauktiną smegduobių skaičių viename kvadratiniame kilometre 
per metus, Pasvalio miesto teritorija suskirstyta į 3 inžinerinius geologinius rajonus: dėl karsto labai 
nepastovų, nepastovų ir sumažinto pastovumo. Antrasis rajonas pagal geomorfologinius ypatumus, 
geologinių ir hidrogeologinių sąlygų skirtumus suskirstytas į 8, o trečiasis – į 4 inžinerinius geologinius 
parajonius. 

Leidinys skirtas teritorijų planavimo, projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo, vandentiekos darbams, 
karsto prevencijos priemonių planavimui ir diegimui. 
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    PASVALIO MIESTO 
 

 

ĮVADAS  

 
Įgyvendinant LR Vyriausyb÷s 2004–2008 metų programos priemonę Nr. 333, pagal LR 
Vyriausyb÷s 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1055 patvirtintą „Biržų ir Pasvalio miestų 
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo ir suaktyv÷jusio karstinio proceso Biržų rajone 
inžinerinių geologinių tyrimų 2007–2010 metų programą“ (Žin., 2006, Nr. 115–4377. 
2007 metais užbaigtas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas, 
sudaryti M 1:5 000 žem÷lapiai: viršutinio devono Kupiškio svitos kraigo struktūrinis, 
geomorfologinis, kvartero ir prekvartero geologiniai, Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso 
hidrogeologinis, Tatulos svitos Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnio storio, Tatulos svitos 
karst÷jančių uolienų storymę dengiančių darinių storio, smegduobių išplitimo ir karstinių 
tuštumų Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksniuose išplitimo, ir septyni geologiniai hidrogeologiniai 
pjūviai. Sudarytas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinis geologinis žem÷lapis ir trys inžineriniai 
geologiniai pjūviai. 

Pagal laukiamą karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per metus Pasvalio 
miesto teritorija suskirstyta į 3 skirtingo pastovumo d÷l karsto inžinerinius geologinius rajonus. 
Atsižvelgiant į morfologines, geologines, hidrogeologines sąlygas ir sukarst÷jimo laipsnį, 
antrasis inžinerinis geologinis rajonas suskirstytas į 8, o trečiasis – į 4 inžinerinius geologinius 
parajonius. Atliktas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinis geologinis tyrimas ir įvertinimas leis 
racionaliai rengti teritorijų planavimo dokumentus, optimizuoti statybinius tyrimus, parengti 
tipizuotus gyvenamų namų pamatų projektus, diegti karsto prevencijos priemones, rengti 
poveikio aplinkai vertinimo ir požeminio vandens apsaugos projektus. 

 Ataskaitos autoriai d÷kingi Pasvalio rajono savivaldyb÷s darbuotojams, talkinusiems 
matuojant vandens lygį Pasvalio miesto monitoringo tinklo gręžiniuose įrengtuose į Įstro-
Tatulos vandeningąjį kompleksą bei sprendžiant kai kuriuos lauko darbų organizacijos 
klausimus. 
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1. DARBŲ METODIKA 
 

Pasvalio miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimui ir komplekto žem÷lapių M 1:5000 

sudarymui buvo atliktas šių tyrimų kompleksas: 

• archyvin÷s (fondin÷s) medžiagos rinkimas, įvertinimas, sisteminimas ir apibendrinimas; 
• aerofotomedžiagos dešifravimas; 
• rastrinio vaizdo (ortofoto žem÷lapiai M 1:5000) kompiuteryje analiz÷; 
• maršrutiniai geomorfologiniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir karstologiniai tyrimai; 
• pastatų deformacijų aprašymas; 
• geofiziniai (elektromografiniai) tyrimai; 
• inžinerinių geologinių gręžinių gręžimas ir kerno aprašymas; 
• geofiziniai tyrimai gręžiniuose; 
• hidrogeologiniai tyrimai gręžiniuose (gręžinių išvalymas, vandens lygio matavimas, m÷ginių pa÷mimas); 
• gruntų ir uolienų bandinių bei požeminio vandens m÷ginių pa÷mimas; 
• gruntų, uolienų bandinių ir požeminio vandens m÷ginių laboratoriniai tyrimai; 
• technogenin÷s situacijos įvertinimas; 
• statybin÷s patirties įvertinimas; 
• kameriniai darbai. 

Tyrimai buvo atliekami 2003–2005 m. ir 2007 metais. Juos vykd÷ Lietuvos geologijos tarnybos 

specialistai*, rangovin÷s firmos ir organizacijos. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai įvertino, 

susistemino ir apdorojo surinktą archyvinę (fondinę) inžinerinę geologinę medžiagą, dešifravo 

aerofotomedžiagą, atliko rastrinio vaizdo (ortofoto žem÷lapiai M 1:5000) kompiuteryje analizę, lauko 

geomorfologinius, geologinius, hidrogeologinius ir karstologinius tyrimus, elektrotomo-grafinius tyrimus, 

apraš÷ gręžinių kerną, pastatų deformacijas, įvertino Pasvalio miesto teritorijos technogeninę situaciją ir 

statybos patirtį, sudar÷ projekte numatytą komplektą geologinių žem÷lapių ir pareng÷ ataskaitos 

aiškinamąjį raštą. 

Inžinerinius geologinius gręžinius išgręž÷, hidrogeologinius tyrimus juose atliko, pa÷m÷ suardytos ir 

nesuardytos sandaros gruntų ir uolienų bandinius bei požeminio vandens m÷ginius UAB „Geologai“ ir 

partneriai specialistai. Gręžiniai išgręžti agregatu URB-2A2 koloniniu būdu su kerno pak÷limu. Gręžimo 

metu buvo fiksuojamas gręžimo instrumento kritimo intervalai. Šios bendrov÷s specialistai taip pat įreng÷ 

požeminio vandens monitoringo gręžinių tinklą. Monitoringo tinklą sudaro 6-i gręžiniai, įrengti į Įstro-

Tatulos vandeningąjį kompleksą (26 pav.). Požeminio vandens lygio matavimus monitoringo tinklo 

gręžinius nuo 2005 m. balandžio 4 d. iki 2006 m. liepos 14 d. vykd÷ Pasvalio rajono savivaldyb÷s 

darbuotojai. Be to, buvo matuojamas vandens lygis L÷vens (nuo 2005 m. balandžio 4 d. iki 2006 m. 

geguž÷s 2 d.) ir Mūšos (nuo 2006 m. sausio 10 d. iki 2006 m. geguž÷s 2 d.) up÷se. 

Geofizinius tyrimus gręžiniuose atliko UAB „Vilniaus geologija“ specialistai. 

Gruntų granuliometrin÷, o uolienų chemin÷ sud÷tis, gruntų ir uolienų fizikin÷s ir mechanin÷s savyb÷s 

buvo nustatytos Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijoje. Požeminio vandens m÷ginių chemin÷ analiz÷ 

buvo atlikta Lietuvos geologijos tarnyboje ir UAB „Grota“. Dolomitinių miltų ir Kupiškio svitos molingų 

uolienų mineralinę sud÷tį nustat÷ dr. Alfonsas Algimantas Špokauskas. Gręžinyje 27592 aptiktų orga-

nogeninių nuos÷dų amžių nustat÷ hab. dr. Onut÷ Kondratien÷, o gręžinyje 34166 aptiktų organogeninių 

nuos÷dų amžius buvo nustatytas Geologijos ir geografijos instituto Radioizotopinių tyrimų laboratorijoje. 

Penkiolikos gręžinių kernas atiduotas į Vievio kerno saugyklą, o požeminio monitoringo gręžinių tinklas 

perduotas tęsti steb÷jimams Pasvalio rajono savivaldybei. 

 

* – be LGT specialistų, kurių pavard÷s nurodytos ataskaitos autorių sąraše, lauko darbuose dalyvavo Inžinerin÷s 
geologijos ir ekogeologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio ved÷jas V. Mikul÷nas ir vyr. geologas, 
dr. V. Račkauskas 

 



 

 
 

 

 8 

    PASVALIO MIESTO 
 

2. TRUMPA INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA 
 

1967–1969 metais Šiaur÷s Lietuvoje buvo atliktas kompleksinis geologinis-hidrogeologinis ir inžinerinis 

geologinis kartografavimas [22] M 1:200 000. Tai pirmas darbas regioniniu mastu ištyręs ir įvertinęs 

Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono karsto vystymosi sąlygas. Geologinių žem÷lapių komplekse yra ir 

sudarytas ir 1:200 000 masteliu inžinerinis geologinis žem÷lapis, kuriame priklausomai nuo teritorijos 

geologin÷s sandaros, geologinį pjūvį sudarančių nuogulų (uolienų) fizikinių savybių, hidrogeologinių 

sąlygų ir karstinių procesų bei reiškinių išplitimo intensyvumo išskirti 8 inžineriniai geologiniai rajonai. 

Pasvalio miesto teritorija priskirta rajonui, kur po nestora kvartero molingų nuogulų danga slūgso 

viršutinio devono Tatulos svitos karst÷jančios nuogulos, lemiančios sud÷tingas statinių statybos 

sąlygas. 

1970 m. V. Ignatavičius savo disertaciniame darbe atliko Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono zonavimą 

priklausomai nuo galinčio atsirasti karstinių įgriuvų kiekio viename kv. km per metus [16]. Pagal šį 

zonavimą Pasvalio miesto teritorija patenka į labai nepastovų ir nepastovų karsto atžvilgiu plotą, kur gali 

atsirasti daugiau nei 0,1 įgriuvos viename kv. km per metus. 

1977–1982 metais Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono pietvakarin÷je dalyje buvo atliekamas stambaus 

mastelio (M 1:50 000) hidrogeologinis ir inžinerinis geologinis kartografavimas [1, 17], kurio metu buvo 

sukaupta patikima gausi medžiaga apie karsto vystymosi geologines ir hidrogeologines sąlygas, teritorijos 

sukarst÷jimo laipsnį, kvartero nuogulų fizikines mechanines ir filtracines savybes, buvo sudarytas M 

1:50 000 kartografuotos teritorijos sukarst÷jimo žem÷lapis, kuriame pagal smegduobių skaičių viename 

kv. km buvo išskirti itin, labai, vidutiniškai ir mažai sukarst÷ję plotai, kuriuose priskaičiuojama atitinkamai 

daugiau nei 80, nuo 80 iki 50, nuo 50 iki 20 ir mažiau nei 20 smegduobių kvadratiniame kilometre. 

1985 m. Inžinerinių tyrin÷jimų institutas pareng÷ Lietuvos TSR teritorijos ir liaudies ūkio objektų 

apsaugos nuo karstinių procesų ir reiškinių generalin÷s kompleksin÷s schemos sudarymo programą [14]. 

Rengiant šią programą buvo atliktas kompleksas inžinerinių geologinių tyrimų (maršrutinis inžinerinis 

geologinis kartografavimas, techninių ir žvalgybinių gręžinių gręžimas, lauko bandymai (štampai), paimti 

gruntų bandiniai ir vandens m÷giniai, ir atlikti jų laboratoriniai tyrimai). Be to, Karajimiškio karstiniame 

plote buvo atlikti specialūs geofiziniai tyrimai, kurių tikslas buvo: 1) geologin÷s sandaros išaiškinimas, 

plane apkontūruojant padidinto uolienų plyšiuotumo ir sukarst÷jimo zonas; 2) uolienų padidinto 

plyšiuotumo ir sukarst÷jimo zonų storio nustatymais 3) karstinių tuštumų suradimas ir jų matmenų 

nustatymas. Nustatyta, kad tinkamiausi geofizinių tyrimų metodai yra elektro- ir seismožvalgybiniai 

metodai. Pasvalio mieste pastatų nuos÷džiams steb÷ti buvo įrengtas niveliacijos tinklas, kurį sudar÷ 201 

reperis – 189 sieniniai reperiai ir 12 gruntinių gręžtinių reperių. Sieniniai reperiai buvo įtvirtinti būdingose 

pastatų pamatų ir sienų vietose, pagal jų perimetrą kas 10–17 metrų. Į niveliacijos tinklą, be to, buvo 

įjungti išlikę 39 anksčiau įrengti niveliacijos ženklai, iš jų 29 sieniniai reperiai. Buvo atlikti keturi 

niveliacijos ciklai ir nustatyti steb÷tų pastatų nuos÷džiai. Pavyzdžiui, nuo 1975 iki 1985 metų Vytauto 

Didžiojo aikšt÷je esanti bažnyčia nus÷do 7,7 mm, o Vilniaus gatv÷je esanti centrin÷ ligonin÷ – 11,2 mm. 

Priklausomai nuo geologin÷s sandaros, hidrogeologinių sąlygų ir sukarst÷jimo laipsnio Pasvalio miesto 

teritorija buvo suskirstyta į keturis skirtingo pastovumo karsto vystymosi atžvilgiu plotus. 

Pasvalio miesto teritorijos karsto vystymosi ir statinių statybos problemos buvo nagrin÷tos 2001 m. 

pasirodžiusioje monografijoje „Devono uolienų karstas ir aplinkos apsaugos problemos Šiaur÷s Lietuvoje“ 

[7]. Čia aprašytos 2005–2007 metais atsiradusios karstin÷s įgriuvos, Žalsvasis šaltinis, įvertinta statinių 

statybos Pasvalio mieste patirtis, pateikta 1986 m. S. Bucevičiūt÷s sudaryta Šiaur÷s Lietuvos karstinio 

rajono sukarst÷jimo schema [18]. Pagal smegduobių skaičių viename kv. km jis suskirstytas į mažo sukars-

t÷jimo (smegduobių <20), vidutiniškai sukarst÷jusius (20–50), labai sukarst÷jusius (50–80) ir ypač sukarst÷-

jusius (smegduobių >80) plotus. Pasvalio miesto teritorijoje išskirti ypač, labai ir mažai sukarst÷ję plotai.  



 

inžinerin÷s geologin÷s sąlygos 
 

 

 9 

1996 m. A. Zuzevičiaus parengtoje ataskaitoje „Lietuvos karstinio regiono hidrogeologinių sąlygų 

matematinis modelis, skirtas monitoringo duomenų interpretacijai“ [13] kiekybiškai įvertintas 

vandeningųjų sluoksnių ir kompleksų tarpusavio ryšys, nurodoma, kad Pasvalio apylink÷se, Mūšos, 

L÷vens ir Tatulos upių santakoje yra dideli vandens apykaitos greičiai. Šios up÷s per parą drenuoja apie 

30 tūkst. m3 Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens, tod÷l čia intensyviai vystosi karstiniai 

procesai ir atsiranda naujos karstin÷s įgriuvos. 

2005 m. buvo sudaryti Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio ir 

Pasvalio sluoksnių gipso išplitimo žem÷lapiai M 1:50 000 [5], o 2006 – Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono 

sukarst÷jimo intensyvumo žem÷lapis [2]. 

Pasvalio miesto teritorijoje nuo 1964 iki 2007 metų 180 statinių statybos sklypų buvo atlikti detalūs 

inžineriniai geologiniai tyrimai. Kai kuriuose statybos sklypuose gręžinių gylis siek÷ 30 m, o keliais iš jų 

pasiektas viršutinio devono Kupiškio svitos kraigas. Detaliai aprašytas kvartero nuogulų ir Tatulos svitos 

karst÷jančių uolienų pjūvis, pateikti duomenys apie požeminio vandens pasirodymo ir nusistov÷jimo gylį 

bei kvartero nuogulų fizikines mechanines savybes. 

Pasvalio miesto savivaldyb÷s požeminio vandens monitoringo tinklo gręžiniai, įrengti į Įstro-Tatulos 
vandeningąjį kompleksą 
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    PASVALIO MIESTO 
 

3. GEOMORFOLOGIJA 
 

Pasvalio miestas yra įsikūręs paskutiniojo apled÷jimo Baltijos stadijos Šiaur÷s Lietuvos faz÷s ledyno 

patvenkto prieledyninio baseino suformuotoje limnoglacialin÷je lygumoje. Pagal Lietuvos geomorfologinį 

rajonavimą miesto teritorija patenka į Mūšos-Nemun÷lio lygumos geomorfologinio rajono Pasvalio 

limnoglacialin÷s lygumos mikrorajoną. Pagal detalią kvartero geologinio ir geomorfologinio žem÷lapių 

informaciją miesto teritorija suskirstyta į 21 apyrubę arba vietovaizdį, kurie tradiciškai pavadinti rajonais, 

o jų ribose išskirti plotai – parajoniais. Taigi, miesto teritorija suskirstyta į 10 rajonų ir 11 parajonių, 

kuriems būdinga skirtinga paviršiaus geomorfologija (1 pav.).  

Pleistoceno laikotarpio reljefas 

Pasvalio miesto reljefą suformavo besitraukiantis paskutiniojo – Nemuno – ledynmečio Šiaur÷s Lietuvos 

faz÷s ledynas, tiksliau, – jo priešaky (piečiau Linkuvos gūbrio) pasitvenkęs prieledyninis baseinas, kuriam 

ištek÷jus susidar÷ Pasvalio miesto apylink÷se plytinti limnoglacialin÷ lyguma. Poledynmečiu ir Holocene 

limnoglacialinę lygumą suraiž÷ Mūšos ir jos intakų kloniai-sl÷niai. Į šiaur÷s rytus tekantis L÷vuo kerta 

Pasvalio miesto teritoriją, padalindamas ją šiaurvakarinę ir pietrytinę dalis. 

Miesto teritorija kairiajame L÷vens krante suskirstyta į tris geologinius-geomorfologinius rajonus (1 pav.).  

1 rajonas – tai siauras plokščios limnoglacialin÷s lygumos ruožas, plytintis palei vakarinę miesto ribą iki 

Mūšos klonio – šiaur÷je ir L÷vens klonio pietuose. Lygumos paviršiaus absoliutus aukštis yra +36 m. 

Rajonas suskirstytas į du parajonius: 1a parajonis –plokščia sm÷linga limnoglacialin÷ lyguma, šiaur÷je 

nuolaidi į Mūšos klonį. Lygumos paviršiuje yra pelk÷jančių ežerin÷mis nuos÷domis užpildytų karstin÷s 

kilm÷s 0,5–1,5 m gylio l÷kštašlaičių pažem÷jimų. 1b parajonis –plokščia molinga limnoglacialin÷ lyguma, 

kurioje pasitaiko viena kita dauba.  

2 rajonas – apima smegduob÷tą molingą limnoglacialinę lygumą sodų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ 

teritorijoje. Pietrytin÷ rajono dalis yra „įsmukusi“ 2–3 m (lyginant su aplink plytinčios molingos lygumos 

paviršiumi). Ši karstin÷ depresija vadintina mulda. Vakarin÷je muldos dalyje plačios 3 m gylio l÷kšta-

šlait÷s daubos centre 1967 m. dar egzistavo pelk÷, o rytin÷je buvo daug smegduobių (2 pav.). Šiandien 

kažkada buvusi pelk÷ užpilta durp÷mis ir dirvožemiu, o žemiausiose vietose įrengti tvenkiniai. Molingų 

pseudokalvų, išlikusių tarp įvairaus gylio smegduobių, paviršius yra 34–35 m absoliučiame aukštyje, kaip 

ir muldą supančios molingos lygumos. Vyraujantis išlikusių sausų smegduobių skersmuo – 22–25 m, o jų 

gylis – 3–6 m (3 pav.). Daugelis smegduobių virtusios karstiniais ežer÷liais (4 pav.). Tarp pavienių 

smegduobių yra jų virtinių, kur smegduobes jungia sl÷niukų atkarpos. Tai – antriniai karstiniai sl÷niai. 

3 rajonas – tai plokščia, vietom – l÷kštai daubota molinga limnoglacialin÷ lyguma, kurios paviršiaus 

absoliutus aukštis yra 34–36 metrai. 50–60 m pločio lygumos ruožas palei L÷vens klonį nueroduotas ir 

nuolaidžiai žem÷ja klonio link apie tris metrus. Negiliuose lygumos paviršiaus pažem÷jimuose plyti 

sm÷lingos limnin÷s ir pelkių lygumos. 3c parajonyje paviršiuje kartografuotos 100–300 m skersmens 1,5–

2,5 m gylio karstin÷s muldos, kurių dugne plyti sm÷lingos arba molingos limnin÷s lygumos. Dvi iš jų 

atsiveria į L÷vens klonį netoli „Žalsvojo šaltinio“ 3b parajonyje (miesto valymo įrenginių teritorijoje) 

paviršiaus pažem÷jime plyti morenin÷ (priesm÷linga) lyguma, o ištęstame ruože palei L÷vens sl÷nį – 

sm÷linga fliuvioglacialin÷s terasos lyguma. Parajonio paviršiaus lygumų absoliutus aukštis kinta nuo 30 iki 

27,5 metrų. Natūralų gamtinį paviršių darko siaurojo geležinkelio pylimas, bei netoli jo supiltas 3–4 m 

aukščio dirvožemio kaupas. 

Dešiniajame L÷vens krante esanti miesto teritorija skirstytina į keturis geologinius-geomorfologinius 

rajonus (1 pav.). 

4 rajonas apima silpnai banguotą bei plokščią sm÷lingą limnoglacialinę lygumą, esančią dešiniajame 

L÷vens krante pietvakarin÷je miesto dalyje (miesto parkas ir teritorija į vakarus nuo jo). Centrin÷s, 

iškiliausios rajono dalies (4c parajonis) silpnai banguotas paviršius yra 39–36 m absoliučiame aukštyje.
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    PASVALIO MIESTO 
 

3 pav. Sausa 6 m gylio smegduob÷ sodų teritorijoje 
(R. Guobyt÷s nuotr.) 

4 pav. Karstiniu ežer÷liu virtusi 5–6 m gylio smeg-
duob÷ sodų teritorijoje (R. Guobyt÷s nuotr.) 

2 pav. Karstin÷s muldos vaizdas 1967 metų aerofotonuotraukoje (sodų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ 
teritorija) 
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L÷kštuose paviršiaus pažem÷jimuose plyti žemapelk÷s ir net aukštapelk÷s, yra daug nedidelių 

uždurp÷jusių limninių lygumų. Aptikta vienišų smegduobių. Natūrali smulkaus limnoglacialinio sm÷lio 

danga daugelyje vietų nuardyta (iškasin÷ta). 4a parajonio paviršiaus absoliutus aukštis nuolaidžiai 

žem÷ja į vakarus L÷vens klonio link nuo 36 iki 32 m. Sm÷lio danga čia neištisin÷, ir daug kur paviršiuje 

atsidengia giliau slūgsantis molis. 4b parajonis apima rytinę Pasvalio parko dalį su karstin÷s kilm÷s 

dauboje telkšančiu Šilo ežeru. Parajonio paviršiuje plyti l÷kštai daubota arba banguota sm÷linga 

limnoglacialin÷ lyguma, kurios paviršiaus absoliutus aukštis yra 37–35 metrai. L÷kštuose paviršiaus 

pažem÷jimuose susidariusios žemapelk÷s. Paviršiuje yra smegduobių, kurios susikoncentravusios 

šiaurin÷je parajonio dalyje nuolaidžioje į L÷vens sl÷nį.  

5 rajonas 250–80 m ruožu tęsiasi palei kairįjį Svalios krantą. Tai plokščia molinga lyguma plytinti 35–34 m 

absoliučiame aukštyje ir nuolaidžiai žem÷janti Svalios sl÷nio link. Centrin÷je rajono dalyje paviršiuje yra 

užpelk÷jusių pažem÷jimų, išlikusios kelios 15 m skersmens ir 1–2 m gylio uždurp÷jusios arba vandens 

prisipildžiusios smegduob÷s. 

6 rajonas apima miesto teritoriją dešiniajame Svalios ir L÷vens krantuose (1 pav.). Teritorijos paviršiuje 

vyrauja plokščia molinga limnoglacialin÷ lyguma, kurios paviršius yra 35–37 m absoliučiame aukštyje. 

Lygumos paviršiuje yra vienišų 2–3 m aukščio pakilumų. Pagal smegduobių išplitimo tankį rajonas 

padalintas į du parajonius. 6a parajonis – tai plotas, esantis palei dešinįjį Svalios klonio šlaitą, kur 

kažkada plyt÷jusi molinga lyguma d÷l intensyvaus karsto virto pseudokalvota mulda. Jos viduriu vingiuoja 

R-V krypties plokščiadugnis karstin÷s kilm÷s klonis, jungiantis užankantį ežerą Ežero gatv÷je su Svalios 

kloniu. Paviršius čia ypač tankiai smegduob÷tas, tod÷l susidaro įspūdis, kad reljefas kalvotas (5 pav.). 

Išlikusios nesunaikintos smegduob÷s yra 1–3 bei 3–6 m gylio. Kelių smegduobių dugne telkšo vanduo, 

kitos išliko sausos. Smegduob÷s atsiv÷rusios šalia Panev÷žio gatv÷s bei miesto vandenviet÷s teritorijoje – 

užpiltos (6 pav.). Miesto vandenviet÷s teritorijoje ir palei karstinio klonio žiotis molingame reljefe 

kartografuoti nedideli erozin÷s morenin÷s lygumos plotai. Labiausiai smegduob÷ta 6a parajonio dalis 

paskelbta Smegduobių parku. 6b parajonio paviršiui charakteringos retos, senos 12–16 ir 20–25 m 

skersmens užpelk÷jusios smegduob÷s. Kai kur jos jau pavirtusios l÷kštais (0,5–1 m gylio) limniniais, 

dažnai – pelk÷tais pažem÷jimais (1 pav.). Limnoglacialin÷s lygumos paviršiuje palei L÷vens klonį esančios 

1–2 m gylio paviršiaus įslūgos vadintinos karstin÷mis muldomis, nes susidar÷ įslūgus paviršiui d÷l po 

kvartero danga slūgsančių karst÷jančių uolienų išplovimo, drenuojantis į L÷venį požeminiam vandeniui. 

7 rajonas – tai plokščia molinga limnoglacialin÷ lyguma esanti šiaurrytiniame miesto pakraštyje. 

Lygumos paviršius yra 36–34 m absoliučiame aukštyje ir nuolaidus į rytus bei į L÷vens klonį-sl÷nį. 

Paviršiuje aptikta dviejų senų smegduobių vietos. Viena jų – karstinis ežer÷lis daržų teritorijoje 

šiaurrytiniame miesto pakraštyje.  

 

 
 

 

 

 

 

 

5 pav. Pseudokalvos Smegduobių parko teritorijoje 
(6a parajonis) (R. Guobyt÷s nuotr.) 
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    PASVALIO MIESTO 
 

 

6 pav. Smegduobių parko teritorija 1967 metų aerofotonuotraukoje (A). Vandenviet÷s teritorijoje kažkada 
užpilta, bet aerofotovaizde aiškiai matoma smegduob÷ (parodyta m÷lyna rodykle) buvo panašaus 
gylio, kaip išlikusioji prie namo šalia Svalios (parodyta raudona rodykle). B – padidintas 
smegduobių vaizdas  

 

B 
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V÷lyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpio reljefas 

V÷lyvuoju ledynmečiu ir Holocene teritorijoje susiformavo terasuoti upių kloniai-sl÷niai, klonių šlaituose užgimę 

išgraužos virto griovomis, vyko karstiniai procesai, limnoglacialin÷s lygumos pažem÷jimuose susidar÷ 

ežerin÷s ir pelkių lygumos; daugelyje miesto vietų žmogaus buvo sukurtos technogeninio reljefo formos. 

Fliuvialinis reljefas 

Svarbios Pasvalio miesto teritorijos geomorfologin÷s formos yra Mūšos, L÷vens ir Svalios upių kloniai-

sl÷niai. Klonių susidarymo laikas – v÷lyvasis ledynmetis. Tuo metu prasid÷jo intensyvus vietov÷je 

telkšojusių prieledyninių baseinų drenažas, susidar÷ fliuvioglacialin÷ (Šiaur÷s Lietuvos faz÷s amžiaus) 

daugelyje vietų – erozin÷ terasa ir aukščiausias pozicijas kloniuose užimanti trečioji viršsalpin÷ terasa. 

Baigiantis min÷tų baseinų „nuleidimui“ jau Holocene susiformavo antroji ir pirmoji viršsalpin÷s terasos bei 

salpa, kuri tebesiformuoja ir mūsų dienomis. 

8 rajonas – Mūšos klonis-sl÷nis (1 pav.). Pasvalio miesto teritorijai priklauso 1,2 km ilgio dešinioji Mūšos 

klonio atkarpa, kur up÷ išvingiuoja dvi ryškias į šiaurę ir pietus išgaubtas kilpas. Up÷s vandens lygis 

šiame ruože pažem÷ja 0,8 m.  

III viršsalpin÷ terasa yra 3–4 m aukštyje virš up÷s vandens lygio ir tęsiasi 30–40 m pločio fragmentais 

palei klonio šlaitą arba yra vietoje jo. Į šiaurę išgaubtoje Mūšos kilpoje kartografuotas akumuliacin÷s 

III viršsalpin÷s terasos fragmentas. Terasos aikštel÷ nuolaidi up÷s vagos link ir kai kur atrodo, kad yra 

II viršsalpin÷s terasos šlaitas. Terasa sudaryta iš molingo smulkučio-smulkaus sm÷lio. Erozin÷s III 

viršsalpin÷s terasos fragmentas nustatytas šiaurrytin÷je klonio dalyje. Santykinis terasos aukštis yra 

4 m, jos aikštel÷ nuolaidi up÷s vagos link. Terasos aikštelę sudaro smarkiai nuplauta Baltijos posvit÷s 

morena.  

II viršsalpin÷ terasa kartografuota plačiame (170 m pločio) į pietus išgaubtame Mūšos klonio vingyje, kur 

terasos plotis yra 140 m. Jos santykinis aukštis – 2–2,5 m. Terasos aikštel÷s centrin÷ dalis iškilusi apie 

0,5 m, nes jos paviršius nuolaidžiai žem÷ja į vagos ir į klonio šlaito puses. Palei bendrą terasos ir klonio 

šlaitą plyti buvusios senvag÷s pažem÷jimas, kurio žemiausioje vietoje iškasti tvenkinukai, o vanduo iš jų 

melioracijos grioviu drenuojasi į Mūšą. Buvusioje senvag÷je susidariusi lyguma sudaryta iš aleuritinio 

sm÷lio, žemiausios jos vietos (dabar iškastos) buvo uždurp÷jusios. 

I viršsalpin÷ terasa siauru (6–10 m pločio) beveik ištisu ruožu tęsiasi palei up÷s vagą 1,5–2 m aukštyje 

virš salpos. Vietomis ši terasa laipsniškai pereina į salpą. 

Salpa yra 2–6 m pločio, vietomis išplat÷ja iki 10–12 m. Salpos aukštis – 0,5–1 metrai. 

9 rajonas – L÷vens klonis-sl÷nis (1 pav.). Tai miestui priklausanti 6 km ilgio, 100–420 m pločio ir 6–

10 m gylio L÷vens klonio-sl÷nio žemupio atkarpa. Pratek÷jusi per miestą up÷ įsigraužia 5 m (įtekant į 

miestą up÷s vandens lygis yra 28,4 m, o ištekant – 23,2 m abs. a.). Klonio šlaitai – neištisiniai. Jie ypač 

raiškūs šiaurrytin÷je sl÷nio atkarpoje (9d, 9e parajoniai). Vyrauja 4–6 m aukščio mažai griovuoti šlaitai. 

L÷vens klonį sudaro fliuvioglacialin÷ ir trečioji viršsalpin÷ terasos. 

Fliuvioglacialin÷ terasa 20–40, arba 120–240 m pločio fragmentais kartografuota klonyje, o vietomis palei 

klonio šlaitus. Terasa yra 4–6 m aukštyje virš vandens lygio, jos aikštel÷s paviršius dažniausiai plokščias 

arba ištęsto išilgai up÷s pylimo formos. Fliuvioglacialin÷ terasa sunešta iš įvairaus grūd÷tumo sm÷lio, 

žvirgždo-gargždo nuogulų. 

III viršsalpin÷s terasos fragmentai, esantys 2,5–4 m aukštyje virš up÷s vandens lygio, tęsiasi abiejose 

klonio pus÷se. Terasos plotis – 25–60 m. Vyrauja fragmentiška akumuliacin÷ terasa, suklota iš įvairaus 

rupumo medžiagos: vidutinio, smulkaus, smulkučio arba įvairaus grūd÷tumo, dažnai – molingo sm÷lio. 9d 

parajonyje išplitę erozin÷s terasos fragmentai. Erozin÷s terasos paviršiuje atsidengia Baltijos posvit÷s 
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9 pav. Kairiajame L÷vens krante, salpoje esantis 
karstinis urvas-versm÷ „Žalsvasis šaltinis“ 
(gamtos paminklas) (R. Guobyt÷s nuotr.) 

7 pav. Siaura (2–3 m pločio) salpa kairiajame 
L÷vens krante (vaizdas į ŠR nuo Vilniaus 
gatv÷s tilto) (R. Guobyt÷s nuotr.) 

8 pav. Salpin÷ sala L÷vens vagoje prieš pratekant 
Mūšos gatv÷s tiltą (vaizdas į PV nuo kairiojo 
L÷vens kranto) (R. Guobyt÷s nuotr.) 

morena. Vidurin÷je klonio atkarpoje trečiosios terasos paviršiuje senų smegduobių vietose išliko 

užpelk÷ję pažem÷jimai, palei klonio šlaitą vietomis yra nedidelių ištęstų limnin÷s lygumos plotų. 

Holoceno amžiaus sl÷nį sudaro salpa ir dvi viršsalpin÷s terasos. Sl÷nio plotis – 50–80, o vietomis – 90–

100 metrų.  

II viršsalpin÷ terasa išplitusi 20–22 ir 35–40 m pločio fragmentais abiejose vagos pus÷se. Terasos aukštis 

virš up÷s vandens lygio kinta nuo 1–1,5 iki 2,0–2,5 m, aikštel÷ nuolaidi vagos link, dažnai n÷ra aiškios 

briaunos tarp antrosios ir pirmosios terasų. Vyrauja akumuliacin÷s kilm÷s antroji terasa, tik centrin÷je 

sl÷nio dalyje kartografuoti erozin÷s terasos fragmentai, kur paviršiuje atsidengia prekvartero uolienos. 

Šioje sl÷nio atkarpoje antrosios terasos paviršiuje būta smegduobių. 

I viršsalpin÷ terasa išplitusi retais 15–20 m pločio fragmentais abiejose up÷s vagos pus÷se. Terasos 

aukštis – 1,0–1,2 m. Terasa nuolaidi up÷s vagos link, dažnai jos aikštel÷ neatskiriama nuo antrosios 

viršsalpin÷s terasos. Kartografuoti akumuliacin÷s ir erozin÷s kilm÷s terasos fragmentai. 

Salpa išplitusi abipus up÷s vagos 2–5 m pločio ruožais, vietomis išplat÷jančiais iki 10–20 m, daugelyje 

up÷s vagos vietų suneštos salos (7, 8 pav.). L÷vens salpoje prie pat vagos yra per 20 m gylio karstinis 

urvas-versm÷ „Žalsvasis šaltinis“, iš kurio išteka trumpiausia Lietuvoje upel÷ (9 pav.). 

10 rajonas – Svalios klonis-sl÷nis (1 pav.). Tai 1,7 km ilgio dešiniojo L÷vens intako Svalios klonio-sl÷nio 

žemupys. Klonio plotis – 80–180 m, gylis – 4,5–5 m.  

 

Fliuvioglacialin÷ terasa. Jos 20–60 m pločio 

fragmentai kartografuoti abiejose Svalios klonio 

pus÷se. Siauros nuolaidžios į up÷s vagą erozin÷s 

terasos aikštel÷s, sudarytos iš nuardyto 

limnoglacialinio molio bei aleurito atstoja Svalios 

klonio šlaitus. Siaur÷jantis (60–10 m pločio) 

akumuliacin÷s fliuvioglacialin÷s terasos ruožas 

tęsiasi dešin÷je klonio pus÷je. Terasa suklota iš 

aleuritingo-molingo sm÷lio. 
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III viršsalpin÷ terasa yra 2,5–4 m aukštyje virš up÷s vandens lygio ir tęsiasi 14–24, vietomis 40 m pločio 

fragmentais tai vienoje tai kitoje klonio pus÷je. Terasos aikštel÷ nuolaidi up÷s vagos link. Vyrauja 

akumuliacin÷s terasos fragmentai, sukloti iš smulkaus sm÷lio. Sl÷nio atkarpoje netoli žiočių trečioji 

viršsalpin÷ terasa erozin÷, jos paviršiuje atsidengia prekvartero uolienos (dažniausiai – dolomitiniai 

miltai). 

Holoceno amžiaus Svalios sl÷nį sudaro salpa ir dvi viršsalpin÷s terasos. Sl÷nio plotis – 30–50, o pietin÷je 

dalyje – 80–100 metrų. 

II viršsalpin÷ terasa yra susiformavusi fragmentiškai abiejose vagos pus÷se. Art÷jant prie up÷s žiočių II 

terasos plotis yra 10–15 m, o pietin÷je sl÷nio dalyje – 24–40 metrų. Terasos aukštis pietin÷je sl÷nio 

dalyje – 1–1,5 m, o arčiau žiočių – 2–3 metrai. Vyrauja akumuliacin÷s II terasos fragmentai, sudaryti iš 

organine medžiaga prisotinto aleuritingo molingo, smulkaus sm÷lio, aleurito. Netoli žiočių kai kurie II 

terasos fragmentai yra erozin÷s kilm÷s, tod÷l jos paviršiuje atsidengia prekvartero uolienos. 

I viršsalpin÷ terasa. Išlikusi fragmentiškai abipus vagos. Terasos aukštis – 1–1,5 m, jos plotis kinta nuo 

3–6 iki 10–25 metrų. Terasos aikštel÷ nuolaidi vagos link, briauna į salpą dažnai neišreikšta, tod÷l 

vietomis salpa ir pirma viršsalpin÷ terasa neatsiskiria. Terasa akumuliacin÷, suklota iš molingo-aleuritingo 

sm÷lio, vietomis – iš aleurito. 

Salpos plotis sl÷nyje netoli žiočių – 2–5 m, pietin÷je sl÷nio dalyje – 25–52 metrai. Šioje sl÷nio atkarpoje 

salpoje išliko daugyb÷ pelk÷tų senvagių, kurias paliko intensyviai meandravusi up÷. D÷l to, salpin÷ terasa 

išplat÷ja tai vienoje, tai kitoje vagos pus÷je. Salpin÷s terasos aukštis – 0,3–0,5 m, kai kuriose vietose – 

1–1,5 metro. Salpa suklota iš smulkaus humusingo sm÷lio, aleurito. 

Fliuvialinio reljefo formos: 

Sausasl÷niai. Drenuojantis pasitvenkusiam miesto apylink÷se prieledyniniam baseinui vandenų srautai, 

plūdę į upių klonius išgrauž÷ statmenai klonių šlaitams negilius l÷kštašlaičius plačiadugnius sausasl÷nius. 

Kartografuoti keli į L÷vens ir Mūšos klonius atsiveriantys sausasl÷niai. Jų plotis – 5–10 m, ilgis – 80–120 metrų. 

Griovos. Poledynmečiu ir Holocene vykstant paviršinei nuoplovai Mūšos, L÷vens ir Svalios klonių šlaituose 

formavosi išgraužos po kurio laiko virtusios griovomis. Daugiausia griovų aptikta aukštame kairiajame 

L÷vens klonio-sl÷nio šlaite esančiame į ŠR nuo Vilniaus gatv÷s tilto. Terasuotą L÷vens klonio šlaitą prie 

„Žalsvojo šaltinio“ raižo kelios 50–60 m ilgio, 3–5 m pločio griovos. Nuo šaltinio į pietvakarius esančiame 

L÷vens klonio šlaite kartografuotos kelios 20–30 m ilgio, ir 2–3 m pločio griovos. Griovos prasideda netoli 

šlaito viršutin÷s briaunos limnoglacialin÷je lygumoje ir atsiveria į L÷vens salpą. Prie pat „Žalsvojo šaltinio“ 

atsiveriančios griovos žiočių šlaite atsidengia dolomito blokai. Griovos neaktyvios, apaugusios krūmais. 

Limninis (ežerinis) reljefas 

Limnin÷s lygumos sporadiškai išplitusios nedideliais plotais visoje miesto teritorijoje. Vyrauja plokščios 

daugelyje vietų kažkada pelk÷jusios limnin÷s lygumos. Jos kartografuotos nežymiuose (0,5–1 m gylio) 

limnoglacialin÷s lygumos pažem÷jimuose. Sm÷lingos limnoglacialin÷s lygumos pažem÷jimuose išplitę 

sm÷lingi limnin÷s lygumos ploteliai, o molingoje limnoglacialin÷je lygumoje vyrauja molingos limnin÷s 

lygumos, sudarytos iš aleurito, molio, sm÷lingo bei aleuritingo molio. Daugelyje vietų limnin÷s lygumos 

sudarytos iš organine medžiaga prisotinto sm÷lio. 

Biogeninis (pelkių) reljefas 

Aukštapelkių, žemapelkių ir nenustatyto tipo pelkių lygumos miesto teritorijos paviršiuje išplitusios 

lokaliai ir aptiktos poledynmečiu egzistavusių liekaninių ežer÷lių duburiuose. Dauguma šių ežer÷lių 

egzistavo senųjų smegduobių vietose. Dvi gražios aukštapelk÷s išliko miesto parke. Daugiausia 

žemapelkių kartografuota miesto parke, miesto sodininkų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijoje bei 



 

 
 

 

 18 

    PASVALIO MIESTO 
 

pietrytin÷je miesto dalyje. Vyrauja plokščios, dažnai šlapios žemapelkių lygumos, kuriose durpių storis 

kinta nuo 0,5 iki 1–1,5 metro. Nenustatyto tipo pelkių lygumoms priskirtos neišsivysčiusių įvairaus dydžio 

pelkių lygumos, neturinčios aiškių žemapelkių ar aukštapelkių geomorfologinių požymių. Durpių sluoksnio 

storis jose labai kaitus: vienose – 0,3–0,5 m, kitose- 1–2 metrai. Nenustatyto tipo pelkių paviršius 

dažniausia yra plokščias. 

Karstinis reljefas  

Išplitęs visoje miesto teritorijoje, ypač intensyviai karstinių procesų paveiktas reljefas yra miesto 

sodininkų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijoje ir Smegduobių parko plote (1 pav.). Paviršiuje 

išplitusios karstin÷s formos yra: smegduob÷s, karstin÷s griovos, karstinis sl÷nis, karstinis klonis, 

karstin÷s muldos, pseudokalvos.  

Karstin÷s muldos – tai įslūgos limnoglacialin÷s lygumos paviršiuje. Jų susidarymas sietinas su 

karst÷jančių pokvarterinių uolienų išplovimu, drenuojantis į L÷venį požeminiam vandeniui. Įslūgų gylis – 

2–3 m, jų plotas kinta nuo 0,0–0,04 iki 0,1 km2 . Įslūgos netaisyklingos, dažniausia – ištęsto ovalo 

formos (plane), su ypač l÷kštais nevienodai išreikštais depresijos perimetre šlaitais. Karstin÷s muldos 

išplitusios miesto sodininkų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijoje bei Smegduobių parko plote. 

Muldos kartografuotos palei L÷vens klonį (1 pav., 6b ir 3c parajoniai). Šilo ežeras miesto parke tik÷tina 

irgi telkšo karstin÷je muldoje, kaip ir užankantis ežer÷lis, esantis duburyje palei Ežero gatvę. Muldų 

dugnas – tai limnin÷s arba pelkių lygumos. 

Karstinis klonis – tai plačiadugn÷ 0,9 km2 ilgio smegduob÷ta sausa loma molingoje lygumoje, esanti 

pietin÷je Smegduobių parko dalyje. Klonis jungia pelk÷jantį karstinį ežerą, esantį muldoje palei Ežero 

gatvę su L÷vens kloniu. Klonio dugno plotis yra 15–25 m, ir tik smegduobių vietose siekia 33–46 metrus. 

Šlaitai l÷kšti, 1,5–2,0 m aukščio. Status 2–2,5 m aukščio klonio šlaitas (matyt, šiek tiek performuotas, 

statant garažus) išryšk÷ja tik klonio pradžioje, piečiau bevardžio ežero.  

Karstinis sl÷nis – tai 0,5 km ilgio 5–15, vietomis – 30 m pločio sl÷nis, jungiantis įvairaus dydžio senų ir 

jaunų smegduobių virtinę muldoje, esančioje į vakarus nuo senųjų miesto kapinių. Sl÷nis – Š-P krypties, 

paprastai sausas, tik susikaupęs paviršinio vandens perteklius (pavasarį ar stiprių liūčių metu) sl÷nio vaga 

nuteka į iškastą ežerą-kūdrą iškastą senos smegduob÷s vietoje (sodininkų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ 

teritorijoje). 

Karstin÷s griovos – tai griovos, išsivysčiusios virš smegduobių, esančių terasuotuose L÷vens klonio 

šlaituose (1 pav., 9b, 9c parajoniai). Griovų ilgis 50–150 m, plotis – 7–10 m, o smegduobių vietose – 22–

30 metrų. Griovų dugnai uždurp÷ję, vietomis užsipildę dumblu. Vienos griovos atsiveria į L÷vens salpą, 

kitos – terasų šlaituose. 

Pseudokalvos – tai 2–3 m aukščio pakilumos molingoje limnoglacialin÷je lygumoje, likusios tarp tankiai 

išsid÷sčiusių senų sul÷kšt÷jusių smegduobių. 

Smegduob÷s – tai karstin÷s įsmukos ir įgriuvos, d÷l kurių paviršiuje lieka neigiama įvairios formos duob÷. 

Jaunoms smegduob÷ms charakteringa yra piltuvo forma, o senos, dažnai uždurp÷jusios smegduob÷s yra 

apskritimo arba ovalo formos pažem÷jimai. Daugelis senų smegduobių virtusios karstiniais ežer÷liais. 

Smegduobių skersmuo ir gylis labai įvairus. 

Gravitacinis, deliuvinis reljefas 

Tai Mūšos, L÷vens ir Svalios klonių-sl÷nių šlaitai. Mūšos klonio šlaito aukštis į pietus išgaubtoje klonio 

dalyje yra 3 metrai. Vakarin÷s ekspozicijos šlaitas, esantis į vakarus nuo miesto sodininkų bendrijų 

„Statyba“ ir „Technika“ teritorijos, yra 5–9 m aukščio. Šlaitas status, griūvantis. Aukščiausioje šlaito-

skardžio vietoje susiformavusi maždaug 6 m ilgio atodanga. Vyraujantis L÷vens klonio šlaitų aukštis – 
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2–3 m, tik vietomis jie yra kiek aukštesni: 4–5 m aukščio. Šlaitai nestatūs, neskard÷ti. Vyraujantis 

Svalios klonio šlaitų aukštis – 2–3 m, tik vietomis siekia 4–5 m. Netoli žiočių esančios Svalios kilpos 

ardomas rytin÷s ekspozicijos šlaitas-skardis yra beveik 8 m aukščio ir ateityje gali būti pavojingas. 

Technogeninis reljefas 

Pasvalio miesto reljefas labiausiai nukent÷jo geležinkelio, kelių bei naujų statybų vietose. Tiesiant naujus 

kelius buvo supilti 2–3 m, o prie tiltų – net 5–6 m aukščio kelių pylimai. Prie L÷vens klonio šlaito (netoli 

miesto poliklinikos) supiltas 3 m aukščio dirvožemio kaupas. 

Miesto parko teritorijoje išliko 1–2 m gylio daubos vietoj senų sm÷lio kasimviečių, ~ 3 m gylio senoji 

šaudyklos duob÷. Šviežios kasimviet÷s aptiktos miesto parke (palei Nepriklausomyb÷s gatvę ir prie kelio į 

naujas miesto kapines) ir Dvareliškiuose (kasamas žvyras). Miesto teritorijoje užpilta daug smegduobių. 

Išlyginta ir dirvožemiu užpilta didel÷ dalis miesto sodininkų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GEOLOGINö SANDARA 

4.1. Kvartero nuogulos 

 
Kvartero nuogulų danga Pasvalio miesto teritorijoje neištisin÷: L÷vens vagoje ir žemesniosiose up÷s 

terasose žem÷s paviršiuje atsidengia prekvartero uolienos, dažniausia – dolomitiniai miltai. Taigi, kvartero 

nuogulų storis įvairiose miesto dalyse kinta nuo 0 iki 34,2 m (10 pav.). Kvartero danga visiškai išplauta 

L÷vens ir Svalios upių sl÷niuose centrin÷je miesto dalyje (10 pav.). Tik 2–4 m storio kvartero nuogulų 

sluoksnis išliko intensyvaus paviršinio karsto susidarymo plotuose (10 pav.: 2 raj., 6a paraj.). Miesto 

centre kvartero nuogulų storis yra 6–8, ir tik vietomis – 8–10 m. Miesto parke ir šiauriau L÷v÷ns palei pat 

vakarinę miesto ribą vyrauja 8–10 m storio kvartero nuogulų danga, ir tik senose karstin÷se duob÷se šių 

nuogulų susikaup÷ iki 18 m storio. 

Kvartero nuogulų storymę Pasvalio mieste sudaro Vidurinio Pleistoceno Žeimenos svitos Žemaitijos ir 

Medininkų posvičių glacialin÷s ir akvaglacialin÷s nuogulos, Viršutinio Pleistoceno Vidurinio Nemuno svitos 

karstiniai dariniai, Viršutinio Nemuno svitos Grūdos ir Baltijos posvičių glacialin÷s ir akvaglacialin÷s 

nuogulos, o taip pat Holoceno laikotarpio nuogulos ir nuos÷dos. 

Vidurinis Pleistocenas, Žeimenos svita 

Žemaitijos posvit÷. Seniausios miesto teritorijoje lokaliai aptiktos priešpaskutiniojo – Žeimenos 

apled÷jimo Žemaitijos stadijos ledyno nuogulos: morena ir šio ledyno tirpsmo vandenų sąnašos, 

užpildančios paleoįr÷žius ir pažem÷jimus pokvartero paviršiuje. Nuogulų storis – 6–10 m. 

Glacialin÷s nuogulos (g II žm). Seniausia miesto teritorijoje – Žemaitijos ledyno morena aptikta gręžiniais 

šiaurin÷je miesto dalyje. Tai tamsiai melsvai pilkas plastingas moreninis priesm÷lis su 3% kristalinių ir 

nuos÷dinių uolienų žvirgždo-gargždo priemaiša. Žemaitijos morenos storis kinta nuo 2–3 iki 7–10 metrų, 

o slūgso ji ant prekvartero uolienų. Moreną dengia to paties ledyno limnoglacialin÷s nuogulos. 
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Limnoglacialin÷s nuogulos (lg II žm). Tai smulkus, dažnai aleuritingas gelsvai rudas sm÷lis, kurio storis 

yra 2–5 metrai. Nuogulos pergręžtos tuose pačiuose gręžiniuose, kaip ir Žemaitijos morena. Nuogulos 

slūgso ant Žemaitijos posvit÷s glacialinių nuogulų, o jas dengia Medininkų ledyno morena. 

Medininkų posvit÷. Medininkų kaip ir Žemaitijos stadijos ledyno nuogulų išplitimas miesto teritorijoje 

lokalus, jos nustatytos keliuose gręžiniuose, pataikiusiuose į pokvartero paviršiaus paleoįr÷žius, 

pažem÷jimus bei senas smegduobes. Tai glacialin÷s, fliuvioglacialin÷s ir limnoglacialin÷s nuogulos. 

Glacialin÷s nuogulos (g II md) trumpiau – Medininkų morena. Ji slūgso dažniausiai 10–12 m gylyje nuo 

žem÷s paviršiaus. Medininkų ledyno morena tai – rudas arba rudai pilkas moreninis priesmolis su 5% 

kristalinių ir nuos÷dinių uolienų žvirgždo-gargždo priemaiša. Dažnai morena dislokuota, t. y. priemolis 

prisotintas prekvartero uolienų luistais. Jame yra 0,2–0,5 m storio sm÷lio, molio, aleurito lęšių bei 

tarpsluoksnių. Senąsias smegduobes užpildanti Medininkų morena yra pilkas arba mesvai pilkas 

moreninis priesm÷lis, prisotintas dolomito ir domerito nuolaužomis su dolomitinių miltų lęšiais ir 

tarpsluoksniais. 

Medininkų morenos storis kinta nuo 2–3 iki 7–10 m. Morena dengia Žemaitijos posvit÷s limnoglacialines 

nuogulas, slūgsančias pokvartero paviršiaus paleoįr÷žiuose, arba slūgso ant prekvartero uolienų 

pokvartero paviršiaus pažem÷jimuose. 

Fliuvioglacialin÷s nuogulos (f II md) aptiktos lokaliai ir dažniausia slūgso ant Medininkų morenos. Tai 

įvairaus grūd÷tumo (vyraujant smulkiam) sm÷lis su retu žvirgždu. Nuogulų storis – 0,5–2,0 m. Nuogulas 

dažniausia dengia Grūdos morena. 

Viršutinis pleistocenas, Nemuno svita (nesuskirstyta) 

Karstiniai dariniai (k III nm). Išplitę sporadiškai, pergręžti centrin÷je, vakarin÷je ir pietin÷je miesto 

dalyse. Tai sukarst÷jusios prekvartero uolienos, virtusios dolomitiniais miltais su domerito, dolomito, 

gipso nuolaužomis. Pjūvyje pasitaiko 0,3–0,5 m storio organine medžiaga prisotinto gelsvai pilko sm÷lio 

bei priesm÷lio tarpsluoksnių. Pergręžtas nuogulų storis – 6–9 m. Nuogulos dažniausia aptiktos po Grūdos 

posvit÷s nuogulomis, o slūgso ant Medininkų posvit÷s morenos arba ant prekvartero nuogulų. Datavus 

organiką iš 27–28 m gylyje pergręžto 1 m storio sm÷lio tarpsluoksnio, buvo gautas amžius: 

21090±100 metų. Galima teigti, kad amžius „pajaunintas“ ir karstin÷s nuogulos susidar÷ Viduriniojo 

Nemuno laikotarpiu.  

Viršutinis pleistocenas, Viršutinio Nemuno svita 

Miesto teritorijoje vyrauja dvisluoksn÷ paskutiniojo – Nemuno ledyno palikta nuogulų danga. Ją sudaro 

paskutiniojo apled÷jimo Baltijos stadijos ledyno glacialin÷s ir limnoglacialin÷s nuogulos. Senesn÷s – Grūdos 

stadijos ledyno nuogulos išplitusios lokaliai, dažniausia jos randamos pokvartero paviršiaus pažem÷jimuose. 

Grūdos posvit÷. Glacialin÷s nuogulos (g III gr) arba Grūdos morena išplitusi lokaliai vakarin÷je ir 

šiaurin÷je miesto dalyse, kur ji užpildo pokvarterinio paviršiaus pažem÷jimus arba viršutinę paleoįr÷žių 

dalį. Slūgso 8–9 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Grūdos morena – tai rudas arba rudai pilkas pusiau 

kietas moreninis priesm÷lis, kuriame žvirgždo-gargždo priemaiša sudaro apie 5%. Priesm÷lyje yra 0,2–

1,0 m storio sm÷lio, molio ar žvirgždo-gargždo nuogulų lęšių. Morenos storis kinta nuo 0,5–2,0 iki 6–8 m. 

Grūdos morena paleoįr÷žiuose slūgso ant Medininkų morenos arba Grūdos ledyno fliuvioglacialinių 

nuogulų, o pokvartero paviršiaus pažem÷jimuose – tiesiog ant prekvartero uolienų.  

Fliuvioglacialin÷s nuogulos (f III gr) slūgso lokaliai, aptiktos tarp Grūdos (senesn÷s) ir Baltijos 

(jaunesn÷s) morenų, rečiau – po Grūdos morena, kai ji užpildo paleoįr÷žius arba slūgso virš senųjų 

smegduobių. Nuogulų sud÷tis – kaiti, bet dažniausia tai įvairaus grūd÷tumo žvirgždingas sm÷lis arba 

žvirgždo-gargždo nuogulos. Nuogulų storis – 1–6 metrai.  
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12 pav. Baltijos stadijos ledyno morena Pasvalio 
miesto valymo įrenginių teritorijoje iškastame 
griovyje: riedulingas gelsvai rudas moreninis 
priesm÷lis (R. Guobyt÷s nuotr.) 

Baltijos posvit÷. Miesto teritorijos paviršiuje vyrauja paskutiniojo apled÷jimo Baltijos stadijos ledyno 

limnoglacialin÷s nuogulos ir po jomis slūgsanti to paties ledyno palikta morena. Fliuvioglacialin÷s Baltijos 

stadijos ledyno nuogulos išplitusios lokaliai. 

Glacialin÷s nuogulos (g III bl) arba Baltijos stadijos ledyno morena išplitusi visoje miesto teritorijoje, 

išskyrus upių sl÷nius. Tai rausvai, rečiau – gelsvai rudas moreninis priemolis, kuriame žvirgždo-gargždo 

priemaiša sudaro 5–7 arba 3–5% (12 pav., 13 pav., 

C). Priemolyje pasitaiko 0,5–1,5 m storio smulkaus, 

dažnai molingo sm÷lio lęšių.  

Baltijos morenos storis kinta nuo 0,5–1,0 iki 6–7 m. 

Morena slūgso ant prekvartero uolienų arba ant 

Grūdos stadijos ledyno morenos. Kai kur Baltijos 

morena dengia šios stadijos tik atslenkančio ledyno 

suklotas fliuvioglacialines nuogulas. Beveik visoje 

miesto teritorijoje morena apdengta Baltijos 

posvit÷s limnoglacialiniu moliu, išskyrus L÷vens 

apysl÷nį miesto centre, bei vandenviet÷s ir valymo 

įrenginių teritorijas, kur nedideli šios morenos 

plotai kartografuoti žem÷s paviršiuje (11 pav.). 

Fliuvioglacialin÷s nuogulos (f III bl), suklotos 

Baltijos stadijos atslenkančio ledyno nustatytos 

šiaurin÷je ir vakarin÷je miesto teritorijos dalyse. Tai žvirgždo-gargždo nuogulos su riedulių sankaupomis 

apatin÷je sluoksnio dalyje. Nuogulų storis – 2–7 m, o slūgso jos pokvartero paviršiaus paleoįr÷žiuose ant 

Grūdos stadijos ledyno morenos. Nuogulas dengia Baltijos morena. 

Baltijos posvit÷s Šiaur÷s Lietuvos faz÷s pluoštas. Miesto teritorijos paviršių sudaro Baltijos stadijos 

ledyno jauniausios – Šiaur÷s Lietuvos – faz÷s nuogulos: patvenktinio prieledyninio baseino 

(limnoglacialin÷s) nuos÷dos ir šiam baseinui drenuojantis Mūšos, L÷vens ir Svalios kloniais tek÷jusių 

vandens srautų sąnašos arba fliuvioglacialin÷s nuogulos. 

Limnoglacialin÷s nuogulos (lg III bl3) išplitusios visoje miesto teritorijoje, išskyrus upių sl÷nius (11 pav.). 

Didžiojoje miesto teritorijos dalyje paviršiuje slūgso rudas kietai plastingas aleuritingas, vietomis – 

varvinis molis. Molio sluoksnio storis – 3–8, rečiau – 10–12 metrų. Pietvakariuose ir šiaurvakarin÷je 

miesto dalyje molis apdengtas 0,5–1,0 m storio smulkaus geltono sm÷lio sluoksniu. Šilo ežero duburyje 

smulkaus molingo sm÷lio sluoksnis yra 5–6 m storio. Daugelyje vietų po moliu slūgso 1–2 m storio 

aleurito arba aleuritingo sm÷lio sluoksnis. Limnoglacialin÷s nuogulos slūgso ant Baltijos stadijos ledyno 

morenos. 

Fliuvioglacialin÷s terasos nuogulos (f(t)III bl3) suklotos 20–40, o vietomis – 120–240 m pločio ruožuose 

palei L÷vens klonį-sl÷nį, arba jame (11 pav.). Tai – įvairaus grūd÷tumo (vyraujant smulkiam), dažnai 

žvirgždingas sm÷lis. Iš žvirgždo-gargždo nuogulų supiltas pylimas nutįsęs palei pietvakarinę L÷vens 

klonio atkarpą. Nuogulų storis yra 1–1,2 m, ir tik vietomis – 2 metrai. Nuogulos slūgso ant Baltijos 

posvit÷s limnoglacialinio molio, vietomis – ant Baltijos morenos.  

Fliuvioglacialin÷s terasos nuogulos kartografuotos ir Svalios klonyje pietin÷je miesto dalyje, kur 

fliuvioglacialin÷ terasa, sudaryta iš smulkaus aleuritingo-molingo sm÷lio, 15–80 m pločio ruožu tęsiasi 

kairiajame up÷s krante. Nuogulų storis neviršija 1 metro. Nuogulos dengia Baltijos posvit÷s limnoglacialinį 

molį. 
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13 pav. Pasvalio mieste vyraujančios dvisluoksn÷s 
kvartero nuogulų dangos vaizdas Mūšos 
atodangoje – skardyje, esančiame 
šiaurvakarin÷je miesto dalyje (ortofoto, 
viršuje, 1b pav.). Baltijos stadijos ledyno 
moreną (A) dengia Baltijos stadijos Šiaur÷s 
Lietuvos faz÷s ledyno limnoglacialin÷s 
nuogulos (B): juostuotas molis (1) ir po juo 
slūgsantis smulkus sm÷lis (2). Šių nuogulų 
sluoksniuotumas ir slūgsojimo detal÷s 
išryškintos padidintuose atodangos frag-
mentų vaizduose (R. Guobyt÷s nuotr.) 
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V÷lyvasis ledynmetis ir holocenas 

Aliuvio nuogulos. Miesto teritoriją kertančiuose Mūšos, L÷vens ir Svalios sl÷niuose kartografuotos trijų 

viršsalpinių terasų ir salpinio aliuvio uogulos. 

III viršsalpin÷s terasos aliuvio nuogulos (a(3) III bl3) kartografuotos Mūšos, L÷vens ir Svalios upių 

kloniuose.  

Mūšos klonyje III viršsalpin÷s terasos aliuvis sudaro siaurus nuolaidžius į up÷s vagos pusę terasos 

fragmentus. Tai 1–1,5 m storio smulkaus molingo sm÷lio sluoksnis, slūgsantis ant Baltijos posvit÷s 

limnoglacialinio varvinio molio arba 1,1 m storio pilko sm÷lingo-molingo aleurito sluoksnis, dengiantis 

Baltijos posvit÷s moreną. 

L÷vens klonyje III viršsalpin÷s terasos aliuvis formuoja 25–60 m pločio terasos fragmentus. Tai vidutinis, 

smulkus, smulkutis aleuritingas bei molingas sm÷lis. Aliuvio storis yra 0,8–1,2 metro.  

Svalios sl÷nyje III viršsalpin÷s terasos aliuvis išplitęs siaurais (14–40 m pločio) ruožais abiejose klonio 

pus÷se. Tai – įvairaus grūd÷tumo (vyraujant smulkiam), dažnai molingas bei aleuritingas sm÷lis. Nuogulų 

storis – 0,5–1,2 metro. Nuogulos slūgso ant Baltijos posvit÷s limnoglacialinio molio, vietomis – ant 

Baltijos posvit÷s morenos. 

II viršsalpin÷s terasos aliuvio nuogulos (a(2) IV) kartografuotos Mūšos, L÷vens ir Svalios sl÷niuose. 

Mūšos sl÷nio į pietus išgaubtoje kilpoje (dešiniajame krante) II viršsalpin÷ terasa yra plačiausia – net 

150 metrų pločio. Ji sudaryta iš 0,5–1,1 m storio salpinio aliuvio (smulkus pilkai rudas humusingas 

sm÷lis) ir giliau slūgsančio 0,2–0,3 m storio vaginio aliuvio (rupus pilkai rudas humusingas sm÷lis). Palei 

terasos šlaitą išlikusiame senvag÷s pažem÷jime slūgso senvaginis aliuvis: pilkas humusingas molingas 

aleuritas, kuris vietomis apdengtas 0,5 m storio pilko humusingo smulkučio aleuritingo-molingo sm÷lio 

sluoksniu. Senvagę užpildančio aliuvio storis 1–1,1 metro.  

Mūšos sl÷nyje II viršsalpin÷s terasos aliuvio storis – 0,9–1,3 metro. Nuogulos slūgso ant Baltijos posvit÷s 

morenos. 

L÷vens sl÷nyje II viršsalpin÷s terasos aliuvis fragmentiškai išplitęs visame sl÷nyje. Medžiagin÷ aliuvio 

sud÷tis labai kaiti. Pietvakarin÷je miesto dalyje (11 pav.: 9a, 9b parajoniai) II viršsalpin÷s terasos 

aliuvis – tai smulkus arba smulkutis sm÷lis, kuris apatin÷je sluoksnio dalyje yra silpnai aleuritingas. 

Aliuvio storis – 1,1–1,2 metro. Aliuvis slūgso ant Baltijos posvit÷s morenos. 

Tik 0,2–0,3 m aliuvio susikaup÷ II viršsalpin÷je terasoje L÷vens sl÷nio atkarpoje prieš Svalios žiotis 

(1b pav. 9c parajonis). Tai blogai išrūšiuotas molingas humusingas sm÷lis, slūgsantis ant dolomito 

nuolaužų ir sukarst÷jusių prekvartero uolienų. Likusioje L÷vens sl÷nio dalyje (11 pav.: 9d, 9e parajoniai) 

II viršsalpin÷s terasos aliuvis sudaro 20–22 ir 35–40 m pločio terasos fragmentus abipus up÷s vagos. 

Vyrauja rudai pilkas smulkus arba smulkutis humusingas sm÷lis, kurio storis kinta nuo 0,9 iki 1,5 metro. 

Aliuvis slūgso dažniausia ant prekvartero uolienų ir tik kai kur – ant Baltijos posvit÷s morenos. 

Svalios sl÷nyje II viršsalpin÷s terasos aliuvis išplitęs siaurais ruožais visoje sl÷nio atkarpoje. Tai smulkus-

smulkutis aleuritingas-molingas gelsvai pilkas humusingas sm÷lis, kurio storis kinta nuo 0,8 iki 1,2–

1,5 metro. Apatin÷je aliuvio sluoksnio dalyje dažnai slūgso 0,3–0,4 m storio pilkas sm÷lingas aleuritas. 

Sl÷nyje arčiau žiočių II viršsalpin÷ terasa sudaryta iš blogai išrūšiuoto įvairaus grūd÷tumo molingo sm÷lio, 

kurio storis t÷ra 0,5–0,8 metro. Po juo slūgso prekvartero uolienos. 

I viršsalpin÷s terasos aliuvio nuogulos (a(1) IV) išplitusios Mūšos, L÷vens ir Svalios upių sl÷niuose ir 

sudaro 1–1,5 m aukščio I viršsalpinę terasą. I viršsalpin÷s terasos aliuvis – tai smulkutis arba smulkus 
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dažnai aleuritingas, humusingas pilkas sm÷lis. Jo storis – 0,8–1,2 metro. Aliuvis slūgso ant Baltijos ir 

Grūdos morenų, o vidurin÷je L÷vens sl÷nio dalyje – ant prekvartero uolienų. 

Salpin÷s terasos aliuvio nuogulos (a(s) IV) sudaro Mūšos, L÷vens ir Svalios upių salpas. Salpinis Mūšos 

up÷s aliuvis, tai – pilkas humusingas dažnai aleuritingas smulkus sm÷lis. Aliuvio storis – 0,6–1,2 m, o 

slūgso jis ant Baltijos ir Grūdos posvičių morenų.  

L÷vens sl÷nyje salpinis aliuvis išplitęs fragmentiškai 2–5 arba 510–20 m pločio ruožais abipus up÷s vagos. 

Dažniausia tai pilkas humusingas aleuritingas-molingas arba smulkus sm÷lis, kurio storis yra 0,5–

1,2 metro. Up÷s vagos s÷kliuose suneštos salos, sudarytos iš sm÷lingo dumblo arba dumblo. Dumblingo 

aliuvio storis vietomis net 2–3 m. Up÷s vagoje gręžtais gręžiniais aptiktas 1,5–2,2 m storio dvinaris 

salpinis aliuvis: viršuje slūgsantis 0,5–1,10 m storio dumblo sluoksnis, po juo – 0,5 m storio žvirgždingas 

sm÷lis. Tai vaginio aliuvio facija. L÷vens sl÷nio vidurin÷je dalyje salpinis aliuvis suklotas ant prekvartero 

uolienų. Pietvakarin÷je ir šiaurrytin÷je sl÷nio atkarpose salpinis aliuvis slūgso ant Baltijos arba Grūdos 

posvičių morenų. 

Svalios up÷s sl÷nyje piečiau Panev÷žio gatv÷s salpinis aliuvis sudaro plačią (25–30, vietomis – 47–52 m 

pločio) salpą. Medžiagin÷ aliuvio sud÷tis čia kitokia, negu L÷vens ir Mūšos salpose: vyrauja pilkas 

molingas humusingas aleuritas. Molingas-aleuritingas humusu prisotintas sm÷lis šioje Svalios sl÷nio 

atkarpoje aptiktas rečiau, bet vyrauja sl÷nio atkarpoje, esančioje į pietus nuo Panev÷žio gatv÷s. Svalios 

up÷s salpinio aliuvio storis – 0,6–1,5 m, o slūgso jis ant Baltijos arba Grūdos posvičių morenų bei ant 

prekvartero uolienų.  

Proliuvio nuogulos (p IV). Proliuvio arba laikinų srautų sąnašos miesto teritorijoje išplitusios lokaliai ir 

susikaup÷ į upių klonius atsiveriančių sausasl÷nių, karstin÷s kilm÷s klonio, griovų dugnuose. Tai smulkutis 

aleuritingas ir molingas sm÷lis, įvairus molingas sm÷lis su retu žvirgždu, sm÷lingas molis. Nuogulų storis 

kinta nuo 0,5 iki 1–2 metrų. 

Limnin÷s (ežerin÷s) nuos÷dos (l IV) išplitusios miesto teritorijoje sporadiškai nedideliais plotais, 

dažniausia – paviršiaus pažem÷jimuose. Ežerinių nuos÷dų medžiagin÷ sud÷tis labai kaiti: tai – vidutinis, 

smukus, smulkutis, aleuritingas arba molingas, daug kur – durpingas sm÷lis, aleuritingas molis, molis, 

sm÷lingas bei molingas aleuritas, aleuritas. Nuos÷dų storis kinta nuo 0,3–0,5 iki 1,5–2 metrų. Nuos÷dos 

slūgso ant Baltijos posvit÷s limnoglacialinių nuogulų. Vietomis ežerin÷s nuos÷dos apdengtos pelkių 

nuogulomis – durp÷mis. 

Pelkių nuogulos išplitusios sporadiškai paviršiaus pažem÷jimuose vakarin÷je ir pietin÷je miesto dalyse. 

Keliose pelk÷se kartografuotos žemapelkių ir aukštapelkių durp÷s, o kitose – durpių tipas nenustatytas. 

Žemapelkių durp÷s (b(ž) IV) išplitusios nedideliuose (0,2–0,5 ha dydžio) ploteliuose miesto parke ir 

miesto sodų teritorijoje. Tai vidutiniškai arba gerai susiskaidžiusios juodos durp÷s, kurių storis kinta nuo 

0,3–0,5 iki 0,8–1,5 m. Po jomis dažniausiai slūgso ežerin÷s nuos÷dos, rečiau – Baltijos posvit÷s 

limnoglacialin÷s nuogulos.  

Aukštapelkių durp÷s (b(a) IV) aptiktos dviejose vietose miesto parke. Miesto parko pietvakarin÷je dalyje 

0,25 ha ploto pelkut÷je slūgso juodos blogai susiskaidžiusios (su augalų liekanomis) juodos durp÷s, kurių 

storis – 1,2–1,5 m. Durp÷s slūgso ant ežerinių nuos÷dų. Pietin÷je parko dalyje netoli Panev÷žio gatv÷s 

aukštapelk÷s durp÷s užpildo taisyklingą 25 m skersmens dubę (tik÷tina – smegduobę). Durp÷s juodos 

blogai susiskaidžiusios, nuo 0,5 m gylio – apvandenintos. Pergręžtas storis – 1,5 m.  

Nenustatyto tipo pelkių nuogulos (b IV). Daugelį nedidelių paviršiaus pažem÷jimų užpildančių durpių tipas 

nebuvo nustatytas. Tai dažniausiai juodos sm÷lingos arba aleuritingos durp÷s, kurių storis kinta nuo 0,2–

0,4 iki 0,8–1,5 m. Durp÷s slūgso ant ežerinių nuos÷dų, rečiau – ant Baltijos posvit÷s limnoglacialinių 

nuogulų. 
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Miesto sodų teritorijoje plačiame karstinio tipo pažem÷jime gal÷jo būti susikaupę per 2–3 m durpių, 

tačiau šiandien pelk÷ užpilta sm÷lingu gruntu ir dirvožemiu.  

Karstiniai dariniai (k III nm) buvo aptikti lokaliai centrin÷je, vakarin÷je ir pietin÷je miesto dalyse, 

gręžiniams pataikius į senųjų smegduobių vietas, kur po Viršutinio Nemuno svitos nuogulomis buvo 

pergręžti įvairaus storio (6–9 m) karstinių nuogulų sluoksnynai. Pagal iškeltų nuogulų kerną galima teigti, 

kad senųjų smegduobių dugnuose slūgso Medininkų, rečiau – Žemaitijos posvičių morenos (dažniausia – 

moreninis priesm÷lis), o jas dengia dolomitinių miltų su domerito, dolomito, gipso nuolaužomis sluoksnis. 

Dolomitiniuose miltuose pasitaiko 0,3–0,5 m storio humusingo gelsvai pilko sm÷lio bei priesm÷lio 

tarpsluoksnių. Karstiniai dariniai aptikti po Grūdos posvit÷s nuogulomis, o slūgso dažniausia ant 

prekvartero uolienų. Datavus organiką iš 27–28 m gylyje pergręžto 1 m storio sm÷lio tarpsluoksnio, buvo 

nustatytas šių nuogulų amžius: 21090±100 metų. Tik÷tina, kad amžius „pajaunintas“ ir kad karstiniai 

dariniai iš tikrųjų susidar÷ Viduriniojo Nemuno laikotarpiu.  

Deliuvio nuogulos (d (IV) išplitusios upių klonių šlaituose, ypač daug jų susikaup÷ apatin÷se šlaitų dalyse. 

Medžiagin÷ nuogulų sud÷tis visiškai priklauso nuo šlaitus sudarančių nuogulų. Mūšos klonio šlaitai apkloti 

0,5–2 m storio deliuvio sluoksniu: blogai išrūšiuotu molingu sm÷liu. Vakarin÷s ekspozicijos 4 m aukščio 

Mūšos klonio atodangos-skardžio apatin÷je dalyje yra susikaupę per 2 m blogai išrūšiuoto molingo sm÷lio 

su žvirgždo-gargždo priemaiša, o viršutin÷je dalyje atsidengia šlaitą sudarančių nuogulų sluoksniai 

(13 pav). L÷vens klonio šlaitų deliuvis tai sm÷lingas bei aleuritingas molis, tik vakarin÷s klonio dalies 

šlaitai apdengti blogai išrūšiuotu molingu sm÷liu. Deliuvio storis kinta nuo 0,4 iki 1–1,5 metro. Svalios 

klonio šlaitai netoli žiočių apdengti nestoru (0,3–0,5 m storio) deliuvio sluoksniu. Tai dažniausia blogai 

išrūšiuotas molingas sm÷lis su retu žvirgždu. Vakarin÷s ekspozicijos Svalios šlaitas prie pietin÷s miesto 

ribos sudarytas iš juostuoto molio, kuris kiek pakeistos tekstūros formuoja 0,2–0,5 m šlaito deliuvio 

dangą. 

Technogeniniai dariniai (t IV) kartografuoti lokaliai įvairiose miesto vietose, o labiausiai išplitę centrin÷je 

miesto dalyje. Technogeniniu gruntu mieste daugelyje vietų užpiltos smegduob÷s, pastatų statybviet÷s. 

Iš žvirgždingo sm÷lio supilti 1–3 m aukščio kelių ir geležinkelio pylimai L÷vens sl÷nyje, iš priesm÷lio 

suformuoti Šilo ežero ir miesto tvenkinių šlaitai bei 2–3 m aukščio salos juose. Dviejose vietose 

sand÷liuojamas dirvožemis: šiaurrytin÷je miesto dalyje iš jo supiltas net 3 m aukščio kaupas. 
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15 pav. 1 rajono 1a ir 1b parajonių apibendrinti                       
kvartero storym÷s pjūviai (sudar÷ R. Guobyt÷) 

4.2. Kvartero dangos geologinis-geomorfologinis rajonavimas 
 
Miesto teritorijos kvartero dangos rajonavimas atliktas, ne tik pagal paviršiaus reljefo ypatumus, bet 

įvertinus ir kvartero storym÷s struktūrą. Miesto teritorijoje išskirtiems 10 rajonų ir 11 parajonių būdinga 

skirtinga kvartero dangos struktūra ir storis (14 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Pasvalio miesto teritorijos rajonavimas pagal kvartero nuogulų storį, geologinę sandarą ir 
geomorfologiją (sudar÷ R. Guobyt÷) 

1 rajonas tęsiasi siauru ruožu palei vakarinę miesto 

ribą tarp L÷vens ir Mūšos sl÷nių ir suskirstytas į du 

plotus (14 pav.). Šiauriau prie Mūšos esančio 1a para-

jonio paviršių sudaro sm÷linga limnoglacialin÷ lyguma, 

o 1b ploto paviršiuje vyrauja silpnai banguota molinga 

lyguma. Kvartero nuogulų storis šioje miesto dalyje 

yra 8–16 m (15 pav.). Viršutinę pjūvio dalį sudaro 

Baltijos ledyno limnoglacialin÷s nuogulos (lg III bl3): 

aleuritingas, daugelyje vietų – juostuotas molis, 

smulkus sm÷lis. Nuogulų storis – 4–7 m, molio 

sluoksnio storis – nuo 3,5 iki 5–6 m, sm÷lio – 0,5–

1,0 m. Limnoglacialin÷s nuogulos slūgso ant 2,5–4 m 

storio Baltijos morenos, kuri vietomis dengia 0,5–4 m 

storio Grūdos moreną, užpildančią viršutinę pokvar-

tero įr÷žių dalį, arba slūgso tiesiai ant prekvartero 

uolienų. Po Grūdos morena slūgsanti Medininkų 

morena, prisotinta dolomitinių miltų pavidalo 

prekvartero uolienų luistais (D3t-Q) yra 4–6 m storio. 
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17 pav. 3 rajono tipiniai kvartero storym÷s pjūviai  
(sudar÷ R. Guobyt÷) 

16 pav. 2 rajono tipinis kvartero storym÷s pjūvis 
(sudar÷ R. Guobyt÷) 

2 rajonas. Tai intensyviai sukarst÷jęs plotas sodų teritorijoje piečiau Mūšos 

sl÷nio (14 pav.). Kvartero nuogulų storis šioje miesto teritorijos dalyje kinta 

nuo 1–2 iki 8,5 m (16 pav.). Rajono paviršius sudarytas iš 2,5–4,5 m storio 

Baltijos posvit÷s limnoglacialinių nuogulų, dažniausia – varvinio molio, po 

kuriuo beveik visur slūgso 0,5–4,5 m storio Baltijos posvit÷s morena. 

Kažkada buvusios plokščios molingos lygumos paviršius šiame plote yra 

suvarpytas įvairaus gylio smegduobių: vienos jų sausos, kitose įrengti 

tvenkiniai, dar kitos – užpiltos technogeniniu gruntu. Paviršiuje dažnuose 

karstin÷s kilm÷s pažem÷jimuose slūgso smulkus arba aleuritingas ežerinis 

sm÷lis (sluoksnio storis – 0,5–1,5 m) arba įvairaus tipo durp÷s, kurių storis 

vietomis yra per 2 metrus. 

3 rajonas. Tai plokščia, vietom silpnai banguota molinga lyguma šiaurin÷je 

miesto dalyje kairiajame L÷vens 

krante (14 pav.). D÷l kaitaus 

kvartero nuogulų storio rajonas 

suskirstytas į tris parajonius, kurių 

kvartero sandaros pjūviai pateikti 17 

paveiksl÷lyje. 

Vyraujantis kvartero nuogulų storis 

šioje miesto dalyje yra 7–8 m 

(17 pav., 3c kolon÷l÷) ir tik 

siaurame ruože abipus šiaurin÷s 

miesto ribos gręžiniais pergręžta 

25–36 m kvartero nuogulų, kurios 

užpildo gilius įr÷žius pokvartero 

paviršiuje (parajonis 3a, kolon÷l÷ 

3a). Šioje vietoje pergręžta ir 

storiausia mieste kvartero nuogulų 

danga: 34,2 m.  

Pokvartero paviršiaus įr÷žiai viršutin÷je dalyje užpildyti 2–4 m storio Baltijos ir Grūdos posvičių 

morenomis bei akvaglacialin÷mis nuogulomis: smulkiu, aleuritingu arba įvairaus grūd÷tumo žvirgždingu 

sm÷lii ir žvirgždo-gargždo nuogulomis, kurių pergręžtas storis – 7 m. Apatin÷je įr÷žių dalyje slūgso 

Žemaitijos ir Medininkų posvičių morenos atskirtos Žemaitijos ledyno limnoglacialin÷mis nuogulomis, 

dažniausiai – aleuritingu sm÷liu (3a kolon÷l÷). 

Miesto valymo įrenginių teritorijoje (parajonis 3b) kvartero dangos storis kinta nuo 1,5 iki 10 m (kolon÷l÷ 

3b). Didžiojoje rajono teritorijos dalyje paviršių sudaro 1,5–5,5 m storio Baltijos posvit÷s morena, kuri 

slūgso ant prekvartero uolienų (3b kolon÷l÷). Į vakarus nuo valymo įrenginių morena apdengta 2–6,5 m 

storio aleuritingo juostuoto Baltijos posvit÷s molio sluoksniu. Plačiame ruože palei L÷vens sl÷nį Baltijos 

morena apklota 1–2 m storio fliuvioglacialin÷s terasos nuogulomis, dažniausia smulkiu sm÷liu (17 pav., 

3b kolon÷l÷).  

4 rajonas yra pietvakarin÷je miesto dalyje, kur įkurtas miesto parkas (14 pav.). Rajono skiriamasis 

bruožas – sm÷lingas paviršius. Sm÷linga silpnai banguota su vienišomis pakilumomis limnoglacialin÷ 

lyguma yra nuolaidi L÷vens ir Svalios sl÷nių link. Aukščiausiai iškilusi centrin÷ rajono dalis, kur jos 

paviršiaus absoliutus aukštis – 39–36 m (14 pav., 4c parajonis). 4 rajono 4c parajonyje vyraujantis 

kvartero nuogulų storis yra – 12–16 m, 4b ir 4a parajoniuose – 6–8 m, rečiau – 8–12 m. 
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20 pav. 6 rajono tipiniai kvartero storym÷s 
pjūviai (sudar÷ R. Guobyt÷) 

18 pav. 4 rajono tipinia ikvartero storym÷s 
pjūviai (sudar÷ R. Guobyt÷) 

19 pav. 5 rajono tipinis 
kvartero 
storym÷s 
pjūvis (sudar÷ 
R. Guobyt÷) 

Viršutinę kvartero storym÷s dalį 

sudaro Baltijos posvit÷s limno-

glacialin÷s nuogulos: paviršiuje 

slūgsantis 1–2 m storio sm÷lio, po 

juo – 3–5 m storio molio 

sluoksniai (18 pav.). Limno-

glacialin÷s nuogulos dengia 2–3 m 

storio Baltijos posvit÷s moreną, 

slūgsančią ant prekvartero 

uolienų. Pokvartero paviršiaus 

pažem÷jimuose po Baltijos 

morena aptikta 2–4 m storio 

Grūdos posvit÷s morena, slūg-

santi ant prekvartero uolienų, o 

paleoįr÷žiuose ir senose smeg-

duob÷se po ja slūgso 8–9 m 

storio karstiniai dariniai (dolomitiniai miltai, dolomito, domerito nuolaužos, 

morenos ir sm÷lio su organika tarpsluoksniai). Senų smegduobių dugne dažnai 

aptinkama 2–3,5 m storio Medininkų posvit÷s morena. 

5 rajonas – tai siauras Svalios pasl÷nio ruožas, kurio 

paviršius yra molinga plokščia limnoglacialin÷ lyguma 

(14  pav.). Rytuose ši lyguma nuolaidi į Svalios, o 

šiaurvakarin÷je dalyje – į L÷vens sl÷nį. Vyraujantis 

kvartero nuogulų storis šiame plote – 5–8 m (19 pav.). Paviršių dengia 2–4 m 

storio Baltijos posvit÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos (lg III bl3) – varvinis molis. Po 

juo dažniausia aptinkama 2–2,5 m storio Baltijos posvit÷s morena (g III bl), 

slūgsanti ant pokvartero uolienų.  

Rajono paviršiuje yra 2–5 metrų gylio apvandenintų 

smegduobių. 

6 rajonas apima įvairiu tankumu smegduobių suvarpytą 

plotą į rytus nuo Svalios sl÷nio (14 pav.). Rajone išsiskiria 

plotas (6a parajonis), kur ypatingai daug 1–2, bei 3–5 m 

gylio smegduobių, d÷l to paviršius čia atrodo kalvotas.  

Vyraujantis kvartero nuogulų storis šioje miesto dalyje 

yra 6–8, vietomis – 8–10 m. Rajone vyrauja dvinar÷ 

kvartero nuogulų danga: paviršiuje slūgso Baltijos 

posvit÷s limnoglacialinis molis, kurio storis – 2–5 m, po 

juo – 2–4 m storio Baltijos morena (20 pav.). Ji 

dažniausiai slūgso ant prekvartero uolienų, arba ant 

pokvartero pažem÷jimuose išlikusios Grūdos posvit÷s 

morenos, kurios storis 1–3 m. Vietomis rajone pergręžti 

5–10 m storio senas smegduobes užpildantys karstiniai 

dariniai: dolomitiniai miltai, dolomito, domerito 

nuolaužos, su Grūdos ir Baltijos morenų tarpsluoksniais.  
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21 pav. 7 rajono tipinis kvartero storym÷s pjūvis (sudar÷ R. Guobyt÷) 

22 pav. 8 rajono tipinis kvartero storym÷s pjūvis (sudar÷ R. Guobyt÷) 

23 pav. 9 rajono 9a ir 9b 
parajonių tipiniai 
kvartero storym÷s 
pjūviai (sudar÷ 
R. Guobyt÷) 

7 rajonas apima dešiniojo L÷vens pasl÷nio ruožą šiaurrytin÷je miesto teritorijos dalyje 

(14 pav.). Tai plokščia molinga limnoglacialin÷ lyguma, kurios paviršiuje buvę reti 

pelk÷ję pažem÷jimai šiandien paversti kūdromis. Kvartero storis rajono ribose yra 10–

15 metrai (21 pav.). Paviršių sudarančio Baltijos posvit÷s limnoglacialinio varvinio 

molio sluoksnis yra nuo 4 iki 8 m storio. Molis dažniausia slūgso ant Baltijos posvit÷s 

morenos, kurios sluoksnio storis yra 2–7 metrai. Baltijos posvit÷s morenos asla – 

prekvartero uolienos ir tik kai kur pokvartero daubas užpildo Grūdos posvit÷s morena 

(g III gr). Jos storis vietomis yra net 2–3 metrai. Dažnai morenas skiria iki 1 m storio 

smulkaus Baltijos posvit÷s fliuvioglacialinio sm÷lio sluoksnis. 

 

8 rajonas – tai miesto teritorijai priklausantis Mūšos up÷s klonio fragmentas 

(14 pav.). Rajonas palei dešinį up÷s krantą tęsiasi per 1 km, o up÷s vandens 

lygis šioje atkarpoje pažem÷ja 0,8 m. Į pietus išgaubtame klonio vingyje, kur 

klonio plotis yra 170 m, nustatyta salpin÷ ir trys viršsalpin÷s terasos (8 

kolon÷l÷).  

Mūšos klonio gylis – 5–6 m, jis „išgraužtas“ Baltijos ir Grūdos ledynų 

morenose, kurių bendras storis yra 4–6 m. Giliau slūgso Medininkų ledyno 

morena, ypač „turtinga“ prekvartero uolienų luistų, sudarytų iš dolomitinių 

miltų, dolomito ir gipso nuolaužų. Medininkų morenos storis vietomis yra 5 metrai. 

Terasos – cokolin÷s. Salpos, pirmos ir antros viršsalpinių terasų cokolis – 

Baltijos morena, o III viršsalpin÷s terasos aliuvis suklotas ant Baltijos ledyno limnoglacialinio molio ir tik 

vietomis slūgso ant Baltijos morenos. 

Plačiausia yra iš smulkaus sm÷lio supilta II viršsalpin÷ terasa, kuri pap÷d÷je laipsniškai pereina į siaurą I 

viršsalpinę terasą. I ir II terasų aliuvis – tai smulkus arba smulkutis humusingas sm÷lis, kurio storis 0,8–

1,2 metro. Salpin÷ terasa siauru beveik nenutrūkstančiu ruožu tęsiasi palei up÷s vagą. Ji sudaryta iš 

humusingo smulkaus, smulkučio, dažnai aleuritingo sm÷lio. Salpinio aliuvio storis 0,5–1,2 metro.  

9 rajonas – tai miesto teritorijai priklausantis L÷vens 

up÷s klonio-sl÷nio fragmentas, suskirstytas į penkis 

parajonius (14 pav.).  

9a parajonis – tai pietvakarin÷ Š-P krypties L÷vens 

klonio-sl÷nio atkarpa, tiksliau – dešinioji jos pus÷ 

(14 pav.). Klonio gylis – 3,5–4 m, plotis – vietomis 

siekia 180–210 metrų. Kvartero nuogulų storis šioje 

klonio dalyje – 2–6 metrai (23 pav., 9a kolon÷l÷). 

Aukščiausios fliuvioglacialin÷s terasos nuogulos 

(įvairaus grūd÷tumo žvirgždingas sm÷lis arba žvirgždo-

gargždo nuogulos) išplitusios išilgai klonio 25–60, 

vietomis 130 m pločio ruožu. Nuogulų storis – 1–2 m, 

jos slūgso ant Baltijos posvit÷s morenos, kurios storis 

kinta nuo 0,5 iki 2–2,5 metrų. Giliau slūgso prekvartero 

uolienos. Terasuotą holoceno amžiaus sl÷nį išryškina 

status 2–3 m aukščio šlaitas fliuvioglacialin÷s terasos 
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24 pav. 9 rajono 9c, 9d ir 9e 

parajonių tipiniai 
kvartero storym÷s 
pjūviai (sudar÷ 
R. Guobyt÷) 

pap÷d÷je. Sl÷nyje kartografuotos trys viršsalpin÷s terasos ir salpa. Trečios viršsalpin÷s terasos aliuvis 

tai – rupus arba vidutinis sm÷lis su įvairiagrūdžio sm÷lio priemaiša. Aliuvio storis 1–1,2 metro. Antros ir 

pirmos viršsalpinių terasų aliuvis – tai dažniausiai humusingas smulkus sm÷lis, kurio storis kinta nuo 0,5–

iki 1–1,5 metro. Salpin÷ terasa šioje L÷vens sl÷nio atkarpoje yra žema, t. y., prasideda prie vagos, tod÷l 

salpinis aliuvis – tai dažniausia sm÷lingas arba aleuritingas dumblas, kurio storis yra 1,5–2 metrai. 

9b parajonis – tai siauriausia (80–100 m pločio) L÷vens klonio atkarpa, esanti šiauriau miesto parko 

(14 pav.). Kvartero nuogulų storis dešiniajame L÷vens krante yra 3–4 metrai, o kairiajame 6–8 metrai 

(23 pav., 9b kolon÷l÷). Kairiojo šlaito pap÷d÷je plyti 25–27 m pločio salpa, sudaryta iš organine medžiaga 

prisotinto smulkaus sm÷lio, kurio storis retai viršija 0,5 metro. Dešinysis klonio šlaitas terasuotas: išlikę 

siauri trečios ir antros viršsalpinių terasų fragmentai ir siaura salpa. Trečios viršsalpin÷s terasos aliuvis 

(smulkus sm÷lis) suklotas ant Baltijos posvit÷s limnoglacialinių nuogulų, o II viršsalpin÷s terasos ir 

salpinis aliuvis dažniausiai slūgso ant Baltijos, rečiau – Grūdos posvit÷s morenų. Baltijos morenos storis 

klonio ribose yra 0,5–1 m, o Grūdos – 0,5–3 metrai Vietomis po Grūdos morena aptikta 2 m storio 

Medininkų posvit÷s morena, užpildanti pokvartero paviršiaus pažem÷jimą klonio ribose. 

9c parajonis – tai 250–320 m pločio L÷vens 

klonio atkarpa abipus užtvankos, kur up÷s 

vagos plotis prieš užtvanką yra net 140–

145 metrai (14 pav.). Kvartero nuogulų 

storis šioje L÷vens klonio atkarpoje – 0–

2 metrai (24 pav., 9c kolon÷l÷). Pleistoceno 

laikotarpio nuogulos čia beveik visiškai 

išplautos L÷vens kloniu iš prieledyninio 

baseino tek÷jusių vandenų, – tik vietomis 

gręžiniais po fliuvioglacialin÷s terasos 

nuogulomis ir trečios viršsalpin÷s terasos 

aliuviu aptikti 0,4–1 m storio Baltijos 

morenos fragmentai. Salpinis ir pirmos bei 

antros viršsalpin÷s terasos aliuvis šioje 

klonio atkarpoje yra vos 0,2–0,5 m storio, 

o vietomis min÷tos terasos yra erozin÷s ir 

prekvartero uolienos yra žem÷s paviršiuje. 

9d parajonis – tai terasuota 300–420 m 

pločio L÷vens klonio atkarpa miesto centre 

(14 pav.). Klonio gylis (nuo šlaitų viršaus ) 

yra 8–10 metrų. Kvartero nuogulų danga šioje L÷vens klonio atkarpoje yra 0–4 metrai. Baltijos ledyno 

limnoglacialin÷s nuogulos čia beveik visiškai nueroduotos, po jomis slūgsanti Baltijos ledyno morena 

fragmentais išlikusi trečios ir antros viršsalpinių terasų cokoliuose vietomis išeina į žem÷s paviršių. 

V÷lyvojo ledynmečio fliuvioglacialin÷s terasos nuogulos ir trečios viršsalpin÷s terasos aliuvis bei holoceno 

laikotarpio dviejų viršsalpinių terasų ir salpin÷s terasos aliuvis dažniausia suklotas ant prekvartero 

uolienų, o išvardintų nuogulų storis kinta nuo 0,3–0,5 iki 0,8–1,5 m (24 pav. 9d kolon÷l÷).  

9e parajonis – tai šiaurrytin÷ 80–120 m pločio L÷vens klonio atkarpa (14 pav.). Kvartero nuogulų storis – 

2–5 metrai (24 pav., 9e kolon÷l÷). L÷vens vaga šioje klonio atkarpoje šiek tiek meandruoja, tai 

priart÷dama, tai nutoldama nuo klonio šlaito, tod÷l dvi viršsalpin÷s terasos suklotos tai vienoje, tai kitoje 

vagos pus÷je.  
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25 pav. 10 rajono 10a ir 
10b parajonių 
tipiniai kvartero 
storym÷s pjūviai 
(sudar÷ R. Guobyt÷) 

10 rajonas – tai Svalios klonis-sl÷nis, kuris pagal kvartero storym÷s struktūros ir sl÷nio geomorfologijos 

skirtumus padalintas į du parajonius (14 pav.). 

10a parajonis – pietin÷ plačiausia (110–180 m 

pločio) terasuota Svalios klonio-sl÷nio dalis. 

Klonio gylis šioje atkarpoje – 5–6 metrai. Kvartero 

nuogulų storis – 3–5 metrai (25 pav., 10a kolon÷l÷). 

Aukščiausios klonio terasos – fliuvioglacialin÷ ir III 

viršsalpin÷ suklotos ant nuardytų Baltijos posvit÷s 

limnoglacialinių nuogulų, o holocenin÷s Svalios 

terasos suklotos ant Baltijos posvit÷s morenos. 

Visų terasų aliuvio storis kinta nuo 0,5 iki 1–

1,5 metro.  

 

10b parajonis – tai šiaurin÷ 130–90 m pločio Svalios klonio-sl÷nio atkarpa. Kvartero nuogulų storis šioje 

klonio sl÷nio dalyje kinta nuo 0–0,5 iki 2–3 metrų (25 pav., 10b kolon÷l÷). 

Vyrauja akumuliacin÷s kilm÷s terasos, kuriose aliuvio storis retai viršija vieną metrą. Netoli žiočių 

kartografuoti erozin÷s kilm÷s antrosios ir trečiosios viršsalpinių terasų fragmentai, kur paviršiuje 

atsidengia prekvartero uolienos. 

 

 

 

 

4.3. Kvartero-prekvartero gruntai ir uolienos 

 
Šie gruntai slūgso po kvartero danga arba Įstro svitos uolienomis. Po kvartero danga jie aptinkami 

3,12 km2 plote. Juos sudaro dolomitiniai miltai, rečiau liekaninis domeritas, retai – brekčija. Dolomitinių 

miltų storis siekia net 10,7 m, dažniausiai sudaro 1–5 metrus. Didžiausias jų storis yra centrin÷je ir 

rytin÷je Pasvalio miesto dalyje. 

Dolomitinius miltus dažniausia sudaro gelsvai pilkos ir žalsvos, retai melsvai pilkos spalvos dulkis su 

aštriabriaun÷mis, dažnai aptirpusiomis dolomito, gipso ir selenito, vietomis domerito nuolaužomis. Dulkį 

sudaro dolomito (66–86%), kvarco (5–15%), kalcito (2%), molio mineralai ir feldšpatai (5–20%). Molio 

frakciją (<0,001 mm) sudaro ilitas (69–80%) ir chloritas (20–31%). Kartais dolomitiniuose miltuose 

aptinkami ploni dedolomito tarpsluoksniai ir lęšiai bei tamsiai rudos spalvos organin÷s medžiagos lęšiukai. 

Liekaninis domeritas tamsiai melsvai ir žalsvai pilkos spalvos, sujauktos tekstūros, su šviesiai gelsvos 

spalvos dolomitinių miltų intarpais ir tamsiai rudos spalvos organin÷s medžiagos lęšiukais, su 

aštriabriaun÷mis aptirpusiomis dolomito, gipso ir selenito, vietomis dedolomito nuolaužomis. Liekaninio 

domerito storis yra 5,7 m, bet dažniausia neviršija 1–2 metrų. Dviejuose gręžiniuose aptikta brekčija. 

Pirmajame iš jų jos storis – 1,4 m, antrajame – 2,6 metro. Brekčiją sudaro aštriabriaun÷s ir aptirpusios 

dolomito, gipso ir selenito nuolaužos sucementuotos melsvai pilka dolomitinga molinga medžiaga. 
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4.4. PREKVARTERO UOLIENOS 

 
Prekvartero storymę sudaro viršutinio devono Pamūšio, Įstro, Tatulos ir Kupiškio svitų uolienos [15]. 

Pamūšio svitos uolienos išplitusios tik vakarin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje. Jų storis siekia 

14,1 metro. Svitą sudaro margaspalvis (rudas su melsvomis d÷m÷mis, violetinis su melsvomis d÷m÷mis, 

melsvas su rudomis d÷m÷mis), tankus molis. 

Įstro svitos, kaip ir Pamūšio svitos uolienos išplitusios vakarin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje, tik 

didesniame plote. Jų storis dažniausiai neviršija 2–3 m, maksimalus storis siekia 3,5–4 metrus. Svitą 

sudaro gelsvai pilkos spalvos smulkiakristalis ir itin smulkiakristalis labai kietas su brachiopodų 

branduoliais plyšiuotas, kaverningas, vietomis stipriai išdūl÷jęs dolomitas. Vienam gręžinyje dolomite 

aptikta 0,4 m aukščio karstin÷ tuštuma. 

Tatulos svitos uolienos išplitę visame Pasvalio miesto teritorijos plote. Svitos uolienų storis kinta nuo 15 

iki 40,5 metro. Ją sudaro Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoksniai. 

Nemun÷lio sluoksniai išplitę beveik visoje Pasvalio miesto teritorijoje, išskyrus lokalius plotus, 

išsid÷sčiusius visose miesto dalyse. Nemun÷lio sluoksnių storis labai kaitus, dažniausia 2–6 metrai. 

Maksimalus storis – 17,4 metro. Viršutin÷ Nemun÷lio sluoksnių dalis, o vietomis ir visa jų storym÷, 

nubraukta ledyno, nueroduota L÷vens, Mūšos ir Svalios upių arba, veikiant dūl÷jimo ir karstiniams 

procesams, virtusi aliuviu (dolomitiniais miltai). Nemun÷lio sluoksnius, kaip ir giliau slūgsančius Pasvalio 

sluoksnius sudaro gipso, dolomitingo gipso, gipsingo ir įvairaus molingumo dolomito bei domerito 

susisluoksniavimas. Ten, kur Nemun÷lio sluoksnių uolienos paveiktos karstinių procesų, jų geologiniame 

pjūvyje aptinkami dolomitinių miltų, liekaninio domerito ir dedolomito tarpsluoksniai ir lęšiai. 

Gipsas ir dolomitingas gipsas dažniausia sudaro ne daugiau kaip 40% vertikalaus sluoksnių geologinio 

pjūvio, vietomis sudaro tik 1%, o kartais net 75% pjūvio. Gipso tarpsluoksnių storis – dažniausia 0,1–

0,6 m, bet vietomis siekia 5–6 metrus. 

Gipsas nuo šviesiai iki tamsiai rudos spalvos, vietomis pilkas, tamsiai pilkas su rusvu atspalviu arba pilkai 

rudas, stambiakristalis, dažnai įvairiakristalis (nuo smulkiakristalio iki stambiakristalio, kristalai dažnai 

plokštelių formos), vietomis rozetinis, plyšiuotas, aptirpęs, sukarst÷jęs. Vietomis gipse aptinkamos 

netaisyklingos formos kavernos, užpildytos pilkos ir gelsvai pilkos spalvos kriptokristaliu arba itin 

smulkiakristaliu įvairiai molingu dolomitu. Gipse, be to, dažni 1–2 mm storio, horizontalūs ir banguoti 

selenito bei įvairaus molingumo kripto- ir itin smulkiakristalio dolomito sluoksneliai. Vietomis gipsas 

pereina į dolomitingą gipsą – dolomito gipso ir selenito susisluoksniavimą, kuriame vyrauja gipsas. 

Selenitas jame sudaro ne tik sluoksnelius ir lęšiukus, bet ir gyslutes įvairiomis kryptimis kertančias 

dolomito ir gipso sluoksnelius. 

Dolomito tarpsluoksnių storis kinta nuo 0,1 iki 1,6 m, dažniausia – nuo 0,2 iki 0,5 metro. Dolomitas 

įvairaus molingumo, pilkos, pilkos su gelsvu, melsvu arba žalsvu atspalviu spalvos, kripto- ir itin 

smulkiakristalis, tankus, kietas, vietomis išdūl÷jęs, plyšiuotas, kartais su poikilitiniu gipsu, su įvairaus 

dydžio gipso kristalais ir lęšiais, su 2–5 mm storio balto selenito sluoksneliais. Vietomis dolomitas 

pereina į gipsingą dolomitą-dolomito, gipso ir selenito susisluoksniavimą, kuris nuo dolomitingo gipso 

skiriasi tik gipso kiekiu (dolomitingame gipse gipso kiekis yra 65–90%, o gipsingame dolomite 25–50%) 

[11]. Kartais gipsingą dolomitą sudaro dolomitas su daugybe jame esančių gipso kristalų, sluoksnelių ir 

lęšių. 

Domerito tarpsluoksnių storis kinta nuo 0,1 iki 1,5 m, dažniausiai nuo 0,5 iki 1,1 metro. Domeritas 

tamsiai melsvai pilkos arba žalsvai pilkos spalvos, masyvus, vietomis sluoksniuotas (kartais smulkiai 
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sluoksniuotas), kriaukl÷to, žem÷to arba laiptuoto lūžio, plyšiuotas, su pavieniais įvairaus molingumo 

kripto- ir itin smulkiakristalio dolomito, įvairiakristalio (dažniausiai stambiakristalio) gipso ir selenito 

sluoksneliais. Dolomito sluoksnelių storis siekia 10 cm, gipso – 4–5 cm, selenito – 8–9 centimetrus. 

Kirdonių sluoksniai išplitę visoje Pasvalio miesto teritorijoje, išskyrus gilius paleoįr÷žius, kur jie 

nuegzaruoti ledynų ir nueroduoti ledynų tirpsmo vandenų. Jų storis kinta nuo 2,3 iki 8 m, bet dažniausia 

yra 5–7 metrai. Sluoksnius sudaro domeritas (dolomitingas, labai dolomitingas, labai molingas) su 

selenito, dolomito ir gipso sluoksneliais ir tarpsluoksniais. Domeritas tamsiai melsvai pilkas, retai – 

žalsvai pilkas, masyvios tekstūros, vietomis sluoksniuotas. Selenitas baltas, sudaro pavienius 

sluoksnelius, kurių storis neviršija 3–5 centimetrų. Maksimalus storis siekia 10,5–11,5 centimetrų. 

Dolomitas molingas, dažniausiai pilkos spalvos, kripto- ir itin smulkiakristalis, masyvios tekstūros. 

Tarpsluoksnių storis – 0,1–10 cm, vietomis siekia 0,5 metro. Gipso sluoksnelių storis siekia iki 

2 centimetrų. Gipsas tamsiai pilkos ir rudos spalvos, įvairiakristalis ir stambiakristalis. Vieno gręžinio 

kerno domerite aptiktas 15 cm storio tamsiai pilko smulkiakristalio molingo dedolomito tarpsluoksnis. 

Pasvalio sluoksniai išplitę visoje Pasvalio miesto teritorijoje. Jų storis kinta nuo 5,5 iki 20 m ir daugiau, 

dažniausiai yra 15 m ir daugiau. Mažiausias svitos storis yra vakarin÷je Pasvalio miesto dalyje, 

didžiausias – centrin÷je ir rytin÷je dalyse. Svitą sudaro susisluoksniuojantys gipsas, dolomitingas gipsas, 

gipsingas dolomitas, dolomitas ir domeritas. Ten, kur gipsas dalinai arba visai ištirpęs, svitos pjūvyje 

aptinkami dolomitiniai miltai, retai – liekaninis domeritas. 

Gipso ir dolomitingo gipso tarpsluoksnių storis labai įvairus, kinta nuo 0,2–0,3 iki 10,6 m, bet dažniausia 

sudaro 2–3 metrus. Jis vietomis sudaro 75% ir daugiau bendro Pasvalio sluoksnių storio. Gipsas rudos 

(nuo šviesiai iki tamsiai rudos), šviesiai gelsvai rudos, retai pilkos ir tamsiai pilkos spalvos, įvairiakristalis 

(nuo smulkiakristalio iki stambiakristalio) dažnai stambiakristalis, plokštelinis, vietomis rozetinis arba 

porfyroblastinis, dažnai aptirpęs su daugybe 1–2 mm arba 2–3 mm storio horizontalių ir banguotų balto 

selenito sluoksnelių ir lęšiukų, su gyslut÷mis kertančiomis gipso sluoksnius, plyšiuotas sukarst÷jęs. Jame 

aptinkami paplat÷ję karstiniai plyšiai, įvairios formos ir dydžio karstin÷s tuštumos. Vietomis gipsas 

pereina į dolomitingą (dolomito iki 25%) ir labai dolomitingą (dolomito 25–50%) gipsą. Dolomitingą gipsą 

sudaro banguotas, dažnai lęšiškas gipso, dolomito ir selenito susisluoksniavimas. 

Ten, kur gipsas dalinai arba visiškai ištirpęs, geologiniame pjūvyje aptinkami liekaninis domeritas, 

dolomitiniai miltai, rečiau dedolomitas, retai – karstin÷ brekčija. 

Dolomito sluoksnių storis dažniausia kinta nuo 0,2 iki 0,8 m, vietomis siekia 1,7–1,8 m ir daugiau. 

Maksimalus dolomito sluoksnių storis 3,2 metro. Dolomitas gelsvai pilkos spalvos, rečiau žalsvai arba 

melsvai pilkas, dažnai molingas, kripto-ir itin smulkiakristalis, masyvus, vietomis sluoksniuotas, kartais 

su tamsiai pilkomis dispersinio pirito d÷m÷mis, su plonais balto selenito sluoksneliais, vietomis su plonais 

gipso tarpsluoksniais, lęšiais ir pavieniais kristalais, lizdais, plyšiuotas, pavieniuose tarpsluoksniuose 

išdūl÷jęs, mažai kaverningas. Be to, aptinkami gipsingo ir labai gipsingo (gipso 25–50%) dolomito 

tarpsluoksniai (susisluoksniuoja dolomitas, gipsas ir selenitas). Kai kuriuose gręžiniuose aptikti ir 0,3–

0,9 m storio jūrin÷s kilm÷s dolomito tarpsluoksniai. Dolomitas juose gelsvai pilkas itin smulkiakristalis 

masyvus labai kietas su smulkiomis tamsiai pilkomis dispersinio pirito d÷m÷mis, su pavieniais 

brachiopodų atspaudais. Domerito tarpsluoksnių storis kinta nuo 0,1–0,2 iki 3,9 m, dažniausiai yra 0,1–

0,8 metro. Domeritas dolomitingas, vietomis labai molingas, tamsiai melsvai pilkos arba žalsvai pilkos 

spalvos tankus masyvios tekstūros, vietomis sluoksniuotas, su pavieniais plonais selenito, 

stambiakristalio (stambiaplokštelinio) gipso ir kriptokristalio, molingo dolomito sluoksneliais. Vietomis 

domeritas kalcitizuotas, jame aptinkami iki 10 cm ir storesni dedolomito tarpsluoksniai. Domeritas 

palyginus su dolomitu, sudaro gerokai mažesnę Pasvalio sluoksnių vertikalaus pjūvio dalį. 
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5. HIDROGEOLOGINöS SĄLYGOS 
 

Pasvalio miesto teritorija yra Baltijos artezinio baseino pietrytin÷je dalyje ir pasižymi savitomis 

hidrogeologin÷mis sąlygomis. Tai susiję su karstiniais procesais ir reiškiniais, kurie vyksta aktyvios 

požeminio vandens apykaitos zonos viršutin÷je dalyje karst÷jančiose Tatulos svitos uolienose [7]. 

Pasvalio miesto teritorijoje iki tirto gylio išplitę du vandeningieji kompleksai: kvartero ir Įstro-Tatulos. 

Kvartero vandeningajame komplekse išskiriami gruntinio vandens, Baltijos-Grūdos, Grūdos-Medininkų ir 

Medininkų-Žemaitijos vandeningieji sluoksniai. 

Gruntinio vandens sluoksnis išplitęs visoje miesto teritorijoje, išskyrus kai kuriuos upių sl÷nių atkarpas ir 

slūgso 1–6 metrų gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Gruntinio vandens lygis bendrais bruožais atkartoja 

šiuolaikinį reljefą. Vanduo talpinasi įvairaus rupumo aliuviniame sm÷lyje, limnoglacialiniame molyje 

esančiuose dulkio ir sm÷lio sluoksneliuose ir lęšiuose, moreniniame priemolyje ir priesm÷lyje esančiuose 

sm÷linguose lęšiuose ir plyšiuose, o senose ir labai senose smegduob÷se – durp÷se ir sapropelyje. 

Moreninio priemolio ir priesm÷lio lęšiuose esantis vanduo vietomis spūdinis. Spūdis virš kraigo nežymus, 

neviršija 1 metro. Pavasarį ir rudenį gruntinio vandens lygis gali nusistov÷ti prie pat žem÷s paviršiaus. 

Gruntinį vandenį drenuoja L÷vens, Mūšos ir Svalios up÷s. Dalis gruntinio vandens perteka į Įstro-Tatulos 

vandeningąjį kompleksą. Vanduo g÷las, vietomis silpnai mineralizuotas (mineralizacija – 0,4–1,3 g/l). Jo 

chemin÷ sud÷tis labai įvairi. Galima išskirti 15 vandens cheminių tipų. Vandenyje vyrauja hidrokarbonato, 

sulfato, kalcio, magnio, rečiau natrio ir kalio jonai. Vanduo normalaus skvarbumo portlandcemento 

betonui neagresyvus. 

26 pav. Vandens lygio svyravimas Mūšos up÷je 2006 metais 

Tarpmoreniniai Baltijos-Grūdos, Grūdos-Medininkų ir Medininkų-Žemaitijos vandeningieji sluoksniai 

paplitę lokaliai, paleoįr÷žiuose ir palaidotose paleokarstin÷se įgriuvose. Vandeninguosius sluoksnius 

sudaro įvairaus rupumo sm÷lis. Kadangi šie vandeningieji sluoksniai išplitę ribotai, slūgso gana giliai ir 

neturi didel÷s įtakos miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų formavimuisi, jų hidrodinaminiai ir 

hidrocheminiai parametrai nebuvo tirti. 

Įstro-Tatulos vandeningasis kompleksas išplitęs visoje Pasvalio miesto teritorijoje. Vandenį talpina 

kvartero-prekvartero dolomitiniai miltai ir prekvartero Įstro svitos plyšiuotas kaverningas dolomitas bei 
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27 pav. Vandens lygio svyravimas L÷vens up÷je 2005-2006 metais 
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28 pav. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygio svyravimas 2005-2006 metais Pasvalio 
rajono savivaldyb÷s požeminio vandens monitoringo gręžiniuose 

susisluoksniuojančios sukarst÷ję Tatulos svitos uolienos – gipsas, dolomitingas gipsas, gipsingas ir 

įvairaus molingumo plyšiuotas dolomitas, dedolomitas ir domeritas. Vandeningojo komplekso storis 25–

32 metrai. Įstro-Tatulos vandeningąjį kompleksą dengia lokaliai išplitęs Pamūšio svitos molis ir labai 

molingas domeritas bei kvartero moreninis priemolis ir priesm÷lis, retai limnoglacialinis molis. Apatin÷ 

sąlygin÷ vandenspara – iki 4 m storio Tatulos svitos pade slūgsantis molingas dolomitas ir domeritas. 

Įstro-Tatulos vandeningajame komplekse galima išskirti du vandeninguosius sluoksnius – Nemun÷lio ir 

Pasvalio, kuriuos vieną nuo kito skiria 5–7 m storio Kirdonių sąlygin÷ vandenspara sudaryta iš domerito 

su molingo dolomito tarpsluoksniais. 

Didžiojoje Pasvalio miesto teritorijos dalyje Įstro-Tatulos vandeningasis kompleksas yra be spūdžio, tik 

vakarin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje ir pokvarterinio paviršiaus pažem÷jimuose likusioje teritorijos 

dalyje – spūdinis. Vandeningojo komplekso pjezometrinis lygis gręžiniuose nusistovi 2,7–10,2 m gylyje nuo 

žem÷s paviršiaus. Spūdis virš kraigo siekia 24,8 metro. L÷vens sl÷nyje vietomis gręžiniai fontanuoja. Įstro-

Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygio svyravimo amplitud÷ siekia 1,36 m per metus (26, 27, 

28 pav.). Vandenį drenuoja L÷vens ir Mūšos up÷s. Nustatyta, kad Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone Įstro-

Tatulos vandeningasis kompleksas intensyviausiai drenuojamas Pasvalio apylink÷se, Mūšos, L÷vens ir Tatulos 

upių santakoje. Šios up÷s per parą drenuoja apie 30 tūkst. m3 komplekso vandens [13]. Vandens tek÷jimo 

greitis L÷vens up÷s sl÷nyje siekia 2,82 km/d [12]. Pasvalio miesto teritorijoje vyksta Mūšos up÷s vandens 

pertek÷jimas į L÷vens upę. Tai rodo Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygio matavimo 

duomenys Pasvalio rajono savivaldyb÷s monitoringo tinklo gręžiniuose. Tai, matyt, yra viena iš didelio 

Pasvalio miesto teritorijos šiaur÷s vakarin÷s dalies sukarst÷jimo priežasčių. 
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Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo dažniausiai mineralizuotas, vietomis g÷las. Vandens 

mineralizacija – 0,72–2,97 g/l. Vandens mineralizacija ir įsotinimo CaSO4 deficitas metų b÷gyje kinta. 

Pavasarį ir rudenį vanduo nepilnai įsotintas CaSO4 tod÷l tirpina gipsą. Vandeniui būdingas sulfatinis 

agresyvumas normalaus skvarbumo portlandcemento betonui. 

 

 

 

 

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Karstiniai procesai ir reiškiniai 
 

Pasvalio miesto teritorijoje išplitę paviršin÷s ir požemin÷s karstin÷s ir karstin÷s-sufozin÷s formos. 

Paviršin÷s karstin÷s formos tai smegduob÷s, įsmukos, įslūgos, karstin÷s sufozin÷s muldos ir kt., o 

požemin÷s – paplat÷ję plyšiai, tuštumos, urvai ir kt. [7]. Gausiausios yra smegduob÷s – jų rasta 481. Čia 

išplitusios įvairiaamž÷s morfologinio tipo, dydžio ir gylio smegduob÷s. Daugiausia yra senų ir labai senų 

smegduobių – 363, o naujų ir jaunų smegduobių aptikta 118. Labai senų ir senų smegduobių amžius 

nustatytas pagal morfologinius ypatumus: gylio ir skersmens santykį, briaunos pobūdį, sienelių statumą, 

ant sienelių augančios augalijos rūšis ir kiekį bei kitus požymius, o naujų ir jaunų – apklausus Pasvalio 

miesto gyventojus arba tiksliai fiksuojant karstinių įgriuvų atsiradimo laiką. Naujos ir jaunos smegduob÷s 

dažniausia apvalios ir ovalios, 13–19 m skersmens (pavienių smegduobių skersmuo 30–40 m, labai retai 

– 50 m ir daugiau), iki 4,5 m gylio, dubeniškos, rečiau – nupjauto piltuvo formos. Smegduobių 

morfologinis tipas nustatomas pagal jų gylio ir skersmens santykį. Piltuviškoms smegduob÷ms šis 

santykis yra didesnis už 0,25, dubeniškoms – 0,25–0,1, l÷kštiškoms – mažesnis už 0,1 metro. Giliausia, 

21 m gylio, karstin÷ įgriuva atsirado 1995 m. birželio 25 d. Vilniaus gatv÷je prie namo Nr. 30. Į ją įgriuvo 

šalia buvęs mūrinis rūsys. 

Senų ir labai senų smegduobių skersmuo didesnis, dažniausia – 16–30 m, o jų gylis retai viršija 2 metrus. 

Šioms smegduob÷ms būdinga l÷kštiška forma, jos užpildytos v÷lyvojo ledynmečio ir holoceno 

sm÷lingomis molingomis nuogulomis, dalis jų uždurp÷jusios.  

Nemaža dalis smegduobių užpildyta vandeniu (ypač sodų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijoje), 

virtusios karstiniais ežer÷liais. Karstin÷s kilm÷s, matyt, yra ir Parko (Šilo) ežeras Pasvalio parke, o iš 

smegduob÷s, atsiv÷rusios apie 1951 m. L÷vens up÷s kairiajame krante, 300 m pasroviui nuo tilto per 

L÷vens upę Vilniaus gatv÷je, srūva Žalsvasis šaltinis (29, 30 pav.), kurio debitas siekia iki 60 l/s ir daugiau. 

Susijungus kelioms smegduob÷ms susidaro karstin÷s įdaubos, kurių skersmuo siekia iki 75–85 m ir 

daugiau. 

Smegduob÷s Pasvalio miesto teritorijoje pasiskirstę labai netolygiai – daugiausia jų yra Pasvalio smeg-

duobių parke ir sodų bendrijų „Statyba“ ir „Technika“ teritorijoje. Likusioje teritorijos dalyje jų gerokai 

mažiau, o rytin÷je, šiaur÷s rytin÷je ir pietvakarin÷je miesto dalyse aptinkamos tik pavien÷s smegduob÷s. 

Smegduob÷s, matyt, dažniausiai išsid÷sčiusios pagal tektoninius plyšius arba jų sankirtoje (31 pav.). 

Iš požeminių karstinių formų dažniausios yra karstin÷s tuštumos. Jų rasta tiek Nemun÷lio, tiek Pasvalio 

sluoksniuose. Nemun÷lio sluoksniuose jos aptinkamos ten, kur išlikę gipsingos uolienos. Čia jų aukštis 

dažniausia yra 0,2–0,6 m, o maksimalus aukštis siekia net 5 m. Bendras karstinių tuštumų aukštis 

neviršija 5 m. Viename gręžinyje aptiktos net šešios karstin÷s tuštumos. Pasvalio sluoksniuose karstinių 

tuštumų rasta gerokai daugiau, nes Pasvalio sluoksniai dažnai storesni už Nemun÷lio  
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29 pav. Pasvalio Žalsvasis šaltinis L÷vens up÷s kairiajame krante, tekantis iš smegduob÷s, atsiv÷rusios 
apie 1951 m. (V. Mikul÷no nuotr.) 

 

 

30 pav. Pasvalio Žalsvojo šaltinio karstinio urvo schematinis pjūvis (V .Vilkas, V. Kepežinskas, 2007, Techninio 
nardymo klubas) 
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        Liniamentas, atspindintis galimą tektoninį plyšį 

31 pav. Smegduobių išsid÷stymas Pasvalio miesto teritorijos pietrytin÷je dalyje 
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32 pav. Gręžinio 41385 (degalin÷ Pasvalyje Stoties g. 
20) geologinis litologinis pjūvis  
(V. Račkauskas, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sluoksnius ir juose išlikę gerokai daugiau gipso. Karstinių tuštumų aukštis Pasvalio sluoksniuose 

dažniausiai yra 0,1–1,1 m, o maksimalus aukštis vietomis siekia 4–6 m ir daugiau. Bendras karstinių 

tuštumų aukštis vietomis sudaro 9–10 m, o didžiausias – siekia 14,1 m (32 pav.). Dažniausiai gręžiniuose 

aptinkamos 1–3 karstin÷s tuštumos, bet viename gręžinyje aptikta 15, o kitame – 19 tuštumų. 
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Karstin÷s tuštumos užpildytos vandeniu, takiais arba takiais plastingais dolomitiniais miltais. Ten, kur yra 

karstin÷s tuštumos, yra pavojus, kad esant palankioms geologin÷ms sąlygoms (nedidelis karst÷jančias 

uolienas dengiančių nuogulų (uolienų) storis, karst÷jančios storym÷s plyšiuotumas, intensyvi karstinio 

vandens apykaita ir kt.), gali atsiverti karstin÷s įgriuvos. 

2006 m. smegduob÷s, iš kurios išteka Žalsvasis šaltinis, dugne bendradarbiaujant Lietuvos speleoklubui 

„Aenigma“ bei Maskvos speleoklubui „Sokolniki-RUDN“ speleologas – naras Aleksejus Aksionovas aptiko 

karstinį urvą (30 pav.), kurį ištyr÷ iki 16 m gylio ir nustat÷, kad jis išsišakoja į dvi sales. Jas pavadino 

„Aenigma“ ir „Saul÷tąja“. 2007 m. Žalsvojo šaltinio urvą tyr÷ Lietuvos techninio klubo narai V. Vilkas ir 

V. Kepežinskas. Jiems pavyko „Saul÷tosios“ sal÷s gale rasti tolimesnį pra÷jimą į „Žemutinę“ salę ir panerti 

į 20 m gylį (nuo L÷vens vandens lygio). 

Naujos karstin÷s ir karstin÷s sufozin÷s įgriuvos atsiranda į Nemun÷lio arba Pasvalio sluoksniuose 

susiformavusias karstines tuštumas įkrintant jų skliautus sudarančioms uolienoms ir gruntams. Taip į 

Pasvalio sluoksniuose susiformavusias tuštumas, įgriuvus jų skliautui, 1995 m. birželio 25 d. Vilniaus gatv÷je 

prie namo Nr. 30 atsiv÷r÷ 5,2x5,5 m skersmens ir 21 m gylio šachtos tipo karstin÷ įgriuva, o 1997 m. kovo 

5 d. karstin÷ įgriuva atsirado netoli tilto per Svalios upę (senajame kelyje Panev÷žys-Pasvalys) (33 pav.). 

1999 m. birželio 13 d. karstin÷ įgriuva (skersmuo 18 m, gylis 14 m) atsirado Žaliojoje gatv÷je tarp 

privačių gyvenamųjų namų Nr. 9 ir Nr. 11 (35 pav.). Beje visai šalia šios karstin÷s įgriuvos gręžinyje buvo 

aptikta paleokarstin÷ įgriuva, kurios dugne slūgso melsvai pilkos spalvos, minkštai plastingas priemolis su 

tamsiai pilkos spalvos sm÷lio lęšiais ir intarpais bei sudūl÷jusios medienos liekanomis (34 pav.). Atlikus iš 

5,2 m gylio paimto pavyzdžio žiedadulkių analizę nustatyta, kad šios nuogulos, matyt, formavosi 

ledynmečio sąlygomis, greičiausiai Nemuno ledynmečio viduryje. 1999 m. karstin÷ įgriuva atsiv÷r÷ 

Nepriklausomyb÷s gatv÷je (36 pav.), o 2005 m. – Biržų gatv÷je (37 pav.). 

Be karstinių ir karstinių sufozinių įgriuvų, Pasvalio miesto teritorijoje aptinkama nemažai ir karstinių 

įslūgų, kurios susidaro l÷tai įslūgstant žem÷s paviršiui (kai dar nepažeidžiamas sluoksnių vientisumas), 

išplaunant po kvartero nuogulomis slūgsančius dolomitinius miltus. 

 

33 pav. Karstin÷ įgriuva, atsiradusi 1997 m. kovo 5 d., Panev÷žio gatv÷je netoli tilto per Svalios upę 
(senajame kelyje Panev÷žys-Pasvalys) (V. Mikul÷no nuotr.) 
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35 pav. Į karstinę įgriuvą, atsiv÷rusią 1999 m. birželio m÷n. 13 d., nugarm÷jo Žaliosios g. Nr. 9 
gyvenamojo namo vakarin÷ siena (V. Mikul÷no nuotr.) 

 

 

 

36 pav. Karstin÷ įgriuva, atsiv÷rusi Nepriklausomyb÷s gatv÷je 1999 m. sausio m÷n. 7 d., netoli buvusios 
balneologin÷s gydyklos (Nepriklausomyb÷s g. 43) (A. Balčiūnaičio nuotr.) 
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37 pav. Karstin÷ įgriuva Biržų gatv÷je, atsiv÷rusi 2005 m. geguž÷s m÷n. 4 d. (V.Mikul÷no nuotr.) 

 

  

38 pav. Karstinių-sufozinių procesų ir reiškinių 
paveikta 1787 m. pastatyta Pasvalio bažnyčia 
(V. Mikul÷no nuotr.) 

39 pav. Karstinių procesų ir reiškinių deformuotas 
Žemait÷s g. 22 gyvenamasis namas 
(V. Mikul÷no nuotr.) 
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Intensyvūs žem÷s paviršiaus „s÷dimai“ buvo užfiksuoti Neįgaliųjų centro „Viltis“ (buvęs Pasvalio miesto 

centrin÷s rajonin÷s ligonin÷s vidaus ligų skyrius) pastato Nr. 41a, esančio Nepriklausomyb÷s gatv÷je, 

šiaur÷s rytiniame kampe. 1973 m. atliekant inžinerinius geologinius tyrimus buvo nustatyta, kad šis 

pastato kampas, palyginus su pietvakariniu kampu, yra nus÷dęs 42 centimetrus. Išorin÷se ir vidin÷se 

sienose buvo susidarę 8–9 cm pločio plyšiai. Pagrindin÷ pastato deformacijų priežastis – karstiniai 

sufoziniai procesai – takių dolomitinių miltų, užpildančių 19 m gylio smegduobę, išplovimas [4]. D÷l 

karstinių sufozinių procesų avarin÷je būkl÷je buvo atsidūręs Nepriklausomyb÷s gatv÷je esantis namas 

Nr. 41 (buvęs Pasvalio centrin÷s rajonin÷s ligonin÷s vidaus ligų skyriaus sieros vonių pastatas). 2001 m. 

pastatas buvo nugriautas. D÷l karstinių sufozinių procesų poveikio Pasvalio bažnyčios (pastatyta 

1787 m.) rytin÷s sienos šiaur÷s rytin÷je dalyje buvo atsiradę plat÷jantys plyšiai (38 pav.). Vieno iš jų 

plotis viršutin÷je sienos dalyje siek÷ beveik 5 centimetrus. 2007 m. atliekant bažnyčios kapitalinį 

remontą, ši siena buvo sutvirtinta dvit÷j÷mis standumo sijomis. D÷l karstinių sufozinių procesų poveikio 

avarin÷je būkl÷je yra atsidūręs gyvenamasis namas Žemait÷s gatv÷je Nr. 22 (39 pav.) ir 

Nepriklausomyb÷s gatv÷je esantis namas Nr. 24. Gyventojai iš namo Nr. 24 iškeldinti, jis bus nugriautas. 

Pasvalio mieste karstinių sufozinių procesų yra pažeista daugiau nei 40 pastatų. 

Pasvalio miesto teritorijoje aptinkami ir paleokarstiniai reiškiniai. Prekvarteriniai karstiniai procesai 

nul÷m÷ Pamūšio svitos išlikimą vakarin÷je jos dalyje. Čia, visiškai arba dalinai ištirpus Tatulos svitos 

Pasvalio sluoksnių gipsui ir dolomitui, nus÷do aukščiau slūgsanti Tatulos svitos Kirdonių ir Nemun÷lio 

sluoksnių bei Įstro ir Pasvalio svitų uolienų storym÷, tod÷l Pamūšio svitos uolienos nebuvo nuegzaruotos 

ledynų. 

Apie intensyvų karstinių sufozinių procesų vyksmą miesto teritorijoje rodo ir karstinių sufozinių muldų 

buvimas „Statyba“ ir „Technika“ sodų bendrijų teritorijoje, Pasvalio parko teritorijoje ir kitose vietose. 

Karstinių sufozinių muldų skersmuo siekia kelis šimtus metrų, o gylis 2–3 metrai.  

Aptikta ir požeminių paleokarstinių formų, susidariusių kvartero periodo metu. Tai nedidelio skersmens ir 

iki 12,7 m gylio (nuo pokvarterinio paviršiaus) virš Kirdonių sluoksnių esančios karstin÷s įgriuvos 

užpildytos dolomitiniais miltais, liekaniniu domeritu bei kvartero molingomis sm÷lingomis nuogulomis 

(10.6 grafinis dokumentas). 

Kiti geologiniai procesai ir reiškiniai – upių šonin÷ erozija ir pelk÷jimas, Pasvalio miesto teritorijoje 

didesn÷s įtakos inžinerinių geologinių sąlygų formavimui neturi. Šiek tiek didesnę įtaka šių sąlygų 

formavimui turi žmogaus ūkin÷s veiklos sukelti geologiniai procesai ir reiškiniai. Taip, pavyzdžiui, 1895 m. 

ant L÷vens up÷s pastačius malūno užtvanką aukštutiniame bjefe vienu metru pakilo vandens lygis, o tai 

suk÷l÷ gruntinio vandens patvanką. Technogeniniai gruntai išplitę visur kur vyko statybos. Daugiausia jie 

išplitę centrin÷je miesto dalyje (storis iki 2 metrų). Technogeniniu gruntu užpilta daug smegduobių, 

supiltos 1–3 m aukščio kelių ir geležinkelio sankasos L÷vens sl÷nyje, iš technogeninių gruntų suformuoti 

Šilo ežero ir mažesnių tvenkinių šlaitai. Technogeninio grunto sluoksnius sudaro perkastas limnoglacialinis 

molis, moreninis priemolis ir priesm÷lis su dirvožemio priemaiša bei statybinių atliekų, dažniausiai plytų, 

nuolaužomis. 
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7. GRUNTŲ IR UOLIENŲ FIZIKINöS MECHANINöS SAVYBöS 

Rupūs (birūs) gruntai 

 
Pasvalio miesto teritorijoje šie gruntai išplitę lokaliai, tik II viršalpin÷je L÷vens up÷s terasoje, III 

viršsalpin÷se Mūšos, L÷vens ir Svalios upių terasose, taip pat paleoįr÷žiuose ir pietvakarin÷je bei 

šiaurvakarin÷je miesto dalyse. Šių gruntų (išskyrus paleoįr÷žius) storis nedidelis, dažniausiai neviršija 1–

1,5 m, tod÷l didesn÷s įtakos inžinerin÷ms geologin÷ms sąlygoms jie neturi. Tik paleoįr÷žiuose jų storis 

siekia 5–6 m, bet jie dažniausiai slūgso žemiau statinių aktyvaus poveikio zonos. Tod÷l, atliekant 

kartografavimo darbus, šių gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s nebuvo tirtos. Šių gruntų fizikinių 

mechaninių savybių įvertinimui panaudoti ankstesnių inžinerinių geologinių tyrimų Pasvalio mieste ir 

gretimose teritorijose duomenys. 

Rupius (birius) gruntus sudaro: 

 • L÷vens II viršalpin÷s terasos holoceninis (a(2)IV) smulkus vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis; 

 • Mūšos, L÷vens ir Svalios upių III viršalpinių terasų v÷lyvojo ledynmečio (aIIIbl3) bei Baltijos 

posvit÷s Šiaur÷s Lietuvos faz÷s fliuvioglacialin÷s terasos (f(t)IIIbl3) smulkus ir vidutinis, stiprus ir 

labai stiprus sm÷lis; 

 • Baltijos posvit÷s fliuvioglacialinis (fIIIbl) žvirgždo-gargždo labai stiprus gruntas; 

 • Grūdos posvit÷s fliuvioglacialinis (fIIIgr) stiprus ir labai stiprus žvirgždingas sm÷lis ir labai stiprus 

žvirgždingas-gargždingas gruntas; 

 • Medininkų posvit÷s fliuvioglacialinis (fIIImd), stiprus ir labai stiprus smulkus sm÷lis; 

 • Žemaitijos posvit÷s limnoglacialinis (lgIIžm), stiprus ir labai stiprus sm÷lis. 

 

Smulkūs (rišlūs) gruntai 

 
Šie gruntai išplitę visoje Pasvalio miesto teritorijoje, išskyrus upių sl÷nius. Jie slūgso po dirvožemio 

sluoksniu, o vietomis po nedidelio storio rupiais, biogeniniais ir technogeniniais gruntais. 

Smulkius (rišlius) gruntus sudaro: 

 • Baltijos posvit÷s Šiaur÷s Lietuvos faz÷s (lgIIIbl3) įvairaus dulkingumo, vietomis varvinis, įvairios 

konsistencijos molis, kaip min÷ta aukščiau, išplitęs visoje Pasvalio miesto teritorijoje, išskyrus upių 

sl÷nius ir įvairios konsistencijos dulkis išplitęs lokaliai. 

Minkštai ir standžiai plastingo molio dalelių tankis 2,75 Mg·m-3, savitasis sunkis 18,97 kN·m-3, poringumo 

koeficientas 0,86, kūgio sprauda 1,48 MPa, deformacijų modulis Eoed = 2,88 MPa, Eo = 9,04 MPa, 

stiprumo parametrai c = 0,03 MPa, φ = 14,6º. Tai silpnas ir vidutinio stiprumo gruntas. Pusiau kieto ir 

kieto molio dalelių tankis 2,76 Mg·m-3, savitasis sunkis 19,39 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,75, kūgio 

sprauda 2,84 MPa, deformacijų modulis Eoed = 3,32 MPa, Eo = 20,20 MPa, stiprumo parametrai c = 0,04 

MPa, φ = 17,9º. Tai vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus gruntas. 

Minkštai ir standžiai plastingo dulkio dalelių tankis 2,72 Mg·m-3, savitasis sunkis 19,95 kN·m-3, poringumo 

koeficientas 0,63, kūgio sprauda 2,56 MPa, deformacijų modulis Eoed = 4,80 MPa, Eo = 17,17 MPa, 

stiprumo parametrai c = 0,03 MPa, φ = 25,9º. Tai stiprus gruntas. Pusiau kieto ir kieto dulkio dalelių 

tankis tankis 2,71 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,41 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,45, kūgio sprauda 

3.60 MPa, deformacijų modulis Eo = 22,18 MPa. 



 

 
 

 

 48 

    PASVALIO MIESTO 
 

Baltijos posvit÷s (gIIIbl) moreniniai gruntai išplitę beveik visoje Pasvalio miesto teritorijoje. Jų storis kinta 

nuo 0,5–1 iki 6,7 m. Beveik visoje miesto teritorijoje juos dengia Baltijos posvit÷s limnoglacialinis molis, 

išskyrus L÷vens sl÷nį miesto centre bei vandenviet÷s ir valymo įrengimų teritorijas, kur nedideli šių 

gruntų išplitimo plotai slūgso tik po dirvožemio danga. Šiuos gruntus sudaro įvairios konsistencijos 

moreninis priemolis ir priesm÷lis. 

Minkštai ir standžiai plastingo moreninio priemolio dalelių tankis 2,72 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,56 

kN·m-3, poringumo koeficientas 0,42, kūgio sprauda 2,33 MPa, deformacijų modulis Eoed = 10,0 MPa, Eo = 

24,43 MPa, stiprumo parametrai c = 0,03 MPa, φ = 30º. Tai vidutinio stiprumo ir stiprus gruntas. Pusiau 

kieto ir kieto moreninio priemolio dalelių tankis tankis 2,71 Mg·m-3, savitasis sunkis 22,09 kN·m-3, 

poringumo koeficientas 0,32, kūgio sprauda 6,55 MPa, deformacijų modulis Eo = 55,64 MPa. Tai stiprus ir 

labai stiprus gruntas. 

Plastingo moreninio priesm÷lio dalelių tankis 2,73 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,39 kN·m-3, poringumo 

koeficientas 0,43, kūgio sprauda 3,59 MPa, deformacijų modulis Eo = 23,59 MPa. Tai stiprus ir labai 

stiprus gruntas. Kieto moreninio priesm÷lio dalelių tankis 2,70 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,78 kN·m-3, 

poringumo koeficientas 0,35, kūgio sprauda 8,67, deformacijų modulis Eo = 43,33 MPa, stiprumo 

parametrai c = 0,03 MPa; φ = 33,5º. Tai labai stiprus gruntas. 

 • Grūdos, Medininkų ir Žemaitijos posvičių moreninis priemolis ir priesm÷lis yra stiprūs ir labai 

stiprūs gruntai. Grūdos posvit÷s gruntai išplitę ribotai, o Medininkų ir Žemaitijos gruntai išplitę tik 

paleoįr÷žiuose, tod÷l jų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s nebuvo tirtos. 

 

Ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai 

 
Tai holoceninio laikotarpio, sporadiškai išplitę technogeniniai, deliuviniai, proliuviniai ir pelkių gruntai bei 

plačiai išplitę kvartero-prekvartero amžiaus karstin÷s kilm÷s gruntai. 

Technogeniniai gruntai (tIV) plačiau išplitę tik centrin÷je Pasvalio miesto dalyje, kur jų storis vietomis 

siekia beveik 2 m. Be to, technogeniniai gruntai sudaro kelių sankasas, jais užpilta nemaža dalis 

smegduobių. Čia jų storis dažniausiai neviršija 2–3 m, bet būna ir gerokai didesnis (pvz., namo Vilniaus 

g. 30 kieme technogeniniais gruntais užpilta 21 m gylio smegduob÷). Technogeninius gruntus sudaro 

perkasti sm÷lis, molis, moreninis priemolis ir priesm÷lis, dirvožemis su plytų nuolaužomis. Jiems būdingas 

didelis sud÷ties ir savybių nevienodumas, labai nevienodas spūdumas. 

Deliuviniai gruntai (dIV) išplitę Mūšos, L÷vens ir Svalios upių šlaituose, ypač apatin÷se jų dalyse. Jų storis 

siekia 2 m. Tai mažo tankumo, įvairaus rupumo sm÷lis vietomis su nežymia žvirgždo ir gargždo priemaiša 

bei sujauktos tekstūros molis. 

Proliuviniai gruntai (pIV) aptinkami į upių sl÷nius atsiveriančių sausasl÷nių ir karstin÷s kilm÷s griovų 

dugnuose. Jų storis kinta nuo 0,5 iki 1–2 m. Šiuos gruntus sudaro mažo tankumo dulkis ir dulkingas 

sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša. Tai nevienodo ir didelio spūdumo gruntai. 

Limnin÷s kilm÷s gruntai (lIV) išplitę tik žem÷s paviršiaus pažem÷jimuose, storis siekia 1,5–2 m. Tai molis 

ir dulkis, dažnai su organin÷s medžiagos priemaiša. Tai silpni, labai spūdūs gruntai. 

Pelkių nuogulos (bIV) išplitę žem÷s paviršiaus pažem÷jimuose vakarin÷je ir pietin÷je Pasvalio miesto 

teritorijos dalyse, taip pat dažnai dalinai ar pilnai užpildo senas ir labai senas smegduobes. Jų storis 

siekia 1,5 m ir daugiau. Tai durp÷s ir sapropelis – stipriai ir nevienodai suspaudžiami gruntai. 

Aliuviniai gruntai (a(0)IV, a(1, 2)IV) išplitę Mūšos, L÷vens ir Svalios salpin÷je, I ir II viršsalpin÷se 
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terasose. Salpinio aliuvio storis siekia 1,5 m. Jį sudaro smulkus ir aleuritingas su organin÷s medžiagos 

priemaiša sm÷lis. I ir II viršsalpin÷se terasose išplitusio aliuvio storis siekia 1,5 m. Jį sudaro sm÷lis ir 

dulkis su organin÷s medžiagos priemaiša. Tai silpni, spūdūs gruntai. 

 

Kvartero-prekvartero gruntai 

 
Šiuos gruntus sudaro dolomitiniai miltai, dažniausiai dulkis su aštriabriaun÷mis aptirpusio gipso, dolomito, 

vietomis domerito nuolaužomis. Dolomitinių miltų storis dažniausiai siekia 1–5 m, bet vietomis – 10,0 m 

ir daugiau. Dolomitinių miltų konsistencija įvairi – nuo minkštai plastingos iki kietos. 

Minkštai ir standžiai plastingų dolomitinių miltų tankis 2,79 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,78 kN·m-3, 

poringumo koeficientas 0,58, kūgio sprauda 2,85 MPa, deformacijų modulis Eoed = 16,30 MPa, stiprumo 

parametrai: c = 0,03 MPa, φ = 29,8º. 

Pusiau kietų ir kietų dolomitinių miltų dalelių tankis 2,80 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,24 kN·m-3, 

poringumo koeficientas 0,50, kūgio sprauda 10,69 MPa, stiprumo parametrai: c = 0,04 MPa, φ = 33,3º. 

Nesuardytos sandaros ir gamtin÷s dr÷gm÷s dolomitiniai miltai yra pakankamai stiprūs gruntai. Bet jie yra 

mirklūs, lengvai išplaunami, pasižymi tiksotropin÷mis savyb÷mis. Tod÷l vykstant sufoziniams ir 

karstiniams sufoziniams procesams žem÷s paviršiuje atsiranda karstin÷s įsmukos, įslūgos, karstin÷s 

sufozin÷s įgriuvos, muldos, deformuojasi statiniai, gali įvykti jų avarijos. 

 

Kvartero-prekvartero uolienos 

 
Liekaninis domeritas ir brekčija Pasvalio miesto teritorijoje išplitę lokaliai, dažniausiai užpildo 

paleokarstines formas. Liekaninio domerito storis siekia 5,7 m, brekčija – 2,6 m. 

Liekaninio domerito dalelių tankis 2,79 Mg·m-3, savitasis sunkis 21,19 kN·m-3, poringumo koeficientas 

0,52, kūgio sprauda 10,6 MPa, stiprumo parametrai: c = 0,04 MPa, φ = 28º. Tai silpna uoliena. 

Prekvartero uolienos 

 
Pasvalio miesto teritorijoje prekvartero geologiniame pjūvyje išplitusios Pamūšio, Įstro, Tatulos ir Kupiškio 

svitos uolienos. Pamūšio ir Įstro svitų uolienos išplitę ribotai, tik vakarin÷je teritorijos dalyje, o Tatulos ir 

Kupiškio svitų – visoje miesto teritorijoje. 

Pamūšio svitą sudaro molis ir labai molingas domeritas. Svitos storis siekia 14,1 m. Molio dalelių tankis 

2,80 Mg·m-3, savitasis sunkis 19,91 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,71, deformacijų modulis Eoed = 

4,60 MPa, stiprumo parametrai: c = 0,07 MPa, φ = 28,9º. 

Labai molingo domerito dalelių tankis 2,76 Mg·m-3, savitasis sunkis 18,61 kN·m-3, poringumo koeficientas 

0,92, stiprumo parametrai: c = 0,07 MPa; φ = 15º, deformacijų modulis 3,40 MPa. Tai ypač silpnos uolienos. 

Įstro svitą sudaro plyšiuotas, kaverningas, vietomis išdūl÷jęs dolomitas. Jos storis dažniausiai neviršija 2–

3 m, vietomis siekia 3–4 m. Dolomito dalelių tankis 2,86 Mg·m-3, gamtinis tankis 2,71 Mg·m-3, poringumo 

koeficientas 0,07, irsmo stiprumas gniuždant – 29,58–52,56 MPa. Tai vidutinio tvirtumo ir tvirtos 

uolienos. Dolomito irsmo stiprumo gniuždant vert÷s gautos dolomito monolitinius bandinius gniuždant 

laboratorijoje. Masyve plyšiuoto ir išdūl÷jusio dolomito šios vert÷s gali būti gerokai mažesn÷s. 
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Tatulos svitą sudaro Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoksniai. Jos storis kinta nuo 15,0 iki 40,5 m. 

Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnius sudaro susisluoksniuoją gipsas, dolomitingas gipsas, gipsingas 

dolomitas, įvairaus molingumo dolomitas, domeritas, rečiau – molis, retai - dedolomitas. Šiuose 

sluoksniuose aptinkami dolomitinių miltų lęšiai, tarpsluoksniai ir kišen÷s. Nemun÷lio ir Pasvalio uolienos 

savo išvaizda, sud÷timi, struktūrin÷mis tekstūrin÷mis savyb÷mis yra labai panašios, beveik nesiskiria ir jų 

fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s. Tod÷l pateikiamos statistiškai apdorotos uolienų fizikinių mechaninių 

savybių vert÷s yra bendros abiems sluoksniams.  

Molio dalelių tankis 2,79 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,78 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,54, stiprumo 

parametrai: c = 0,04 MPa; φ = 32,5º. Tai ypač silpna uoliena. 

Domerito dalelių tankis 2,76 Mg·m-3, savitasis sunkis 19,94 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,66, 

stiprumo parametrai: c = 0,07 MPa; φ = 22,5º. Tai ypač silpna ir silpna uoliena 

Dolomito dalelių tankis 2,67 Mg·m-3, savitasis sunkis 24,18 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,13, irsmo 

stiprumas gniuždant 25,93-67,52 MPa. Tai vidutinio tvirtumo ir tvirta uoliena. 

Molingo dolomito dalelių tankis 2,80 Mg·m-3, savitasis sunkis 24,43 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,20, 

irsmo stiprumas gniuždant 13,89–20,19 MPa. Tai silpna uoliena.  

Gipso dalelių tankis 2,39 Mg·m-3, savitasis sunkis 22,25 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,07, irsmo 

stiprumas gniuždant 8,98–30,38 MPa. 

Dolomitingo gipso ir gipsingo dolomito dalelių tankis 2,62 Mg·m-3, savitasis sunkis 23,78 kN·m-3, 

poringumo koeficientas 0,12, irsmo stiprumas gniuždant 9,77–49,80 MPa. 

Pagal tyrimus, atliktus gniuždant monolitinius bandinius laboratorijoje gipsas, dolomitingas gipsas ir 

gipsingas dolomitas yra silpnos ir vidutinio tvirtumo uolienos. Bet jos yra tirpios vandenyje, tod÷l 

laikomos ypatingos sud÷ties ir savybių uolienomis. Tirpstant anksčiau min÷toms uolienoms atsiranda 

požemin÷s karstin÷s tuštumos, kurioms pasiekus kritinį skersmenį [11], atsiveria karstin÷s įgriuvos, 

pažeidžiančios teritorijos pastovumą, atsirandančios gatv÷se sutrikdo eismą, o atsirandančios greta 

pastatų arba po jais, kelia gr÷smę jų pastovumui, sukelia jų avarijas. 

Kirdonių sluoksnius sudaro domeritas su nedidelio storio molingo dolomito tarpsluoksniais ir selenito 

sluoksneliais. Domerito dalelių tankis 2,73 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,50 kN·m-3, poringumo koeficientas 

0,59, irsmo stiprumas gniuždant 3,09 - 6,39 MPa, stiprumo parametrai c = 0,058 MPa; φ = 22,5º. Tai 

labai silpna ir silpna uoliena. 

Kupiškio svitą sudaro plyšiuotas, kaverningas dolomitas. Jo dalelių tankis 2,85 Mg·m-3, savitasis sunkis 

26,13 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,07, irsmo stiprumas gniuždant 45,91–90,75 MPa. Tai vidutinio 

tvirtumo ir tvirta uoliena. 
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8. INŽINERINIS GEOLOGINIS RAJONAVIMAS 

 
Pasvalio miesto teritorija pagal lauktiną karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per 

metus suskirstyta į 3 inžinerinius geologinius rajonus (2 lentel÷) [11]. 

2 lentel÷. Karstinių teritorijų pastovumo vertinimas pagal lauktiną įgriuvų skaičių vieno 
kvadratinio kilometro plote per metus 

Pastovumo 
kategorija 

Pastovumo vertinimas Lauktinas įgriuvų skaičius viename 
kvadratiniame kilometre per metus 

I Labai nepastovi 1 ir daugiau 

II Nepastovi 0,1 – 1,0 

III Nepakankamo pastovumo 0,05 – 0,1 

IV Sumaž÷jusio pastovumo 0,01 – 0,05 

V Santykinai pastovi <0,01 

VI Pastovi Lokalios karstin÷s deformacijos negalimos 

Inžineriniai geologiniai rajonai suskirstyti į parajonius atsižvelgiant į: 

 • Tatulos svitos gipsingų karst÷jančių uolienų kraigo reljefą; 

 • Tatulos svitos Nemun÷lio ir Pasvalio gipsingų karst÷jančių uolienų išplitimą, gipso, dolomitingo 

gipso, gipsingo dolomito, dolomito ir domerito susisluoksniavimo pobūdį; 

 • dolomitinių miltų išplitimą miesto teritorijoje ir jų storį; 

 • Tatulos svitos gipsingų karst÷jančias uolienas dengiančios storym÷s storį ir petrografinę sud÷tį; 

 • lineamentinių zonų, atspindinčių miesto teritorijos plyšiuotumą, išsid÷stymą ir kryptį; 

 • Įstro-Tatulos karstinio vandeningojo komplekso vandens slūgsojimo gylį, spūdį ir jud÷jimo kryptį; 

 • Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens iškrovos pobūdį; 

 • Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens agresyvumą gipso atžvilgiu; 

 • Tatulos svitos Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnių uolienų sukarst÷jimo laipsnį – karstinių požeminių 

tuštumų išsid÷stymą plote, jų išplitimo intensyvumą, dydį ir užpildymo karstin÷mis nuogulomis 

laipsnį. 

Pasvalio miesto teritorijoje išskirti 3 inžineriniai geologiniai rajonai ir 13 inžinerinių geologinių parajonių (41). 

Pirmasis, labai nepastovus d÷l karsto, inžinerinis geologinis rajonas apima Smegduobių parką ir 

gretimas teritorijas. Plotas – 0,2841 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius per metus 2,25. Čia 

aptiktos 32 naujos ir jaunos, ir 22 senos ir labai senos smegduob÷s. Rajono reljefas – karstinių ir 

karstinių sufozinių procesų ir reiškinių paveikta limnoglacialin÷, o miesto vandenviet÷s teritorijoje 

glacialin÷ lyguma. Kvartero storis 3–5 metrai. Viršutinę jo dalį sudaro 2,5–4 m storio silpnas, vidutinio 

stiprumo ir stiprus limnoglacialinis molis (lgIIIbl3), po kuriuo slūgso vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai 

stiprūs Baltijos, vietomis Baltijos ir Grūdos posvičių (gIIIbl, gIIIgr) moreniniai gruntai (priemolis ir 

priesm÷lis), kurių bendras storis siekia 5 metrus. Po kvartero gruntais beveik visame rajone slūgso labai 

nevienodo storio (nuo 1,4 iki 7 m) ypatingos sud÷ties ir savybių dolomitiniai miltai (D3t-Q). Tatulos svitos 

storis 27–28 metrai. Ją sudaro Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoksniai: Nemun÷lio sluoksnių išlikusi tik 

apatin÷ dalis (2–5 m), kurią sudaro ypatingos sud÷ties ir savybių uoliena – plyšiuotas, sukarst÷jęs gipsas 

su nedidelio storio domerito (ypač silpna ir silpna uoliena), molingo dolomito (silpna uoliena) ir dolomito 

(vidutinio tvirtumo ir tvirta uoliena) tarpsluoksniai. Kirdonių sluoksnius (5–7 m) sudaro domeritas (ypač 

silpna ir silpna uoliena) su molingo dolomito (silpna uoliena) tarpsluoksniais. Pasvalio sluoksnių storis 18–

20 metrų. Juos sudaro gipso, dolomitingo gipso, gipsingo dolomito (ypatingos sud÷ties ir savybių 

uolienos), domerito (ypač silpna ir silpna uoliena), molingo dolomito (silpna uoliena) ir dolomito (vidutinio 

tvirtumo ir tvirta uoliena) susisluoksniavimas. Uolienos stipriai plyšiuotos ir sukarst÷ję. 
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Gruntinis vanduo dažniausiai aptinkamas 2–3 m gylyje. Normalaus tankumo postlancemento betonui jis 

neagresyvus. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygio gylis yra 3–8,5 m gylyje nuo žem÷s 

paviršiaus. Vanduo be spūdžio, vietomis (pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose) spūdinis, teka L÷vens 

up÷s link. Vandens mineralizacija 2,31–2,85 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai. 

Pavasarį ir rudenį vanduo nepilnai įsotintas CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Pagal sulfatus karstinis vanduo agresyvus normalaus tankumo postlandsemento betonui. Šiam rajonui būdinga 

didžiausias Pasvalio miesto teritorijoje lauktinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame 

kilometre per metus, tankus lineomentų tinklas, didelis Tatulos svitos gipsingų uolienų sukarst÷jimo laipsnis. 

Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygos čia labai sud÷tingos. Jas lemia intensyviai besivystą 

karstiniai procesai ir reiškiniai. 

Antrasis, nepastovus d÷l karsto, inžinerinis geologinis rajonas užima didžiausią (5,6476 km2) Pasvalio 

miesto teritorijos dalį. Jis užima 78% miesto teritorijos. Šį rajoną sudaro 8 inžineriniai geologiniai parajoniai. 

2a inžinerinis geologinis parajonis yra šiaur÷s vakarin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje „Statyba“ ir 

„Technika“ sodų bendrijų teritorijoje. Parajonio plotas 0,553 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius 

viename kvadratiniame kilometre per metus 0,98. Čia aptiktos 27 naujos ir 98 senos ir labai senos 

smegduob÷s. Pietvakarin÷je parajonio dalyje aptikta beveik 1 km skersmens, iki 2–3 m gylio karstin÷-

sufozin÷ mulda. Čia labai tankus meridianin÷s, platumin÷s, šiaur÷s rytų -pietvakarių ir šiaur÷s vakarų-

pietryčių krypčių liniamentų tinklas. Parajonio reljefas plokščia limnoglacialin÷ lyguma stipriai paveikta 

karstinių ir karstinių sufozinių procesų ir reiškinių. 

Kvartero gruntų storis kinta nuo 1–2 iki 8,5 metro. Viršutin÷je inžinerinio geologinio pjūvio dalyje slūgso 

silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus limnoglacialinis molis (lgIIIbl3). Giliau slūgso 0,5–4,5 m storio stiprus 

ir labai stiprus moreninis priemolis ir priesm÷lis (gIIIbl). Karstin÷s kilm÷s pažem÷jimuose slūgso 0,5–

1,5 metro storio ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – smulkus ir aleuritingas sm÷lis (lIV) arba iki 2 m, 

kartais daugiau storio durp÷s. Po kvartero gruntais slūgso ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – 

dolomitiniai miltai (D3t-Q), kurių storis siekia 6 m ir daugiau. Šiaurin÷je ir pietin÷je parajonio dalyse po 

kvartero nuogulomis slūgso nedidelio storio Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai – ypač silpno ir silpno 

domerito, ir vidutinio tvirtumo dolomito susisluoksniavimas, taip pat ypatingos sud÷ties ir savybių 

uolienos – gipsas, dolomitingas gipsas ir dolomitingas dolomitas. Po Nemun÷lio sluoksniais slūgso 5,5 m 

storio Kirdonių sluoksnių labai silpnas ir silpnas domeritas. Tatulos pjūvio apatinę dalį sudaro Pasvalio 

sluoksniai (17,7 m) – gipsas su retais gipsingo dolomito, silpno molingo dolomito ir vidutinio bei tvirto 

dolomito pavieniais nedidelio storio tarpsluoksniais. Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnių uolienos plyšiuotos, 

sukarst÷ję. 

Gruntinis vanduo slūgso 2–3 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Pagal CO2 normalaus tankumo 

portlandcemento betonui neagresyvus. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso karstinis vanduo slūgso 7,3–9,9 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. 

Vanduo be spūdžio, vakarin÷je parajonio dalyje spūdinis. Vanduo teka L÷vens up÷s link. Karstinio 

vandens mineralizacija 2,42–2,70 g/l. Jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai. Vandens 

įsotinimas CaSO4 kinta per metus. Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso atžvilgiu. Pagal sulfatus 

vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui. 

Statinių statybos sąlygas šiame parajonyje lemia karstinių ir karstinių–sufozinių procesų vyksmo 

intensyvumas. 
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40 pav. Pasvalio miesto teritorijos inžineriniai geologiniai rajonai ir parajoniai 

 

2b inžinerinis geologinis parajonis apima Svalios sl÷nį. Jo plotas 0,1547 km2. Lauktinas smegduobių 

skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,52. Čia aptiktos 4-ios naujos ir jaunos, ir 4-ios 

senos ir labai senos smegduob÷s. Svalios sl÷nio ilgis, kurį užima šis parajonis 1,7 km, plotis 80–180 m, 

gylis 4,5–5 metrai. Jame yra salpin÷, I, II, III viršsalpin÷s ir fliuvioglacialin÷ terasos. Kvartero gruntų 

storis kinta nuo 0 iki 3–5 m. Kavrtero storym÷s viršutinę dalį sudaro iki 1,5 m storio (a(0)IV, a(1, 2)IV) 

ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – smulkus ir aleuritingas su organin÷s medžiagos priemaiša sm÷lis, 

ribotai išplitę iki 2 m storio deliuviniai (dIV) gruntai – mažo tankumo, įvairaus rupumo, vietomis su 

nežymia žvirgždo ir gargždo priemaiša sm÷lis, sporadiškai išplitęs proliuvio (pIV) iki 1–2 m storio 

smulkus, su retu žvirgždu sm÷lis II (a(2)IV) ir III (a(3)bl3) terasų iki 1,2 m storio, dažniausiai smulkus, 

vidutinio stiprumo ir stiprus ir fliuvioglacialin÷s terasos (f(t) bl3) iki 1 m storio vidutinio stiprumo ir stiprus 

smulkus sm÷lis. Po aliuviniais gruntais slūgso vidutinio stiprumo ir stiprus moreninis priemolis ir 

priesm÷lis (gIIIbl). Po kvartero gruntais slūgso dolomitiniai miltai (D3t-Q), pietin÷je dalyje iki 3,1 m 

storio Įstro svitos tvirtas ir labai tvirtas dolomitas, o šiaurin÷je dalyje – nedidelio storio Tatulos svitos 

uolienos – Nemun÷lio sluoksnių viršutin÷je dalyje slūgsantis ypač silpnas labai molingas domeritas. Giliau 

slūgsančias uolienas sudaro Nemun÷lio gipsas (3 m ir daugiau), Kirdonių sluoksnių (5,8) ypač silpnas ir 

silpnas domeritas bei Pasvalio sluoksnių (11,7 m) susisluoksniuojančios uolienos – gipsas, dolomitingas 

gipsas, silpnas molingas bei vidutinio tvirtumo ir tvirtas dolomitas ir ypač silpnas ir silpnas domeritas. 

Gruntinis vanduo išplitęs lokaliai. Lietingais metų laikotarpiais čia, matyt, susikaupia podirvio vanduo, 

kuris vasarą išdžiūsta. 
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Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo slūgso 4,5–8,8 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo be 

spūdžio, vidurin÷je Svalios sl÷nio atkarpoje spūdinis. Vandens mineralizacija 2,31–2,76 g/l. Jame vyrauja 

sulfato ir kalcio jonai. Lietingais metų laikotarpiais jis nepilnai įstotintas CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui pagal sulfatus.  

Be karstinių ir karstinių-sufozinių procesų ir reiškinių parajonyje ribotai išplitę Svalios up÷s krantų 

erozijos procesai. 

Inžinerines geologines statinių statybos ir naudojimo sąlygas šiame parojonyje lemia karstiniai ir 

karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. 

Kadangi Pasvalio miesto teritorija labai nedidel÷ (7,2 km2), grunto ir uolienų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s 

erdv÷je kinta labai nežymiai. Tod÷l toliau aprašant inžinerinius geologinius parajonius bus pateikiama tik 

gruntų ir uolienų atmainų išplitimas erdv÷je, jų amžius, storis, susisluoksniavimosi seka, aprašomos 

hidrogeologin÷s sąlygos (požeminio vandens lygio gylis, mineralizacija, chemin÷ sud÷tis ir agresyvumas 

gipsui) ir geologiniai procesai ir reiškiniai. Kadangi gruntinis vanduo visur neagresyvus normalaus 

tankumo portlandcemento betonui, o Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo visur agresyvus 

betonui, toliau vandens agresyvumas betonui nebus nurodomas. 

2c inžinerinis geologinis parajonis yra išplitęs į pietryčius nuo L÷vens up÷s sl÷nio ir apima tankiai 

užstatytą Pasvalio miesto dalį. Jį į dvi dalis skiria Svalios up÷s sl÷nis. Jo plotas 0,5294 km2. Lauktinas 

karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,49. Čia aptikta 13 naujų ir jaunų, 

ir 15 senų ir labai senų smegduobių. Parajonio reljefas – plokščia limnoglacinian÷ lyguma žem÷janti 

Svalios ir L÷vens upių link stipriai paveikta karstinių ir karstinių-sufozinių procesų ir reiškinių. Kvartero 

gruntų storis dažniausiai kinta nuo 2,5–3 m iki 6–7 metrų. Tik paleokarstin÷je formoje jų storis siekia 

17,8 metro. Kvartero gruntus sudaro limoglacialinis (lgIIIbl3) molis (jo storis dažniausiai neviršija 5 m), 

po kuriuo kartais aptinkamas lokaliai išplitęs dulkis. Giliau slūgso nedidelio storio (dažniausiai 2–3 m) 

moreninio priemolio ir priesm÷lio sluoksnis (gIIIbl), o min÷toje paleokarstin÷je formoje ir senesni 

moreniniai gruntai (gIIIgr, gIImd). Po kvartero gruntais beveik visoje parajonio teritorijoje slūgso 

karstiniai gruntai - dolomitiniai miltai, vietomis liekaninis domeritas (D3t-Q). Tik šiaur÷s vakarin÷je jo 

dalyje nediliame plote išplitę Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių uolienos. Karstinių gruntų storis labai 

kaitus netgi nediliame plote – nuo mažiau nei 1 m iki 7–10 m ir daugiau. Tatulos svitą (19–32 m) sudaro 

susisluoksniuojančios Nemun÷lio ir Pasvalio svitų uolienos (gipsas, dolomitingas gipsas, gipsingas 

dolomitas, molingas dolomitas, domeritas) ir juos skiriančios 2–8 m storio Kirdonių sluoksnių uolienos 

(domeritas su molingo dolomito tarpsluoksniais). Vietomis Nemun÷lio sluoksnių n÷ra. Čia po dolomitiniais 

miltais (D3t-Q) slūgso Kirdonių sluoksnių uolienos. Nemun÷lio sluoksnių storis siekia beveik 12 m, 

Pasvalio – 19,6 metro. Šiam parajoniui būdinga tai, kad Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksniuose plačiau išplitę 

gipsingos uolienos. Jos stipriai sukarst÷ję. Pavyzdžiui, aptikta 19 karstinių tuštumų, kurių bendras aukštis 

9,3 metro. Šiame parajonyje, Vilniaus g. 30, 1995 m. birželio 25 d. atsirado pati giliausia (21 m gylio) iki 

šiol Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone žinoma karstin÷ įgriuva. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 2–3 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Normalaus tankumo portlandcemento 

betonui pagal CO2 jis neagresyvus. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo slūgso 4,1–9,6 m 

gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo be spūdžio, pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose spūdinis. Jis teka 

L÷vens up÷s link. Vandens mineralizacija 2,50–2,77 g/l. Jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio 

jonai. Lietingais metų laikotarpiais jis tirpina gipsą. Inžinerines geologines statybos sąlygas čia lemia 

intensyviai besivystąs karstas. 

2d inžinerinis geologinis parajonis apima L÷vens sl÷nio viduriniąją atkarpą. Sl÷nio plotis 160–450 m, 

gylis – 4–6 metrai. Jame išplitusio holoceno metu susidariusios salpin÷, I ir II viršsalpin÷s terasos, 

v÷lyvojo ledynmčio metu susidariusi III viršsalpin÷ terasa ir paskutinio apled÷jimo Baltijos stadijos 
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Šiaur÷s Lietuvos faz÷s metu susidariusi fliuvioglacialin÷ terasa. Terasų paviršius palinkęs L÷vens up÷s 

link. Parajonio plotas 0,9241 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius 1 kvadratiniame kilometre per 

metus 0,38. Jame aptikta 15 naujų ir jaunų, ir 10 senų ir labai senų smegduobių. 

Kvartero gruntų storis siekia 6–8 m, dažniausiai neviršija 2–4 metrai. Vietomis kvartero gruntų visai n÷ra, 

jie nueroduoti L÷vens up÷s. Kvartero storym÷s viršutin÷je dalyje slūgso technogeniniai ir nedidelio storio 

(iki 2 m) aliuviniai, deliuviniai ir proliuviniai gruntai. Antroje ir trečioje viršsalpin÷se ir fliuvioglacialin÷je 

terasose slūgso fragmentiškai išplitę rupūs (birūs) gruntai – smulkus, vidutinis ir žvirgždingas vidutinio 

stiprumo ir stiprus sm÷lis (a(2) IV, a(3)IIIbl3, f(t)IIIbl3). Jo storis dažniausiai siekia 1,2, o pietvakarin÷je 

sl÷nio dalyje 2 m. Salpin÷je, I ir vietomis II viršsalpin÷se terasose slūgso ypatingos sud÷ties ir savybių 

gruntai - aliuvinis smulkus, humusingas sm÷lis (a(0)IV, a(1)IV, a(2)IV) ir plačiausiai centrin÷je miesto 

teritorijos dalyje išplitęs technogeninis gruntas (tIV) – sm÷lio ir dirvožemio mišinys su plytų nuolaužomis. 

Aliuvinio sm÷lio storis 1,5 m, technogeninio grunto – iki 2,6 metro. Šiai gruntų grupei priklauso ir L÷vens 

sl÷nio krantus dengiantis deliuvinis (dIV) smulkus sm÷lis ir sm÷lingas bei aleuritingas molis, o saussl÷nių, 

atsi-veriančių į L÷vens sl÷nį dugnuose proliuvis (pIV) – smulkus sm÷lis su retu žvirgždu bei sm÷lingas 

molis. 

Po aliuviniais arba technogeniniais gruntais dažniausiai slūgso iki 1 m storio Baltijos posvit÷s (gIIIbl), 

vietomis dar ir Grūdos posvit÷s (gIIIgr) moreninis priesm÷lis ir priemolis, vietomis - dolomitiniai miltai, o 

pietvakarin÷je ir šiaur÷s rytin÷je dalyse - Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių uolienos. Dolomitinių miltų 

storis kinta nuo 1,5 iki 12 m.  

Nemun÷lio sluoksnių storis labai nedidelis – dažniausiai neviršija 1,0–1,5, vietomis siekia 5 m ir daugiau. 

Nemun÷lio sluoksniai labai išdūl÷ję, gipsingos uolienos juose dažniausiai ištirpę – vietomis jų visai n÷ra. 

Tada po kvartero gruntais arba dolomitiniais miltais slūgso Kirdonių sluoksnių uolienos. Po 5–7 m storio 

Kirdonių sluoksnių uolienomis (domeritas su molingo dolomito tarpsluoksniais) slūgso 13,4–20,2 m storio 

Pasvalio sluoksnių uolienos – susisluoksniuoją gipsas, dolomitingas gipsas, gipsingas dolomitas, molingas 

dolomitas, dolomitas ir domeritas. Pasvalio sluoksnių gipsingos uolienos plyšiuotos ir sukarst÷ję, jose 

aptinkama labai daug karstinių tuštumų (pvz. gręžinyje aptikta 13 tuštumų, kurių bendras aukštis 

4,8 m). Kvartero vandeningojo komplekso gruntinis vanduo išplitęs ribotai. Čia lietingais metų laikais 

kvartero sm÷linguose molinguose gruntuose (plyšiuotame moreniniame priemolyje ir priesm÷lyje) 

susikaupia podirvio vanduo, kuris vasarą išdžiūsta. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo slūgso 

5–5,5 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo be spūdžio. Jis išsikrauna L÷vens up÷s vagoje (pvz., 

Žalsvasis šaltinis). Vandens mineralizacija 1,26–2,72 g/l. Jis kaip ir vandens įsotinimo CaSO4 deficitas 

kinta per metus. Lietingais metų laikotarpiais karstinis vanduo tirpina gipsą. Vandenyje vyrauja sulfato, 

hidrokarbonato ir kalcio jonai. 

Šiame inžineriniame geologiniame parajonyje yra daug d÷l karsto poveikio deformuotų pastatų – 

bažnyčia, kultūros rūmai, pastatai Nepriklausomyb÷s g. 41a, S. Neries g. 2 ir kt. Avarin÷je būkl÷je 

atsidūręs Nepriklausomyb÷s g. 41 namas (buvęs Pasvalio centrin÷s rajonin÷s ligonin÷s vidaus reikalų 

skyriaus sieros vonių pastatas) 2001 m. buvo nugriautas. Priimtas sprendimas nugriauti ir 

Nepriklausomyb÷s g. 24 gyvenamąjį namą. 

Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygos sud÷tingos d÷l karstinių procesų ir reiškinių vyksmo. 

2e inžinerinis geologinis parajonis yra Šiaurin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje. Jo plotas 

0,4052 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,25. Čia 

aptiktos 5 jaunos ir naujos smegduob÷s ir 30 senų ir labai senų smegduobių. Pietin÷je dalyje aptikta 

175 m ilgio, 125 m pločio ir 1,5–2,5 m gylio karstin÷ sufozin÷ mulda. Reljefas plokščia, vietomis 

banguota limnoglacialin÷ lyguma. Kvartero gruntų dangos storis dažniausiai kinta nuo 4 iki 6 m, bet 
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šiaur÷s rytin÷je parajonio dalyje pokvarterinio reljefo pažem÷jime siekia 15 m. Kvartero gruntus sudaro 

3–4 m storio limnoglacialinis molis (lgIIIbl3) ir dažniausiai iki 2 m storio moreninis priemolis ir priesm÷lis 

(gIIIbl). Vietomis aptinkami nedidelio storio limninio (lIV) smulkaus ir dulkingo sm÷lio ploteliai. Po 

kvartero gruntais pietin÷je rajono dalyje išplitę dolomitiniai miltai (D3t-Q), o šiaurin÷je – Tatulos svitos 

Nemun÷lio sluoksnių uolienos. Vietomis aptinkami nedideli Įstro svitos dolomitinių miltų ploteliai, kurių 

buvimas nulemtas prekvarterinių karstinių procesų. Dolomitinių miltų storis siekia 5–6 m, bet dažniausiai 

neviršija 2 m. Vietomis, senose paleokarstin÷se formose po dolomitiniais miltais aptinkamas nedidelio 

storio (4,1 m) liekaninis domeritas (D3t-Q). 

Po dolomitiniais miltais, o ten kur jų n÷ra, kaip min÷ta anksčiau, iškart po kvartero gruntais slūgso 

Tatulos svitos Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoksnių susisluoksniuojančios uolienos. Nemun÷lio 

sluoksnių uolienų storis dažniausiai 4,5–6 m, vietomis siekia 13,5–14 metrų. Kirdonių sluoksnių storis 5–8 m, 

Pasvalio sluoksnių – 15–19,5 metro. Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnius sudaro gipsas, gipsingas dolomitas, 

dolomitingas gipsas, molingas dolomitas, dolomitas ir domeritas, o Kirdonių – domeritas su molingo 

dolomito tarpsluoksniais. Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksniai labai netolygiai plyšiuoti ir stipriai sukarst÷ję. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 2–3 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vanduo slūgso 8–10 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo be 

spūdžio, teka L÷vens up÷s link. Vandens mineralizacija 1,91–2,78 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, hidro-

karbonato ir kalcio, retai kalcio ir magnio jonai. Karstinis vanduo nepilnai įsotintas CaSO4 ir tirpina gipsą.  

Kalno, L÷vens, Geležinkeliečių, Statybininkų ir Topolių gatv÷se yra daug d÷l karsto poveikio deformuotų 

pastatų. 

Statinių statybos sąlygas šiame parajonyje lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s ir 

karstinių sufozinių procesų vyksmo intensyvumas. 

2f inžinerinis geologinis parajonis yra šiaurin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje ir nusitęsia nuo 

L÷vens up÷s sl÷nio iki šiaurin÷s miesto ribos. Parajonio plotas 0,6197 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų 

skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,19. Čia aptiktos 6 naujos ir jaunos, ir 16 senų ir 

labai senų smegduobių bei 2 karstin÷s sufozin÷s muldos, kurių skersmuo 130 ir 300 m, o gylis 1,5–

2,5 metro. Parajonio reljefas plokščia, vietomis l÷kštai daubota limnoglacialin÷ lyguma. 

Kvartero dangos storis dažniausiai 4–6 m, bet šiaur÷s vakarin÷je parajonio dalyje, jis siekia 20 m ir 

daugiau. Ją sudaro dažniausiai 3–6 m storio limnoglacialinis molis (lgIIIbl3), po kuriuo slūgso 1–2 m Baltijos 

posvit÷s moreninio priemolio ir priesm÷lio sluoksnis (gIIIbl). Šiaur÷s vakarin÷je parajonio dalyje ir 

pokvarterinio reljefo pažem÷jime po Baltijos posvit÷s morena slūgso kietas ir labai kietas Grūdos, Medininkų 

ir Žemaitijos posvičių (gIIIgr, gIImd, gIIžm) moreninis priemolis ir priesm÷lis, vietomis, be to, Žemaitijos 

posvit÷s limnoglacialinis stiprus smulkus sm÷lis (lgIIžm). Po kvartero gruntais slūgso Tatulos svitos 

Nemun÷lio sluoksnių, paleoįr÷žyje Pasvalio sluoksnių, vietomis Kirdonių sluoksnių uolienos. Nemun÷lio 

sluoksnių storis siekia 14 m, Pasvalio – 5–7 metrų. Kai kur po kvartero gruntais atsidengia dolomitiniai 

miltai, kurių storis siekia 8 m. Juose kartais aptinkami nedidelio storio liekaninio domerito ir karstin÷s 

brekčijos lęšiai. Tatulos svitos storis kinta nuo 25,5 iki 39,7 metro. Šiam parajoniui būdinga didelis Pasvalio 

sluoksnių, kuriuos sudaro gipsas, gipsingas dolomitas, dolomitingas gipsas, dolomitas ir domeritas, storis 

siekiantis 18,8 m, didelis gipso kiekis šiuose sluoksniuose ir labai nevienodas Tatulos svitos sukarst÷jimo 

laipsnis. Pavyzdžiui, gręžinyje, kuriame n÷ra Nemun÷lio sluoksnių, o pragręžtas Pasvalio sluoksnių storis 

21,1 m aptikta 15 karstinių tuštumų, kurių bendras aukštis 14,1 m, o gręžinyje, kur visos Tatulos svitos 

storis 39,7 m aptikta tik viena karstin÷ tuštuma. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 2–3 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. 
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Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygis gręžiniuose nusistovi 8,7–10,0 m gylyje nuo žem÷s 

paviršiaus. Vanduo be spūdžio. Tik šiaurin÷je parajonio dalyje, pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose, 

spūdinis. Jis teka L÷vens up÷s link. Vandens mineralizacija 2,01–3,46 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, 

hidrokarbonato, kalcio ir magnio jonai. Didžiąją metų dalį karstinis vanduo būna nepilnai įsotintas CaSO4, 

tod÷l tirpina gipsą. 

Inžinerines geologines statybos sąlygas čia lemia gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s ir karsto 

vystymasis. 

2g inžinerinis geologinis parajonis yra Pasvalio miesto teritorijos vakarin÷je dalyje. Jo plotas 

1,630 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,14. Čia 

aptikta 11 naujų ir jaunų, ir 88 senos ir labai senos smegduob÷s. L÷vens sl÷nis parajonį dalina į dvi 

dalis – šiaurinę ir pietinę. Šiaurin÷s dalies reljefas yra smegduob÷ta limnoglacialin÷ lyguma, vietomis d÷l 

karstinių ir karstinų sufozinių procesų ir reiškinių poveikio įgavusi pseudokalvotą išvaizdą. Pietin÷s dalies 

reljefas – silpnai banguota ir plokščia limnoglacialin÷ lyguma, vakarin÷je dalyje daubota arba banguota 

lyguma, kurioje, karstiniame duburyje telkšo Šilo ežeras. 

Kvartero gruntų storis dažniausiai 5–9 m, vietomis siekia 14–15 m, pietrytin÷je parajonio dalyje, 

paleokarstin÷je įgriuvoje 30,4 m. Kvartero storym÷s viršutinę dalį sudaro 3–6 m storio limnoglacialinio 

molio (lgIIIbl3) sluoksnis, virš kurio pietin÷je parajonio dalyje slūgso 1–2 m limnoglacialinis smulkus 

sm÷lis (lgIIIbl3). Giliau slūgso Baltijos posvit÷s moreninis priemolis ir priesm÷lis (1,5–4 m), pokvarterinio 

paviršiaus pažem÷jimuose dar ir Grūdos posvit÷s 0,4–4 m storio morena. Paleoįr÷žių ir paleokarstinių 

įgriuvų dugne, be to, aptinkama 2–3,5 m storio Medininkų posvit÷s morena (priemolis ir priesm÷lis). 

Po kvartero gruntų storyme slūgso viršutinio devono Pamūšio ir Įstro svitų uolienos. Pamūšio svitos molio 

ir molingo domerito storis siekia 14,1 m, o Įstro svitos dolomito storis siekia 3,5–4 m. Beveik visame 

plote po Įstro svitos uolienomis slūgso dolomitiniai miltai, kurių storis vietomis siekia 10 m ir daugiau. 

Dolomitinių miltų n÷ra Pamūšio svitos uolienų išplitimo plote arba jų storis čia dažniausiai neviršija 

1–2 metrų. 

Giliau slūgso susisluoksniuojančios Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio svitų uolienos (gipsas, dolomitingas 

gipsas, gipsingas dolomitas, molingas dolomitas, domeritas, vietomis dedolomitas). Gipsingos uolienos 

plyšiuotos ir sukarst÷ję. Tatulos svitos uolienų storis kinta nuo 19 iki 31 metro. 

Šiam inžineriniam geologiniam parajoniui būdinga viršutinio devono Pamūšio ir Įstro svitų uolienų 

išplitimas, didelis Nemun÷lio sluoksnių uolienų, t. t. gipsingų, storis (iki 16–17 m), palyginti mažas 

Pasvalio sluoksnių uolienų storis, dažniausiai neviršijantis 10–12 m, senų ir labai senų smegduobių gausa. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 3,0–4,5 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygis gręžiniuose nusistovi 5–10 m gylyje nuo žem÷s 

paviršiaus. Vanduo spūdinis, tik rytin÷je ir centrin÷je parajonio dalyse be spūdžio. Karstinį vandenį drenuoja 

L÷vens up÷. Vandens mineralizacija 0,80–2,87 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, hidrokarbonato, kalcio ir 

magnio jonai. Pietin÷je porajonio dalyje vanduo įsotintas CaSO4, likusioje dalyje vanduo CaSO4 būna 

neįsotintas tik viršutin÷je vandeningojo komplekso dalyje (Nemun÷lio vandeningasis sluoksnis) arba 

viršutin÷je ir apatin÷je sluoksnių dalyse (Nemun÷lio ir Pasvalio vandeningieji sluoksniai) ir tirpina gipsą. 

Inžinerines geologines sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s, Pamūšio ir Įstros 

svitų uolienų išplitimas, vietomis, be to, karstiniai bei karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. 

2h inžinerinis geologinis parajonis yra pietrytin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje. Jo plotas 

0,8315 km2. Lauktinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,12. Čia 

aptikta 5 naujos ir jaunos, ir 60 senų ir labai senų smegduobių. Gręžinyje aptikta didžiausia (5 m 
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aukščio) miesto teritorijoje esanti karstin÷ tuštuma. Parajonio reljefas plokščia limnoglacialin÷ lyguma 

paveikta karstinų procesų ir reiškinių.  

Kvartero gruntų dangos storis dažniausiai neviršija 5 m, vietomis siekia 7–9 metrus. Viršutinę kvartero 

gruntų storym÷s dalį sudaro 3–4 m storio limnoglacialinis molis (lgIIIbl3), po kuriuo slūgso Baltijos, rečiau 

Baltijos ir Grūdos posvičių (gIIIbl, gIIIgr) 2–5 m storio moreninis priemolis ir priesm÷lis. Po moreniniais 

gruntais slūgso dolomitiniai miltai, vietomis dolomitiniai miltai ir liekaninis domeritas (D3t-Q). Dolomitinių 

miltų storis labai nepastovus ir kinta nuo 0,5 iki 11 metrų. Tai susiję su labai nelygiu, karstinių procesų ir 

reiškinių, paveiktu pokvarteriniu paviršiumi. Rytin÷je parajonio dalyje dolomitinių miltų išplitimo plote, 

aptinkama Įstro svitos dolomito plotelių, kurių išlikimas nulemtas paleokarsto. Rytin÷je parajonio dalyje po 

aukščiau min÷tais moreniniais gruntais vietomis slūgso Nemun÷lio sluoksnio uolienos. Tatulos svitos storis 

27–33 m. Kaip ir kituose inžineriniuose geologiniuose parajoniuose jį sudaro susisluoksniuojantys gipsas, 

dolomitingas gipsas, gipsingas dolomitas, dolomitas ir domeritas. Nemun÷lio sluoksnių storis 2–11 metrų. 

Apskritai Nemun÷lio sluoksniai labai išdūl÷ję, bet vietomis juose dar nemažai išlikę gipso, kurio bendras 

storis siekia 5,8 metro. Nemun÷lio sluoksniuose yra daug dolomitinių miltų tarpsluoksnių, lęšių ir kišenių. 

Kirdonių sluoksnių storis 6–7 metrai. Pasvalio sluoksnių storis 18–19 etrų. Juose susisluoksniuoja gipsas, 

dolomitingas gipsas, įvairaus molingumo dolomitas ir domeritas. Gipsas ir dolomitingas gipsas sudaro 

daugiau nei 50% bendro sluoksnio storio. Gipsingos uolienos plyšiuotos, bet mažai sukarst÷ję. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 2–3 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygio gylis gręžiniuose yrai 8–10 m gylyje nuo žem÷s 

paviršiaus. Vanduo be spūdžio, spūdinis tik lokaliuose pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose. Karstinis 

vanduo teka L÷vens up÷s link. Vandens mineralizacija 2,34–2,85 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, 

hidrokarbonato ir kalcio jonai. Lietingais metų laikotarpiais karstinis vanduo būna nepilnai įsotintas 

CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Šiam parajoniui būdinga paleokarstinių reiškinių buvimas, senų ir labai senų smegduobių gausa ir mažas 

Tatulos svitos Pasvalio sluoksnių sukarst÷jimo laipsnis. 

Inžinerines geologines statybos sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s, o ten, 

kur išplitę karstiniai ir karstiniai sufoziniai reiškiniai, jų vyksmo intensyvumas. 

Trečiasis, sumaž÷jusio pastovumo d÷l karsto, inžinerinis geologinis rajonas. Nors jame ir 

neaptikta naujų ir jaunų smegduobių, bet senų ir labai senų smegduobių buvimas, palyginti nestora 

kvartero danga, dolomitinių miltų gausa, o Tatulos svitos pjūvyje plyšiuotų sukarst÷jusių gipsingų uolienų 

buvimas lemia tai, kad ir čia galimos karstin÷s deformacijos. Rajonas suskirstytas į 4 parajonius: 

3a inžinerinis geologinis parajonis apima dešiniąsias L÷vens ir Mūšos sl÷nių dalis. Parajonio plotas 

0,4158 km2. Čia aptiktos 7 senos ir labai senos smegduob÷s. Dešiniosios Mūšos sl÷nio dalies plotis siekia 

170 m, gylis 5–6 m. L÷vens sl÷nio plotis siekia 180–210 m, gylis 3,5–4 metrų. Viršutinę inžinerinę 

geologinę pjūvio dalį sudaro salpin÷s (a(0)IV) I ir II (a(1)IV, a(2)IV) ir III viršsalpin÷s terasos (a(3)IIIbl3) 

aliuvis, Mūšos sl÷nyje salpinį, I ir II viršsalpinių terasų aliuvį sudaro smulkus su organin÷s medžiagos 

priemaiša sm÷lis, kurio storis siekia 1,2 metro. III viršsapinę terasą sudaro smulkus sm÷lis, kurio storis 

neviršija 1 m. L÷vens sl÷nyje salpinį aliuvį dažniausiai sudaro 1,5–2, m storio dumblas, I ir II viršsalpinių 

terasų aliuvį – smulkus humusingas sm÷lis, kurio storis 0,5–1,5 m, III viršalpin÷s terasos aliuvį sudaro 1–

1,2 m storio rupus arba vidutinis sm÷lis, o fliuvioglacialin÷s terasos aliuvį – žvirgždingas sm÷lis arba 

žvirgždo-gargždo gruntas. Aliuviniai gruntai slūgso ant Baltijos posvit÷s limnoglacialinių (lgIIIbl3), Baltijos 

(gIIIbl) arba Grūdos posvičių (gIIIgr) moreninių gruntų, kurių storis siekia 2–3 metrus. Mūšos sl÷nyje po 

Grūdos posvit÷s moreniniais gruntais slūgso 3,5 m storio Medininkų posvit÷s (gIImd) moreninis priemolis 

ir priesm÷lis. Mūšos slenio šlaitus dengia 0,5–2 m storio, o L÷vens – 0,4–1 m storio smulkus sm÷lis (dIV). 
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Po kvartero gruntų storymę slūgso Įstro svitos arba Nemun÷lio sluoksnių (Mūšos sl÷nis) dolomitas. 

Tatulos svitos storis – 23–28 metrai. Nemun÷lio sluoksnių viršutin÷ dalis išdūl÷jusi, virtusi dolomitiniais 

miltais, kurių storis siekia 7–8 metrus. Apatinę sluoksnių dalį (7–12 m) sudaro gipso, dolomitingo gipso, 

gipsingo dolomito, dolomito ir domerito susisluoksniavimas. Pasvalio sluoksnių storis 6–12 metrai. 

Viršutinę sluoksnių dalį sudaro gipsingos uolienos, apatinę – domeritas, o vidurinę – 4–6 m storio 

liekaninis domeritas, vietomis iki 1 m storio dolomitiniai miltai. 

Mūšos sl÷nyje lokaliai išplitę krantų erozijos procesai. Nesant gręžinių ir šachtinių šulinių vienareikšmiškai 

spręsti ar šiame parajonyje yra gruntinis vanduo n÷ra galimyb÷s. Matyt, lietingais metų periodais čia 

susikaupia tik podirvio vanduo, kuris sausmečiu išdžiūsta. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens pjezometrinis lygis gręžiniuose nusistovi iki 6 m gylyje 

nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo spūdinis. Jį drenuoja L÷vens up÷. 

Šiam inžineriniam geologiniam parajoniui būdinga mažas sukarst÷jimo laipsnis, labai išdūl÷jusi viršutin÷ 

Nemun÷lio sluoksnių dalis, d÷l karstinių procesų labai sumaž÷jęs Pasvalio sluoksnių storis. 

Inžinerines geologines statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s. 

3b inžinerinis geologinis parajonis užima rytinę L÷vens atkarpos dalį. Jo plotas 0,1811 km2. Čia 

aptikta viena sena smegduob÷. L÷vens sl÷nyje išplitę salpin÷s I, II, III viršsalpinių ir fliuvioglacialin÷s 

terasų fragmentai. Sl÷nio šlaitus dengia deliuviniai gruntai. Aliuvinių ir deliuvinių gruntų sud÷tis, storis ir 

fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s mažai skiriasi nuo 3a inžineriniame geologiniame parajonyje aprašytos šios 

genez÷s gruntų sud÷ties, storio ir savybių. Po aliuviniais arba deliuviniais gruntais slūgso iki 5 m storio 

Baltijos posvitos (gIIIbl) moreniniai gruntai, o pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose, be to, iki 5 m storio 

Grūdos posvit÷s (gIIIgr) moreniniai gruntai. 

Po kvartero gruntais slūgso dolomitiniai miltai (D3t-Q), kurių storis siekia 5 m, o ten, kur jų n÷ra Kirdonių 

sluoksnių domeritas su molingo dolomito tarpsluoksniais. Sluoksnių storis 5–7 metrai. Pasvalio sluoksnių 

storis 18–20 metrų. Juos sudaro susisluoksniuojančios gipsingos uolienos, įvairaus molingumo dolomitas 

ir domeritas. Gipsingos uolienos mažai sukarst÷ję.  

Gruntinio vandens n÷ra. Lietingais metų laikotarpiais gali atsirasti podirvio vanduo, kuris vasarą, matyt, išdžiūsta. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygis yra iki 5 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo be 

spūdžio, jį intensyviai drenuoja L÷vens up÷. Vandens mineralizacija 2,19–2,47 g/l. Vandenyje vyrauja 

sulfato ir kalcio jonai. Pavasarį ir rudenį karstinis vanduo nepilnai įsotintas CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s. 

Ten, kur po kvartero gruntais slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. 

3c inžinerinis geologinis parajonis yra rytin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje Jo plotas 0,5334 km2. 

Čia aptiktos 3 senos smegduob÷s. L÷vens up÷ šį parajonį dalina į dvi dalis – šiaurinę ir pietinę. Parajonio 

reljefas – plokščia ir banguota limnoglacialin÷ lyguma, o miesto valymo įrengimų rajone – morenin÷ 

lyguma. Kvartero storis šiaurin÷je rajono dalyje dažniausiai 5–6 m, pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose 

siekia iki 11 m, o paleoįr÷žyje (prie miesto šiaurin÷s ribos) – 26 metrus. Kvartero dangą čia sudaro 

dažniausiai 3–4 m storio limnoglacialin÷s nuogulos (gIIIbl3), po juo slūgsantis Baltijos posvit÷s - iki 2,5 m 

storio, o pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose iki 7 m storio. Baltijos posvit÷s (gIIIbl) moreninis priemolis 

ir priesm÷lis. Pietin÷je parajonio dalyje kvartero dangos storym÷ dažniausiai 8–9 m, pokvarterinio 

paviršiaus pažem÷jimuose iki 11–15 metrų. Ją sudaro dažniausiai 4–6 m storio limnoglacialinis molis 

(lgIIIbl3) ir po juo slūgsantis 2–4 m storio Baltijos posvit÷s (gIIIbl) moreninis priemolis ir priesm÷lis. 

Pokvarterinio reljefo pažem÷jimuose tiek šiaurin÷je, tiek ir pietin÷je parajonio dalyse vietomis aptinkamas 

2–3 m storio Grūdos posvit÷s (gIIIgr) moreninis priemolis ir priesm÷lis. 
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Po kvartero gruntais slūgso Tatulos svitos uolienos, vietomis iki 4–5 m, o paleoįr÷žiuose iki 8–13 m storio 

dolomitiniai miltai su liekaninio domerito lęšiais. Tatulos svitos storis 25–27 metrų. Nemun÷lio sluoksnių 

storis siekia 6 m. Jo viršutin÷ dalis išdūl÷jusi, virtusi dolomitiniais miltais, rytin÷je dalyje ji nuegzaruota 

ledynų, o paleoįr÷žyje išeroduota ledynų tirpsmo vandenų. Apatin÷ sluoksnių dalis irgi išdūl÷jusi, joje 

labai mažai išlikę gipsingų uolienų. Kirdonių sluoksnių storis 5–7 metrų. Kaip ir kituose inžineriniuose 

geologiniuose rajonuose, juos sudaro domeritas su molingo dolomito tarpsluoksniais. Pasvalio sluoksnių 

storis 15–20 metrų. Juos sudaro gipsingų uolienų, dolomito ir domerito susisluoksniavimas. Gipsingos 

uolienos mažai sukarst÷ję. 

Gruntinis vanduo slūgso 1,5–5 m gylio nuo žem÷s paviršiaus. Lietingais metų laikotarpiais gruntinio 

vandens lygis gali būti netoli žem÷s paviršiaus. 

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygis yra 3–10,5 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Vanduo 

be spūdžio, tik rytin÷je ir šiaurin÷je (paleoįr÷žyje) parajonio dalyse karstinis vanduo spūdinis. Jį drenuoja 

L÷vens up÷. Vandens mineralizacija 2,20–2,47 g/l. Jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai. 

Lietingais metų periodais karstinis vanduo nepilnai įsotintas CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Šiame parajonyje inžinerines geologines statinių statybos ir naudojimo sąlygas lemia kvartero gruntų 

fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s. Ten, kur po nedidelio storio kvartero danga slūgso dolomitiniai miltai, 

galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. 

3d inžinerinis geologinis parajonis yra šiaur÷s vakarin÷je Pasvalio miesto teritorijos dalyje. Jo plotas 

0,1321 km2. Čia aptiktos 9 senos ir labai senos smegduob÷s. Reljefas – plokščia limnoglacialin÷ lyguma 

paveikta karstinių ir karstinių sufozinių procesų ir reiškinių. Kvartero dangos storis šiame parajonyje 8–

16 metrų. Viršutinę pjūvio dalį sudaro limnoglacialiniai gruntai (lgIIIbl3) – iki 1 m storio smulkus sm÷lis ir 

po juo slūgsantis 2,5–6 m storio molis. Giliau slūgso Baltijos ir Grūdos posvičių moreninis priemolis ir 

priesm÷lis, kurių storiai atitinkamai 2,5–4 m ir 0,5–4 m. Pokvarterinio reljefo pažem÷jime (paleoįr÷žyje) 

lokaliai išplitusi 4 m storio Medininkų posvit÷s morena (priemolis ir priesm÷lis). 

Po kvartero gruntais slūgso iki 2,5 m storio dolomitiniai miltai, o po jais – 26–28 m storio Tatulos svitos 

uolienos. Nemun÷lio sluoksnių storis siekia 12,5–13,5 metro. Juos sudaro susisluoksniuojančios gipsingos 

uolienos, dolomitas ir domeritas. Gipsingos uolienos plyšiuotos, sukarst÷ję. Kirdonių sluoksnius, kaip ir 

visoje Pasvalio miesto teritorijoje, sudaro domeritas su nedidelio storio molingo dolomito tarpsluoksniais. 

Sluoksnių storis 5–7 metrai. Pasvalio sluoksnių storis tik 6–8 metrai. Jie labai stipriai paveikti karstinių 

procesų, mažai likę gipso (< 2 m). Didžiąją sluoksnių pjūvio dalį sudaro domeritas su dolomitinių miltų ir 

dedolomito tarpsluoksniais ir lęšiais, kurių storis siekia 0,5–0,7 metro. 

Gruntinis vanduo slūgso iki 2 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus.  

Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso vandens lygis gręžiniuose nusistovi 9–10 m gylyje nuo žem÷s 

paviršiaus. Vanduo spūdinis, vietomis be spūdžio. Vanduo teka L÷vens up÷s link. Jo mineralizacija 

2,57 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai. Lietingais metų laikotarpiais vanduo 

nepilnai įsotintas CaSO4, tod÷l tirpina gipsą. 

Šiam parajoniui būdinga, palyginti didelis kvartero dangos storis, didelis Nemun÷lio sluoksnių gipsingų 

uolienų sukarst÷jimo laipsnis, mažas Pasvalio sluoksnių storis ir jame beveik užgesę karstiniai procesai. 

Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia daugiausiai lemia kvartero gruntų fizikin÷s 

mechanin÷s savyb÷s. 
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IŠVADOS 

 

1. Remiantis naujai atliktų ir ankstesnių inžinerinių geologinių tyrimų duomenimis pagal lauktiną karstinių 

įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per metus Pasvalio miesto teritorija suskirstyta į 3 

inžinerinius geologinius rajonus. Atsižvelgiant į miesto teritorijos geomorfologinių, geologinių ir 

hidrogeologinių sąlygų ypatumus ir skirtumus, antrasis inžinerinis geologinis rajonas suskirstytas į 

aštuonis, o trečiasis į keturis inžinerinius geologinius parajonius. 

2. Atliktas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų tyrimas ir įvertinimas leidžia racionaliai 

rengti teritorijų planavimo dokumentus, optimizuoti statybinius tyrin÷jimus, parengti tipizuotus 

gyvenamųjų pastatų pamatų projektus. 

3. Sudaryti specializuoti geologiniai žem÷lapiai, kiti susisteminti tyrimų duomenys sudaro pagrindą 

karstinių procesų ir reiškinių prognozavimui. 

4. Sudaryti struktūriniai ir hidrogeologiniai žem÷lapiai bei specializuoti geologiniai hidrogeologiniai pjūviai 

leidžia rengti poveikio aplinkai programas, poveikio aplinkai vertinimo ir požeminio vandens apsaugos 

projektus. 

5. Pirmą kartą Lietuvoje atlikti kryptingi tokio detalumo specializuoti karsto tyrimai, sutelkti konkrečiame 

7,2 kv. km urbanizuotos teritorijos plote, suteikia galimybę panaudoti sukauptą patirtį kitų Šiaur÷s 

Lietuvos karstinio rajono vietovių tyrimams. 

6. Atliktų darbų duomenys bus panaudoti rengiant statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2004 

„Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone“ naują versiją. 

7. Pasvalio miesto teritorijos inžinerinis geologinis (karstologinis) rajonavimas sudaro kartografinę bazę 

statybinių inžinerinių geologinių tyrimų gyliui nustatyti. Tai leis optimizuoti gręžimo, geotechninio 

zondavimo ir kt. darbų apimtis. 

8. Parengta kartografin÷ medžiaga leidžia argumentuotai planuoti investicijas į Pasvalio miesto 

infrastruktūrą, taip pat atlikti žem÷s sklypų, statybos sklypų ir esamų statinių kainos vertinimą. 

9. Atliktų darbų medžiaga ir tyrimų duomenys turi ne tik praktinę, bet ir mokslinę teorinę vertę karstinio 

proceso vyksmo ir šio vyksmo pasekmių prognozavimui Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone. 
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