BIRŽU` MIESTO

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYB A prie A M

inžinerinės geologinės sąlygos

Biržų miesto inžinerinės geologinės sąlygos: (ataskaitos santrauka) / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Mikulėnas V.
(ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V., Vaičiūnas G., Stankevičiūtė S.; red. Satkūnas J.;
Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 111 p.: iliustr.

Elektroninė publikacija LGT tinklalapyje adresu: http://www/lgt.lt
Ataskaitoje pateikti duomenys ir dokumentai saugomi Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde (adresu: Vilnius,
S. Konarskio 35, 208 kab., tel. (85) 233 15 35; 214 kab., tel. (85) 233 56 71; e-paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt.
Geologijos fondo darbo laikas: nuo 8.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45, darbo dienomis prieš šventes –
nuo 8.00 iki 16.00; pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45). Dokumentai gali būti pateikti reikiamo dydžio (atspausdinti
popieriuje A0, A1, A2, A3, A4 formatu) arba elektroniniu būdu (įrašyti elektroninėje laikmenoje MapInfo, AutoCAD,
ESRI, RASTER formatu). Ataskaitos Nr. Geologijos fonde:13679.
Informaciją apie Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondą galima rasti: http://www.lgt.lt >> Pradžia >>
Paslaugos >> Viešosios paslaugos >> Geologinės informacijos teikimas >> Geologijos fondas. Paieška Geologijos
fondo dokumentų kataloge gali naudotis visi geologinės informacijos naudotojai: http://www.lgt.lt >> Pradžia >>
Paslaugos >> Informacinės rinkmenos >> Informacinė sistema „Geolis“ >> Posistemiai >> Bibliofondas: Paieška
neregistruotiems vartotojams.
Ataskaitos duomenys (kopijos, įrašai) pateikiami nustatyta tvarka: http://www.lgt.lt >> Pradžia >> Paslaugos >>
Prašymai.

Leidinyje pateikiamas Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų vertinimas. Projekto metu
ištirtos miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos, sudaryti M 1:5000 karsto susidarymo 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, Biržų miesto teritorija pagal tikėtiną karstinių įgriuvų skaičių kvadratiniame kilometre
suskirstyta į 4 rajonus: dėl karsto nepastovų, nepakankamo pastovumo, sumažėjusio pastovumo ir
santykinai pastovi. Pagal kvartero ir prekvartero viršutinės dalies geologinius savitumus išskirta 17
inžinerinių geologinių rajonų.
Leidinys skirtas teritorijų planavimo, projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo, vandentiekos darbams,
karsto prevencijos priemonių planavimui ir diegimui.

Redaktorius:
Jonas Satkūnas
Maketavo:
Regina Norvaišienė
Viršelio ir leidinio dizainas:
Indrė Virbickienė
Išleido:
Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo poskyris

© Lietuvos geologijos tarnyba

Šis leidinys – tai Lietuvos geologijos tarnybos projekto „Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas“ ataskaitos sutrumpintas aiškinamasis raštas.
Ataskaitos autoriai:
V. Marcinkevičius (projekto atsakingasis vykdytojas): Darbų organizavimas, gręžinių kerno aprašymas
V. Mikulėnas: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: Įvadas; 1, 2.8, 9 skyriai; išvados; Grafiniai dokumentai: 1, 7, 14.8
D. Karmazienė: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: Įvadas; 3,4.1, 4.2 skyriai; išvados; Grafiniai dokumentai:
1, 2, 3, 4, 9

J. Bitinas: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: 4.3 skyriai; Grafiniai dokumentai: 5, 6
R. Šečkus: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: 5 skyrius; Grafiniai dokumentai: 15, 16, 17, 18
V. Minkevičius: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: 6 skyrius; Grafiniai dokumentai: 6, 8, 11, 13, 14
G. Vaičiūnas: Lauko darbai. Aiškinamasis raštas: 7,8 skyriai; Grafiniai dokumentai: 1, 11, 12, 13, 14
S. Stankevičiūtė: Grafiniai dokumentai: 5, 6, 7, 9, 10
S. Kačinskaitė: Anksčiau atliktų detalių inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių atrinkimas ir duomenų
tvarkymas. Grafiniai dokumentai: 1

L. Petrauskaitė: Tekstiniai priedai: 3, 8, 14, 15, 16
V. Bukauskienė: Anksčiau atliktų detalių inžinerinių geologinių tyrimų ir Biržų projekto inžinerinių geologinių
gręžinių kerno aprašymo įskaitmeninimas

L. Jaroševienė: Grafinių dokumentų dizainas ir įskaitmeninimas
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas: M 1:5000 / Marcinkevičius V.
(ats. vykd.), Mikulėnas V. (ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V.,
Vaičiūnas G., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 5 d. – 657 p. +
CD: 65 pav. + 18 graf. dok. (32 lapai). – (Geologijos fondai).
Pilna ataskaitos sudėtis:
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas: aiškinamasis raštas / Marcinkevičius V.
(ats. vykd.), Mikulėnas V. (ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V., Vaičiūnas G.,
Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 129 p.: 65 pav.
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas (knyga 1): tekstiniai priedai – gręžinių
katalogas / Marcinkevičius V., Mikulėnas V. (ats. vykd.); Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 158 p.
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas (knyga 2): tekstiniai priedai (1–16) /
Marcinkevičius V., Mikulėnas V. (ats. vykd.); Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 91 p.
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas (knyga 3): tekstiniai priedai (17–20) /
Marcinkevičius V., Mikulėnas V. (ats. vykd.); Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 170 p.
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas (knyga 4): tekstiniai priedai (21–22) /
Marcinkevičius V., Mikulėnas V. (ats. vykd.); Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 109 p.
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas: grafiniai priedai / Marcinkevičius V.,
Mikulėnas V. (ats. vykd.); Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – + 18 graf. dok. (32 lapai).
Ataskaitos grafiniai dokumentai:
1. Biržų miesto teritorijos faktinės medžiagos žemėlapis / Mikulėnas V., Karmazienė D., Vaičiūnas G.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
2. Biržų miesto teritorijos geomorfologinis žemėlapis / Karmazienė D.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
3. Biržų miesto teritorijos lineamentų žemėlapis / Karmazienė D. – Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:5000. –
Vilnius, 2009. – 1 žml.
4. Biržų miesto teritorijos kvartero geologinis žemėlapis / Karmazienė D.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
5. Biržų miesto teritorijos pokvarterinio paviršiaus reljefo žemėlapis / Bitinas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
M 1:7500. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
6. Biržų miesto teritorijos viršutinio devono Tatulos svitos gipso paplitimo ir storio žemėlapis / Bitinas J.,
Stankevičiūtė S., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:7000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
7. Biržų miesto teritorijos viršutinio devono Kupiškio svitos kraigo struktūrinis žemėlapis / Stankevičiūtė S.,
Mikulėnas V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:7000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
8. Biržų miesto teritorijos gruntinio vandens lygio žemėlapis / Minkevičius V., Dansevičienė D.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.

9.1. Geologinis pjūvis I–I' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.2. Geologinis pjūvis II–II' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.3. Geologinis pjūvis III–III' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.4. Geologinis pjūvis IV–IV' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.5. Geologinis pjūvis V–V' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.6. Geologinis pjūvis VI–VI' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.7. Geologinis pjūvis VII–VII' / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
9.8. Geologinių pjūvių stratigrafinė-genetinė legenda / Karmazienė D., Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
10. Biržų miesto teritorijos viršutinio devono Tatulos svitos karstėjančią storymę dengiančių sluoksnių storio
žemėlapis / Stankevičiūtė S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
11.

Biržų miesto teritorijos smegduobių išplitimo ir karstinio pastovumo žemėlapis /
Vaičiūnas G.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:7000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.

Minkevičius V.,

12. Biržų miesto teritorijos karstinių tuštumų išplitimo viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio ir Pasvalio
skuoksniuose žemėlapis / Vaičiūnas G.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:7000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
13. Biržų miesto teritorijos inžinerinis geologinis žemėlapis / Mikulėnas V., Vaičiūnas G.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
14.1. Inžinerinis geologinis pjūvis I–I' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.2. Inžinerinis geologinis pjūvis II–II' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
Mh 1:5000, Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.3. Inžinerinis geologinis pjūvis III–III' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
Mh 1:5000, Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.4. Inžinerinis geologinis pjūvis IV–IV' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
Mh 1:5000, Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.5. Inžinerinis geologinis pjūvis V–V' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Mh 1:5000,
Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.6. Inžinerinis geologinis pjūvis VI–VI' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
Mh 1:5000, Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.7. Inžinerinis geologinis pjūvis VII–VII' / Vaičiūnas G., Minkevičius V.; Lietuvos geologijos tarnyba. –
Mh 1:5000, Mv 1:100. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
14.8. Inžinerinio geologinio žemėlapio M 1:5000 ir inžinerinių geologinių pjūvių legenda / Mikulėnas V.,
Stankevičiūtė S., Vaičiūnas G.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
15. Biržų miesto teritorijos geoelektrinių pjūvių, sudarytų pagal elektrinės tomografijos duomenis, išsidėstymo
schema / Šečkus R.; Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:5000. – Vilnius, 2009. – 1 žml.
16. Biržų miesto teritorijos geoelektriniai pjūviai, sudaryti pagal elektrinės tomografijos duomenis / Šečkus R.;
Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
17. Biržų miesto teritorijos geoelektriniai pjūviai su gręžinių litologinėmis kolonėlėmis / Šečkus R.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009. – 1 lap.
18. Biržų miesto teritorijos savitosios elektrinės varžos pokyčio skirtinguose gyliuose žemėlapiai / Šečkus R.;
Lietuvos geologijos tarnyba. – M 1:7500. – Vilnius, 2009. – 1 lap.

Ataskaitoje pateiktų grafinių dokumentų dydis originaliu masteliu 1:5000: žemėlapių – nuo 130 cm x 150 cm iki
150 cm x 155 cm; masteliu 1:7000: žemėlapių – 90 cm x 105 cm; masteliu 1:7500: žemėlapių – 90 cm x 105 cm;
geologinių pjūvių – nuo 100 cm x 65 cm iki 136 cm x 65 cm.

inžinerinės geologinės sąlygos

TURINYS

ĮVADAS

6

1. DARBŲ METODIKA

8

2. TRUMPA INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA
3. GEOMORFOLOGIJA

9

11

4. GEOLOGINö SANDARA
4.1. Kvartero nuogulos

29
29

4.2. Litomorfogenetinis rajonavimas

45

4. 3. Prekvartero viršutin÷s dalies geologin÷ sąranga,
litologija, tektonikos ypatumai
55
5. ELEKTROTOMOGRAFINIAI TYRIMAI IR REZULTATŲ
INTERPRETAVIMAS
71
6. HIDROGEOLOGINöS SĄLYGOS

79

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

82

8. GRUNTŲ IR UOLIENŲ FIZIKINöS MECHANINöS SAVYBöS

88

9. KARSTINIS PASTOVUMAS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI
RAJONAI
93
9.1. Karstinio pastovumo skaičiavimo metodika
9.2. Inžinerinis geologinis rajonavimas
IŠVADOS
Literatūra

93

95

108
110

5

BIRŽŲ MIESTO

ĮVADAS
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004–2008 metų programos priemonę Nr. 333, 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) atliktas Biržų miesto teritorijos inžinerinių
geologinių sąlygų vertinimas 1:5000 masteliu. Tam buvo sudaryti kartografuotos miesto teritorijos
geologiniai žem÷lapiai: geomorfologinis, kvartero ir prekvartero geologiniai, pokvarterinio paviršiaus
reljefo, karst÷jančių uolienų storymę dengiančių darinių storio, gipso paplitimo ir storio, viršutinio devono
Kupiškio svitos kraigo struktūrinis ir septyni geologiniai pjūviai. Taip pat buvo sudaryti inžinerines
geologines sąlygas apibūdinantys gruntinio vandens lygio, karstinių tuštumų Nemun÷lio ir Pasvalio
sluoksniuose išplitimo, karst÷jančią storymę dengiančių sluoksnių storio, smegduobių išplitimo ir karstinio
pastovumo, inžinerinis geologinis (su 7 pjūviais) žem÷lapiai.
Pagal tik÷tiną karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per metus Biržų miesto teritorija
suskirstyta į zonas su mažiau kaip 0,01 smegduob÷s 1 km2 per metus (pastovūs karsto atžvilgiu plotai),
0,01–0,05 smegduobių 1 km2 per metus (nepakankamo pastovumo), 0,05–0,1 smegduobių 1 km2 per
metus (sumaž÷jusio) ir daugiau kaip 0,1 smegduobių 1 km2 per metus (nepastovus karsto atžvilgiu
plotas). Be to, atsižvelgiant į morfologines, geologines, hidrogeologines sąlygas ir sukarst÷jimą, buvo
išskirta 17 inžinerinių geologinių rajonų.
Atliktas Biržų miesto teritorijos inžinerinis geologinis tyrimas ir įvertinimas leis racionaliau rengti teritorijų
planavimo dokumentus, optimizuoti statybinius inžinerinius geologinius tyrimus, rengti tipinius gyvenamų
namų pamatų projektus, diegti karsto prevencijos priemones, rengti poveikio aplinkai vertinimo ir
požeminio vandens apsaugos projektus.
Ataskaitos autoriai d÷kingi Biržų rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojams, talkinusiems
matuojant vandens lygį Biržų miesto monitoringo tinklo gręžiniuose ir paviršiniuose vandens telkiniuose
bei sprendžiant kai kuriuos lauko darbų organizavimo klausimus.

.
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1 pav. Kartografuotas
artografuotas Biržų miesto plotas (pažymėtas mėlyna linija) ir požeminio vandens monitoringo,
monitoringo, įrengto
įrengto į Įstro–
Įstro–Tatulos
vandeningąjį kompleksą,
kompleksą, 7 gręžinių tinklas
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1. DARBŲ METODIKA
Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų vertinimui ir žem÷lapių 1:5000 masteliu komplekto
sudarymui buvo atlikti šie darbai ir tyrimai:
• surinkta, įvertinta, susisteminta ir apibendrinta archyvin÷ (fondin÷) medžiaga;
• dešifruota aerofotomedžiaga;
• kompiuteryje analizuoti rastriniai vaizdai (ortofoto žem÷lapiai M 1:5000);
• sudaryta Biržų miesto vektorinių geoduomenų baz÷;
• atlikti maršrutiniai geomorfologiniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir karstologiniai tyrimai;
• aprašytos pastatų deformacijos;
• atlikti geofiziniai (elektromografiniai) tyrimai;
• aprašytas inžinerinių geologinių gręžinių gręžimas ir kernas;
• atlikti hidrogeologiniai tyrimai gręžiniuose;
• įrengtas požeminio vandens monitoringo tinklas;
• paimti gruntų ir uolienų bandiniai bei požeminio vandens m÷giniai;
• atlikti gruntų, uolienų bandinių ir požeminio vandens m÷ginių laboratoriniai tyrimai;
• įvertintos technogenin÷s situacijos;
• įvertinta statybin÷ patirtis;
• atlikti kameriniai darbai.
Tyrimai buvo atliekami 2006–2009 metais.
Tyrimus vykd÷ Lietuvos geologijos tarnybos specialistai ir įmon÷s bei asmenys (pagal atskiras sutartis).
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai įvertino, susistemino ir apdorojo surinktą archyvinę (fondinę)
inžinerinę geologinę medžiagą, dešifravo aerofotomedžiagą, atliko rastrinio vaizdo kompiuteryje analizę
(ortofoto

žem÷lapiai

M 1:5000),

maršrutinius

geomorfologinius,

geologinius,

hidrogeologinius

ir

karstologinius tyrimus, elektrotomografinius tyrimus, apraš÷ gręžinių kerną, pastatų deformacijas,
įvertino Biržų miesto teritorijos technogeninę situaciją ir statybos patirtį, sudar÷ projekte numatytą
komplektą geologinių žem÷lapių ir pareng÷ ataskaitos aiškinamąjį raštą.
Inžinerinius geologinius gręžinius gręž÷, hidrogeologinius tyrimus juose atliko, ÷m÷ suardytos ir
nesuardytos sandaros gruntų ir uolienų bandinius bei požeminio vandens m÷ginius UAB „Geologai“ ir
partneriai specialistai. Gręžiniai gręžti agregatu URB-2A2 koloniniu būdu keliant kerną. Gręžimo metu
buvo fiksuojami gręžimo instrumento kritimo intervalai. Šios bendrov÷s specialistai taip pat įreng÷
požeminio vandens monitoringo gręžinių tinklą. Monitoringo tinklą sudaro 7 gręžiniai, įrengti į Įstro–
Tatulos vandeningąjį kompleksą (1 pav.). Požeminio vandens lygio matavimus monitoringo tinklo
gręžiniuose ir Agluonos bei Apaščios up÷se, Kilučių ir Širv÷nos ežeruose nuo 2008 m. sausio 6 d. iki
2008 m. gruodžio 29 d. vykd÷ UAB „Biržų butų ūkis“ darbuotojai.
Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijoje atlikta gruntų granuliometrin÷s, uolienų chemin÷s sud÷ties,
gruntų ir uolienų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas ir vandens m÷ginių chemin÷ analiz÷.
Priemolio, molio, dolomitinių miltų ir domerito mineralinę sud÷tį nustat÷ dr. Alfonsas Algimantas
Špokauskas.

Organogeninių

nuos÷dų

amžius

nustatytas

Geologijos

ir

geografijos

instituto

Radiozitotopinių tyrimų laboratorijoje.
Trylikos gręžinių kernas priduotas į Vievio kerno saugyklą, o požeminio monitoringo gręžinių tinklas
perduotas Biržų rajono savivaldybei tolesniems steb÷jimams.
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2. TRUMPA INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA
Kompleksinis geologinis-hidrogeologinis ir inžinerinis geologinis kartografavimas 1:200 000 masteliu
Šiaur÷s Lietuvoje buvo atliktas 1967–1969 metais (Čibirait÷ ir kt., 1969). Tai pirmas regioninis Šiaur÷s
Lietuvos karstinio rajono karsto sąlygų tyrimo darbas. Be kitų geologinių žem÷lapių, buvo sudarytas ir
1:200 000 mastelio 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 paplitimo intensyvumo, išskirti 8 inžineriniai geologiniai rajonai. Biržų
miesto teritorija priskirta rajonui, kur po palyginti nestora kvartero molingų nuogulų danga slūgso
viršutinio devono Tatulos svitos karst÷jančios nuogulos, lemiančios sud÷tingas statinių statybos sąlygas.
Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono zonavimą, priklausomai nuo galinčio atsirasti karstinių įgriuvų kiekio
kvadratiniame

kilometre

per

metus,

1970 m.

savo

disertaciniame

darbe

atliko

V. Ignatavičius

(Ignatavičius, 1970). Pagal šį zonavimą Biržų miesto teritorija patenka į nepastovų karsto atžvilgiu plotą,
kur per metus gali atsirasti 0,1–0,3 įgriuvos kvadratiniame kilometre.
1977–1982 ir 1999–2002 metais Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone buvo atliekamas stambaus mastelio
(M 1:50 000) hidrogeologinis ir inžinerinis geologinis kartografavimas (Bucevičiūt÷, Marcinkevičius,
Vaitonis, 1982, 2002), jo metu buvo sukaupta patikima, gausi medžiaga apie karsto susidarymo
geologines ir hidrogeologines sąlygas, teritorijos sukarst÷jimo laipsnį, kvartero nuogulų fizikines
mechanines

ir

filtracines savybes,

buvo

sudarytas

1:50 000

mastelio

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 metais 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
(Brazauskas, 1985). Rengiant šią programą, buvo atliktas inžinerinių geologinių tyrimų kompleksas
(maršrutinis inžinerinis geologinis kartografavimas, techninių ir žvalgybinių gręžinių gręžimas, lauko
bandymai (štampai), imti gruntų bandiniai ir vandens m÷giniai, atlikti jų laboratoriniai tyrimai). Be to,
Karajimiškio karstiniame plote buvo atlikti specialūs geofiziniai tyrimai, kurių tikslas buvo: 1) išaiškinti šio
ploto geologinę sandarą, kontūruoti plane padidinto uolienų plyšiuotumo ir sukarst÷jimo zonas; 2)
nustatyti uolienų padidinto plyšiuotumo ir sukarst÷jimo zonų storius; 3) rasti karstines tuštumas ir
nustatyti

jų

matmenis.

Nustatyta,

kad

tinkamiausi

geofizinių

tyrimų

metodai

yra

elektro-

ir

seismožvalgybiniai metodai.
Biržų

miesto

teritorijos

karsto

susidarymo

ir

statinių

statybos

problemos

nagrin÷tos

2001 m.

pasirodžiusioje monografijoje „Devono uolienų karstas ir aplinkos apsaugos problemos Šiaur÷s Lietuvoje“
(Narbutas ir kt., 2001).
2005 metais buvo sudaryti Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio ir
Pasvalio sluoksnių gipso išplitimo žem÷lapiai M 1:50 000 (Marcinkevičius ir kt., 2005), o 2006 m. –
Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono sukarst÷jimo intensyvumo žem÷lapis (Bucevičiūt÷ ir kt., 2006).
2007 m. buvo atliktas Pasvalio miesto teritorijos inžinerinis geologinis vertinimas 1:5000 masteliu
(Marcinkevičius, 2007). Ištirtos miesto teritorijos inžinerin÷s geologin÷s sąlygos, sudaryti 1:5000
mastelio karsto susidarymo sąlygų geologiniai, hidrogeologinis ir specialūs žem÷lapiai (geomorfologinis,
kvartero ir prekvartero geologiniai, Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso hidrogeologinis, Tatulos svitos
karst÷jančią storymę dengiančių darinių storio, smegduobių išplitimo ir kt.), inžinerinis geologinis
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žem÷lapis ir geologiniai hidrogeologiniai bei inžineriniai geologiniai pjūviai. Pagal lauktiną smegduobių
skaičių kvadratiniame kilometre per metus, Pasvalio miesto teritorija suskirstyta į 3 inžinerinius
geologinius rajonus: d÷l 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. Vykdant šį projektą pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti
kryptingi tokio detalumo specializuoti karsto tyrimai, sutelkti konkrečiame 7,2 kvadratinio kilometro
urbanizuotos teritorijos plote, suteik÷ galimybę naudoti sukauptą patirtį kitų Šiaur÷s Lietuvos karstinio
rajono vietovių tyrimams, ypatingai Biržų miesto inžineriniam geologiniam kartografavimui.
Pagal sukauptus archyvinius duomenis Biržų miesto teritorijoje nuo 1961 m. iki 2009 metų 157 statinių
statybos sklypuose buvo atlikti detalūs inžineriniai geologiniai tyrimai. Dalyje statybos sklypų gręžinių
gylis viršijo 30 m (iki 40–50 m), jais buvo įsigręžta į viršutinio devono Kupiškio svitos uolienas. 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.
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3. GEOMORFOLOGIJA
Biržų miesto reljefą formavo V÷lyvojo Nemuno apled÷jimo ledynas jo paskutiniosios Baltijos stadijos
metu. Intensyvūs reljefą formuojantys procesai vyko ir sutirpus Baltijos stadijos ledynui, v÷lyvajame
ledynmetyje, taip pat viso holoceno metu. Betarpiškai ledyno ar jo aplinkoje sukurtą reljefą poledynmečiu
veik÷ ir tebeveikia šie gamtiniai veiksniai: fliuvialinis, limninis, biogeninis, solifliukcinis, gravitacinis ir
karstinis. Pastarojo veiksnio įtaka Biržų miesto reljefui yra ženkliausia (2 graf. dok.).
Geomorfologiškai Biržų miesto teritorija patenka į pereinamąją zoną tarp pagrindin÷s morenos lygumos
reljefo ir moreninių gūbrių bei tarpugūbrinių klonių suskaidyto reljefo. Apibūdinant paviršių, Biržų miesto
teritoriją piečiau Širv÷nos ežero galima sąlyginai suskirstyti į tris dalis, kuriose ryškiausiai matomi moreninio
reljefo skirtumai. Pirmoji – vakarin÷ dalis apima plotą nuo vakarin÷s darbų ploto ribos iki Agluonos up÷s
sl÷nio, antroji sutampa su Agluonos–Apaščios tarpupiu, o trečioji – rytin÷ dalis yra nuo Apaščios up÷s sl÷nio
į rytus. Teritorija, supanti Širv÷nos ežerą, sudaro savarankišką reljefo dalį – Širv÷nos glaciodepresiją
(2 pav.).
Glacialinis reljefas. Geomorfologinio rajonavimo žem÷lapiuose Biržų miesto teritorija yra morenin÷s
lygumos mikrorajono dalis (Basalykas, 1965; Guobyt÷, 2000). Morenin÷ lyguma užima didžiausią plotą
darbų teritorijoje. Lyguma plokščia, tik vietomis silpnai banguota. Intensyvaus karsto paplitimo plotuose
morenin÷ lyguma tampa banguota, o muldose stebimos pavien÷s kalvos.
Žvelgiant į geomorfologinį žem÷lapį, akivaizdu, jog būtent vakarin÷s dalies, t. y. į vakarus nuo Agluonos
sl÷nio, pirminį lygų glacialinį reljefą labiausiai keit÷ karstiniai procesai. Šioje Biržų miesto teritorijos dalyje
koncentruojasi kone visos karstin÷s muldos ir žiedin÷s įdaubos bei smulkesn÷s karstin÷s formos. Kiti
veiksniai, t. y. limniniai, biogeniniai ir kiti procesai moreninį paviršių paveik÷ ne taip ženkliai. Moreninio
reljefo absoliučiojo aukščio atžymos kinta nuo 52 m iki 59 m reikšmių, bet nepasiekia 60 m atžymų.
Agluonos–Apaščios tarpupio pagrindin÷s morenos masyvo paviršių paįvairina Agluonos ir Apaščios
muldos. Absoliučiojo aukščio atžymos siekia 60 m, o upių sl÷nių link d÷l fliuvioglacialin÷s erozijos reljefas
žem÷ja iki 55 metrų.
Skirtingo pobūdžio pagrindin÷s morenos reljefas yra rytin÷je Biržų miesto teritorijos dalyje. Čia aptiktas
moreninių gūbrių ir tarpugūbrinių klonių reljefas, charakteringas Biržų–Vabalninko apylink÷ms.
Darbų plote kartografuoti du 1,5 km ir 800 m ilgio moreniniai gūbriai, jų plotis pap÷d÷je – 350–400 m.
Virš aplinkinio reljefo gūbriai iškyla 1,5–2,5 m, jų absoliutusis aukštis – 60 m. Gūbrius skiria 400 m pločio
tarpugūbriniai pažem÷jimai.
Širv÷nos glaciodepresijos kilm÷ poligenetin÷, nes jos susidarymą tiesiogiai įtakojo ledynų veikla ir
karstiniai procesai. Glaciodepresijos pakraščių reljefo absoliutusis aukštis – 52–53 m, glaciodepresijos
dugne

jis

5–6 m

mažesnis.

Žemiausiąją

jos

dalį

semia

dirbtinis

Širv÷nos

ežeras.

Didesn÷je

glaciodepresijos dalyje kartografuotas limnoglacialinis ir limninis reljefas. Moreninis reljefas aptiktas
glaciodepresijos

rytin÷je

ir

centrin÷je

dalyse,

kur

kaip

pavien÷s

salos

ar

salų

grup÷

išliko

glaciodepresijoje. Širv÷nos glaciodepresijos moreninį paviršių, ypač jo šiaurinę ir rytinę dalis, stipriai
veik÷ ledo tirpsmo vandenys abraduodami paviršių. Ežero šiaurin÷je dalyje dabartiniame reljefe išliko
abrazinis šlaitas.
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Fliuvioglacialinis reljefas. Biržų miesto teritorijoje kartografuoti keturi pavieniai keimai. Tai vidinio ledo
formos, kuomet į ledo plyšius ir daubas ledyno tirpsmo vandenys prineš÷ sm÷lio, žvirgždingo sm÷lio ir
žvirgždo-gargždo nuogulų, rečiau – aleuritingos-molingos medžiagos. Ištirpus ledui jų vietoje liko keimai.
Keimai Biržų miesto teritorijoje n÷ra dideli, tačiau gana ryškiai išsiskiria iš aplinkinio reljefo, yra skirtingo
dydžio bei formos. Plane du keimai turi lenktos pasagos kontūrus, vieno iš jų pap÷d÷je susiformavo
glaciokarstin÷ dub÷. Keimų santykinis aukštis – 2,0–2,5 m, skersmuo pap÷d÷se – 50–100 m, tik keimo
šiauriau Širv÷nos ežero skersmuo – 200 metrų.
Tekančių tirpstančio ledo vandenų akumuliuotos fliuvioglacialin÷s lygumos paliktos abipus Agluonos up÷s
sl÷nio:

kair÷je

sl÷nio

pus÷je

fliuvioglacialinio

ruožo

ilgis –

1,1 km,

plotis –

200–300 m,

ties

susiaur÷jimais – 50 m, dešin÷je – 800 m ilgio ir iki 300 m pločio. Lygumų paviršius plokščias, retai silpnai
banguotas su 1–1,5 m santykiniu peraukšt÷jimu, nuolaidus up÷s sl÷nio link. Absoliutusis aukštis – 55 m,
tik Agluonos up÷s kair÷je pus÷je fliuvioglacialinio ruožo pietin÷ dalis aukštesn÷ d÷l bendro reljefo kilimo į
pietus ir siekia 58 m. Vakarinis darbų ploto pakraštys užgriebia nedidelį plotelį fliuvioglacialin÷s lygumos
(abs. a. 56 m) ties Pažemio upelio kloniu. Silpnai banguotas lygumos paviršius su pavien÷mis kalvomis
d÷l karstinių procesų tampa banguotu. Fliuvioglacialin÷s erozijos procesai taipogi paliko savo p÷dsakus:
buvusių ledo tirpsmo vandens srautų vietose palikti fliuvioglacialin÷s nuoplovos plotai, o fliuvioglacialin÷s
abrazijos poveikis buvo minimalus.
Limnoglacialinis

reljefas.

Kartografuotas

tik

limnoglacialinis

prieledyninis

reljefas.

Liekaniniai

prieledyniniai baseinai telkšojo visuose didesniuose ir mažesniuose reljefo pažem÷jimuose. Ryškesn÷
tokio baseino palikta lyguma plyti greta Kilučių ežero. Piečiau ežero limnoglacialin÷s lygumos reljefe
stebimos l÷kštos 700 m ilgio ir 150–250 m pločio gūbriškos bangos pasiekia 60 m absoliutųjį aukštį, jų
pap÷d÷se reljefas žem÷ja iki 57 metrų. Šiauriau Kilučių ežero plokščios limnoglacialin÷s lygumos plyti
l÷kštašlaičiuose tarpugūbriniuse kloniuose. Baseinų vandenys gerokai apskalavo ir aplygino moreninius
gūbrius, tačiau ryškesnių abrazinių krantų nepaliko d÷l tolygaus prieledyninio baseino vandens lygio
slūgimo. Limnoglacialinis reljefas aptinkamas stambiųjų – Rinkuškių, Pasvalio bei Apaščios – karstinių
muldų dugno paviršiuje. Čia prieledyninių lygumų paviršius dažnai komplikuotas tiek v÷lesnių karstinių,
tiek ežerinių bei pelk÷daros procesų. Muldų dugnų absoliutusis aukštis yra atatinkamai 52 m, 53 m ir
56 m. Siauras (25–50 m, plačiausioje vietoje – 100 m pločio) aprašomojo akumuliacinio reljefo ruožas
juosia Širv÷nos ežerą. Šiaurin÷je ežero pus÷je plokščia limnoglacialin÷ lyguma nuo 53 m absoliučiojo
aukščio pakopiškai žem÷ja iki 51 m. Reljefe išliko iki 0,5 m aukščio akumuliacin÷s kilm÷s šlaitelis.
Ryškesnis abrazinis šlaitas stebimas taip pat šiaurin÷je apyežerio pus÷je, kitur limnoglacialin÷ lyguma be
ženklesnių pakopų pereina į moreninį reljefą. Limnoglacialiniai procesai pasireišk÷ išlygindami pirminį
reljefą ir ryškiausiai tai matoma Širv÷nos glaciodepresijos rytin÷je dalyje. Antra vertus, abrazijos poveikis
labai nežymus.
Fliuvialinis reljefas. Biržų miesto kraštovaizdis neatsiejamas nuo vienų iš svarbiausiųjų Biržų krašto –
Agluonos ir Apaščios – upių sl÷nių. Tek÷damos iš pietų į šiaurę, miesto teritoriją up÷s dalija į tris dalis:
vakarinę, tarpupio ir rytinę. Šių dalių reljefo skirtumai gerai matomi geomorfologiniame žem÷lapyje
(2 graf. dok.).
Agluonos up÷s sl÷nis. Į miesto teritoriją patenka 50–170 m pločio ir 6–8 m gylio Agluonos žemupio
atkarpa. Pratek÷dama Agluonos muldą, up÷ įsir÷žia tik 4,5 m, o savo sl÷nį išplatina iki 300 m pločio.
Agluonos sl÷nis tiesus, be meandravimo požymių, bet kirsdama Agluonos muldą, up÷ išvingiuoja keturis
staigius posūkius. Tokie krypties pakeitimai, matomai, yra sąlygoti tektoninių priežasčių. Būtent šioje
up÷s atkarpoje, t. y. kertant muldą, sl÷nio kontūrai tampa neraiškūs, iš kair÷s pus÷s up÷s sl÷nis susilieja
su Agluonos žiedine įdauba, iš dešin÷s – su Agluonos mulda.
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Apaščios up÷s sl÷nis tąsoje iki Kilučių ežero, toliau iki Širv÷nos ežero ir šiauriau jo turi raiškius kontūrus
su šlaitais. Sl÷nis, palyginti, siauras – 40–60 m, tik plačiausiose vietose siekia 150 m, sl÷nio gylis – 6–
7 m. Pratek÷dama Apaščios muldą, up÷ savo sl÷nio ženkliau neišplatino (plotis – 150 m), bet meadravo
palikusi dvi kilpas, ties kuriomis susidar÷ pora viršsalpinių terasų. Čia sl÷nio gylis sumaž÷ja iki 4–5 metrų.
Apaščios up÷s sl÷nis tiesus, meridianin÷s krypties, bet, atitek÷jusi iki Kilučių ežero, up÷ daro staigų
posūkį didesniu nei 90 ° kampu (posūkis ir kilpa gerai matomi 1967 metų aerofotonuotraukoje, kol dar
nebuvo dirbtinai pakeltas Kilučių ežero vandens lygis). Toks staigus posūkis gal÷jo būti nulemtas
tektoninių sąlygų, juolab ir posūkis, ir kilpa patenka į stambią karstinę formą – Kilučių žiedinę įdaubą.
Darbų ploto ribose abiejų upių sl÷niai yra panašūs savo sandara ir geomorfologiniais bruožais. Abiejų –
Agluonos ir Apaščios – upių sl÷niuose aptiktos II-oji ir I-oji viršsalpin÷s terasos bei du salpin÷s terasos
lygiai. Visų terasinių aikštelių paviršius plokščias, nežymiai pasviręs į up÷s pusę. Aikštel÷s puikiai
atskiriamos raiškiomis terasos briaunomis ir pakopomis. II-osios ir I-osios terasų ilgio ir pločio parametrai
skiriasi nežymiai.
II-oji terasa abiejų upių sl÷niuose išlikusi fragmentiškai, terasos aukštis Agluonos sl÷nyje yra 3–4 m virš
up÷s vandens lygio, Apaščios up÷s antrosios terasos santykinis aukštis taip pat 3–4 metrai. Ši terasa
Agluonos sl÷nyje dažniau aptinkama dešin÷je up÷s pus÷je 80 m pločio ruožais, susiaur÷jančiais iki 5 m,
bei siekiančiais nuo 40–200 m iki 0,5 km ilgį. Fragmentiška II-oji Apaščios up÷s terasa nuo visai siaurų
5 m pločio ruoželių plat÷ja iki 60 m, o ilgis kinta nuo 20 m iki 250 metrų.
I-osios terasos santykinis aukštis irgi vienodas abiejose upių sl÷niuose – 2–3 m, terasa žemesn÷ tik
Apaščios muldos ribose – 1,5 m. Agluonos sl÷nyje šios terasos fragmentų plotis – nuo 5–10 m iki 100 m,
ilgis – 50–100 m, ilgiausias – 350 m. Panašaus dydžio I-os terasos ruoželius sąnašavo ir Apaščios up÷:
mažesnieji – 15 m pločio ir 100 m ilgio, didesniųjų plotis – 30–40 m, ilgis iki 300 m. Įprastai I-oji terasa
n÷ra urbanizuojama, bet mieste jos paviršius kartais buvo dirbtinai paaukštinamas, jos erdvę užstatant.
Agluonos ir Apaščios upių sl÷nių geomorfologin÷ sandara panaši dar ir tuo, jog abi up÷s suformavo dviejų
lygių salpines terasas – aukštesniąją ir žemesniąją salpas, kurių santykiniai aukščiai nesiskiria.
Aukštesnioji salpin÷ terasa ir Agluonos, ir Apaščios sl÷nyje virš dabartinio upių vandens lygio iškilusi 0,7–
1,5 m, išskirtinais atvejais terasos viršutin÷ briauna siekia 2,0 m aukštį, žemesnioji salpa prasideda prie
pat vandens ir pakyla virš vandens nuo 0,2–0,3 m iki 0,5 m. Dviejų lygių salpa išplitusi abipus abiejų
upių vagų: aukštesnioji salpa – 20–30 m pločio ruožais, vietomis išplat÷jančiais iki 60-125 m,
žemesniosios salpos plotis įprastai yra 5–15 m, up÷s įlinkiuose – iki 30 m. Plačiausia – 100–200 m pločio
ir 350 m ilgio aukštesnioji salpin÷ terasa susiformavo Agluonos muldoje, nes, įslūgus muldai, Agluonos
up÷ buvo priversta intensyviai meandruoti akumuliuodama sąnašas. Širv÷nos ežero patvanka pakeit÷
upių hidrologinį režimą, o tuo pačiu įtakojo ir salpos formavimąsi. Pakilus erozijos bazei, žemiausios
salpos dalys buvo apsemtos, d÷l ko keit÷si sąnašų medžiagin÷ sud÷tis, prasid÷jo pelk÷jimo procesai.
Be stambių karstinių formų – muldų ir įdaubų, apimančių ir abiejų upių sl÷nius, smegduob÷s formavosi tik
Agluonos up÷s I-oje ir II-oje viršsalpin÷se terasose bei abiejų lygių salpose, daugiausia jų aptikta
Agluonos muldos areale. Apaščios sl÷nyje darbų ploto ribose smegduobių neaptikta. Pažym÷tina, kad
Biržų miesto teritorijoje beveik nesivyst÷ tokios įprastin÷s fliuvialinio reljefo formos kaip griovos ir
raguvos.
Limninis reljefas. Limninių arba ežerinių lygumų genez÷ Biržų miesto teritorijoje yra dvejopa. Vienos
limnin÷s lygumos susidar÷ poledynmetyje telkšojusiuose paviršiaus pažem÷jimuose trumpaamžiuose
ežeruose arba tipsmo vandenų nuot÷kio kloniuose, antrųjų kilm÷ tiesiogiai susijusi su karstiniais
procesais. Pirmųjų limninių lygumų paviršius lygus, nežymiai nuolaidus. Susiformavus stambioms
karstin÷ms formoms – muldoms ir žiedin÷ms įdauboms, jų dugnų nelygumuose kaup÷si vanduo ir
akumuliavosi nuos÷dos. Senųjų smegduobių vietose egzistavę ežer÷liai užako ir uždurp÷jo, vietoje jų
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liko apvalios arba ovalo formos ir skirtingo nuo 10–15 m iki 50–75 m skersmens ežerin÷s lygumos. Jų
paviršius koncentriškai žem÷ja smegduob÷s epicentro link.
Ežerin÷s terasos išskirtos aplink Kilučių (2 graf. dok.). Karstin÷s kilm÷s Kilučių ežero dubuo susidar÷
susijungus kelioms žiedin÷ms įdauboms. Dabartin÷ kranto linija lygi, mažai vingiuota. Šiuolaikinis ežero
vandens lygis pakeltas, tai matosi sugretinus 1967 metų aerofotonuotrauką ir ortofoto žem÷lapį (3 pav.).
Viršvandenin÷je ežero dalyje išskiriami trys terasiniai lygiai, tik vakarin÷je ežero pus÷je – du lygiai.
Viršutin÷s arba aukščiausios Kilučių ežero terasos aikštel÷s virš dabartinio ežero vandens lygio iškilusios
1–2 m, vidurin÷s terasos santykinis aukštis – 0,5–1 m, o apatinis arba žemiausias terasinis lygis iškilęs
iki 0,5 m aukščio. Pagal savo struktūrą viršutin÷s terasos dalys, virš ežero vandens lygio iškilusios 1–2 m,
yra erozin÷s-akumuliacin÷s, o atskiri iki 2,5 metrų aukščio terasos segmentai yra eroziniai ir neturi
limninių nuos÷dų dangos. Įprastai viršutin÷s erozin÷s-akumuliacin÷s terasos plotis yra 20–30 m, tik
vietomis aikštel÷s išplat÷ja iki 50 m arba susiaur÷ja iki 5–10 metrų. Erozin÷s aikštel÷s, aptiktos šiaurin÷je
ežero pus÷je, plotis siekia 70 m. Vidurinioji 0,5–1 m aukščio terasa yra vyraujanti. Platesnio (nuo 50–
70 m iki 140 m) ir siauresnio (10–15 m) pločio ši terasa juosia visą ežero perimetrą. Atkarpoje, kur
terasa išplat÷ja iki 140 m, fiksuojamos 0,3 m aukščio raiškios pakopos. Apatinį arba žemiausiąjį terasinį
lygį betarpiškai tebeveikia ežero bangavimas ir priekrantin÷s srov÷s. Plotis tiesiogiai priklauso nuo ežero
vandens lygio: 2008 metų duomenimis jis kito nuo siaurų 3–5 m pločio ruoželių iki 50 m. Analogiški
terasiniai lygiai susiformavo ir Agluonos žiedin÷je įdauboje.
Biogeninis reljefas. Šis reljefo tipas daugiausia išplitęs Biržų miesto vakarin÷je dalyje. Vienos
aukštapelk÷s ir didžioji dalis žemapelkių bei nenustatyto tipo pelkių lygumų kilm÷ siejama su karstiniais
procesais, ir tik pavien÷s žemapelk÷s ar nenustatyto tipo pelkut÷s susidar÷ poledynmečiu egzistavusių
ežer÷lių duburiuose ar uždurp÷jus senvag÷ms. Miesto teritorijoje, greta Plento gatv÷s, plyti aukštapelk÷,
susidariusi uždurp÷jus žiedinei įdaubai. Šiuo metu pelk÷s natūralus gamtinis paviršius gerokai
sudarkytas, nes ilgą laiką joje buvo verčiamos medienos apdirbimo gamybos atliekos. Pjuvenos maiš÷si
su durp÷mis ir tokio technogeninio sluoksnio – durpių, sumišusių su pjuvenomis – sluoksnio storis yra per
2 metrus. 1967 metų aerofotonuotraukoje dar matomi natūralūs aukštapelk÷s reljefo bruožai: išgaubtas
paviršius ir pelkę juosiantis lagas. Visu pelk÷s perimetru šlaitai ryškūs, 2–3 m aukščio. Aukštapelk÷s
durpių klodo storis – 5 metrai.
Žemapelkių lygumos išplitusios visų muldų, žiedinių įdaubų ir senųjų smegduobių vietose bei Pažemio
upelio sl÷nyje. Plokščios pelkių lygumos yra nuo apvalios, ištęsto ovalo iki raižytų kontūrų formos bei
skirtingo dydžio – nuo 5 m iki 100–240 m skersmens. Jos užima karstinių formų dugno žemiausias vietas.
Žemapelk÷se dažnai iškastos kūdros. Durpių sluoksnio storis skirtingas: nuo pus÷s metro iki kelių metrų.
Palyginimui, durpių klodo storis Pažemio upelio žemapelk÷je – 4 metrai.
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3 pav. Kilučių ežero terasos: A) ortofotožemėlapyje, B) 1967 metų aerofotonuotraukoje (ežero pietinė dalis)
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Nenustatyto tipo pelkių lygumoms priskirtos pelk÷s, neturinčios aiškių aukštapelk÷s ar žemapelk÷s
geomorfologinių požymių. Neretai šio tipo pelkių lygumos gaubia arba pratęsia žemapelkių lygumų plotus.
Paviršius plokščias, durpių jose susikaup÷ nuo kelių dešimčių centimetrų iki 0,8–1,2 metro.
Patvenkus Širv÷nos ežerą ir kintant ežero vandens lygiui, jo pakrant÷se prasid÷jo pelk÷jimo procesai.
Labiausiai užpelk÷jo ežero įlom÷s, senųjų smegduobių, muldų ir žiedinių įdaubų duburiai.
Karstinis reljefas. Tik sudarius Biržų miesto geomorfologinį žem÷lapį, buvo galima pilnai įvertinti tikrąjį
šios teritorijos karstinių procesų mąstą. Pagrindin÷ ir svarbiausia išvada – tirtoje teritorijoje dominuoja
senojo karsto formos, iš kurių stambiausios yra karstin÷s muldos ir žiedin÷s įdaubos. Šiaur÷s Lietuvos
karstinio rajono sukarst÷jimo intensyvumo žem÷lapyje pagal smegduobių skaičių 1 km2 Biržai patenka į
mažo

sukarst÷jimo

plotą,

kur

1 km2 priskaičiuojama

mažiau

nei

20

smegduobių

(Bucevičiūt÷,

Marcinkevičius, Mikul÷nas, 2006). Paviršin÷ neigiama reljefo forma yra giluminių karstinių procesų
išraiška. Biržų miesto teritorijoje išskiriamos šios paviršin÷s karstinio reljefo formos: muldos, žiedin÷s
įdaubos, smegduobių laukai, įslūgos, karstiniai kloniai, karstiniai sl÷niai, senos ir labai senos
smegduob÷s, palaidotos smegduob÷s, naujos ir jaunos smegduob÷s bei kalvos (2 graf. dok.).
Karstin÷s muldos. Išskirta vienuolika: Saločių, Rinkuškių, Kalpoko, Pasvalio, Kudirkos, Pelkių,
Vabalninko, Laisv÷s, Agluonos, Astravo ir Apaščios karstin÷s muldos, pavadinimus suteikiant priklausomai
nuo vietov÷s, up÷s, kelių krypties ar gatv÷s pavadinimo. Širv÷nos glaciodepresijos šiaur÷s vakarin÷ ir
šiaur÷s rytin÷ dalys, matomai, taip pat yra karstin÷s muldos. Didžioji muldų dalis koncentruojasi
vakarin÷je miesto dalyje. Muldos susidar÷ l÷tai slūgstant žem÷s paviršiui, nepažeidžiant sluoksnių
vientisumo, kuomet išplaunamos ne tik po kvartero danga slūgsančios sukarst÷jusios uolienos, bet ir
vykstant sm÷lingų kvartero nuogulų sufozijai. Pastarojo proceso įtaka karstinių muldų susidaryme dažnai
būna dominuojanti. Įslūgimo gylis skirtingose muldose nevienodas. Palyginimui, Laisv÷s muldoje
skirtumas tarp muldos dugno ir aplinkinio paviršiaus yra 2–3 m, o itin išsiskiriančioje iš aplinkinio reljefo
Pelkių muldos dugnas pažem÷jęs nedaug – 1,5–2,5 m. Giliausiai – iki 5 m gylio – įslūgusi Astravo mulda.
Muldos yra skirtingo dydžio, didžiausios plotu yra Apaščios ir Saločių, mažiausia – Vabalninko mulda.
Plane muldos turi netaisyklingą formą, jų šlaitai nevienodai išreikšti depresijos perimetre: vienoje, kaip
pvz., Astravo muldoje – jie statūs, kitose – l÷kšti arba labai l÷kšti. Būtina pažym÷ti, jog Saločių, Pasvalio,
Apaščios ir Astravo muldose iš aerofotonuotraukų gerai matomos kelių praslūgimų pakopos, t. y. šios
muldos yra dvigubos. Taigi, jos susidar÷ per keletą nevienalaikių įslūgimo etapų. Muldų dugnuose
dažniausiai plyti skirtingos, nei supančios aplinkos, genez÷s reljefas.
Žiedin÷s įdaubos. Kuomet susijungia visa eil÷ karstinių įdubų, formuojasi stambesn÷s formos – įdaubos.
Jeigu muldos daugiau siejamos su sufozija, nes mažiau tik÷tina, kad tirpo tokie dideli gipso plotai, tai
įdaubos labiau sietinos su karstiniais procesais – tirpo gipsas, o atsiradusias tuštumas užpildydavo
įslūgusios nuogulos. Įdaubos, matomai, yra v÷lesn÷ muldų sukarst÷jimo forma. Kartografuotų Biržų
miesto teritorijoje įdaubų specifinis požymis yra tai, jog jos yra taisyklingos apvalios, žiedin÷s formos,
kaip Agluonos ar Kilučių įdaubos, arba ovalo, kaip Apaščios įdauba, formos. Žiedin÷s įdaubos – tai
savotiški karstiniai mazgai, plyšių, pagal kuriuos tirpinamas gipsas, sankirtos.
Biržų mieste išskirtos šešios karstin÷s kilm÷s žiedin÷s įdaubos, iš kurių stambiausios yra Agluonos,
Apaščios ir Kilučių. Pastaroji savo ruožtu sudaryta iš trijų savarankiškų žiedinių įdaubų, tod÷l įvardijama
kaip Kilučių žiedin÷s įdaubos (3 pav.). Likusios trys žiedin÷s įdaubos kartografuotos Plento gatv÷s rajone.
Šios įdaubos išsid÷stę vienoje linijoje ŠV-V – P-PR kryptimi. Šiaurin÷je Plento įdauboje susiformavo
aukštapelk÷. Didžiųjų įdaubų skersmuo panašus: Kilučių ir Agluonos įdaubų – 600–700 m, o mažesniųjų,
išsid÷sčiusių greta Plento gatv÷s, įdaubų skersmuo kinta nuo 150 m iki 250 m. Įdaubos gilios, nuo 12 m
iki 19 m. Šlaitai visose įdaubose aiškiai išreikšti. Aukščių skirtumas tarp žiedines įdaubas supančio reljefo
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ir dabartinio įdaubų dugno paviršiaus Agluonos įdauboje yra 4,5 m, Apaščios – 3–4 m, Kilučių įdauboje
(iki dabartinio ežero vandens lygio) – 3 metrai.
Smegduobių laukai kartografuoti smegduobių sankaupų vietose. Du savarankiški smegduobių laukai
susiformavo ties Šlepščiais (4 pav.). Jų forma plane ovali, skersmuo kinta nuo 70 m iki 200 m,
kiekviename iš laukų aptikta po 10 senų uždurp÷jusių smegduobių. Smegduobių laukas nuo aplinkinio
reljefo pažem÷ja labai nežymiai – iki 1 m (V-V' geol. pjūvis). Kaip geomorfologin÷ forma, smegduobių
laukas lengvai dešifruojamas aerofotonuotraukose.

4 pav. Šlepščių smegduobių lauką juosia neaukšta, bet raiški reljefo pakopa. Smegduobių duburius žymi
žymi tankesnė žolinė
augmenija ir krūmokšniai
Savitas, taisyklingo ovalo formos yra Kilučių smegduobių laukas piečiau ežero. Šiame smegduobių lauke
aiškiai matomos koncentriškos penkių įslūgimų ribos tiek senesn÷je, 1967 metų aerofotonuotraukoje, tiek
dabartiniame ortofoto žem÷lapyje (5 pav.). Reikia pažym÷ti, kad įslūgimų ribos lengviau stebimos
stereomodelyje, reljefe jos fiksuojamos nežymia augalijos kaita (6 pav.).

5 pav. Kilučių smegduobių laukas su dešifruotomis įslūgimo ribomis

18

inžinerinės geologinės sąlygos

6 pav. Senos smegduobės,
smegduobės, apaugusios švendrais, Kilučių smegduobių lauke

Kilučių smegduobių lauke kartografuota 14 užpelk÷jusių smegduobių, išsid÷sčiusių pagal plyšiuotumo
zonas. Smegduobių laukai, autor÷s nuomone, yra ankstyvoji žiedinių įdaubų vystymosi stadija.
Įslūgos išskirtos Saločių ir Rinkuškių muldų ribose. Tai ovalūs, lomos formos l÷kštašlaičiai ir
plokščiadugniai sausi pažem÷jimai (7 pav.). Įslūgų gylis kinta nuo 0,5 m iki 1,2 m, skersmuo svyruoja
nuo 15 m iki 50 m, lomos formos įslūgų ilgosios ašies ilgis – iki 100 m. Išskirtinai pažym÷tina lomos
pavidalo ir 0,7 m gylio įslūga, susiformavusi ties vakarine miesto riba Saločių muldoje (8 pav.). Įslūga,
vienu galu prisišliejusi prie smegduob÷s šlaito, liudija apie dvigubą ar net trigubą karstinio proceso ciklus.
Tikriausiai karstinių įslūgų Biržų mieste yra daugiau, nei fiksuota geomorfologiniame žem÷lapyje, bet jas
išskirti trukdo žmogaus ūkin÷s veiklos pakeistas reljefas, statiniai bei įvairios dangos.
Karstiniai kloniai. Pažemio upelio klonio kilm÷ yra poligenetin÷: klonį išgrauž÷ tekantys ledyno tirpsmo
vandenys, bet tolimesn÷ klonio raida neatsiejama ir nuo karstinių procesų. Į darbų plotą pietvakariniame
pakraštyje patenka Pažemio upelio klonio dešin÷s pus÷s fragmentas. Šioje klonio atkarpoje šlaitas trijų
pakopų, kur žemesniųjų pakopų susidarymą tiesiogiai įtakojo karstiniai procesai. Klonio gylis – 12,5 m.
Šlaituose ir sl÷nio dugne gausu senų, dažnai uždurp÷jusių smegduobių.
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7 pav. Įslūgų grupė Saločių muldoje

8 pav. Karstinę įslūgą, prisišliejusią prie smegduobės,
smegduobės, nuo supančio reljefo skiria negilus pažemėjimas bei skirtinga augmenija
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Du negilūs karstin÷s kilm÷s kloniai yra šiaur÷s vakariniame Biržų miesto teritorijos pakraštyje. Pirmasis
600 m ilgio ir 50 m pločio klonis jungia Saločių muldą su erozin÷mis protakomis, antrasis trumpesnis –
300 m ilgio ir 40 m pločio – karstinis klonis atsišakoja nuo Šlepščių smegduobių lauko. Trumpesniajame
klonyje senos smegduob÷s po 3–4 nutįsusios virtin÷mis.
Karstiniai sl÷niai. Šios savitos formos suraiž÷ moreninę lygumą šiauriau Astravo dvaro. Iš sl÷nių
konfigūracijos ryšk÷ja blokinis vaizdas – karstiniai sl÷niai driekiasi laužytų tiesių linijų pavidalu (9 pav.).
Sl÷niai atkartoja plyšių, pagal kuriuos tirpinamas gipsas, sistemą. Nuo pagrindinio šiaur÷s-pietų krypties
sl÷nio kamieno į rytus ir į vakarus atsišakoja aklinos sl÷nio atkarpos, o viena atšaka jungia karstinių
sl÷nių lauką su Apaščios žiedine įdauba. Sl÷nių „lūžių“ vietose neretos senos smegduob÷s. Sl÷niai sausi,
užpildyti ežerin÷s kilm÷s nuos÷domis. Vyraujantis plotis – 20 m, vietomis išplat÷ja iki 50 m ir retai
susiaur÷ja iki 5 m pločio.
Smegduob÷s. Pagal pagrindinių karsto sąvokų terminologiją smegduob÷ yra bet kokio pavidalo ir bet
kokio amžiaus karstin÷s deformacijos apraiška, atsiradusi į požeminę ertmę įgriuvus ją dengiančiai
uolienų ar gruntų storymei (Marcinkevičius, 2004). Darbų plote kartografuota senų ir labai senų
smegduobių, palaidotų smegduobių bei naujų ir jaunų smegduobių (10 pav.). Biržų miesto teritorijoje
vyrauja senos ir labai senos smegduob÷s, kurios dažniausiai pavirtusios l÷kštais (0,5–1 m gylio)
limniniais, neretai pelk÷tais pažem÷jimais. Senos smegduob÷s išplitusios visame darbų plote, jaunos
koncentruojasi vakarin÷je Biržų miesto teritorijos dalyje, o daugiausia jų aptikta tarp Pasvalio ir Pelkių
muldų (11 pav.). Jaunos smegduob÷s yra stačiašlait÷s piltuvo formos, senos smegduob÷s, kurių ertm÷s
dažniausiai užpildytos ežerin÷mis nuos÷domis ar uždurp÷jusios, yra apskritimo arba ovalo formos l÷kšti
pažem÷jimai. Kai kurios senos smegduob÷s, užsikimšus vandenį sugeriančiam dugno urvui arba kurių
profilis kerta karstinio-gruntinio vandens lygį, prisipild÷ gruntinio ir paviršinio vandens ir virto karstiniais
ežer÷liais. Biržų miesto teritorijoje išlikusios jaunos smegduob÷s yra išties negilios, tik 1,5–2 m gylio, o
retos gilesn÷s smegduob÷s neviršija 4 m gylio (12 pav.). Vyraujantis jaunų smegduobių skersmuo yra
10–20 m ir 20–30 m, senų smegduobių, kurių tik epicentrai įdubę 0,5–1 m, skersmuo kinta nuo 10–15 m
iki 50–75 m. Piečiau Agluonos žiedin÷s įdaubos beveik meridianalia kryptimi driekiasi virtin÷ 10–20 m
skersmens palaidotų smegduobių.
Kalvos. Šių netikrų kalvelių-pakilumų grupel÷ yra Rinkuškių ir Laisv÷s muldose, kitur jos pavien÷s ir
retos. Susidar÷ pažem÷jus karstinių muldų reljefui. Rinkuškių ir Laisv÷s muldose kalvos išlikusios kaip
moreninio reljefo salos muldų duburiuose. Kalvos žemos (santykinis aukštis tik 1,2–1,5 m iki 2 m), bet
būdamos smulkios (skersmuo pap÷d÷je – 25–30 m), regimai „paaukšt÷ja“.
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9 pav. Karstiniai slėniai: A) ortofotožemėlapyje, B) aerofotonuotraukoje
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10 pav. Nesunaikintų senųjų smegduobių dugnai sulėkštėjo, užaugo krūmais ir medžiais

12 pav. Viena iš retų Biržų mieste gilesnių smegduobių su vandeniu dugne greta Agluonos įdaubos vakarinio šlaito
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11 pav. Jaunų smegduobių suvarpytas plotas tarp Pasvalio ir Pelkių muldų: A)
ortofotožemėlapyje, B) 1967 metų aerofotonuotraukoje, C) plokščiadugnė
didžioji smegduobė
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Biržų miesto teritorijos lineamentų žem÷lapis. Analizuojant tirtos teritorijos geomorfologinį
žem÷lapį, matomas daugelio karstinių formų išsid÷stymas pagal tam tikras linijas. Tai, kad karstinių
formų išsid÷stymo kryptis ir tankumą lemia tektoninis plyšiuotumas, vienas pirmųjų pasteb÷jo
N. Sokolovas, tyrin÷damas karstinius reiškinius Sibiro platformoje (Соколов, 1961). N. Gvozdeckio
nuomone, uolienų plyšiuotumas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis karstinių procesų pl÷tojimosi kryptis
(Гвоздецкий, 1954). Tuo remiantis ir buvo sudarytas Biržų miesto teritorijos lineamentų žem÷lapis
(3 graf. dok.).
Sudarant lineamentų žem÷lapį, autor÷ karstines smegduobes sujung÷ tiesiomis, įvairiomis kryptimis
išsid÷sčiusiomis linijomis (13 pav.).

13 pav. Biržų miesto teritorijos lineamentų pagal smegduobių išsidėstymą žemėlapis M 1:43 000 (D. Karmazienė, 2009)
Linija buvo pravedama mažiausiai per tris smegduobes. Išmatavus kiekvienos linijos azimutą, buvo nubraižyta
rož÷ – diagrama. Grafin÷ analiz÷ išryškino lineamentinių zonų, atspindinčių Biržų miesto teritorijos
plyšiuotumą, kryptis (14 pav.). Panašūs rezultatai nurodomi ir mokslin÷je publikacijoje (Eimantait÷,
Skuodis, 2001). Sudarytas lineamentų žem÷lapis leidžia daryti prielaidą, kad šios linijos žem÷s paviršiuje
atspindi pagrindines tektoninių plyšių kryptis. Išryšk÷jo Lietuvoje anksčiau nepamin÷tas d÷sningumas,
kad smegduob÷s formavosi galimų (iki šiol tiesiogiai nenustatyta) tektoninių lūžių susikirtimo vietose.
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14 pav. Lineamentų orientacijos
orientacijos rožė – diagrama
Gravitacinis ir glaciokarstinis reljefas. Gravitacinio reljefo tipas aptiktas karstinių formų – muldų,
žiedinių įdaubų, jaunų smegduobių ir Pažemio upelio karstinio klonio šlaituose bei Agluonos ir Apaščios
upių sl÷niuose. Vyraujantis Agluonos ir Apaščios upių sl÷nių šlaitų aukštis – 2–3 m, vietomis Apaščios
sl÷nio šlaitas aukšt÷ja iki 5,5 m. Muldų ribose šių upių šlaitai žem÷ja (aukštis tik 1–1,5 m). Pažemio
upelio karstinio klonio šlaito aukštis – 7,5 m, vietomis šlaitas terasuotas. Karstinių muldų šlaitai l÷kšti ir
neaukšti – 1–2 m aukščio, aukštesni ir statesni 4 m aukščio šlaitai juosia Agluonos žiedinę įdaubą.
Solifliukcinio reljefo ruožas, vidutiniškai 20–30 m pločio, plačiausiose vietose – iki 75 m, nutįsęs Agluonos
ir Apaščios muldų pap÷d÷se. Tai nežymiai nuolaidi lyguma, distalioje pus÷je susiliejanti su aplinkiniu
reljefu. Kartografuota viena 15–20 m skersmens glaciokarstin÷ dub÷, susidariusi šalia keimo Širv÷nos
ežero pietin÷je dalyje.
Technogeninis reljefas. 1575–1586 m. buvo tvenkiama Apaščios up÷ žemiau santakos su Agluona.
Pirmasis dirbtinis tvenkinys Lietuvoje – Širv÷nos ežeras – kintant vandens lygiui ir užželiant pakrant÷ms,
dabartiniu metu užima 2,8 km2 (15 pav.).
Statant Biržų pilį buvo kasami gynybiniai grioviai ir supilami pylimai, vyko didelio masto žem÷s darbai,
išlyginant stačiakampį tvirtov÷s kiemą, apjuostą per 5 m aukščio pylimu.
Be šių paviršiaus formų pakeitimų Biržų miesto reljefą keit÷ siaurojo geležinkelio, 2–3 m aukščio kelių
sanpilos ir miesto statymo darbai. Ženkliau reljefas pakeistas ir keičiamas naujų statybų vietose nei
senosiose statybviet÷se.
Stipriai pakeistas dalies karstinių muldų pirminis reljefas, ypač užpelk÷jusių ir uždurp÷jusių vietų:
iškastos kūdros, supiltos aikštel÷s – praktiškai suformuotas naujas antropogeninis landšaftas Rinkuškių,
Pasvalio, Laisv÷s muldų užpelk÷jusiuose duburiuose. Dalis smegbuobių yra dalinai arba pilnai užpilta
(17 pav.). Privačių valdų savininkai smegduobes pritaik÷ rekreaciniams tikslams – jų vietose iškas÷
tvenkinius, išlygino paviršių, apželdino (16 pav.). Technogeninis reljefas Biržų miesto teritorijos

26

inžinerinės geologinės sąlygos

geomorfologiniame žem÷lapyje pavaizduotas tik Biržų piliaviet÷s teritorijoje, miesto parke iškastų
tvenkinių šlaituose, stambesnių žemių sankaupų bei eil÷s pilnai užpiltų senųjų smegduobių vietose. Visur
kitur parodytas pirminis reljefas, atkurtas pagal aerofotonuotraukas.

15 pav. Žvelgiant į Širvėnos ežerą
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16 pav. Taip dabar atrodo suformuotas naujas antropogeninis landšaftas buvusių smegduobių vietose – iškasti tvenkiniai,
išlygintas paviršius

17 pav. Daugelis smegduobių yra užpiltos žemėmis, kai kurios – užverstos šiukšlėmis
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4. GEOLOGINö SANDARA
4.1. Kvartero nuogulos
Kvartero nuogulos Biržų miesto teritoriją dengia ištisiniu, bet netolygiu sluoksniu (18 pav.). Vietomis
kvartero nuogulų dangos storis tesiekia 1,5 m (41080 gręž.), didžiausias pergręžtas – 20 m (40041
gręž.). Stora kvartero nuogulų danga yra moreninių gūbrių paplitimo plote – 44404 gręžinys pergręž÷
19 m storymę. Kaitus kvartero nuogulų storis yra ne tik išskirtuose 27-iuose litomorfogenetiniuose
rajonuose, bet neretai ir to paties rajono ribose. Plona – 3–3,5 m storio danga būdinga didesniajai
Apaščios up÷s sl÷nio daliai (40038, 43213, 43209 gręž.). Eil÷je karstinių muldų, tokiose kaip Pasvalio,
Apaščios ar Astravo, kvartero nuogulų storis neviršija 7 m, vidutinis storis muldose – 4–5 metrai.
Kvartero nuogulų storymę Biržų miesto teritorijoje sudaro vidurinio pleistoceno Žeimenos svitos
Žemaitijos ir Medininkų posvičių glacigenin÷s nuogulos ir nuos÷dos, viršutinio pleistoceno Viršutinio
Nemuno svitos karstiniai dariniai ir detaliau nesuskirstytos glacigenin÷s nuogulos ir nuos÷dos, Viršutinio
Nemuno svitos Baltijos posvit÷s fliuvioglacialin÷s, limnoglacialin÷s, glaciogenin÷s ir aliuvin÷s nuogulos ir
nuos÷dos bei ir holoceno aliuvin÷s, proliuvio, deliuvio, limnin÷s ir biogenin÷s nuogulos ir nuos÷dos bei
karstiniai, solifliukciniai ir technogeniniai dariniai.

Vidurinis pleistocenas
Žeimenos apled÷jimo Žemaitijos stadijos ledyno nuogulos yra seniausi pleistoceno dariniai Biržų miesto
teritorijoje. Tai glacialin÷s (morenin÷s nuogulos), fliuvioglacialin÷s ir limnoglacialin÷s nuogulos ir
nuos÷dos.

Žemaitijos posvit÷
Glacialin÷s nuogulos – (g II žm). Seniausios – Žemaitijos ledyno morenos Biržų mieste ženklus
paplitimo plotas nustatytas į rytus nuo Apaščios up÷s (III–III' geol. pjūvis, 41873, 41871, 41869 gręž.),
Kilučių žiedin÷je įdauboje (43215 gręž.) bei ryčiau Kilučių ežero (VI–VI' geol. pjūvis, 41893 gręž.). Ši
morena 43209, 40038 ir 41887 gręžiniais aptikta Apaščios up÷s sl÷nyje bei 41884-ajame gręžinyje (VI–
VI' ir II–II' geol. pjūviai). Žemaitijos posvit÷s morena slūgso betarpiškai ant prekvartero uolienų
pokvartero paviršiaus daubose, tik į rytus nuo Kilučių ežero ją asluoja vienaamž÷s fliuvioglacialin÷s
nuogulos (41893 gręž.), o Kilučių įdauboje Žemaitijos morena slūgso tarp vienaamžių limnoglacialinių
nuos÷dų. Ploniausia Žemaitijos morena yra Apaščios sl÷nyje – 0,5–1,9 m storio. Ryčiau Kilučių ežero ir
Kilučių įdauboje – 1,7–1,9 m storio, o į rytus nuo Apaščios

up÷s šios morenos storis – 4,5–7 m. Tai

šviesiai pilkas, pilkas ir pilkai rudas moreninis priesm÷lis, masyvus, kietas, su 3–5% kristalinių ir
nuos÷dinių uolienų žvirgždo-gargždo priemaiša.
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18 pav. Biržų miesto kvartero nuogulų (natūraliai susidariusių ir
technogeninių darinių) storio žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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Žemaitijos moreną dažniausiai perdengia Medininkų posvit÷s glacialin÷s nuogulos, rečiau – šios posvit÷s
ledyno fliuvioglacialin÷s nuogulos.
Fliuvioglacialin÷s nuogulos – (f II žm) paplitusios sporadiškai, užpildo paleoįr÷žius (I–I' geol. pjūvis, 40041
gręž. ir III–III' geol. pjūvis., 40039, 41895 gręž.) bei karstines muldas: Saločių muldoje – I–I' geol. pjūvis,
41865 gręž., Agluonos muldoje – IV–IV' geol. pjūvis, 41883 gręž. Nuogulos pasižymi vienoda litologine
sud÷timi – sm÷lis įvairus, retai vidutinis, jų storis yra 0,7–6,9 metrai. Spalva kinta nuo šviesiai pilkos ir
geltonos iki rudos. Slūgso ant prekvartero uolienų, jas dengia Medininkų ledyno glacialin÷s ir akvaglacialin÷s
nuogulos, rečiau – vienaamž÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos bei glacialin÷s nuogulos.
Limnoglacialin÷s nuos÷dos – (lg II žm) išskirtos tik keleto gręžinių pjūviuose. Tai rudas, rudai pilkas ir
pilkas molingas aleuritas, retai – molis, užpildantys Agluonos muldą (IV–IV' geol. pjūvis, 41883 gręž.) ir
Kilučių žiedinę įdaubą (VI–VI' geol. pjūvis, 43215 gręž.), bei paleoįr÷žį (I–I' geol. pjūvis, 26806 gręž.).
Slūgso ant prekvartero uolienų, tik Agluonos muldoje – ant to paties amžiaus fliuvioglacialinių nuogulų.
Dengiamos Medininkų posvit÷s glacialinių ir fliuvioglacialinių nuogulų. Nuos÷dų storis – 0,6–2,9 metrai.

Medininkų posvit÷
Atraminiu pjūviu, išskiriant Medininkų posvitę nestoroje kartografuoto ploto ledynin÷je dangoje, laikytini
pleistoceno nuogulų dariniai iki 5 m gylio prakasose Biržų miesto Pasvalio, Žalgirio ir kitose gatv÷se.
Tyrimų metu buvo nustatytos Medininkų posvit÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos. Medininkų ir Žemaitijos
posvit÷ms, matomai, tur÷tų būti priskirta žymiai didesn÷ pleistoceno nuogulų storym÷, nei tai padaryta
šių darbų metu, bet tam reikalingi tolimesni detalūs tyrimai. Medininkų posvit÷s glacigenin÷s: glacialin÷s,
fliuvioglacialin÷s ir limnoglacialin÷s nuogulos dengia beveik visą Biržų miesto teritoriją. Jų neaptikta
Širv÷nos

glaciodepresijoje,

atskirose

Apaščios

up÷s

sl÷nio

atkarpose,

pokvarterinio

paviršiaus

pakilumose, taip pat jos retos Agluonos-Apaščios tarpupyje.
Glacialin÷s nuogulos – (g II md) yra vyraujančios nuogulos tarp visų Medininkų posvit÷s darinių. Didžia
dalimi jos slūgso ant viršutinio devono uolienų, rečiau – ant Žemaitijos posvit÷s darinių. Medininkų
moreną iš viršaus perdengia Viršutinio Nemuno svitos glacialin÷s, fliuvioglacialin÷s ir limnoglacialin÷s
nuogulos, o šiaur÷s rytin÷je Biržų miesto dalyje – muldų paplitimo plote ją dengia Baltijos morena.
Vyraujantis morenos storis yra 3,5–4 m, didžiausias – 8,1 m (III–III' geol. pjūvis, 41873 gręž.). Ši
morena pasižymi tuo, kad yra kompaktiška, kieta ir sausa su iki 7% kristalinių ir nuos÷dinių uolienų
žvirgždo-gargždo

priemaiša. Litologiškai

tai daugiausia moreninis priesm÷lis, rečiau –

priemolis,

dažniausiai rudas. Neretai morena prisotinta prekvartero uolienų luistų iki 1,7–2,8 m storio (41887,
42458, 41870, 41881 gręž.) bei 0,5–1 m storio sm÷lio lęšių ir tarpsluoksnių (40042 gręž.).
Fliuvioglacialin÷s nuogulos – (f II md) slūgso lokaliai. Stambesni nuogulų arealai, nesunaikinti
v÷lesnių ledynų veiklos, išliko vakarin÷je Biržų miesto dalyje, muldų paplitimo plote (II–II' geol. pjūvis,
37550 ir 41886 gręž.) ir abipus Agluonos up÷s: dešin÷je pus÷je – III–III' geol. pjūvis, 40572 gręž.,
kair÷je – 43216 gręž. Tai geltonas įvairaus grūd÷tumo sm÷lis su gausia netolygiai pasiskirsčiusių
dolomitinių miltų priemaiša bei su magminių ir nuos÷dinių uolienų žvirgždu bei gargždu iki 7–10%. Taip
pat šios retroglacialinio tipo nuogulos užpildo keletą paleoįr÷žių bei pokvartero paviršiaus pažem÷jimų
(II–II' geol. pjūvis, 41242, III–III' geol. pjūvis, 41175, VI–VI' geol. pjūvis, 40714 gręž.).Viename iš
paleoįr÷žių 41175 gręžinys pergręž÷ 5 metrų storymę iš žvirgždo-gargždo nuogulų. Prieledynin÷s
fliuvioglacialin÷s nuogulos dažniausiai slūgso ant prekvartero uolienų, rečiau ant Žemaitijos posvit÷s
glacigeninių darinių arba to paties amžiaus moreninių nuogulų, jas dengia Viršutinio Nemuno svitos
nuogulos, o kartais – vienaamž÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos bei Baltijos svitos fliuvioglacialin÷s nuogulos.
Limnoglacialin÷s nuos÷dos – (lg II md). Medininkų posvit÷s limnoglacialin÷ms nuos÷doms, slūgsančioms
iškart po Baltijos morena, priskirtos tarpmorenin÷s nuos÷dos, paplitusios į vakarus nuo Agluonos up÷s:
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Pasvalio, Vabalninko, Kęstučio gatvių teritorijoje (II–II' geol. pjūvis, 41886 gręž., 72, 74, 79, 91 bei 196
prakasos), (19 pav.). Absoliučiojo nuos÷dų amžiaus nustatymui optiškai stimuliuotos liuminescencijos (OSL)
metodu buvo pasirinktos 91 prakasos sienel÷je atidengtos nuos÷dos, slūgsančias po morena (20 pav.).

19 pav. Medininkų posvitės limnoglacialinės nuosėdos, slūgsančios po Baltijos morena: A) 7272-oje, B) 7474-oje, C) 7979-oje, D)
196196-oje prakasose

20 pav. Medininkų posvitės limnoglacialinės nuosėdos
9191-oje prakasoje, datuotos nustatyti nuosėdų
absoliutųjį
absoliutųjį amžių OSL metodu

32

inžinerinės geologinės sąlygos

Po 0,5 m storio technogeninių darinių sluoksniu slūgso 1 m storio morenin÷s nuogulos, kurias sudaro du
vizualiai besiskiriančios morenos sluoksniai: viršutinis sluoksnis – šviesai rudas moreninis priesm÷lis su
3–5% žvirgždo ir gargždo priemaiša (60 cm storio), apatinis – 40 cm storio pilkai rudas smulkus,
aleuritingas moreninis priesm÷lis su apie 3% žvirgždo ir gargždo priemaiša. Po morena iki 3,7 m gylio
slūgso šviesiai gelsvas itin smulkutis sm÷lis, gerai išrūšiuotas, vienalytis visame pjūvyje. Monolitinio
sm÷lio storym÷je nesimato sluoksniuotumo p÷dsakų. Sm÷lio ir morenos kontaktas ryškus, kraigo linija
nelygi, banguota. Kontakte slūgso 3-5 cm storio ryškiai geltono limonitizuoto smulkaus sm÷lio sluoksnis.
Iš prakasos buvo paimti trys m÷giniai nuos÷dų amžiaus nustatymui OSL metodu, atitinkamai iš 1,9–2 m,
2,5–2,6 m ir 3,5–3,6 m gylio. Gauti rezultatai – visų trijų m÷ginių amžius panašus: nuo 144,2±15,6 iki
150,5±16,3 ir 157,8±12,3 tūkst. metų – leidžia manyti nuos÷das susikaupus Medininkų apled÷jimo
pabaigoje. Šios limnoglacialin÷s nuos÷dos slūgso ant vienaamžių fliuvioglacialinių nuogulų.
Kito didesnio Medininkų amžiaus limnoglacialinio baseino būta į vakarus nuo Širv÷nos ežero. Nuos÷dos,
pergręžtos 41865 ir 40041 gręžiniais, slūgso ant prekvartero uolienų ir ant Žemaitijos posvit÷s
fliuvioglacialinių nuogulų, jas dengia Viršutinio Nemuno svitos dariniai (I–I' geol. pjūvis). Baseininių
nuos÷dų – geltono smulkaus ir vidutinio nežymiai molingo sm÷lio storis siekia 3,6–4,6 metrus.

Viršutinis pleistocenas
Viršutin÷je kvartero nuogulų storym÷s dalyje išsiskiria du glacigeninių darinių kompleksai. Apatinio
komplekso dariniai buvo suformuoti ankstesnių paskutiniojo apled÷jimo stadijų bei fazių metu, tačiau
n÷ra detaliau suskaidyti ir priskiriami Viršutinio Nemuno svitai. Stratigrafiškai galima atskirti tik
paskiausios stadijos darinius, kurie yra išskirti į Baltijos posvitę.

Viršutinio Nemuno svita
Karstiniai dariniai – (k III nm3) Biržų miesto teritorijoje išplitę sporadiškai, jų didžiausia koncentracija
yra į vakarus nuo Agluonos up÷s. Karstiniai dariniai – tai į karstin÷s kilm÷s ertmes sukritusios ir
suslūgusios kvartero periodo nuogulos, slūgsančios ne in situ, dažnai su organikos priemaiša, sumišusios
su sukarst÷jusiomis prekvartero uolienomis, dažniausiai dolomitinių miltų pavidalu su gipso, domerito ir
dolomito nuolaužomis. Visa eil÷ gręžinių pergręž÷ karstinius darinius, kuriais užpildytos senos
smegduob÷s (41876, 40043, 41863, 40645, 43208, 42391, 41875 gręž.). Šių darinių storis kaitus,
vidutinis – 6–8 m, mažiausias – 1,7 m (40645 gręž.), didžiausias – 13,2 m (41876 gręž.).
Glacialin÷s nuogulos – (g III nm3). Viršutinio Nemuno svitos pagrindin÷ morena sudaro ženklią
kvartero storym÷s dalį, kur ji ištisiniu sluoksniu slūgso Širv÷nos glaciodepresijoje, šiaur÷s vakarin÷je
Biržų miesto dalyje, į rytus nuo Agluonos up÷s ir atsidengia Agluonos, Apaščios upių erozinių terasų
cokoliuose bei Pažemio upelio sl÷nyje (40039 gręž), (4 graf. dok.). Ši morena neaptikta Pasvalio, Pelkių,
Vabalninko muldose, paleoįr÷žiuose, atskirose Agluonos ir Apaščios upių sl÷nių atkarpose. Slūgso ant
Medininkų posvit÷s darinių arba prekvartero uolienų. Iš viršaus ją dažniausia perdengia Baltijos ledyno
nuogulos arba ji slūgso po aptariamos svitos akvaglacialin÷mis nuogulomis bei holoceno ežerin÷mis
nuos÷domis. Upių sl÷niuose neretai

ši morena aptinkama po I-osios ir II-osios viršsalpinių terasų

aliuvin÷mis sąnašomis. Vidutinis morenos storis – 3–4 m, maksimalus – 5,9 m (41871 gręž.). Viršutinio
Nemuno svitos pagrindin÷s morenos nuogulos – tai dažniausiai šviesiai rudas ir rudas moreninis
priesm÷lis, rečiau – priemolis. Prakasose teko steb÷ti devono molio luistus ir sm÷lio intarpus, įtrauktus į
moreną (21 ir 22 pav.).
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21 pav. Devono molio luistas, įtrauktas į Viršutinio
Viršutinio Nemuno svitos moreną Nr. 200 prakasoje

22 pav. Viršutinio Nemuno svitos moreninis priemolis su įtraukto smėlio intarpu Nr. 200 prakasoje
Vertikaliame pjūvyje Viršutinio Nemuno svitos morena vizualiai skiriasi nuo žemiau slūgsančių Medininkų
amžiaus glacialinių nuogulų mažesniu kietumu ir kompaktiškumu. Lyginant ją su paviršiuje slūgsančia
Baltijos stadijos morena – pastaroji yra labiau išdūl÷jusi. Savo spalva skiriasi tik nuo dengiančių
moreninių nuogulų, o nuo alsuojančios Medininkų amžiaus morenos spalvinis skirtumas n÷ra žymus.
Fliuvioglacialin÷s nuogulos – (f III nm3) slūgso lokaliai, dažniau ant senesnių – Medininkų amžiaus –
fliuvioglacialinių nuogulų, rečiau – ant aprašomos svitos darinių ir retai – ant prekvartero uolienų. Dengia
Baltijos stadijos morena, retkarčiais šios stadijos fliuvioglacialin÷s nuogulos ar holoceno limnin÷s
nuos÷dos. Nuogulų sud÷tis – kaiti, bet dažniausiai tai įvairaus grūd÷tumo žvirgždingas sm÷lis. Nuogulų
storis – 1,5–7,5 metro.
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialin÷s nuogulos, slūgsančios tarp dviejų morenų, buvo atidengtos 4 m
gylio 209 prakasoje (III–III' ir V–V' geol. pjūviai). Po 1–1,2 m storio Baltijos amžiaus šviesiai rudo
moreninio priesm÷lio danga iki 3 m gylio slūgso gelsvas stambiagrūdis sm÷lis, viršutin÷je dalyje (iki
1,8 m gylio) – įstrižai sluoksniuotas, giliau – subhorizontaliai ir horizontaliai sluoksniuotas su 1–1,5 cm
storio molingo sm÷lio tarpsluoksniais. Sm÷lį asluoja aprašomos svitos masyvus rudas moreninis priemolis
su 3% žvirgždo ir gargždo priemaiša. Viršutinis kontaktas banguotas, apatinis – sujauktas, neryškus. Taip
pat šios svitos 7,5 m storio fliuvioglacialin÷s nuogulos iš žvirgždingo ir vidutinio sm÷lio užpildo didesniąją
paleoįr÷žio ties Apaščios sl÷niu dalį (VI-VI' geol. pjūvis, 42441, 42414 gręž.).
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Limnoglacialin÷s nuos÷dos – (lg III nm3). Šios nuos÷dos kartografuotos Agluonos (IV–IV' geol. pjūvis,
41883 gręž.) ir Apaščios muldose (III–III' geol. pjūvis, 40589 gręž.), paleoįr÷žyje ties Apaščios sl÷niu (VI–VI'
geol.

pjūvis,

42441

gręž.)

ir

Apaščios

apysl÷nyje (II–II' geol. pjūvyje, 43223,
43222 gręž.). Kiek didesni ploteliai – Biržų
miesto šiaur÷s vakarin÷je (I–I' geol. pjūvis,
41865 gręž.) ir pietvakarin÷je (VI–VI' geol.
pjūvis, 41893 gręž.) dalyse bei Šlepščių
smegduobių lauke (43217 gręž.). Viršutinio
Nemuno svitos limnoglacialin÷s nuos÷dos
atidengtos 868 prakasoje, kur po 1,5–2 m
storio Baltijos morena iki 4 m gylio slūgso
šviesiai gelsvas smulkutis sm÷lis su molingo
sm÷lio

gumul÷liais

(23 pav.).

Monolitinio

sm÷lio storym÷ nesluoksniuota. Didžiausias
užfiksuotas

baseininių nuos÷dų storis –

5,5 m (41865 gręž.), o paleoįr÷žio ties
Apaščios sl÷niu apatin÷je dalyje susikaup÷
2,7 m storio aleurito ir aleuritingo molio
sluoksnis.

Šlepščių

smegduobių

lauke

Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialin÷s
nuos÷dos išskirtos tarp Medininkų ir Baltijos
posvičių

nuos÷dų,

jų

storis –

3,4 m.

Apatin÷je dalyje nus÷dusį geltonai pilką
aleuritingą smulkutį sm÷lį dengia tos pačios
spalvos
rudo

masyvus aleuritas su 1 cm storio
aleuritingo

molio

tarpsluoksniais.

Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinių
nuos÷dų slūgsojimo sąlygos gana kaičios:
jas dažniausiai asluoja Medininkų posvit÷s
dariniai, rečiau – vienaamž÷s nuogulos ir
prekvartero
stadijos

uolienos,

morena,

o

dengia

kartais –

šios

Baltijos
stadijos

prieledynin÷s limnoglacialin÷s bei holoceno
laikotarpio ežerin÷s nuos÷dos.

23 pav. Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuosėdos, slūgsančios po Baltijos morena 868 prakasoje: A) bendras
vaizdas, B) palaipsnis perėjimas tarp Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinio
limnoglacialinio smėlio ir Baltijos posvitės morenos – viršutinė
dalis su glaciodislokavimo pėdsakais, C) smulkučio smėlio su molingo smėlio gumulėliais monolitinė storymė
Viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvit÷
Baltijos stadijos ledyno paliktos nuogulos sudaro viršutinę kvartero storym÷s dalį. Stambus 1:5000 darbų
mastelis leido detalizuoti paviršinių genetinių kompleksų ribas (24 pav.). Išryšk÷jo, kad Biržų miesto
teritorijos paviršius suformuotas eil÷s genetinių tipų nuogulų, iš kurių svarbiausia vieta tenka glacialin÷ms
nuoguloms (4 graf. dok.).
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Glacialin÷s nuogulos – (g III bl) išplitusios visoje Biržų miesto teritorijoje, išskyrus Agluonos, Apaščios
bei Pažemio upių sl÷nius, Kilučių žiedinę įdaubą, stambiąsias pelkes. Vietomis Baltijos morena apklota
nestora limnoglacialinių ir fliuvioglacialinių nuogulų danga, upių sl÷niuose sudaro viršsalpinių terasų
cokolį, o reljefo pažem÷jimuose – apdengta holoceno amžiaus ežerin÷mis bei biogenin÷s kilm÷s
nuogulomis. Slūgso ant Viršutinio Nemuno svitos glacialinių darinių, daug rečiau – ant šios svitos
fliuvioglacialin÷s bei limnoglacialin÷s kilm÷s nuogulų ar nuos÷dų. Pagrindin÷s morenos nuogulos pjūvyje
sudaro atskirą sluoksnį, savo spalva, tekstūra ir fizin÷mis savyb÷mis besiskiriantį nuo žemiau slūgsančių
moreninių darinių. Litologiškai tai dažniausiai gelsvai ir rausvai rudas bei šviesiai rudas trapus (lengvai
subyrantis) moreninis priesm÷lis su 5–7% žvirgždo ir gargždo priemaiša (25 pav.).

25 pav. Tipiška Baltijos morenos tekstūra 868 prakasoje
Baltijos ledyno morenos storis miesto teritorijoje – 1,5–2,5 m, ir tik atskirais atvejais – 5 m (III–III' geol.
pjūvis, 41869 gręž.) ar 6 m (I–I' geol. pjūvis, 40041 gręž.).
Fliuvioglacialin÷s keimų nuogulos – (fk III bl). Šio genetinio potipio nuogulos formuoja keturis Biržų
miesto teritorijoje kartografuotus fliuviokeimus. Keimų nuogulos kaup÷si mirusio ledo luistų protirpose,
kurias ledyno tirpsmo vandenys pripild÷ sm÷lio, žvirgždingo sm÷lio, rečiau – aleuritingos medžiagos.
41885 gręžiniu pergręžtas keimas Širv÷nos ežero pusiasalyje, kur žem÷s paviršiuje iki 0,8–1 m gylio
slūgso smulkus, giliau – įvairaus grūd÷tumo (vyraujant smulkiam) sm÷lis su reta žvirgždo priemaiša,
netolygiai silpnai aleuritingas. Keimo pade nus÷do 25 cm storio sm÷lingo ir molingo aleurito sluoksnelis.
Pragręžtų keiminių nuogulų storis – 2,4 m (gręžinys yra 1,5 m žemiau kalvos viršūn÷s). Keimas savo
šaknimis įsigilinęs į Viršutinio Nemuno svitos rudą ir kietą moreninį priemolį (VI–VI' geol. pjūvis).
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Keimo, esančio šiauriau Kilučių ežero, prakasos šlaite rodo, kad keimas suklotas iš žvirgždo-gargždo
nuogulų (114 st. t.). Žvirgždo ir gargždo kiekis siekia 55–60%. Vyrauja nuos÷dinių uolienų žvirgždas –
menkai apzulintas susmulkintas dolomitas, užpildas – aleuritingas ir molingas įvairus sm÷lis. Nuogulų
storis tiesiogiai priklauso nuo formos aukščio, šiuo atveju – 2,5 metro.
Fliuvioglacialin÷s nuogulos – (f III bl) nustatytos abipus Agluonos sl÷nio bei į šiaur÷s rytus nuo
Pažemio upelio – ties vakariniu Biržų miesto teritorijos pakraščiu. Neretai fliuvioglacialinių nuogulų šleifai
nutįsę palei senųjų karstinių formų išsid÷stymo linijas. Pastarosioms nuoguloms būdingas mažas storis
(dažniausiai

1,5 m)

ir

smulkiagrūd÷

medžiaga.

Agluonos

up÷s

sl÷nio

dešin÷je

fliuvioglacialinio

prieledyninio srauto paliktų nuogulų storis – 2,5 m (III–III' geol. pjūvis). Apibendrinus gausią šiame
fliuvioglacialinių nuogulų išplitimo plote gręžinių medžiagą, galima teigti, kad t÷km÷s sąlygos buvo gana
pastovios, nes nuogulų granuliometrin÷ sud÷tis tiek horizontalia, tiek vertikalia kryptimis kinta labai
nežymiai. Vyraujančios nuogulos yra sm÷lis su žvirgždu. Tai, kad fliuvioglacialines nuogulas sudarantis
sm÷lis yra blogai išrūšiuotas ir labai dažnai su aleuritingos medžiagos priemaiša, byloja, jog maitinimo
šaltinis ir iškrovos zona buvo arti vienas kito, tod÷l kartu su sm÷linga frakcija nus÷do ir aleuritingos
dalel÷s. Baltijos posvit÷s fliuvioglacialinių nuogulų asla gali būti nuo Medininkų posvit÷s akvaglacialinių
nuogulų iki Viršutinio Nemuno svitos darinių bei Baltijos ledyno morenos.
Limnoglacialin÷s nuos÷dos – (lg III bl) išplitusios sporadiškai mažesniais ir didesniais ploteliais. Didesni
arealai koncentruojasi pietin÷je kartografuotos teritorijos dalyje. Šiomis nuos÷domis iškloti l÷kšti tirpsmo
vandenų nuot÷kio kloniai (III–III' geol. pjūvis, 41871 gręž.), muldų dugnai (II–II' geol. pjūvis, 37550, 41886
gręž.) bei Širv÷nos apyežeris ir ežero dubuo (VI–VI' geol. pjūvis, 41889 bei 41896 ir 43210 gręž.). Dažniausiai
nuos÷das asluoja tos pačios posvit÷s morena, rečiau – Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialin÷s nuos÷dos.
Kartais aptariamos nuos÷dos slūgso ant prekvartero uolienų (VI–VI' geol. pjūvis, 41889 gręž.). Biržų ploto
pietin÷je dalyje tyvuliavusio limnoglacialinio baseino būta nedidelio ir seklaus. Paliktų dugno nuos÷dų sluoksnis
retai siekia 2,5 m storį (41892 gręž.), daug dažniau – 1,5 m. Dominuoja sm÷lingos nuos÷dos. Šio baseino
limnoglacialinių nuos÷dų slūgsojimo sąlygos pavaizduotos IV–IV' (41892 gręž.) ir VII–VII' (41870 gręž.)
geologiniuose pjūviuose. Litologin÷ nuos÷dų, kuriomis išklotas Širv÷nos apyežeris, sud÷tis labai kaiti: nuo
paviršiuje slūgsančio smulkučio ir smulkaus sm÷lio, pereinančio į priekrantin÷s facijos įvairaus rupumo sm÷lį
iki aleurito ir molio atmainų (VI–VI' geol. pjūvis, 41889 gręž.). Jų storis – 3 metrai.
Aliuvin÷s II-osios viršsalpin÷s terasos nuogulos – (a2 III bl). Biržų miesto teritoriją suskaido
Agluonos ir Apaščios upių sl÷niai, besidriekiantys meridianine kryptimi. Šių upių sl÷niuose nustatyti keli
viršsalpiniai terasiniai lygiai. Aukščiausiojo terasinio lygio nuogulos priskiriamos II-osios viršsalpin÷s
terasos aliuvio nuoguloms. Tai seniausios aliuvin÷s nuogulos, v÷lyvajame ledynmetyje suplautos
tek÷jusių upių. Tiek Agluonos, tiek Apaščios upių sl÷niuose šios nuogulos kartografuotos tik atskirais
fragmentais.
Agluonos sl÷nyje II-osios viršsalpin÷s terasos nuogulos plačiausiai išplitusios ties up÷s žiotimis į Širv÷nos
ežerą: 50 m pločio ir beveik 0,5 km ilgio terasa suklota iš įvairaus sm÷lio sluoksnio, po kuriuo slūgso
Medininkų posvit÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos. Sluoksnio storis – 1,7 m (II–II' geol. pjūvis, 41248 gręž.).
Kitose sl÷nio vietose šios nuogulos formuoja trumpesnius, bet platesnius terasos fragmentus – 75 m ilgio
ir nuo 50–100 m iki 200 m pločio. Tai smulkus, smulkutis bei molingas sm÷lis. Aliuvio storis – 1–1,2 m.
Agluonos II-oji viršsalpin÷ terasa ties Širv÷nos ežeru yra akumuliacin÷, kituose ruožuose – erozinioakumuliacinio pobūdžio, o pietiniame sl÷nio gale kartografuotas erozinis šios terasos fragmentas, kur
atsidengia Baltijos posvit÷s morena.
Apaščios sl÷nyje aptikta eil÷ II-osios viršsalpin÷s terasos ruožų yra erozinio-akumuliacinio pobūdžio ir
keletas erozin÷s terasos fragmentų, neturinčių aliuvinių sąnašų dangos. Platesn÷s antrosios terasos
aikštel÷s (25–50 m pločio) susiformavo nedideliuose meandrų įlinkiuose dešin÷je Apaščios up÷s pus÷je,
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kair÷je pus÷je išliko tik keli siauri (7–15 m pločio) ruoželiai. Terasos akumuliacinių nuogulų sluoksnis
nestoras: 0,9–1,2 m, didžiausias pragręžtas – 1,8 m (VI–VI' geol. pjūvis, 43213 gręž.). Nuogulos
suklotos iš salpinio aliuvio facijos – gelsvai rudo molingo sm÷lio. Cokolis – Viršutinio Nemuno svitos
nuogulos, kartais – Baltijos posvit÷s morena.

Holocenas
Holoceno nuogulos ir nuos÷dos aptiktos visoje Biržų miesto teritorijoje. Jos dažniausiai yra biogenin÷s,
limnin÷s bei aliuvin÷s kilm÷s. Aliuvin÷s nuogulos suskirstytos į salpines ir I-osios viršsalpines terasas.
Laikinų srautų dugnuose išskirtos proliuvin÷s sąnašos. Karstinių muldų šlaitų pap÷d÷se kartografuoti
solifliukciniai dariniai. Holoceno karstiniams dariniams priskirtos paviršinių karstinių formų šlaitų ir dugno
nuogulos. Biržų plote santykiniai reljefo peraukšt÷jimai yra nedideli, tačiau karstinių muldų ir upių sl÷nių
šlaituose aptikti deliuvin÷s kilm÷s dariniai (4 graf. dok.).
Aliuvin÷s I-osios viršsalpin÷s terasos nuogulos – (a1 IV). I-oji viršsalpin÷ terasa dominuoja abiejų –
Agluonos ir Apaščios – upių sl÷niuose. Savo kilme I-oji terasa yra erozin÷-akumuliacin÷. Pirmos terasos
aliuvis klost÷si išimtinai tik holocene. Aliuvin÷se sąnašose gausu organin÷s medžiagos priemaišų, kas yra
pagrindinis litologinis skiriamasis bruožas tarp antros ir pirmos viršsalpinių terasų nuogulų.
Agluonos sl÷nyje I-osios viršsalpin÷s terasos aliuvio nuogulos slūgso fragmentiškai abipus up÷s. Jos
dažnesn÷s pietin÷je sl÷nio atkarpoje iki Respublikos gatv÷s ir Agluonos muldoje, kur up÷s t÷km÷
išvingiavo meandras. Agluonos up÷s I-osios terasos aliuvis – tai smulkus ir smulkutis arba aleuritingas
sm÷lis. Muldoje terasa suklota iš aleurito arba sm÷lingo aleurito. Nuogulų sluoksnis pagal lauko maršrutų
duomenis – 1,2–1,5 m storio. Slūgso ant Viršutinio Nemuno svitos arba ant Baltijos posvit÷s morenų.
Apaščios up÷s tiesioje meridianin÷s krypties sl÷nio vidurin÷je dalyje taip pat paliktos kelios meandros,
ties kuriomis up÷ akumuliavo sąnašas. Išlikusios 15–40 m pločio terasos suklotos iš įvairių sm÷lio bei
aleurito litologinių atmainų nuos÷dų. Aliuvio storis – 1–2 m, rečiau – 2,5 m. Po juo slūgso Viršutinio
Nemuno svitos dariniai ir Medininkų posvit÷s morena.
Aliuvin÷s salpin÷s terasos nuogulos – (as IV ) formuoja Agluonos ir Apaščios upių bei keleto smulkių
intakų salpas. Agluonos ir Apaščios upių sl÷niuose kartografuoti du salpin÷s terasos lygiai: aukštesnioji
salpin÷ terasa ir žemesnioji salpin÷ terasa.
Agluonos sl÷nyje abipus up÷s vagos aukštesnioji salpin÷ terasa išplitusi fragmentiškai, išskyrus Agluonos
muldą, kur ši terasa dominuoja. Jeigu kitose sl÷nio vietose jos plotis kinta nuo 5 m iki 50 m, retsykiais iki
125 m, tai muldoje aukštesniosios salpin÷s terasos plotis – 200 m. Medžiagin÷ sud÷tis taip pat skiriasi:
muldoje salpa perd÷m prisotinta humusu. Čia nuos÷dų litologin÷ sud÷tis kinta nuo sapropelingo sm÷lio ir
aleurito iki sm÷lingo sapropelio. Storis – 1,5–2 m, slūgso ant Baltijos posvit÷s morenos arba ant Viršutinio
Nemuno svitos nuogulų. Kitose sl÷nio vietose aukštesniosios salpos sud÷tyje vyrauja smulkutis ir aleuritingasmolingas sm÷lis arba sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša. 1–1,5 m storio sąnašos suklotos ant Viršutinio
Nemuno svitos morenos. Be akumuliacin÷s aukštesniosios salpos, aptikta ir šios salpos erozinių fragmentų,
kur atsidengia Viršutinio Nemuno amžiaus morena (IV–IV' geol. pjūvis, 40039 gręž.).
Apaščios up÷s aukštesniosios salpin÷s terasos nuogulos pergręžtos keletu gręžinių. Viršutin÷je pjūvio
dalyje iki 0,9 m gylio slūgso tamsiai pilkšvai rudas molingas sm÷lis su organikos priemaiša, kuris atitinka
salpinę faciją, o apatin÷je dalyje slūgso vagin÷s facijos aliuvis – 40 cm storio geltonai rudas nežymiai
molingas vidutinis-smulkus sm÷lis su smulkaus žvirgždo priemaiša apie 1% (III–III', VI–VI' geol. pjūviai,
40038 gręž.). Upines sąnašas asluoja Medininkų posvit÷s morena.
Žemesnioji salpin÷ terasa plyti abipus Agluonos ir Apaščios upių vagų. Litologiškai salpinis aliuvis
viršutin÷je dalyje sudarytas dažniausiai iš pilkos spalvos sm÷lio su organin÷s medžiagos priemaiša arba
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sm÷lingo aleurito. Paprastai žemesniosios salpin÷s terasos aliuvis yra suklotas ant Medininkų posvit÷s
moreninių ir fliuvioglacialinių nuogulų, o Agluonos muldoje – ant Viršutinio Nemuno svitos darinių.
Smulkesnių upelių salpinis aliuvis n÷ra storesnis nei 0,5 m, sudarytas iš vaginio aliuvio.
Proliuvio nuogulos –

(p IV). Šios laikinų srautų sąnašos retos Biržų miesto teritorijoje. Jos

susikaupusios į Agluonos muldą atsiveriančiuose saussl÷niuose bei protakose tarp ežerin÷s bei karstin÷s
kilm÷s reljefo formų. Dažniausiai tai įvairus molingas sm÷lis su retu žvirgždu, retai – smulkutis ir smulkus
sm÷lis. Sąnašų storis kinta nuo 0,8–1,2 m iki 2 metrų.
Limnin÷s nuos÷dos – (l IV) įvairių formų ir dydžių ploteliais išsibarsčiusios po visą Biržų miesto plotą.
Jomis iškloti tarpugūbriniai kloniai, Širv÷nos ir Kilučių ežerų guoliai bei ežerin÷s terasos, paviršiaus reljefo
ir muldų dugnų pažem÷jimai. Dažnai ežerinių nuos÷dų lankai juosia karstin÷s kilm÷s formas. Didžioji dalis
senųjų smegduobių, virtusių l÷kštais pažem÷jimais reljefe, taip pat užpildytos ežerin÷s kilm÷s
nuos÷domis. Šių nuos÷dų litologin÷ sud÷tis kaiti tiek horizontaliame, tiek vertikaliame pjūvyje. Pilniausias
limninių nuos÷dų pjūvis 43215 gręžiniu atidengtas Kilučių žiedin÷je įdauboje (VI–VI' geol. pjūvis).
Ežerinių nuos÷dų sluoksnynas siekia 7,1 m. Jis nevienalytis, sudarytas iš 11 skirtingų nuogulų litologinių
atmainų sluoksnelių ir jų persisluoksniavimo. Nuos÷dų storym÷je ryškus klastogeninių ir biogeninių
nuos÷dų kaitaliojimasis, dominuojant pastarosioms. Apatin÷je pjūvio dalyje nus÷do 20 cm storio rudai
pilko molingo sm÷lio sluoksnelis. Virš jo slūgso 0,9 m storio biogenin÷s nuos÷dos, sudarytos iš įvairių
sapropelio atmainų, dengiamos 20 cm storio juodų gerai suskaidytų sapropelingų durpių, pereinančių į
50 cm storio pilko aleurito ir smulkaus sm÷lio su durp÷s intarpais persisluoksniavimą. Biogenines
nuos÷das keičia klastogenin÷s – stambus, vyraujant vidutiniam, pilkas sm÷lis (50 cm storio), virš kurio
susikaup÷ 40 cm storio tamsiai rudos durp÷s su nesuskaidytos medienos gabalais. Durpes dengia
klastogenin÷s nuos÷dos – 40 cm melsvai pilko vidutinio sm÷lio su stambaus sm÷lio priemaiša sluoksnis,
virš kurio suklotas 1,2 m storio sluoksnis iš tarpusavyje persisluoksniuojančio tamsiai pilko sapropelio,
šviesiai pilko smulkaus sm÷lio ir juodų durpių su nesuskaidytos medienos intarpais. Šią sedimentacinę
seką užbaigia 30 cm storio ryškiai m÷lynai pilko aleurito sluoksnis. Pastarąjį dengia tamsiai pilkas
sapropelis (70 cm), virš kurio, pakitus sedimentacin÷ms sąlygoms, nus÷do 20 cm storio pilko smulkaus
sm÷lio sluoksnelis. Sluoksnyno viršutin÷je dalyje klastogenines nuos÷das v÷l dengia 1,3 m storio
biogeninių nuogulų sluoksnis, sudarytas iš durpingo ir sm÷lingo sapropelio, sapropelingo aleurito bei
durpingo ir sm÷lingo sapropelio su

aleurito intarpais, virš kurio – 20 cm storio juodų sm÷lingų durpių

sluoksnelis. Pjūvį užbaigia klastogenin÷s nuos÷dos, sudarytos iš aleuritingo smulkaus-smulkučio sm÷lio.
Nuos÷dų storym÷s tyrimai Kilučių žiedin÷je įdauboje suteikia labai įdomios ir vertingos informacijos tiek
apie pačios karstin÷s įdaubos raidą ir jos formavimosi ypatumus, tiek apie sedimentacin÷s aplinkos kaitą.
Absoliučiojo amžiaus datavimo rezultatai radiokarboniniu (14C) metodu patvirtina, jog Kilučių įdauboje
sapropelingos durp÷s (int. 6,6–6,8 m), slūgsančios tarp ežerin÷s kilm÷s nuos÷dų, prad÷jo kauptis prieš
11 100–10 250 metų, t. y. alerodo pradžioje. Taigi, klastogenin÷s ir biogenin÷s nuos÷dos, slūgsančios po
datuotomis radiobarboniniu metodu durp÷mis, yra dar senesn÷s, o tai leidžia teigti, jog Kilučių įdaubos
formavimasis prasid÷jo dar iki alerodo pradžios.
Biogenin÷s nuogulos – (b IV) išplitusios sporadiškai, labiau paplitusios į vakarus nuo Agluonos up÷s.
Dažniausiai durp÷s susikaupusios karstin÷s kilm÷s reljefo formose, jų viršutin÷se dalyse. Kartografuota
viena aukštapelkinio tipo pelk÷, kitose pelk÷se suklotos žemapelkių bei nenustatyto tipo durp÷s.
Aukštapelkių durp÷s – (ba IV) paplitusios karstin÷s kilm÷s žiedin÷je įdauboje vakariniame Biržų miesto
pakraštyje greta Plento gatv÷s. Aukštapelk÷ išskirta pagal dešifravimo požymius: išgaubtas paviršius ir
pelkę juosiantis lagas. Dešifruotoje 1967 metų aerofotonuotraukoje egzistavo natūrali pelk÷. Šiuo metu
aukštapelk÷ yra suniokota, iškasin÷ta, be to ilgą laiką į ją buvo verčiamos medienos gamybos atliekos.
46324 gręžinys pilnai pergręž÷ 4,8 m storio aukštapelk÷s durpių klodą. Durp÷s yra nuo rudai juodų
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vidutiniškai susiskaidžiusių viršutin÷je dalyje (int. 1,3–2 m) iki rudų nesusiskaidžiusių vidurin÷je dalyje
(int. 2–3,4 m) ir tamsiai samaninių apatin÷je dalyje (int. 3,4–4,8 m) – visiškai nesusiskaidžiusių su gerai
išlikusia kiminine samana. Po durp÷mis kartografuoti Viršutinio Nemuno svitos įvairios litologin÷s sud÷ties
karstiniai dariniai (V–V' geol. pjūvis).
Žemapelkių durp÷s – (bž IV). Šis genetinis potipis sietinas su karstin÷s kilm÷s formomis: muldomis,
žiedin÷mis įdaubomis, smegduobių laukais, karstin÷s kilm÷s pažem÷jimais bei senomis smegduob÷mis. Tai
gerai susiskaidžiusios, rečiau – vidutiniškai, juodos ir rudos durp÷s (26 pav.). Jų storis kinta nuo 0,5–0,7 m iki
1–2 m. Dažniausiai slūgso ant ežerin÷s kilm÷s nuos÷dų (27 pav.). Virš 4 m storio durpių sluoksnis susikaupęs
Pažemio upelio sl÷nio žemapelk÷je (IV–IV' geol. pjūvis, 41370, 41369 ir 41371 gręž.) bei žemapelk÷je, kurios
guolis yra šiaurin÷je Plento gatv÷s žiedin÷je įdauboje (V–V' geol. pjūvis, 42391 gręž.).

26 pav. Pasvalio muldos duburio žemapelkės durpės, susikaupusios ankstyvajame subborealyje (2 mėginio ėmimo vieta,
amžius – 4090-3920 metų)

27 pav. 5650–
5650–5480 metų senumo durpės, slūgsančios po
technogeniniais dariniais, smegduobėje Agluonos muldoje
muldoje (18
mėginio paėmimo vieta)
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Pažemio upelio sl÷nio žemapelk÷je juodos gerai susiskaidžiusios su medžių šaknimis apvandenintos
durp÷s klost÷si ant dolomitinių miltų, min÷toje žiedin÷je įdauboje – virš karstinių darinių.
Nenustatyto tipo pelkių durp÷s – (b IV) aptinkamos eil÷je negilių supelk÷jusių paviršiaus pažem÷jimų,
senų smegduobių dugnuose. Neretai muldose žemapelkes gaubia nenustatyto tipo pelkių plotai. Šio tipo
durp÷s dažniausiai aleuritingos, rečiau – sm÷lingos, jų storis kinta nuo 0,5 m iki 0,8–1,2 m. Slūgso ant
ežerinių nuos÷dų.
Biogeninių nuogulų datavimo radiokarboniniu (14C) metodu rezultatai. Karstinio proceso metu
žem÷s paviršiuje atsiv÷rus smegduob÷ms, dažniausiai jos prisipildydavo vandens ir ilgainiui užsipildydavo
ežerin÷mis, o v÷liau – biogenin÷mis nuogulomis. Tod÷l durpių kaupimasis karstin÷s kilm÷s reljefo
pažem÷jimuose yra neatsiejamas nuo karstinio proceso raidos. Siekiant atskleisti karstinių procesų
chronologiją, kurios iki šiol niekas detaliau netyrin÷jo, iš 17 žemapelkių, kurių guolis yra karstin÷s kilm÷s
muldose, žiedin÷se įdaubose, smegduobių laukuose ir senose smegduob÷se, buvo paimti m÷giniai iš
apatin÷s durpių sluoksnio dalies absoliučiojo amžiaus nustatymui radiokarboniniu (14C) metodu (28 pav.).

28 pav. Imamas durpių
durpių mėginys Šlepščių smegduobių lauke. Smegduobė uždurpėjo vėlyvojo borealio metu
Analizuojant gautus rezultatus išryšk÷jo keturi organogeninių nuogulų kaupimosi pradžios ciklai, kurie su tam
tikru pav÷lavimu (siekiančiu galbūt kelis šimtus metų), gali būti siejami su karstinio proceso suaktyv÷jimo ciklais
(29 pav.). Seniausios biogenin÷s nuogulos susikaup÷ Kilučių žiedin÷je įdauboje. Šių nuogulų amžius – 11 100–
10 250 metų, t. y. jos prad÷jo kauptis alerodo metu. Taigi, pati Kilučių žiedin÷ įdauba susiformavo dar iki alerodo
pradžios. Pirmajam karstinio proceso formavimosi ciklui artimos datos nuogulų, prad÷jusių kauptis jaunojo driaso
metu smegduob÷je piečiau Kilučių ežero (15 m÷ginio pa÷mimo vieta, amžius – 10 240–9920 metų) ir iš
smegduob÷je Pažemio upelio karstiniame klonyje (10 m÷ginio pa÷mimo vieta, amžius – 10 160–9820 metų).
Antrasis ciklas apimtų biogeninių nuogulų kaupimąsi v÷lyvojo borealio metu vienoje iš smegduobių Šlepščių
smegduobių lauke (43208 gręžinys, 8160–7850 metų), smegduob÷je Laisv÷s muldoje (8 m÷ginio pa÷mimo
vieta, 7940–7710 metų) ir Apaščios muldos uždurp÷jusiame duburyje (16 m÷ginio pa÷mimo vieta, 7490–
7320 metų).
Intensyviausi karstinių formų pelk÷jimo procesai vyko trečiojo ciklo metu, pasibaigus atlančiui. Ciklas apimtų
laikotarpį tarp 5,5–3,5 tūkst. metų. Šio ciklo metu kaup÷si durp÷s septyniose iš septyniolikos datuotų
žemapelkių nuogulų.
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29 pav. Biogeninių nuogulų datavimo radiokarboniniu metodu rezultatai (D. Karmazienė, 2009)
Po trečiojo ciklo stebima 1,5 tūkst. metų pertrauka, kuomet pelk÷jimo procesai vyst÷si neintensyviai.
Suaktyv÷jimas

prasid÷jo

ankstyvajame

subatlantyje:

biogeninių

nuogulų

amžius

kinta

nuo

2,3 tūkst. metų iki 1,3 tūkst. metų. Ketvirtojo ciklo metu uždurp÷jo Agluonos žiedin÷ įdauba (21 m÷ginio
pa÷mimo vieta, 2300–1870 metų), Pasvalio mulda (5 m÷ginio pa÷mimo vieta, 1520–1350 metų).
Jauniausia datuota smegduob÷ aptikta Apaščios sl÷nyje (7 m÷ginio pa÷mimo vieta, 1355–1285 metų).
Radiokarboniniu metodu (14C) gauti biogeninių nuogulų datavimo rezultatai bei jų analiz÷ leidžia daryti
preliminarią išvadą, kad karstiniai procesai Biržų miesto teritorijoje v÷lyvuoju ledynmečiu ir holocene vyst÷si
netolygiai, cikliškai. Šio proceso netolygumo priežastis atskleisti būtini papildomi specialūs tyrimai.
Solifliukciniai dariniai – (s IV). Šių darinių ilgesnis ruožas driekiasi Apaščios muldos šlaito pap÷de kone
1 km ilgio ir 15–20 m, praplat÷damas iki 50 m pločio, trumpesnis – Agluonos muldos šlaito pap÷de –
350 m ilgio ir 50 m pločio. Solifliukciniai dariniai slūgso ant Baltijos posvit÷s morenos. Molio-sm÷lio-
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žvirgždo nuogulų su gargždo priemaiša sluoksnio storis – 1–1,5 m. Solifliukcinių darinių 60 cm storio
sluoksnis, slūgsantis tarp holoceno laikotarpio ežerinių nuos÷dų, aptiktas tarpugūbrinio klonio pakraštyje
(IV-IV' geol. pjūvis, 40044 gręž.).
Deliuvio nuogulos – (d IV) kartografuotos karstinių muldų, žiedinių įdaubų, Pažemio, Agluonos ir
Apaščios upių šlaituose. Deliuvio nuogulų litologin÷ sud÷tis tiesiogiai priklauso nuo šlaitą sudarančių
motininių nuogulų, o storis – nuo šlaito aukščio ir statumo. Viršutin÷se šlaito dalyse deliuvio nuogulos
siekia tik keliasdešimt centimetrų storį arba čia atsidengia šlaitą sudarančių nuogulų sluoksniai, tuo tarpu
šlaitų pap÷d÷se Pažemio upelio klonio ir Astravo muldos yra susikaupę ne mažiau nei 1,5 m blogai
išrūšiuoto molingo sm÷lio su žvirgždo-gargždo priemaiša. Deliuvio nuogulų sud÷tyje dažna organin÷s
medžiagos priemaiša – tai pagrindinis deliuvio skiriamasis bruožas nuo motininių nuogulų.
Karstiniai dariniai – (k IV). Savo kilme jie yra tapatūs kaip ir Viršutinio Nemuno svitos karstiniai
dariniai. Tai taip pat į smegduoges sukritusios ir sužliaugusios kvartero periodo nuogulos, slūgsančios ne
in situ. Holoceno metu susidariusių karstinių darinių storis yra ženkliai plonesnis nei Viršutinio Nemuno
svitos karstinių darinių – kinta nuo 0,5 m (41875 gręž.) iki 3,3 m (40645 gręž.).
Technogeniniai dariniai – (t IV). Nemažą Biržų miesto teritorijos dalį dengia plonesn÷ ar storesn÷
technogeninių darinių danga, kuri n÷ra tolygi. Technogeniniai dariniai kvartero geologiniame žem÷lapyje
pavaizduoti Biržų piliaviet÷s teritorijoje, miesto parke, stambesnių žemių kaupų, griovių, užpiltų
smegduobių

vietose.

Visur

kitur

kartografuotos

pirmin÷s

nuogulos,

o

geologiniuose

pjūviuose

technogeniniai dariniai pavaizduoti stulpeliu ties konkrečiu gręžiniu. Daugiausia technogeninio grunto
susikaup÷, plečiantis miestui, Agluonos ir Apaščios upių sl÷niuose, ypač užpilant paviršiaus daubas
(30 pav.). Pavyzdžiui, 46326 gręžinys Apaščios sl÷nyje pergręž÷ 4,7 m storio technogeninių darinių
sluoksnį, supiltą ant 4 m storio žemapelk÷s durpių. Biržų piliaviet÷je šių darinių storis skirtingas:
mažiausias – 0,4 m, didžiausias – 3,2 m, vidutinis storis – 2–2,5 m.

30 pav. 2,5 m storio technogeninių darinių sluoksnis
sluoksnis Agluonos salpinėje terasoje (833 prakasa)
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4.2. Litomorfogenetinis rajonavimas
Biržų miesto teritorija patenka į Mūšos–Nemun÷lio lygumos geomorfologinio rajono Biržų mikrorajoną
(Basalykas,

1965).

rajonavimo

žem÷lapyje,

smegduob÷tos

V÷lesnių

morenin÷s

metų

detalizuotame

1:400 000

patikslinus

mikrorajonų

ribas,

lygumos

mikrorajonu

(Guobyt÷,

Biržų

masteliu

Lietuvos

mikrorajonas
2000).

geomorfologinio

įvardijamas

Remiantis

tiriamojo

Lik÷nų
ploto

geomorfologija ir įvertinus paviršinių nuogulų bei visos kvartero dangos sud÷tį bei sandarą, Biržų miesto
teritorija suskirstyta į 27 litomorfogenetinius rajonus (24 pav., 4 graf. dok.). Kiekvienam iš rajonų
sudaryti tipiniai kvartero dangos pjūviai (31 ir 32 pav.).
1 rajonas. Tai didžiųjų: Saločių, Kalpoko, Pasvalio ir Pelkių karstinių muldų rajonas (2 graf. dok.). Visos
muldos orientuotos platumine kryptimi. Muldų dugnai, ypač Pelkių muldos, suvarpyti senų smegduobių.
Rajono specifika – ties vakariniu miesto teritorijos pakraščiu Saločių muldos areale aptinkama karstinių
įslūgų sankaupa (7 pav.), o tarp Pasvalio ir Pelkių muldų kartografuota daug jaunų piltuvo pavidalo su
stačiais šlaitais smegduobių (11 pav., a). Išskirtin÷ yra didžioji smegduob÷ (11 pav., b, c). Horizontaliai
ištęsto ovalo formos, 90 m ilgio ir 40 m pločio plokščiadugn÷ smegduob÷ yra 4 m gylio. Dugno rytiniame
gale stebima koncentrin÷ praduba – tai antrinių karstinių procesų rezultatas. Muldas supančio moreninio
paviršiaus absoliučiojo aukščio atžymos yra 55–59 m, muldų pelk÷tų duburių – 50–51 m, o atskirų
smegduobių dugnų – iki 47 m. Rajono kvartero darinių storis kaitus, vidutinis – 8 m (31 pav., 1 pjūvis).
Palyginimui, Pasvalio muldoje kvartero nuogulų storis – 6,75 m (41886 gręž.), senoje smegduob÷je,
esančioje

Pelkių

muldoje,

pragręžta

19,3 m

storio

karstinių

nuogulų

(41876

gręž.),

dviguboje

smegduob÷je – 5 m, o plato virš muldų storis kinta nuo 6 m iki 11 m. Kvartero nuogulų pjūvyje dominuoja
Baltijos ir Medininkų posvičių dariniai. Nuogulų absoliučiojo amžiaus datavimai OSL metodu leido pagrįstai
suskaidyti kvartero nuogulų storymę, išskiriant Medininkų posvitę. Šios posvit÷s limnoglacialin÷s nuos÷dos
slūgso iš karto po Baltijos amžiaus morena. Daugelis prakasų, aprašytų 2007 metais Biržų mieste įrengiant
naują nuotekų sistemą, leido nustatyti Medininkų posvit÷s limnoglacialinių nuos÷dų paplitimo ribas. Plotuose
tarp muldų paviršiuje slūgso Baltijos posvit÷s moreninis priesm÷lis ir priemolis. Morenos storis – 1,5–3 m.
Muldų duburiai užpildyti limnoglacialin÷mis 1–2 m storio nuos÷domis ir holoceno amžiaus limnin÷mis bei
biogenin÷mis nuogulomis – durpių storis – 2–4 m. Baltiškąją moreną dažniausiai asluoja Medininkų posvit÷s
4–5 m storio limnoglacialin÷s prieledynin÷s nuos÷dos iš smulkučio sm÷lio. Giliau slūgso tos pačios posvit÷s
fliuvioglacialin÷s nuogulos – 4 m storio įvairus sm÷lis ir 2–3 m storio morena.
2 rajonas. Tai šiaur÷s vakarin÷ miesto teritorijos iki Širv÷nos ežero dalis. Šio rajono ribose formavosi
Šlepščių smegduobių laukai, Rinkuškių mulda, du karstiniai kloniai bei nemažai senų, dažniausiai
uždurp÷jusių smegduobių. Rajono paviršiaus skiriamasis bruožas – visų karstinių formų ilgosios ašys
išsid÷sčiusios meridianine arba submeridianine kryptimis. Reljefo absoliutusis aukštis kinta tarp 55–57 m,
bet d÷l karstinių formų vietov÷je paviršius atrodo pseudobanguotas. Kvartero nuogulų storis šiame plote
yra kaitus, vidutiniškai 10 m, pokvarterinio reljefo įr÷žiuose – 20 m (31 pav., 2 pjūvis). Šiame rajone
40041 gręžiniu pergręžta storiausią darbų plote kvartero nuogulų dangą. Reljefe matomas 2,5 m aukščio
muldos šlaitas atsikartoja gilesniuose sluoksniuose. Kvartero storym÷s sandaroje fiksuojamas nuogulų
pakopiškumas siejamas su karstinių muldų susidarymu. Kvartero nuogulų pjūvyje išskirtos Baltijos,
Nemuno ir Medininkų ledynų nuogulos. Rajono paviršius sudarytas iš 2–3 m, pavieniais atvejais – 6 m
storio Baltijos posvit÷s glacialinių nuogulų (40041 gręž.). Limnoglacialinių nuos÷dų paplitimo vietose
greta Šlepščių smegduobių laukų pergręžta Baltijos posvit÷s aleuritingų nuos÷dų storym÷ siekia 5 m
(43217 gręž.). Paviršinių holoceno amžiaus limninių ir biogeninių nuogulų storis vietomis – viršija
2 metrus. Po Baltijos posvit÷s nuogulomis slūgso Viršutinio Nemuno ledyno 5–6 m storio glacialiniai
dariniai, asluojami 4–5 m storio Medininkų posvit÷s nuogulų. Žemaitijos posvit÷s fliuvioglacialin÷s kilm÷s
įvairus sm÷lis užpildo 7 m gylio pokvarterinio paviršiaus įr÷žius.
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31 pav. 1–
1–14 litomorfogenetinių rajonų tipiniai kvartero dangos pjūviai
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32 pav. 15
15–27 litomorfogenetinių rajonų tipiniai kvartero dangos pjūviai
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3 rajonas – šiauriau Širv÷nos glaciodepresijos plytinti morenin÷ lyguma. Skiriamoji riba ryški: iš vienos
pus÷s 2-as litomorfogenetinis rajonas su stambiomis meridianin÷s ir submeridianin÷s tįsos karstin÷mis
muldomis bei Šlepščių smegduobių laukais, iš kitos – Astravo mulda. Lyguma plokščia su retomis
pavien÷mis senomis smegduob÷mis. Rajono absoliučiojo aukščio atžymos nuo 58 m sumaž÷ja iki 53 m
ties Širv÷nos ežeru. Paviršių paįvairina 2,5 m santykinio aukščio fliuvioglacialin÷s kilm÷s keimas bei reti
smulkūs ir l÷kšti pažem÷jimai, užpildyti plonu 0,8–1 m, rečiau kur – 1,2 m, storio ežerinių nuos÷dų
sluoksniu. Kvartero nuogulų pjūvyje skiriamos keturių – nuo Baltijos iki Žemaitijos –

ledynų paliktos

nuogulos, kurių storis rajone kinta nuo 7 m iki 19 m (31 pav., 3 pjūvis). Nuogulų viršutinę dalį sudaro 24 m storio baltiškoji morena, po ja slūgso kitos 3–5 m storio Viršutinio Nemuno svitos glacialin÷s
nuogulos. Šioje morenoje nereti prekvartero uolienų luistai. Žemiau, po Viršutinio Nemuno svitos
morena, aptinkama Medininkų posvit÷s 3 m storio morena ir 9 m storio Žemaitijos ledyno glacigeniniai
dariniai.
4 rajonas. Rajono ribos sutampa su Širv÷nos glaciodepresijos ribomis. Aukščio skirtumas tarp
glaciodepresijos dugno ir jos pakraščių yra 5–6 m. Prieš daugiau kaip 400 metų suformuotas pirmas
Lietuvoje dirbtinis vandens telkinys – Širv÷nos ežeras užliejo didžiąją glaciodepresijos dalį. Dabartinio
Širv÷nos ežero vandens lygis yra 50,4 m (2008 metų duomenimis). Vandens telkinį juosia užž÷lęs
pelk÷jantis apyežeris. Virš dabartinio ežero vandens lygio jis iškilęs 20–30 cm. D÷l kintančio vandens
lygio, ežero bangavimo ir priekrantinių srovių apyežeris n÷ra galutinai susiformavęs, o tebesivysto iki šiol.
Aukščiausios Širv÷nos glaciodepresijos paviršiaus absoliučiojo aukščio atžymos yra 53–52 m. Šiame
lygyje ežero šiaurin÷je dalyje plyti terasuota limnoglacialin÷ lyguma, suklota iš aleuritingų nuos÷dų.
Didesn÷je glaciodepresijos dalyje kartografuotas limnoglacialinis ir limninis reljefas. Ežero pietin÷je
pakrant÷je 41889 gręžinys pergręž÷ kone 3 m limnoglacialinių nuos÷dų storymę, kurių viršutin÷je dalyje
aptikta sm÷lingos, giliau – aleuritingos nuos÷dos, slūgsančios ant prekvartero uolienų. Neretai 51–52 m
absoliučiojo aukščio glaciodepresijos paviršius neturi akumuliacinių nuos÷dų dangos ir paviršiuje
betarpiškai atsidengia Baltijos amžiaus morena. Moreninis reljefas aptiktas glaciodepresijos rytin÷je ir
centrin÷je dalyse, kur kaip pavien÷s salos ar salų grup÷ iškyla virš ežero. Pirminis buvęs aukštesnis
moreninis reljefas limnoglacialin÷s abrazijos buvo

pažemintas. Ežero šiauriniame krante dabartiniame

reljefe išliko abrazinis šlaitas. Kvartero nuogulų storis – 3–5 m (31 pav., 4 pjūvis). Po paviršin÷mis
limnin÷s (0,8–1,2 m storio) ar limnoglacialin÷s (1,5–3 m storio) kilm÷s nuos÷domis aptinkama Baltijos
posvit÷s 1–2 m storio morena, slūgsanti ant senesnių Viršutinio Nemuno ledyno 3 m storio glacialinių
nuogulų.
5 rajonas apima kartu dvi stambias karstines formas – Astravo muldą ir Apaščios žiedinę įdaubą.
Apaščios įdauba, kaip atskira forma, susiformavo Astravo muldoje. Abiejų karstinių formų kontūrai
ryškūs, ribojami aiškių šlaitų. Skirtumas tarp supančio moreninio reljefo ir muldos bei įdaubos dugno yra
4–5 m, dugno abs. a. – 47–48 metrai. Smegduob÷s senos, išsim÷čiusios grupel÷mis arba pavieniui, bet
išsid÷sčiusios viena kryptimi. Muldos ir įdaubos duburiai užpildyti ne plonesn÷mis nei 1,5–2 m storio
biogenin÷mis nuogulomis arba limnin÷mis nuos÷domis. Rajoną dengia plona – 5 m storio – kvartero
nuogulų danga, palikta dviejų ledynų (31 pav., 5 pjūvis). Paviršines nuogulas, be reljefo pažem÷jimuose
holoceno laikotarpiu susikaupusių durpių, sapropelingų ir aleuritingų nuos÷dų, sudaro 3–4 m storio
Baltijos posvit÷s morena, kurią asluoja senesn÷ Viršutinio Nemuno svitos 1–3 m storio morena.
6 rajonas. Šiauriau Širv÷nos ežero plyti morenin÷ lyguma, suraižyta karstinių sl÷nių. Sl÷nių išsid÷stymas
primena blokinį vaizdą – karstiniai sl÷niai driekiasi laužytų linijų pavidalu (9 pav.). Vyraujanti kryptis – šiaur÷spietų, o nuo jos į rytus ir į vakarus atsišakoja aklinos sl÷nio atkarpos. Viena atšaka jungia karstinių sl÷nių
lauką su Apaščios žiedine įdauba. Vyraujantis karstinių sl÷nių plotis – 20 m. Sl÷niai sausi, užpildyti ežerin÷s
kilm÷s nuos÷domis, tod÷l į moreninį paviršių įsir÷žę labai negiliai – 0,5–0,7 m. Smegduob÷s senos, dažniausiai
formavosi karstinių sl÷nių persilaužimų vietose. Rajoną dengia 7–12 m storio kvartero nuogulų danga, kurios
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viršutin÷ dalis – 3–4 m storio Baltijos posvit÷s morena (31 pav., 6 pjūvis). Po ja slūgso Viršutinio Nemuno
svitos 2–3 m storio glacialin÷s nuogulos, asluojamos Medininkų ledyno 1–5 m storio morenos.
7 rajonas. Jam priskirta fliuvioglacialin÷ lyguma, kurios tik dalis patenka

į kartografuotą teritoriją.

Lyguma silpnai banguota (abs. aukštis – 55–57 m), nuolaidi Pažemio upelio link, o kelios kalvel÷s ir
smegduob÷s bei žiedin÷ įdauba tik sustiprina banguotumo įspūdį. Kvartero nuogulų storis – 2–7 m
(31 pav., 7 pjūvis). Paviršių dengia 1–4 m storio Baltijos posvit÷s fliuvioglacialin÷s kilm÷s smulkus
sm÷lis. Po sm÷liu vietomis slūgso vienaamž÷s morenin÷s nuogulos, bet dažniau aptinkama Medininkų
posvit÷s limnoglacialin÷s kilm÷s nuos÷dos – 2–3 m storio aleuritingas sm÷lis, slūgsantis ant prekvartero
uolienų.
8 rajonas apima moreninio reljefo plotą į vakarus nuo Agluonos up÷s, piečiau Širv÷nos ežero. Itin ryški
paviršinių reljefo formų – muldų, smegduobių, protakų, užpildytų fliuvioglacialin÷mis nuogulomis,
išsid÷stymo

submeridianin÷

kryptis.

Stebimas

šių

reljefo

formų

išsid÷stymo

krypčių

kryžminis

susikirtimas: vyraujančią ŠV-PR kryptį kartais kerta ŠR-PV kryptis. Rajone kartografuotos Kudirkos ir
Vabalninko muldos su giliais uždurp÷jusiais duburiais bei stambi Laisv÷s mulda. Rajone gausu karstinių
formų, jos retesn÷s šiaur÷s rytin÷je dalyje, čia iškyla kelios morenin÷s kalvos. Reljefo absoliučiojo aukščio
atžymos morenin÷se kalvose siekia iki 59,5 m, o karstin÷s kilm÷s duburiuose sumaž÷ja iki 51 m. Rajono
kvartero nuogulų storis – 8 m, o šiaur÷s rytin÷je dalyje – 19 m (31 pav., 8 pjūvis). Paviršių sudaro
Baltijos posvit÷s 3 m storio morenin÷s bei 1–2 m storio tos pačios posvit÷s fliuvioglacialin÷s nuogulos.
Karstines formas užpildančių holoceno amžiaus limninių nuos÷dų ir biogeninių nuogulų storis – virš 2 m.
Po Baltijos morena dažniau slūgso Medininkų posvit÷s akvaglacialiniai dariniai (vidutiniškai 4 m storio) nei
Viršutinio Nemuno svitos (vidutiniškai 3 m storio) nuogulos. Rytin÷je rajono dalyje po Viršutinio Nemuno
ledyno nuogulomis aptinkama stora 8 m storio Medininkų posvit÷s morena, kurią asluoja 4 m storio
Žemaitijos posvit÷s morenin÷s nuogulos.
9 rajonas. Agluonos up÷s sl÷nio kaire puse nusidriekusios sm÷lingos lygumos ruožas išskirtas į atskirą
rajoną. Fliuvioglacialin÷ lyguma nuolaidi up÷s sl÷nio link, absoliutusis aukštis – 55 m, kiek aukštesn÷
pietin÷ dalis – 58 m. Plokščios lygumos paviršių paįvairina viena kita, iškilusi iki 2,5 m santykinio aukščio,
morenin÷ kalvel÷. Ties Agluonos sl÷niu paviršiuje kartografuoti limnoglacialin÷s lygumos ploteliai, o
vietomis d÷l fliuvioglacialin÷s erozijos atsidengia morenin÷ lyguma (abs. a. 54 m). Kvartero nuogulų
storis rajono ribose yra 10 m (31 pav., 9 pjūvis). Paviršin÷s nuogulos – Baltijos posvit÷s fliuvioglacialin÷s
kilm÷s smulkus sm÷lis, jo vidutinis storis – 1,5–3,5 m, rečiau limnoglacialin÷s kilm÷s aleuritingas sm÷lis
(storis – 1–2 m) arba morenin÷s nuogulos (storis – 2–4 m). Po Baltijos posvit÷s nuogulomis slūgso
Viršutinio Nemuno amžiaus 1-2 m storio limnoglacialin÷s nuos÷dos arba senesn÷ tokio paties storio
morena. Viršutinio Nemuno svitos darinius asluoja Medininkų posvit÷s fliuvioglacialin÷s (4–5 m storio) ir
glacialin÷s (1–3 m storio) nuogulos, slūgsančios ant prekvartero uolienų, rečiau – ant Žemaitijos posvit÷s
fliuvioglacialinių nuogulų.
10 rajonas. Šiam rajonui priklauso Agluonos up÷s sl÷nis, išskyrus atkarpą, kuri patenka į Agluonos
muldą. Rajono ribose meridianin÷s krypties sl÷nis tiesus, be ryškesnių meandravimo požymių. Sl÷nio
gylis – 6–8 m, plotis – 50–170 m, jis išgraužtas Viršutinio Nemuno ir Medininkų ledynų dariniuose.
Vyraujantis kvartero nuogulų storis – 5 m, o atkarpose, kur Agluonos sl÷nis sutampa su paleoįr÷žiu –
storis ne mažesnis nei 10 m (31 pav., 10 pjūvis). Sl÷nyje kartografuotos II-oji ir I-oji viršsalpin÷s terasos
bei du salpin÷s terasos lygiai. II-oji viršsalpin÷ terasa išlikusi fragmentiškai, dažniau dešin÷je sl÷nio
pus÷je. Terasos nuogulos – įvairaus rupumo sm÷lis ir molingas sm÷lis. Aliuvio storis – 1,5–2 m,
dažniausiai slūgso ant Viršutinio Nemuno svitos 1,5–2,5 m storio morenos, po kuria aptinkama 2,5 m
storio Medininkų posvit÷s morena. Agluonos vaga atkarpoje iki Agluonos muldos šiek tiek meandruoja, tai
priart÷dama, tai nutoldama nuo sl÷nio šlaito, tod÷l I-oji viršsalpin÷ terasa suklota tai vienoje, tai kitoje
vagos pus÷je. Šios terasos aliuvis – tai daugiausia smulkus ir smulkutis arba aleuritingas sm÷lis, kurio
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storis – 1,2–1,5 m, slūgso ant Viršutinio Nemuno svitos arba Baltijos posvit÷s morenų. Abipus Agluonos
vagos išplitusi fragmentiškai 5–50 m pločio aukštesnioji salpin÷ terasa, sudaryta iš smulkučio ir
aleuritingo-molingo sm÷lio arba sm÷lio su organin÷s medžiagos priemaiša, kurios storis – 1,5 m. Palei up÷s
vagą beveik nenutrūkstančiu ruožu tęsiasi žemesnioji salpa. Jos aliuvis – sm÷lis su organin÷s medžiagos
priemaiša, kurio storis – 1,5–2 m. Up÷s vagoje klostomas vaginis aliuvis – 0,5–0,7 m, rečiau 1,0 m storio
įvairaus rupumo sm÷lis. Paleoįr÷žiai užpildyti Žemaitijos posvit÷s fliuvioglacialin÷mis nuogulomis.
11 rajonas apima dešiniojo Agluonos pasl÷nio 55-56 m absoliučiojo aukščio ruožą, kurį sudaro plokščia
fliuvioglacialin÷ lyguma. Pačiame šiaurin÷s rajono dalies paviršiuje d÷l fliuvioglacialin÷s erozijos
atsidengia morenin÷s nuogulos. Rajono kvartero nuogulų storis – 7–13 m (31 pav., 11 pjūvis). Paviršin÷s
nuogulos – 2,5 m storio sm÷lis su žvirgždu slūgso ant Baltijos posvit÷s moreninių (storis – 1,5 m) arba
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinių nuogulų (storis – 2 m), kurias asluoja Medininkų posvit÷s 4–
6 m storio akvaglacialiniai dariniai. Žemiau aptiktos Žemaitijos posvit÷s 2–5 m storio glacigenin÷s
nuogulos užpildo pokvartero paviršiaus daubas. Karstin÷s formos rajone retos.
12 rajonas. Tai ištįsęs iš šiaur÷s į pietus Agluonos ir Apaščios upių tarpupis. L÷kštos moreninio reljefo
bangos atkartoja rajono šiaur÷s-pietų tįsą. Pokvarteriniame paviršiuje šiaur÷s-pietų kryptimi tarpupio
viduriu

besitęsianti 7–10 m aukščio pakiluma tik nežymiai atsikartoja rajono paviršiaus reljefe.

Absoliučiojo aukščio atžymos – 58 m, pakilumose – 60 m, ties Širv÷nos ežeru – 55 m. Kaitus kvartero
nuogulų storis atsispindi šio rajono tipiniame kvartero dangos pjūvyje: pokvarterinio paviršiaus
pakilumose tesiekia 3 m, pakilumos pašlait÷se – 10–13 m (31 pav., 12 pjūvis). Rajono paviršius
sudarytas iš 2–3 m storio Baltijos posvit÷s morenos, kuri dažniausiai slūgso ant Viršutinio Nemuno
amžiaus 1–4 m storio akvaglacialinių nuogulų, o pokvarterinio paviršiaus pakilumose – ant prekvartero
uolienų. Giliau, t. y. po Viršutinio Nemuno svitos nuogulomis, slūgso Medininkų (2–5 m storio) ir
Žemaitijos (2 m storio) posvičių dariniai.
13 rajonas. Rajono ribos apima Apaščios karstin÷s muldos kairiąją, prisišliejusią prie up÷s sl÷nio, pusę.
Reljefo absoliučiojo aukščio atžymos – 57–56 m, pelk÷tuose duburiuose jos sumaž÷ja iki 54–52 m.
Muldos įslūgimo gylis – 3 m, jos šlaitai nevienodai išreikšti depresijos perimetre. Ryškiau reljefe išreikštas
vakarinis 1 m aukščio muldos šlaitas. Apaščios karstin÷ mulda susidar÷ per keletą nevienalaikių įslūgimo
etapų, nes aerofotonuotraukose matomos kelių praslūgimų pakopos. Rajono ribose gausūs l÷kšti
pažem÷jimai yra ne kas kita kaip senųjų smegduobių, kurių ertm÷s buvo užpildytos ežerin÷mis
nuos÷domis ar uždurp÷jusios, palikuonys. Kvartero nuogulų storis yra 5 m, pokvarterinio paviršiaus
įr÷žiuose ir daubose – 11–14 m (31 pav., 13 pjūvis). Nedidelio ploto rajono paviršius pasižymi tiek
genetine, tiek litologine įvairove. Vyrauja prieledynin÷s ir holoceno laikotarpio ežerin÷s kilm÷s nuos÷dos.
Didžiąją rajono paviršiaus dalį dengia 2 m storio Baltijos posvit÷s limnoglacialin÷s kilm÷s sm÷lingosaleuritingos nuos÷dos ir holoceno laikotarpio 1,0–1,5 m storio ežerin÷s nuos÷dos, gausiai prisotintos
organine medžiaga, o muldos duburiai užpildyti durp÷mis, kurių storis – 4 m (46326 gręž.). Paviršines
nuogulas asluoja Viršutinio Nemuno svitos 2–3 m storio glacigeniniai dariniai, slūgsantys ant Medininkų
posvit÷s morenos arba ant prekvartero uolienų. Pokvarterinio paviršiaus 3–7 m gylio įr÷žiai ir daubos
užpildytos Žemaitijos posvit÷s fliuvioglacialin÷mis nuogulomis.
14 rajonas apima Apaščios up÷s sl÷nį iki Širv÷nos ežero. Sl÷nio atkarpa šiauriau ežero priklauso 5-ąjam –
Apaščios įdaubos ir Astravo muldos – rajonui. Apaščios up÷, atitek÷jusi iki Kilučių žiedin÷s įdaubos, pasisuka
daugiau nei 90 ° kampu. Pakeitusi tek÷jimo kryptį, up÷ išvingiuoja 500 m skersmens meandrą. 1967 metų
aerofotonuotraukoje, dar iki Kilučių ežero vandens lygio pak÷limo, puikiai matomas staigus up÷s vagos
posūkis ir kilpa. V÷liau up÷, pratek÷dama Kilučių ežerą, tur÷jo dar bent kartą keisti savo kryptį, o toliau iki
Širv÷nos ežero teka tiesiai iš pietų į šiaurę. Sl÷nis 6–7 m gylio, Apaščios muldos ribose gylis – 4–5 m, plotis
nuo 40–60 m padid÷ja iki 150 m. Sl÷nis įsigraužęs į Medininkų ledyno moreną. Rajono kvartero nuogulų
storis – 3–5 m (31 pav., 14 pjūvis). Aukščiausioji II-oji viršsalpin÷ terasa dažniau aptinkama dešin÷je sl÷nio
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pus÷je, jos plotis kinta nuo visiškai siaurų 5 m pločio aikštelių iki 60 m. Antros terasos 1,2–1,5 m storio
aliuvis, daugiausia aleuritingas-molingas sm÷lis, slūgso ant Viršutinio Nemuno svitos plono (1,5 m storio)
morenos sluoksnio. I-osios viršsalpin÷s terasos siauresni (15 m) ir platesni (30–40 m pločio) ruoželiai
dažniausiai akumuliuoti iš 1–1,5 m storio aleuritingo sm÷lio sąnašų, slūgsančių taip pat ant Viršutinio
Nemuno ledyno morenos. Aukštesnioji – 10–30 m pločio – bei žemesnioji – 5–15 m pločio, up÷s
vingiuose išplat÷janti iki 30 m – salpin÷s terasos išplitusios abipus vagos. Jų aliuvis dažniausiai – 1–2 m
storio aleuritingas-molingas sm÷lis ir sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša, nugulęs ant Medininkų
posvit÷s 1,5–2,5 m storio morenos. Įprastai Medininkų morena slūgso ant prekvartero uolienų, bet
kartais po ja aptinkama 1–2 m storio glacialin÷s Žemaitijos posvit÷s nuogulos.
15 rajonas išskirtas kaip savarankiškas d÷l skirtingo kvartero nuogulų storio ir sandaros. Rajonas apima
Apaščios karstin÷s

muldos dešiniąją pusę. Reljefo absoliučiojo aukščio atžymos – 54–56 m, karstin÷s

kilm÷s pažem÷jimuose – 52 m. Rajonui būdinga plona – 3 m storio kvartero nuogulų danga, ji storesn÷
prekvartero daubose – 7 m (32 pav., 15 pjūvis). Paviršines nuogulas daugiausia sudaro Baltijos posvit÷s
limnoglacialin÷s prieledynin÷s – 2,5 m storio smulkutis sm÷lis arba aleuritas, ir tokio paties storio
holoceno laikotarpio limnin÷s nuos÷dos – taip pat smulkutis sm÷lis ir aleuritas, prisotinti organine
medžiaga. Uždurp÷jusiuose pažem÷jimuose durpių storis – 2 m. Šios limnoglacialin÷s ir limnin÷s
nuos÷dos bei biogenin÷s nuogulos kaup÷si ant plonos (1–1,5 m storio) Baltijos posvit÷s morenos, kuri
paviršiuje atsidengia šiaurin÷je rajono dalyje. Vietomis rajono paviršiuje atsidengia 1,5–2 m storio
morenin÷s nuogulos, paveiktos limnoglacialin÷s abrazijos. Baltijos posvit÷s nuogulos dažniausiai slūgso
ant prekvartero uolienų arba asluojamos v÷lesnio – Viršutinio Nemuno – edyno paliktų 3 m storio
glacigeninių darinių. Medininkų posvit÷s fliuvioglacialin÷s ir glacialin÷s nuogulos užpildo negilias (3 m
gylio) prekvartero daubas. Rajone kartografuota visa eil÷ senų smegduobių, virtusių l÷kštais 0,5–0,7 m
gylio pažem÷jimais, užpildytais ežerin÷s kilm÷s nuos÷domis.
16 rajonas apima plokščią moreninę lygumą. Rajono kontūrai aiškūs: iš šiaurin÷s pus÷s riboja Širv÷nos
glaciodepresija, iš vakarų – Apaščios mulda, už pietin÷s ir rytin÷s ribos prasideda gūbriškų bangų ir
tarpugūbrinių klonių reljefas. Rytiniu rajono pakraščiu besidriekiantis l÷kštas fliuvioglacialinio srauto
klonis įsilieja į Širv÷nos glaciodepresiją. Negilūs ir l÷kšti lygumos pažem÷jimai užpildyti poledynmetyje
telkšojusių trumpaamžių ežerų nuos÷domis iš aleuritingo, dažnai molingo, sm÷lio, kurio storis retai viršija
1–1,2 m. Dalis limnin÷s kilm÷s pažem÷jimų yra uždurp÷ję. Morenin÷s lygumos absoliutusis aukštis –
56 m, nežymių pakilumų – 58 m, o

pažem÷jimai, užpildyti holoceno laikotarpio nuos÷domis, yra 52–

53 m absoliučiajame aukštyje. Rajonui būdinga plona, palikta dviejų ledynų, 2–7 m storio kvartero
nuogulų danga (32 pav., 16 pjūvis). Paviršių formuojanti 2–4 m storio Baltijos posvit÷s morena dažnai
slūgso ant prekvartero uolienų arba po ja aptinkama Viršutinio Nemuno svitos 3 m storio glacialin÷s
nuogulos, neretai su prekvartero uolienų luistais. Karstin÷s formos rajone gana retos.
17 rajonas. Į rytus ir į pietus, tuoj pat už kartografuotos Biržų miesto teritorijos ribų, prasideda tipiškas
moreninių gūbriškų bangų ir tarpugūbrinių klonių, orientuotų šiaur÷s-pietų kryptimi, reljefas. 17 rajonas
apima tik gūbrių vakarines pašlaites. Moreninio reljefo absoliutusis aukštis – 57–58 m, žemesn÷ yra
rajono šiaurin÷ dalis – 52–53 m. Šiaurin÷je rajono dalyje senos smegduob÷s aptinkamos grupel÷mis,
kitur jos pavien÷s ir retos. Smegduob÷s užpildytos daugiausia sapropelingu sm÷liu arba sm÷liu su
organin÷s medžiagos priemaiša. Negiliuose ir l÷kštuose paviršiaus pažem÷jimuose susikaupusios
nedidelio storio (1–1,2 m) ežerin÷s kilm÷s nuos÷dos, dažniausiai aleuritingas-molingas sm÷lis. Kvartero
nuogulų danga plona, vietomis tesudaro 1,5 m, pokvarterinio paviršiaus daubose ir įr÷žiuose – 10 metrų
storio (32 pav., 17 pjūvis). Paviršin÷s nuogulos – 1,5–5 m storio Baltijos posvit÷s morena – slūgso ant
prekvartero uolienų, o pokvartero daubose ją asluoja Viršutinio Nemuno ledyno 2 m storio morena. Po ja
giliau slūgso Medininkų ir Žemaitijos posvičių 2–3 m storio morenin÷s nuogulos, neretai su sm÷lio
intarpais ir lęšiais.
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18 rajonas apima į kartografuotą plotą patenkantį Pažemio upelio klonio dešin÷s pus÷s fragmentą.
Klonio kilm÷ poligenetin÷, t. y. upelio klonį išgrauž÷ tekantys nuo ledyno tirpsmo vandenys, bet tolimesn÷
klonio raida neatsiejama ir nuo karstinių procesų. Darbų ploto ribose Pažemio upelio klonio gylis – 12,5 m
(gylis iki upelio vagos – 8 m). Klonio šlaitas terasuotas, t. y. nuo klonio viršaus šlaitas leidžiasi
pakopomis. Žemesniųjų šlaito pakopų susidarymą tiesiogiai įtakojo karstiniai procesai. Pažemio upelio
šlaituose ir sl÷nio dugne gausu smegduobių. Smegduob÷s senos, dažnai uždurp÷jusios. Kvartero nuogulų
storis šiame rajone – 4–7 m (32 pav., 18 pjūvis). Didesn÷je klonio šlaitų dalyje Baltijos ledyno nuogulos
išplautos tek÷jusių kloniu ledyno tirpsmo vandenų, tod÷l paviršiuje atsidengia Viršutinio Nemuno svitos 34 m storio morena. Giliau po ja slūgso 3 m storio Medininkų posvit÷s moren÷s nuogulos. Klonio dugne
plyti žemapelk÷, kurioje durpių daugiau nei 4 metrai.
19 rajonas įsiterpęs tarp dviejų stambių geomorfologinių formų – Pažemio upelio klonio ir Agluonos
žiedin÷s įdaubos. Paviršius – plokščia, vietomis silpnai banguota morenin÷ lyguma plytinti 57–59 m
absoliučiajame aukštyje. Negiliuose moreninio reljefo pažem÷jimuose suklostytos limnin÷s nuos÷dos.
Rajone greta Plento gatv÷s kartografuotos dvi žiedin÷s įdaubos, šiaurin÷je įdauboje kaup÷si aukštapelk÷s,
pietin÷je – žemapelk÷s tipo durp÷s. 1967 metų aerofotonuotraukoje matyti, kad tuomet dar egzistavo
natūrali aukštapelk÷, kuri šiuo metu yra gerokai suniokota, nes į pelkę buvo vežamos ir pilamos
medienos apdirbimo gamybos atliekos. Žiedin÷s įdaubos panašaus dydžio, skersmuo – 150–250 m,
įdaubų gylis – 12–17 m. Įdaubą, kurioje kaup÷si aukštapelk÷s durp÷s, juosia status 1,5–2 m aukščio
šlaitas. Antroji įdauba reljefe – l÷kštas 1–1,5 m gylio pažem÷jimas. Piečiau žiedinių įdaubų rajono
paviršiuje gausu mažesnių (15–20 m) ir didesnių (30 m skersmens) senų smegduobių, išsid÷sčiusių
virtin÷mis. Daugelis smegduobių virtusios l÷kštais, nuo 0,5–0,7 m iki 1 m gylio, limniniais, dažnai
pelk÷tais pažem÷jimais. Kvartero nuogulų storis kaitus – 3–10 m (32 pav., 19 pjūvis). Paviršin÷s
nuogulos – Baltijos posvit÷s 2 m storio morena, o pažem÷jimai užpildyti ežerin÷s kilm÷s nuos÷domis.
Juose daugiausia suklostytas 1–1,5 m storio molingas-sm÷lingas aleurito sluoksnis. Tiek aukštapelk÷je,
tiek žemapelk÷je susikaupę po 5 m durpių storymių, o nenustatyto tipo pelkut÷se durpių sluoksnio
storis – 0,5–1,5 m. Po Baltijos morena aptinkama 1–5 m storio Viršutinio Nemuno ledyno morena, kuri
slūgso ant prekvartero uolienų, o pokvarterinio paviršiaus pažem÷jimuose ją asluoja 3 m storio Medininkų
posvit÷s glacigenin÷s nuogulos.
20 rajonas apima dvi stambias, tarpusavyje susiliečiančias kraštais, karstin÷s kilm÷s formas – Agluonos
žiedinę įdaubą ir Agluonos muldą. Agluonos sl÷nio atkarpa taip pat priklauso šiam rajonui, nes šios sl÷nio
atkarpos raida neatsiejama nuo žiedin÷s įdaubos ir muldos susidarymo –įslūgo didel÷ teritorija, kartu
apr÷pdama ir Agluonos sl÷nį. Aukštesnioji ir žemesnioji salpin÷s terasos klost÷si jau susiformavus
muldai – tą liudija up÷s tek÷jimo kryptis, meandravimas ir salpinių terasų plotis. Agluonos žiedin÷s
įdaubos gylis – 17 m, o skirtumas tarp žiedinę įdaubą supančio reljefo ir dabartinio įdaubos dugno
paviršiaus – 4,5 m, įdaubos skersmuo – 600 m. Plane įdauba yra taisyklingos apvalios formos, juosiama
2–4 m aukščio šlaito. Dabartinis Agluonos žiedin÷s įdaubos paviršius – užaugęs žoline augmenija ežeras,
kuriame prasid÷jo intensyvūs pelk÷jimo procesai. Agluonos mulda, lyginant su aplinkiniu reljefu, įslūgusi
2–3 m, šlaitai l÷kšti, nevienodai išreikšti depresijos perimetre. Įslūgus žem÷s paviršiui ir susiformavus
muldai, jos dugną poledynmečio ir holoceno laikotarpiu s÷m÷ vanduo. Basein÷liuose kaup÷si nuos÷dos,
kurios, ištek÷jus vandeniui, dabar formuoja muldos dugno paviršių. Žemiausios muldos dugno dubumos
užpelk÷jo, jose kaup÷si durp÷s. Agluonos up÷, kirsdama žiedinę įdaubą ir muldą, keturis kartus keičia
savo tek÷jimo kryptį. Suklosčiusi plačią aukštesniąją salpinę terasą, po to up÷s vaga išvingiuoja daug
smulkių meandrų. Rajono kvartero nuogulų storis – 9–12 m (32 pav., 20 pjūvis). Kadangi dabartinį
muldos paviršių daugiausia formavo poledynmečiu ir holoceno laikotarpiu tiek pasitvenkę, tiek tekantys
vandenys, tod÷l rajono paviršin÷s nuogulos daugiausia yra limnin÷s ir fliuvialin÷s kilm÷s. Šias 1–1,5 m
storio nuogulas Agluonos muldoje asluoja Baltijos posvit÷s 1,5–2 m storio morena arba Viršutinio
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Nemuno svitos limnoglacialin÷s 4–5 m storio sm÷lingos nuos÷dos ir 3 m storio glacialin÷s nuogulos. Giliau
slūgso Medininkų ir Žemaitijos posvičių akvaglacialin÷s nuogulos. Jų bendras storis – 5 metrai. Į Agluonos
žiedinę įdaubą įslūgusios ar sukritusios įvairaus amžiaus ir genez÷s nuogulos, slūgsančios ne in situ,
įvardijamos kaip Viršutinio Nemuno amžiaus karstiniai dariniai. Jų storis Agluonos žiedin÷je įdauboje –
9 m. Susiformavus Agluonos žiedinei įdaubai, jos duburyje virš karstinių darinių tyvuliavo vandens
baseinas, kuriame ir šiuo metu tebesikaupia ežerin÷s nuos÷dos. Įdaubos pietrytinis pakraštys uždurp÷jęs,
čia susikaup÷ 1,5 m storio žemapelk÷s durpių.
21 rajonas. Tai plokščia, su pavien÷mis pakilumomis, limnoglacialin÷ lyguma, kurios paviršiaus
absoliutusis aukštis yra 56–58 m. Pakilumose reljefas išauga iki 60 m. Stambesn÷s pakilumos yra 700 m
ilgio ir 200 m pločio, mažesn÷s – 100–150 m ilgio ir tokio pat pločio. Ties Agluonos ir Apaščios upių
sl÷niais limnoglacialin÷s nuos÷dos d÷l fliuvioglacialin÷s nuplovos nueroduotos, tod÷l paviršiuje atsidengia
morena. Smegduob÷s rajone pavien÷s ir retos, tik Agluonos sl÷nio kair÷je pus÷je kartografuota palaidotų
smegduobių virtin÷. Rajono kvartero nuogulų danga – 10 m storio (32 pav., 21 pjūvis). Baltijos posvit÷s
danga dvinar÷: po paviršin÷mis 2–3 m storio sm÷lingomis nuos÷domis aptinkama 2–3 m storio morena.
Baltijos posvit÷s nuogulas asluoja Viršutinio Nemuno svitos 4–5 m storio glacigeniniai dariniai. Jie slūgso
ant prekvartero uolienų arba ant Medininkų posvit÷s 2 m storio morenos.
22 rajonas apima dviejų moreninių gūbrių paplitimo plotą. Moreninių gūbrių ir tarpugūbrinių klonių reljefas
yra charakteringas Biržų–Vabalninko apylink÷ms. Rajono gūbriai n÷ra aukšti – virš supančio paviršiaus
iškyla 2–2,5 m, vietomis tik 1,5 m, bet, atskirti tarpugūbrinių pažem÷jimų, išsiskiria iš aplinkinio reljefo.
Vieno gūbrių ilgis yra 800 m, kito – 1,5 km, jų plotis pap÷d÷je – 350–400 m. Šlaitai l÷kšti, tik fragmentiški,
iki 1,5 m aukščio. Kvartero nuogulų storis – 10 m, o pokvarterinio paviršiaus įr÷žiuose siekia 19 m (32 pav.,
22 pjūvis). Paviršin÷ 2–4 m storio Baltijos posvit÷s morena daugiausia slūgso ant Viršutinio Nemuno ledyno
paliktų 2–3 m storio akvaglacialinių nuogulų, nei ant to paties ledyno 2–3 m storio morenos. Giliau
aptinkami Medininkų posvit÷s 5–7 m storio glacigeniniai dariniai, slūgsantys ant prekvartero uolienų, o
10 m gylio paleoir÷žius užpildo Medininkų ir Žemaitijos posvičių glacialin÷s nuogulos.
23 rajonas išskirtas d÷l didelio čia esančių smegduobių tankio. Morenin÷s lygumos paviršius ties
Apaščios sl÷niu nuo 56 m absoliučiojo aukščio tolygiai kyla rytų kryptimi iki 61 m. D÷l karstinių formų
morenin÷ lyguma vietomis pseudobanguota. Senos ir labai senos smegduob÷s išsid÷sčiusios virtin÷mis,
jungiamos jas supančių ežerinių nuos÷dų. Smegduob÷s virtusios l÷kštais 0–1 m gylio pelk÷tais
pažem÷jimais. Didžioji dalis buvusių smegduobių – užpiltos, nes šioje dalyje pl÷t÷si miesto rajonas –
Naujasis Agaras. Žemiausiose smegduobių vietose iškastos kūdros arba įrengti tvenkiniai. Išliko vos pora
senų smegduobių, išlaikiusių gamtinę formą. Kvartero nuogulų, kurių storis rajone – 8–11 m, viršutinę
dalį sudaro Baltijos ledyno 2 m storio morena (32 pav., 23 pjūvis). Ją dažniau asluoja Viršutinio Nemuno
svitos 2 m storio glacialiniai dariniai, rečiau – šios svitos 4–5 m storio fliuvioglacialin÷s nuogulos. Giliau
dažniausiai aptinkamos Medininkų posvit÷s 6 m storio fliuvioglacialin÷s nuogulos ir, rečiau, šios posvit÷s
3–6 m storio morena. Medininkų posvit÷s nuogulos slūgso ant prekvartero uolienų arba ant Žemaitijos
posvit÷s 1–3 m storio morenos.
24 rajonas. Tarpugūbriniai kloniai išskirti į savarankišką rajoną d÷l savo pad÷ties ir kvartero nuogulų
pjūvio. Ledyno tirpsmo vandenys, tek÷ję kloniais, juos pagilino ir išlygino, o v÷liau, vandenims
pasitvenkus, jų dugnus padeng÷ nuos÷domis. Klonių paviršius – plokščia lyguma, plytinti 56–58 m
absoliučiajame aukštyje. Klonių dugnai užpildyti daugiau limnin÷s, mažiau limnoglacialin÷s kilm÷s
nuos÷domis. Buvusių retų smegduobių vietos virtusios l÷kštais 0,5–0,7 m gylio pažem÷jimais, dažniausiai
užpildytais ežerin÷s kilm÷s nuos÷domis. Tarpugūbriniuose kloniuose aptinkama 8–10 m storio kvartero
nuogulų

danga

(32 pav.,

24

pjūvis).

Holoceno

laikotarpiu

l÷kštuose

limnoglacialinio

reljefo

pažem÷jimuose tyvuliavusiuose ežer÷liuose susikaup÷ 1–2 m storio nuos÷dų sluoksnis, kurių viršutin÷
dalis – aleuritingas-molingas sm÷lis, o nuos÷dų apatin÷ dalis – su organin÷s medžiagos priemaiša. Šios
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limnoglacialin÷s ir limnin÷s nuos÷dos buvo klostomos ant Baltijos posvit÷s 2 m storio morenos, po kuria
slūgso Viršutinio Nemuno svitos 3–4 m storio glacigeniniai dariniai, asluojami Medininkų posvit÷s
morenos (storis – 1–4 m).
25 rajonas apima Kilučių žiedines

įdaubas. Stambios karstin÷s formos – žiedin÷s įdaubos – susidaro

tuomet, kuomet susijungia visa eil÷ smulkesnių formų – karstinių įdubų. Žiedin÷s įdaubos, skirtingai nei
karstin÷s muldos, labiau sietinos su karstiniais procesais, nei sufozija. Karstin÷s kilm÷s Kilučių ežero
dubuo susidar÷ susijungus trims savarankiškoms žiedin÷ms įdauboms (3 pav.). Skirtumas tarp Kilučių
žiedinę įdaubą supančio reljefo ir dabartinio ežero vandens lygio – 3 m. Viršvandenin÷je ežero dalyje
išskiriami trys terasiniai lygiai, tik vakarin÷je ežero dalyje – du lygiai. Viršutin÷s, arba aukščiausios,
Kilučių ežero terasos aikštel÷s virš dabartinio ežero vandens lygio iškilusios 1–2 m, vidurin÷s terasos
santykinis aukštis – 0,5–1 m, o apatinis, arba žemiausias, terasinis lygis – iki 0,5 m aukščio. Viršutin÷s ir
vidurin÷s ežerinių terasų 1,0–1,2 m storio sm÷lingų nuos÷dų sluoksnis suklostytas ant Baltijos posvit÷s
morenos. Apatinio lygio ir ežero dubens nuos÷dos – daugiausia aleuritingas-molingas sm÷lis, jo sluoksnio
storis – 0,7–1 m. Ežero saloje pergręžta 16,5 m kvartero nuogulų storym÷, suslūgusi į Kilučių žiedinę
įdaubą, iš kurių pus÷ kaup÷si holoceno laikotarpiu (32 pav., 25 pjūvis). Šią nuos÷dų dalį sudaro
sm÷lingų, aleuritingų, sapropelingų ir durpingų nuogulų, dažnai persisluoksniavusių tarpusavyje, 8 m
storio sluoksnynas, kuris klost÷si ant 4 m storio Medininkų posvit÷s morenos. Giliau aptinkami Žemaitijos
ledyno dariniai – 3 m storio aleuritingos ir molingos limnoglacialin÷s nuos÷dos, perskirtos 2 m storio to
paties ledyno morenos. Smegduob÷s, atsiv÷rusios Kilučių pietin÷je įdauboje, dabartiniu metu yra
apsemtos (jos matyti tik 1967 metų aerofotonuotraukoje). Smegduob÷s yra išlikusios viduriniame ir
žemiausiame terasiniuose lygiuose.
Kilučių žiedin÷s įdaubos formavimasis prasid÷jo dar iki alerodo pradžios. Tą patvirtina durpių, datuotų
radiokarboniniu metodu, rezultatai. Durp÷s, slūgsančios tarp ežerin÷s kilm÷s nuos÷dų, prad÷jo kauptis
prieš 11 100–10 250 metų, t. y. alerodo pradžioje. Įslūgimai vyko atskirais tarpsniais, apie ką liudija
posapropelinių durpių tarpsluoksniai ežerinių nuos÷dų sluoksnyne.
26 rajonas – tai nedidelis plokščios lygumos plotelis pietrytiniame darbų ploto pakraštyje. Didesn÷
rajono dalis padengta nestoru 1,5 m limnoglacialinių nuos÷dų sluoksniu. Pati šiaurin÷ rajono dalis
paveikta fliuvioglacialin÷s erozijos, tod÷l čia paviršiuje slūgso morena. Rajono žemiausioje vietoje
holoceno laikotarpiu vandens telkinyje klost÷si ežerin÷s nuos÷dos – sm÷lis su organin÷s medžiagos
priemaiša, o pačiame duburyje kaup÷si žemapelk÷s durp÷s. Paviršiaus absoliučiosios atžymos – 58-59 m,
kiek mažesn÷s žemapelk÷je – 57 m. Kvartero nuogulų storis – 11–15 m (32 pav., 26 pjūvis). Paviršiuje
slūgsanti morena, nepadengta limnoglacialinių nuos÷dų danga, nestora – 2 m. Baltiškąją moreną asluoja
Viršutinio Nemuno svitos 2–4 m storio glacigeniniai dariniai, po kuriais dažniausiai aptinkama Medininkų
posvit÷s morena (iki 6 m storio) arba Žemaitijos posvit÷s fliuvioglacialin÷s nuogulos (iki 4 m storio).
Pokvarterinio paviršiaus 4–5 m gylio daubas užpildo Žemaitijos posvit÷s morena.
27 rajonas. Kartografuotos teritorijos pietrytiniame pakraštyje esantį rajoną kerta Apaščios up÷s sl÷nis.
Tai morenin÷s lygumos su retomis pakilumomis rajonas, kurio absoliutusis aukštis yra 58–60 m. Be
pavienių smegduobių, rajone kartografuotas taisyklingo ovalo formos Kilučių smegduobių laukas.
Smegduobių lauke su aiškiai matomomis koncentriškomis penkių įslūgimų ribomis, aptikta 14
užpelk÷jusių smegduobių, išsid÷sčiusių, matomai, pagal supleiš÷jusių lūžių zonas. Vyraujantis kvartero
nuogulų storis – 8 m, o pokvarterinio paviršiaus įr÷žiuose – 17 m (32 pav., 27 pjūvis). Po 2 m storio
paviršin÷mis morenin÷mis nuogulomis slūgso Viršutinio Nemuno ledyno glacigeniniai dariniai (2–4 m
storio), asluojami Medininkų posvit÷s 3 m storio fliuvioglacialinių nuogulų arba 6 m storio tos pačios
posvit÷s morenos. 7 m gylio įr÷žius pokvarteriniame paviršiuje užpildo Žemaitijos posvit÷s glacigeniniai
dariniai.
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4.3. Prekvartero viršutin÷s dalies geologin÷ sąranga, litologija,
tektonikos ypatumai
Kaip

matyti

iš

darbų

metu

sudaryto

Biržų

miesto

prekvartero

geologinio

žem÷lapio

(33 pav.)

pokvarteriniame paviršiuje atsidengia viršutinio devono svitos: Įstro, Pamūšio ir Tatulos. Tatulos storym÷
detaliau suskaidyta į tris dalis: Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoknius. Pasvalio sluoksniai paplitę visoje
Biržų miesto teritorijoje, tuo tarpu apie kitus stratigrafinius padalinius to pasakyti negalima. Sud÷tingą
višutin÷s prekvartero dalies geologinę sąrangą l÷m÷ ne vienas geologinis procesas, kuriuos čia
panagrin÷sime. Tai tektoniniai judesiai, ledyno egzaraciniai ir jo tirpsmo vandenų eroziniai procesai, uolienų
tirpinimo, cheminio ir mechaninio dūl÷jimo, uolienų perkristalizacijos procesai. Visų pirma panagrin÷kime
tektoninius judesius. Jų pasekoje Biržų miesto teritorija patyr÷ ne vieną kilimą ir grimzdimą. D÷l teigiamų
tektoninių judesių teritorija ne kartą buvo iškeliama virš jūros lygio, vyko denudaciniai procesai, kurių
pasekoje buvo nuardyti aukščiau Pamūšio svitos slūgsoj paleozojiniai, o taip mezozojiniai sluoksniai.
Tektoninių judesių pasekoje darbų rajonas buvo labai nežymiai suraukšl÷tas – visa tai atsispindi
sudarytame viršutinio devono Kupiškio svitos kraigo struktūriniame žem÷lapyje (7 graf. dok.), kuris Biržų
miesto kartografuotam plotui kartu yra ir hercininio stuktūrinio komplekso tektoninis žem÷lapis. Tuo tarpu
darbų metu sudarytame viršutinio devono Tatulos svitos Kirdonių sluoksnių kraigo struktūriniame
žem÷lapyje (34 pav.) matyti struktūros, suformuotos dviejų procesų – tektonikos ir uolienų netolygaus
tirpimo. Pagrindiniams struktūriniams įlinkiams suteikti pavadinimai: Šiaur÷s vakarinis Biržų įlinkis,
Muravankos įlinkis, Pietinis Biržų įlinkis, Apaščios įlinkis (34 pav.), mažesn÷s struktūros nepavadintos.
Min÷tos struktūros visu pirma yra tektonin÷s prigimties, o Kirdonių kraigo struktūriniame žem÷lapyje
matyti, kad jas dar pagilino tirpimo procesai – struktūriniuose įlinkiuose vyko intensyvesni Pasvalio
sluoksnių tirpimo procesai. Kaip matyti iš Įstro pado struktūrinio žem÷lapio (35 pav.) ir prekvartero
geologinio žem÷lapio (33 pav.) Įstro ir Pamūšio svitų uolienos yra išlikę daugiausia būtent šiuose
įlinkiuose – jos buvo įslūgę į įlinkius ir nebuvo taip aukštai iškilę, tod÷l mažiau paveiktos tokių denudacinių
procesų kaip ledyno egzaracija ir jo tirpsmo vandenų erozija. Kaip struktūriniuose žem÷lapiuose matyti,
struktūros Biržų mieste fleksūrinio tipo – įlinkiai, pakilumos taip pat aptinkamos struktūrin÷s „nosys“. Kyla
visai pagrįstas klausimas – ar darbų plote n÷ra tektoninių lūžių, ar čia n÷ra susidariusių sprūdžio tipo
tektoninių dislokacijų? Darbų plote ir jo apylink÷se n÷ra atlikti tokie geofiziniai tyrimai, kaip seismin÷
žvalgyba, tod÷l lūžių zonas nustatyti yra sud÷tinga (urbanizuotose teritorijose tokie tyrimai n÷ra atliekami,
nebent šie tyrimai būtų atlikti šalia miesto). Be to, kaip matyti iš gręžinių duomenų, hercininiame
struktūriniame komplekse sprūdžių amplitud÷ būtų maža, sunkiai arba beveik tiksliai nenustatoma
seisminiu tyrimo metodu hercininiame struktūriniame komplekse. Gal būt kaledoniniame struktūriniame
komplekse ar kristalinio pamato paviršiuje tokių sprūdžių amplitud÷s būtų didesn÷s (priklausomai nuo jų
aktyvumo kaledoniniu ir ankstesniais laikotarpiais) ir nustačius tektoninių lūžių zonas būtų galima įvertinti
jų aktyvumą hercininiame struktūriniame komplekse. Darbų metu buvo vykdomi elektrin÷s tomografijos
profiliniai matavimai retai pasiekdavo Kupiškio svitos kraigą (profilio ilgis dažnai būdavo per trumpas), o jų
kiekis (d÷l aparatūros gedimo) buvo nepakankamas, tod÷l negal÷jo išspręsti tektonikos klausimų. Vien
remiantis gręžinių duomenimis (nedidelis kiekis gręžinių įsigręžusių į Kupiškio svitos uolienas) sprūdžių
išskirti nepavyko. Geologiniuose pjūviuose matyti zonos, kur galima būtų išskirti sprūdžius, bet nesant
patikimų duomenų nuo tokios interpretacijos atsisakyta. Nors darbų metu tektoninių lūžių zonos d÷l
nepakankamo duomenų kiekio ir nebuvo išskirtos, bet rastas vienareikšmis atsakymas į šį klausimą –
viršutinio devono storym÷ Biržų mieste suskaidyta tektoniniais lūžiais. Tai patvirtina talko mineralas, rastas
Tatulos svitos uolienose (gręž. Nr. 41897, 26,7 m). Talkas nuos÷din÷se uolienose susidaro karštiems
hidroterminiams vandenims, praturtintiems siliciu veikiant dolomitą. Aišku, kad karšti hidroterminiai
vandenys iš žemiau slūgsančių sluoksnių iki Tatulos svitos uolienų gal÷jo patekti tik tektoninio lūžio zona.
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Visa tai vyko kažkuriuo „podevoniniu“ laikotarpiu. Hidroterminiai vandenys ne tik suformavo tokį mineralą
kaip talką, bet prisid÷jo prie Tatulos svitos sulfatinių ir karbonatinių uolienų tirpinimo.

33 pav. Prekvartero geologinis žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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34 pav. Viršutinio devono Tatulos svitos Kirdonių sluoksnių kraigo struktūrinis žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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35 pav. Viršutinio devono Įstro svitos pado struktūrinis žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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Galima pasidžiaugti, kad darbų metu nustatytas dar vienas, iki tol Biržų karstiniame rajone neužfiksuotas
paleokarsto susidarymo veiksnys – hidroterminiai vandenys, o taip pat pagrįstas lūžin÷s tektonikos
egzistavimas hercininiame komplekse karstiniame rajone. Biržų miesto topografiniame žem÷lapyje
išsiskiria gana ryškus lineamentai (36 pav.). Schemoje išskirti tik ryškiau matomi lineamentai – jų išskirti
galima būtų ir daugiau. Kai kurie iš jų matomai sutampa su tektoninių lūžių zonomis.
Kvartero metu Biržų ploto teritorijoje slinkdami ledynai nuegzaravo ir jų tirpsmo vandenys nuerodavo
didelę prekvartero uolienų storymę, ko pasekoje Tatulos svitos uolienos Biržų miesto teritorijoje
atsidengia pokvarteriame paviršiuje ar arti jo. Žinoma ledynai ir jo tirpsmo vandenys suformavo nedidelio
storio kvarterinių nuos÷dinių darinių storymę, aprašytą aukščiau. Pokvarterinio paviršiaus reljefas matyti
sudarytame žem÷lapyje (37 pav., 5 graf. dok.). Šiame žem÷lapyje atsispindi ne tik ledyno ir jo tirpsmo
vandenų

suformuotas

pokvarterinio

paviršiaus

reljefas –

prie

jo

formavimo

taip

pat

prisid÷jo

pažem÷jimai, įgriuvos susidarę d÷l Tatulos svitos uolienų tirpimo, dūl÷jimo procesų ir po to sekusių
tirpinimo ir dūl÷jimo produktų išnešimo požeminio vandens pagalba, procesų. Pastebimas ryškus ryšys
tarp

kvartero

nuogulų

litologijos,

storio,

slūgsojimo

struktūrinių

ypatybių

ir

tirpinimo

procesų

intensyvumo. Ten kur kvartero nuogulos sm÷lingos, paviršinis agresyvesnis (rūgštesnis) tirpinimo
atžvilgiu vanduo lengviau patenka į Tatulos svitos uolienas, o ten, kur kvartero storym÷ sudaryta iš
molingesnių uolienų (molio, molingo moreninio priemolio) – Tatulos svitos uolienos labiau apsaugotos nuo
tokio vandens. Žinoma priklausomyb÷ yra ir nuo storio – kuo didesnis molingų uolienų storis, tuo
geresnis apsaugotumas. Prie min÷to apsaugotumo prisideda ir Pamūšio svitos uolienos (molis,
domeritas), kartografuotame plote paplitusios atskirais ploteliais. Karstin÷s įgriuvos veikia kaip „langai“
paviršinio vandens patekimui į Tatulos svitą. Pokvarterinio paviršiaus žem÷lapyje vakarin÷je Biržų
teritorijos dalyje matyti submerdianin÷s krypties pailgos formos siauras pažem÷jimas – negilus
paleosl÷nis, susidaręs ledyno tirpsmo vandens erozijos d÷ka. Paleosl÷nio apatin÷ dalis daugiausiai
užpildyta sm÷liu. Šis paleosl÷nis dabar – gera požeminio vandens cirkuliacijos zona. Sm÷lingos kvartero
uolienos užfiksuotos gręžiniuose Agluonos pelk÷s pakraštyje, taip pat buvo „langas“ agresyvesnio
tirpinimui (rūgštesnio) vandens patekimui įi Tatulos svitos uolienas. Pelkiniam procesui intensyv÷jant,
did÷jant rūgštaus vandens kiekiui, intensyviau tirpinamos Tatulos svitos uolienos – teritorija toje vietoje
įdubo, susiformavo mulda. Pažem÷jimas pokvarteriniame reljefo žem÷lapyje matyti ir Kilučių ežero
apylink÷se. Čia ledynas viename plote nuegzaravo Kirdonių molingus sluoksnius, saugančius nuo
paviršinio vandens Pasvalio sluoksnius. Ežero apylink÷se Kirdonių sluoksniai d÷l tektoninių priežasčių
slūgsojo gana aukštai – čia yra nedidelis tektoninis pakilimas, tod÷l buvo nuegzaruota didesn÷ Tatulos
svitos pjūvio dalis. Šiame plote nuardžius Kirdonių sluoksnius, susidar÷ „langas“ paviršiniam vandeniui
patekti į Pasvalio sluoksnius ir juos tirpinti. D÷l šių priežasčių Kilučių ežero plote buvo ištirpintas gipsas,
paviršius įdubo, susidar÷ karstin÷s kilm÷s ežeras. Intensyvūs Tatulos svitos uolienų tirpinimo procesai yra
įvykę ir Širv÷nos ežero plote – gręžiniuose šalia ežero dažniausiai gipsas Tatulos sluoksniuose yra
ištirpęs, gausu dolomitinių miltų, sluoksniai įslūgę. Taigi Širvenos ežeras ne tik dirbtinai užtvenktas
ežeras, bet turintis ir antrą – ankstesnę, karstinę kilmę. Žinoma, pažeminus dirbtinai sukeltą lygį, liktų
seklus karstinis, mažesnio dydžio ežer÷lis, vietomis turintis daug mažų ežer÷lių ir salų – sukarst÷jęs
plotas. Gali būti (gręžiniais dabar tai sunku patikrinti), kad ežero guolis yra nedideliame tektoniniame
struktūriniame įlinkyje ir ištirpus Tatulos svitos gipsams, ši struktūra dar labiau išryšk÷jo ir žem÷s
paviršiuje.
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36 pav. Lineamentų, išskirtų pagal žemės paviršiaus
paviršiaus reljefą, schema M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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37 pav. Pokvarterinio paviršiaus reljefo žemėlapis M 1:35 000 (orginalus mastelis 1:7500, J. Bitinas, 2009)
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Pamūšio svita D3pm. Prekvartero nuos÷din÷s storym÷s viršutin÷je dalyje Biržų miesto teritorijoje slūgso
Pamūšio svitos uolienos – jos paplitę atskirais ploteliais, kurių išlikę dažniausiai įlinkiuose, susidariusiuose d÷l
tektoninių ir Tatulos svitos uolienų tirpimo. Tuose plotuose, kur išlikę Pamūšio ir Įstro svitos uolienos
dažniausiai Tatulos svitos uolienos intensyviau tirpintos iki kvartero ledynmečių ar iki paskutinių apled÷jimų –
ten sluoksniai įslūgo ir neigiamuose formose išliko Pamūšio ir Įstro svitų uolienos. Teigiamos struktūrin÷s
formos buvo labiau veikiamos paskutinių apled÷jimų ledyno egzaracinių procesų – ten Pamūšio svitos uolienos
buvo nuardytos. Tektoniniuose įlinkiuose matomai yra ir lūžių, d÷l aukščiau aprašytų priežasčių šiame darbe
neišskirtų. Tektoninių lūžių zonos – puiki požeminio vandens cirkuliacijos, kartu ir intensyvesnio Tatulos svitos
uolienų tirpinimo zona, tod÷l struktūriniuose įlinkiuose intensyviau ištirpintos Tatulos svitos uolienos. Pamūšio
svitą sudaro žalsvai pilkas, melsvai pilkas, dažnai su rudom d÷m÷m arba rudas molis ir panašios spalvos
domeritas. Aptinkami reti dolomito, smiltainio dažniausiai iki 0,1–0,3 m tarpsluoksniai. D÷l denudacinių
procesų Biržų mieste išlikusi tik apatin÷ svitos dalis – jos storis didžiausias aptiktas gręž. Nr. 40702 – 16 m,
randasi centrin÷s Biržų dalies rytiniame pakraštyje. Kai kuriuose gręžiniuose netoli Apaščios up÷s Pamūšio
svitos domeritas stipriai paveiktas tirpinimo procesų. Pamūšio svita – patikima danga, dengianti Tatulos svitos
karst÷jančias uolienas. Aptinkama Pamūšio svitos uolienų įkritusių į karstines įgriuvas.
Įstro svita D3įs. Įstro svitos uolienos slūgso po Pamūšio svitos uolienomis, paplitusios panašiai kaip ir
Pamūšio svitos uolienos – atskirais ploteliais, dažniausia struktūriniuose įlinkiuose. Svitą sudaro gelsvas,
dažniausiai mikrokristalinis, dažnai vietomis netolygiai kaverningas dolomitas ir gelsvai pilki dolomitiniai miltai
(vyrauja dulkio dalel÷s) su padūl÷jusio dolomitinio guralo priemaiša. Įstro svitos dolomitiniai miltai daugiau
ten, kur daugiau ir Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių dolomitinių miltų – Istro svitos dolomitas paveiktas tų
pačių kaip ir Tatulos svitos uolienos dūl÷jimo procesų. Įstro svitos uolienų pilnas storis (ten, kur aukščiau
slūgso Pamūšio sluoksniai) vidutiniškai kinta 2–3,5 m ribose, o gręž. Nr. 40560, esančiame pietiniame Biržų
struktūriniame įlinkyje, siekia 5,2 metrus.
Tatulos svita. Nemun÷lio sluoksniai. D3tnm. Viršutinę Tatulos svitos dalį sudaro Nemun÷lio sluoksniai. Jie
paplitę didesn÷je Biržų miesto teritorijos dalyje – jų n÷ra (nudenuduoti) atskiruose ploteliuose centrin÷je –
vakarin÷je, viename plote rytin÷je, ir gana dideliame plote pietvakarin÷je teritorijos dalyje (33 pav.).
Nemun÷lio sluoksnių storis labai kaitus. Tai priklauso nuo pokvarterinio paviršiaus reljefo, nuo sluoksnių
struktūrinių slūgsojimo ypatybių, nuo Nemun÷lių sluoksnių ištirpimo, sudūl÷jimo laipsnio. Nemun÷lio sluoksnių
storio kaita parodyta 38 paveiksle. Didžiausias sluoksnių storis užfiksuotas Biržų teritorijos centrin÷s dalies
rytiniame pakraštyje – 17 m. Gipsingiausi Nemun÷lio sluoksniai rytin÷je ir šiaur÷s-rytin÷je Biržų teritorijos
dalyse (39 pav.). Didžiausias gipso kiekis Nemun÷lio sluoksniuose siekia arti 60%. Gipsas ištirpęs labai
didel÷je vakarin÷je – centrin÷je – pietin÷je Biržų miesto teritorijos dalyse. Čia jis aptinkamas tik nedideliais
ploteliais, kuriuose paprastai nesiekia 20% sluoksnio pjūvio. Nemun÷lio sluoksniai pasižymi dideliu dolomitinių
miltų kiekiu (40 pav.). Centrin÷je – pietin÷je ploto dalyse, ploteliais vakarin÷je – šiaur÷s vakarin÷je dalyse
dolomitiniai miltai viršija 75% sluoksnio pjūvio. Kaip matyti iš žem÷lapių, didžiojoje Biržų miesto teritorijos
dalyje Nemun÷lio sluoksniuose vyrauja dolomitiniai miltai. Dažniausiai labiau išdūl÷jusi viršutin÷ Nemun÷lio
sluoksnių dalis. Jeigu Nemun÷lio sluoksniai sudaryti iš dolomitinių miltų ir gipso – tai dažniausiai gipsas
aptinkamas apatin÷je pjūvio dalyje. Dolomitiniai miltai pilkos, pilkos su gelsvu atspalviu spalvos, vyrauja
dulkio dydžio dalel÷s, daug pelitinio dydžio dalelių (vyrauja pelitinis dulkis). Neretai dolomitiniai miltai molingi
(molingas pelitinis dulkis). Dolomitiniuose miltuose dažniausiai gausu (vyrauja 20–40%) dolomitinių, dažnai
išdūl÷jusių, netaisyklingos formos psamitinių dolomito dalelių, dolomitinio guralo, karstais pasitaiko nedidel÷
priemaiša gipsinio guralo. Yra gręžinių, kur dolomitiniai miltai sudaro 100% Nemun÷lio sluoksnių pjūvio.
Dolomitiniuose miltuose dažnai aptinkame dolomito tarpsluoksnių – dažniausiai 0,05–0,3 m, rečiau 0,5 m ir
didesnio storio. Jei dolomitiniuose miltuose aptinkamos karstin÷s tuštumos, tai jos dažniausiai yra susidarę
būtent po tokiais dolomito tarpsluoksniais – jie kaip pertvara laiko neleisdami dolomitiniams miltams sukristi į
tuštumą.

62

inžinerinės geologinės sąlygos

38 pav. Viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnių storio žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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39 pav. Viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnių gipsingumo žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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40 pav. Viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnių dolomitinių miltų kiekio (procentai nuo sluoksnio aukščio)
žemėlapis
žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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Dažniausiai tokio tipo tuštumos yra susijungę į sistemą, kuriomis cirkuliuoja požeminis vanduo nešdamas
smulkias (daugiausiai pelitines) dolomitines daleles – vyksta sufozinis procesas, formuojasi sufozinio tipo
karstin÷s tuštumos. Ten, kur požeminis vanduo intensyviau neteka, kur nesusidariusi tokia požeminių tuštumų
sistema, sufozin÷s tuštumos, slūgsančios tarp dolomitinių miltų ilgainiui užslenka dolomitiniais miltais iš šonų.
Dolomitinei pertvarai dūl÷jant arba sufozinei – karstinei tuštumai plečiantis į šonus, dolomitin÷ „pertvara“
įgriūna, jei tokius dolomitinius miltus dengiančios uolienos neatlaiko krūvio – susidaro karstin÷ įgriuva.
Dolomitiniuose miltuose dažnai aptinkami liekaninio domerito, dažniausiai žalsvai pilkos spalvos, netolygiai
molingo, dažnai su dolomitinių miltų d÷m÷mis, sujauktos tekstūros. Liekaninio domerito tarpsluoksniai
daugiausia 0,1–0,2 m rečiau iki 0,5–1 m storio. Toks liekaninis domeritas susidaro sudūl÷jus molingoms
uolienoms – tai molingos medžiagos ir dolomitinių miltų mišinys. Neretai dolomitiniuose miltuose aptinkami
ploni 0,5–2 cm storio, rečiau storesni, juodi arba juodai-pilki praturtinti organine medžiaga molio sluoksneliai,
susidarę karstinių tuštumų dugne – paleokarsto liudininkai. Nemun÷lio sluoksniuose gipsas aptinkamas
paprastas ir selenitas. Paprastas gipsas dažniausiai būna dolomitingas. Gipsas rudai pilkas, pilkai rudas,
tamsiai rudas, daugiausia įvairiakristalis (vyrauja vidutinio dydžio, stambūs kristalai). Gipsas slūgso
daugiausiai 0,2–2 cm storio (dažniausiai kintamo storio) nelygiais banguotais, vietomis šakotais sluoksneliais,
susisluoksniuodamas su balto adatiško, vertikaliai pluoštuoto gipso – selenito nelygiais, banguotais, vietomis
šakotais sluoksneliais ir gyslut÷mis 0,1–0,5 cm storio (daugiausia kintamo storio). Dolomitas pilkas, gelsvai
pilkas, paplitęs pelitinių dalelių pavidale kaip netolygi priemaiša tarp gipso kristalų, o taip pat dažnai dengia
nelygius – banguotus sluoksniavimo paviršius 0,1–0,2 cm storio sluoksneliais. Taip pat aptinkami daugiausia
pelito – mikro – kriptokristalinio, rečiau kripto – mikrokristalinio dolomito horizontalūs sluoksneliai ir
tarpsluoksniai 0,5–2 cm, rečiau tarpsluoksniai iki 5–10 cm rečiau iki 20 cm. Dolomitas sudaro ir atskirus
sluoksnius iki 2 m storio. Kartais dolomitas molingas. Aptinkami melsvai pilko, žalsvai pilko netolygiai molingo
domerito sluoksneliai tarpsluoksniai daugiausia nuo 1–3 cm iki 0,5 m, retai iki 2 m storio.
Tatulos svita. Kirdonių sluoksniai D3tkd. Kirdonių sluoksnius sudaro molingas domeritas. Aptinkami
reti dolomitingo molio tarpsluoksniai iki 0,5–1 m storio. Apie 4–7 procentus sudaro baltas vertikaliai
pluoštuotas gipsas – selenitas, slūgsantis 1–9 cm storio (retai iki 12 cm) storio tarpsluoksniais. Kai
kuriuose gręžiniuose, ten kur vyko intensyvūs tirpinimo procesai (pvz., gręžiniuose prie Apaščios up÷s)
gipsas Kirdonių sluoksniuose ištirpintas. Aptinkami reti gipsingo dolomito sluoksneliai (paprastai iki 2 cm
storio) ir tamsiai rudai pilko gipso sluoksneliai daugiausia 0,5–2 cm storio. Kirdonių sluoksnių vyraujantis
storis apie 5 m. Vietomis aptinkami nuo 3 m iki 7,5 m storio sluoksniai. Kirdonių sluoksnių uolienos
paplitę visoje Biržų miesto teritorijoje, išskyrus plotą pietrytiniame pakraštyje Kilučių ežero apylink÷se.
Kirdonių sluoksniai tarsi nestora vandenspara kažkiek apsaugo Pasvalio sluoksnius nuo paviršinio
vandens poveikio.
Tatulos svita. Pasvalio sluoksniai D3tps. Pasvalio sluoksnius sudaro susisluoksniuojančios uolienos:
dolomitingas gipsas, rečiau grynas gipsas, gipsingas dolomitas, dolomitas, domeritas, gipsingas
domeritas, liekaninis domeritas, dolomitiniai miltai, dedolomito tarpsluoksniai. Pasvalio sluoksnių storis
Biržų miesto teritorijoje kinta priklausomai nuo antrinių procesų poveikio intensyvumo (41 pav.). Ten, kur
gipsas pilnai ištirpintas, kur labai intensyvūs tirpinimo, dūl÷jimo procesai – sluoksnių storis tesiekia 5 m.
Grafike matyti, kad did÷jant Pasvalio sluoksnių storiui, did÷ja gipso storis, ten kur gipsas dalinai
ištirpintas – suminis karstinių tuštumų aukštis. Iš šio grafiko matyti, kad tirpsta ir karbonatin÷s uolienos.
Grafike tarp žalios ir m÷lynos kreivių esantis aukštis – tai suminis karbonatinių ir molingų uolienų storis.
Ten, kur Pasvalio sluoksniai storiausi, mažiausiai paveikti tirpimo, dūl÷jimo procesų – šis storis siekia iki
9–10 m, ten, kur Pasvalio sluoksniai mažiausi – šis storis tesiekia 5 m (likę molingos ir karbonatin÷s
uolienos). Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad Biržų miesto teritorijoje karbonatinių uolienų gali būti
ištirpę iki 5 m suminio storio. Matyti priklausomyb÷ tarp gipso kiekio ir karstinių tuštumų – kuo didesnis
gipso storis, tuo mažesnis suminis karstinių tuštumų aukštis, ir atvirkščiai.

66

inžinerinės geologinės sąlygos

41 pav. Viršutinio devono Tatulos
Tatulos svitos Pasvalio sluoksnių storio, gipso storio ir karstinių tuštumų aukščio priklausomybės
grafikas (pagal gręžinių duomenis, J. Bitinas, 2009)

Biržų miesto teritorijoje liekaninis domeritas ir dolomitiniai miltai aptinkami gręžiniuose ten, kur uolienos
labiau paveiktos dūl÷jimo, tirpinimo procesų. Apaščios struktūrinio įlinkio zonoje Pasvalio sluoksniuose
gausu dolomitinių miltų, liekaninio domerito. Šioje zonoje gipsas vietomis pilnai ištirpintas (42 pav.), joje
ryškus antrin÷s kalcitizacijos poveikis – dažnai aptinkami dedolomito tarpsluoksniai. Dolomitinių miltų,
liekaninio domerito yra gausiau Kilučių ir Širv÷nos ežerų apylink÷se, šiaur÷s vakariniame Biržų
struktūriniame įlinkyje (43 pav.). Rytiniame Biržų miesto pakraštyje Pasvalio sluoksnių gipsingumas
viršija 40 procentus, čia taip pat didžiausias Pasvalio sluoksnių storis 20,1 m (gręž Nr. 41869). Pasvalio
svitos pjūvis netolygiai silpnai molingas – melsvai pilko, žalsvai pilko domerito tarpluoksniai (dažniausiai
0,1–0,3 m storio) susisluoksniuodami su panašaus storio gipso ir molingo dolomito tarpsluoksniais,
sudaro 1–2 m storio sluoksnius paplitusius Pasvalio sluoksnių viršutin÷je dalyje ir pade ar netoli jo.
Pasvalio sluoksnių apatin÷ dalis dažnai patyrusi dūl÷jimo ir antrin÷s kalcitizacijos poveikį – čia dažnai
aptinkama dedolomito, molingo dedolomito (daugiausia 0,3–10 cm, retai iki 0,2 m ir storesnių)
tarpsluoksnių, čia dažnai aptinkama dolomitinių miltų priemaiša ar įvairaus storio tarpsluoksniai. Pasvalio
sluoksnių gipsas aptinkamas paprastas ir selenitas. Paprastas gipsas rudai pilkos, pilkai rudos, tamsiai
pilkai rudos spalvos, įvairiakristalis. Dažniausiai gipsas netolygiai dolomitingas. Ten, kur gipsas
praturtintas pelitin÷mis sedimentacinio dolomito dalel÷mis – gipso struktūra smulkesn÷. Grynesniuose
gipso tarpsluoksniuose vyrauja stambūs gipso kristalai, dažnos gipso „rozet÷s“ (plokštelinių, įvairiai
orientuotų gipso kristalų sankaupos, sudarančias ovalias ar kiek ištęstas d÷mes 1–3 cm, rečiau iki 5 cm
dydžio). Gipsas dažniausiai slūgso nelygiais, banguotais, vietomis šakotais sluoksneliais 0,2–3 cm, rečiau
iki 5 cm storio ir lęšiais iki 0,3 cm storio, tankiai susisluoksniuodamas su balto, adatiško, vertikaliai
pluoštuoto selenito nelygiais, banguotais, neretai šakotais sluoksneliais 0,1–0,3 cm rečiau iki 1–2 cm.
Aptinkami balto selenito tarpsluoksniai dažniausiai iki 5–10 cm storio. Dolomitin÷ medžiaga pelitinių
dalelių pavidale paplitusi ne tik kaip priemaiša tarp gipso kristalų ar juose, bet dažnai dengia nelygius
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sluoksniavimosi paviršius 0,1–0,2 cm sluoksnelių pavidale ar aptinkami kaip dolomito sluoksneliai ir
tarpsluoksniai

0,3–5 cm,

rečiau

iki

0,1–0,2 m

storio.

Bendras

dolomitingumo

kiekis

gipso

tarpsluoksniuose vidutiniškai kinta 10–30% ribose, rečiau siekia 40% ir daugiau. Vidurin÷je Pasvalio
sluoksnių dalyje dažnai aptinkamas gryno, nedolomitingo gipso, dažniausia be selenito sluoksnelių, arba
su nedideliu jų skaičiumi, stambiakristalio, su dažnomis gipso „roz÷t÷mis“, kurios suteikia uolienai
d÷m÷tumą, tamsiai rudo gipso tarpsluoksnis 0,7–1,2 m storio. Tai geras „markiruojantis“ sluoksnis.
Dolomitas pilkas, gelsvai pilkas, dažniausiai netolygiai gipsingas, neretai silpnai molingas, daugiausia
pelito- kriptokristal÷s, pelito-mikro- kriptokristal÷s, kripto- mikrokristal÷s struktūros, sluoksniuotos,
rečiau masyvios tekstūros, neretai netolygiai paveiktas dūl÷jimo procesų, su dolomitinių miltų priemaiša
ant skalumo plokštumų ar dolomitinių miltų tarpsluoksniais. Didžiausias Pasvalio sluoksnių storis –
20,3 m aptiktas gręžinyje Nr. 26809, išgręžtame J. Basanavičiaus gatv÷je.
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų aprašymų Nemun÷lio ir Pasvalių sluoksnių didel÷ litologin÷ įvairov÷,
smulkių įvairios sud÷ties sluoksnelių kaita, mažas uolienų atsparumas tirpinimo ir dūl÷jimo procesams
sudaro sąlygas šiems procesams pasireikšti.
Kupiškio svita. D3kp. Kupiškio svitą sudaro pilkas dolomitas dažniausiai smulkia- mikrokristal÷s, mikrovidutin- smulkiakristal÷s, kripto- smulkia- mikrokristal÷s struktūros, netolygiai silpnai, atskiruose intervaluose
vidutiniškai kaverningas. Kavernų sienel÷s neretai apaugusios kalcito šepet÷liu, pasitaiko kalcito, retai gipso
gyslučių. Viršutin÷ Kupiškio svitos dalis apie 1 m storio neretai būna silpnai kalcitizuota. Kupiškio svitos
dolomitas kietas, kartais viršutin÷je sluoksnio dalyje apie 1 m patyręs ne tik kalcitizacijos, bet ir silpną
dūl÷jimo poveikį. Vietomis dolomitas neryškiai d÷m÷tas – d÷m÷s tamsiai pilkos netaisyklingos, neryškios,
„išplaukusios“ formos, susidarę d÷l smulkiadispersinio pirito netolygios priemaišos. Aptinkami pavieniai
nelygūs sluoksniavimosi paviršiai padengti juodu smulkiadispersiniu piritu. Dažnai Kupiškio svitoje aptinkamas
vienas, rečiau du juodo, gausiai praturtinto organine medžiaga molio tarpsluoksniai 2–10 cm storio. Dauguma
inžinerinių geologinių gręžinių buvo tik įgręžti į viršutinę šios svitos uolienų dalį, hidrogeologiniai gręžti be
kerno pak÷limo, kai kuriuose jų atlikti geofiziniai tyrimai.
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42 pav. Viršutinio devono Tatulos svitos Pasvalio sluoksnių gipsingumo žemėlapis M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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43 pav. Dolomitinių miltų kiekio viršutinio devono Tatulos svitos Pasvalio sluoksniuose schema M 1:35 000 (J. Bitinas, 2009)
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5. ELEKTROTOMOGRAFINIAI TYRIMAI IR REZULTATŲ
INTERPRETAVIMAS
Tyrimų tikslai ir organizavimas
Vienintelis šiuo metu egzistuojantis Lietuvoje antžeminis geofizinis metodas, kurį galima taikyti karstinio
proceso tyrimams yra elektrin÷ tomografija (ET). Sukaupta patirtis Biržų ir Pasvalio rajonuose bei
miestuose rodo, kad pagal šio metodo duomenis galima gauti požemin÷s sandaros struktūrinį vaizdą, o
sudarytuose

geoelektriniuose

pjūviuose

schematizuotai

išskirti

pjūvio

dalis, esančias skirtingose

karst÷jimo faz÷se.
Svarbiausi elektrin÷s tomografijos uždaviniai buvo šie:
•

Būsimų gręžinių vietų parinkimas;

•

Geologin÷s informacijos ekstrapoliacija nuo jau išgręžtų gręžinių;

•

Tiriamos teritorijos rajonavimas pagal geoelektrinių modelių tipus.

Lauko darbai buvo vykdomi 2005–2007 metais. Tyrimai atlikti išilgai 20 profilių (15 grafinis priedas)
aparatūra CAMPUS Electric Imaging System, pagaminta 1996 m. Birminheme (Anglija), naudojant
simetrinę 4 elektrodų Venerio liniją. Be to, rašant ataskaitą buvo panaudoti elektrin÷s tomografijos
duomenys, gauti vykdant tiriamoje teritorijoje darbus, numatytus ankstesniuose projektuose. Profilių ilgis
svyravo nuo 43 m iki 235 m, atitinkamai tyrimų gylis nuo žem÷s paviršiaus sudar÷ nuo 8 m iki 45 metrų.
Bendras profilių skaičius sudaro 36, o ilgis – 5647 m. Profilių pradžios ir pabaigos koordinat÷s (LKS-94)
pateikiami 1 lentel÷je.

1 lentelė. ET profilių pradžios ir galo koordinatės (LKS(LKS-94)
Nr.

Profilio
pavadinimas

1

2

Data

Ilgis, m

Profilio pradžios koordinat÷s
X, m

3

4

5

Y, m
6

Profilio pabaigos koordinat÷s
X, m
7

Y, m
8

1

Agluonos1

2006-08-24

215

545.255,18

6229720,13

545.468,26

6.229.753,60

2

Agluonos2

2006-08-25

215

545.485,33

6.229.751,93

545.698,69

6.229.783,54

3

Bokšto 10

2004-08-27

165

544.823,25

6.230.315,89

544.860,72

6.230.154,99

4

Bokšto 10a

2004-08-27

160

544.757,50

6.230.169,26

544.910,95

6.230.216,33

5

Bokšto 16

2005-11-10

235

544.791,03

6.230.047,82

545.012,64

6.230.128,12

6

Bokšto 16a

2005-11-10

43

544.894,43

6.230.121,58

544.909,25

6.230.081,14

7

Bokšto 16b

2005-11-10

195

544.776,02

6.230.090,80

544.969,66

6.230.118,60

8

Bokšto 3

2004-08-27

155

544.901,17

6.230.195,31

545.050,32

6.230.239,21

9

Bokšto 3a

2004-08-27

130

544.921,01

6.230.269,13

544.954,10

6.230.143,23

10

Gedimino18

2007-05-16

140

545.703,76

6.229.335,12

545.844,10

6.229.340,79

11

Kalpoko1

2006-08-30

215

545.077,39

6.230.179,35

545.137,62

6.229.972,66

12

Klybo1

2006-08-30

215

545.196,82

6.230.185,26

545.253,83

6.229.977,67

13

Maironio1

2005-11-08

95

546.940,05

6.229.525,51

547.018,43

6.229.471,40

14

Maironio2

2005-11-08

115

546.918,71

6.229.470,35

547.034,08

6.229.470,73

15

Maironio3

2005-11-08

66

546.973,64

6.229.476,43

546994,94

6.229.538,99

16

Naujamiesčio

2006-08-30

215

545.218,91

6.230.120,24

545.428,37

6.230.171,67

17

Pasvalio 16

2004-08-28

180

544.837,02

6.230.026,67

544.886,74

6.229.853,44

18

Pasvalio 16a

2004-08-30

195

544.743,31

6.229.883,63

544.930,92

6.229.939,02

19

Pasvalio1

2006-08-26

215

545.446,57

6.230.010,48

545.654,45

6.230.067,95
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1

2

3

4

5

6

7

8

20

Pasvalio2

2006-08-26

215

545.195,45

6.229.925,88

545.402,94

6.229.984,68

21

Pelkių1

2006-08-25

215

545.440,55

6.229.881,73

545.501,79

6.229.675,33

22

Pilis1

2007-09-11

115

546.686,60

6.230.455,16

546.763,81

6.230.320,46

23

Pilis2

2007-09-11

126

546.726,21

6.230.448,88

546.792,64

6.230.341,56

24

Pilis3

2007-09-11

126

546.672,36

6.230.386,78

546.782,62

6.230.448,49

25

Ramunių1

2006-01-10

86

545.597,29

6.229.273,20

545.683,34

6.229.267,04

26

Sąjungos1

2006-01-10

92

545.579,43

6.229.618,26

545.669,18

6.229.639,73

27

Sąjungos2

2006-01-10

230

545.454,28

6.229.586,48

545.679,32

6.229.637,42

28

Sąjungos3

2006-01-10

62

545.598,04

6.229.668,81

545.603,62

6.229.606,99

29

Sąjungos4

2006-08-24

215

545.384,62

6.229.567,65

545.596,11

6.229.610,00

30

Skaistkaln÷s1

2007-05-16

205

545.867,92

6.230.085,61

545.708,02

6.230.214,68

31

Tinklų 1

2000-05-21

60

545.429,53

6.229.194,60

545.484,91

6.229.218,15

32

Tinklų 2

2000-05-21

66

545.420,56

6.229.174,36

545.481,50

6.229.200,19

34

Vabalninko1

2006-08-26

215

545.684,51

6.229.573,32

545.759,72

6.229.775,07

35

Žalioji1

2006-08-25

215

545.607,07

6.230.040,33

545.665,61

6.229.833,17

Visa gauta medžiaga apdorota kompiuterine programa Res2Dinv [www.geoelectrical.com] ir išilgai profilių
sudaryti geoelektriniai savitųjų elektrinių varžų pjūviai (1 grafinis priedas).

Lauko darbų metodika
Tyrimai atliekami išilgai profilio, kuriame vienodais atstumais įžeminami elektrodai, kabelio pagalba
sujungti su valdančia ir matavimo aparatūra. Vieno matavimo ciklo metu panaudojami keturi elektrodai:
du iš jų (C1 ir C2) pajungiami prie elektros srov÷s šaltinio ir per juos nutekanti į žemę srov÷ sukuria
elektros lauką, o kiti du (P1 ir P2) – skirti to lauko parametrams matuoti (44 pav., A).

44 pav. Matavimų principinė schema atliekant elektrinę tomografiją (A) ir tariamųjų varžų pjūvio blokai bei tariamųj
tariamųjųų varžų
priskyrimo taškai (B)
Didinant atstumą tarp srov÷s elektrodų didinamas tyrimų gylis bei mažinamas jų detalumas. Tokiu būdu
išilgai profilio atliekamas elektrinis profiliavimas su skirtingu tyrimu gyliu, o gaunama informacija įgalina
sudaryti uolienų elektrinių savybių kaitos pjūvį. Priklausomai nuo sąlygų bei keliamų uždavinių galimos
įvairios elektrodų porų išd÷stymo kombinacijos profilyje. Iš elektrinio zondavimo teorijos žinomi ir
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labiausiai paplitę yra tyrimai Venerio, Šliumberže ir dipolio – dipolio linijomis. Tariamoji varža šioms
linijoms yra skaičiuojama pagal žinomą formulę:

ρt=K•U/I [Ωm],

[1]

kur
Šliumberže linijai: K=π[(L/2)2-(a/2)2]/a,
Venerio linijai: K=2πa,
Dipolio-dipolio linijai: K=πa•n(n+1)(n+2)a,
čia U – potencialų skirtumas tarp M ir N,
I – darbo srov÷,
L – atstumas tarp srov÷s elektrodų,
a – atstumas tarp įtampą matuojančių elektrodų,
n – kartotinis a skaičius.
Elektrin÷s tomografijos tyrimo procesas yra pilnai automatizuotas – tiek duomenų rinkimas, tiek ir jų
apdorojimas. Elektrodų pajungimo prie srov÷s šaltinio arba voltmetro procesas per specialų modulį
IMAGER50 valdomas programa, kuri realizuojama prie varžų matuoklio GEOPULSE pajungtu personaliniu
kompiuteriu. Visi matavimų rezultatai talpinami kompiuterio atmintyje. Valdymo programą galima keisti,
tuo pačiu keičiama matavimų sistema, pajungiant skirtingas elektrodų konfigūracijas. Vieno profilio
tyrimo metu paprastai atliekama nuo 100 iki 400 matavimų. Kiekvieno matavimo ciklo metu tariamosios
varžos reikšm÷, apskaičiuota pagal formulę [1], priskiriama atitinkamam geoelektrinio pjūvio blokui,
kurio erdvin÷ pad÷tis profilyje priklauso nuo atstumo tarp srov÷s elektrodų matavimo metu (44 pav., B).
Tokiu būdu, gaunamas tariamųjų varžų rinkinys atitinkamuose pjūvio taškuose ir paprastos interpoliacijos
pagalba sudaromas įprastas elektrin÷je žvalgyboje tariamųjų varžų

ρt=F(X,Z),

ρt pjūvis (45 pav., A), kuriame

[2],

čia: X – atstumas nuo profilio pradžios,
Z – pseudogylis, t.y. ½ atstumo tarp srov÷s elektrodų.
Gautas tariamųjų varžų pjūvis yra galutinis lauko darbų produktas, pačiu bendriausiu būdu (labai
schematiškai) atspindintis požeminę geoelektrinę situaciją.

Duomenų interpretacija ir rezultatai
Svarbiausi interpretacijos principai
Kaip ir visų elektrin÷s žvalgybos metodų, taip ir elektrin÷s tomografijos galimyb÷ tirti požeminę sandarą
grindžiama tuo, kad uolienos bei kiti žemiau žem÷s paviršiaus slūgsantys objektai skiriasi vieni nuo kitų
savo elektrin÷mis savyb÷mis, šiuo atveju konkrečiai savo savitąja elektrine varža (toliau – varža).
Dažniausiai uolienos varža priklauso nuo trijų pagrindinių faktorių: vandens bei molingų dalelių kiekio
uolienoje ir vandenyje ištirpusių druskų koncentracijos, turint omenyje, kad sausas uolienos skeletas
praktiškai yra izoliatorius. Kuo daugiau uolienoje molingų dalelių bei vandens, ir kuo daugiau jame
ištirpusių druskų, tuo mažesn÷ uolienos varža, tod÷l skirtingos genez÷s, litologin÷s sud÷ties bei vidin÷s
struktūros uolienos skiriasi savo varža (2 lentel÷).
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2 lentelė.. Kai kurių nuosėdinių uolienų savitosios elektrinės varžos (pagal V. Telford ir kt., 1980, A.Ogilvi, 1990)
Savitoji elektrin÷ varža, Omm

Uoliena
1

10

102

103

104

Nesuardytas dirvožemis
Įvairiagrūdžiai sm÷liai
Molingi sm÷liai (iki 5% molio)
Priesm÷liai
Priemoliai
Moliai
Sm÷lio, žvirgždo, gargždo mišinys
Tas pats su moliu
Žvirgždas-gargždas (išplautas)
Supilti gruntai
Argilitai
Konglomeratai
Smiltainiai
Klintys
Dolomitai
Mergeliai
Anhidritas

iki 107

Gipsas
pilno prisotinimo vandeniu zonoje;

nepilnai prisotintos

Platus uolienų varžų pokyčio diapazonas, nuo 10-2 iki 105 Omm ir daugiau, iš vienos pus÷s sąlygoja gerą
ir detalią jų diferenciaciją pagal šio parametro dydį, tačiau iš kitos pus÷s varžos geologin÷ interpretacija
gali būti ne vienareikšm÷, nes visiškai skirtingos geologiniu požiūriu uolienos gali tur÷ti vieną ir tą pačią
varžą, pvz., žvirgždas ir klintis arba priemolis ir molingas mergelis ir pan. (žr. 2 lentelę).
Galutinis elektrin÷s tomografijos tikslas yra išskirti pjūvyje objektus, turinčius skirtingas varžas, nustatyti
tų objektų ribas bei jų slūgsojimo gylius ir suteikti išskirtiems požeminiams objektams geologinę prasmę,
tod÷l sprendžiant šį itin sud÷tingą uždavinį skiriama keletas etapų:
•

gautos tariamų varžų reikšm÷s priskiriamos atskiriems modelio blokams (45 pav., B) ir pagal
jas sudaromas tariamų varžų pasiskirstymas pjūvyje išilgai profilio (45 pav., A).;

•

teoretiškai apskaičiuojamas tikrų varžų pasiskirstymo pjūvyje modelis, geriausiai atitinkantis
tariamų varžų pasiskirstymą (45 pav., B);

•
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A

B

45 pav. Geoelektriniai pjūviai išilgai profilio Bokšto 3: A – tariamųjų savitųjų elektrinių varžų; B – tikrųjų savitųjų elektrinių
varžų (paveikslo apačioje spalvota savitųjų elektrinių varžų skalė, Omm. Vertikali ašis parodo pseudo (A) arba tikrąjį (B) gylį
nuo žemės paviršiaus, horizontali – atstumą nuo profilio pradžios)
Pirmieji du etapai s÷kmingai realizuojami, naudojant tam tikslui kompiuterinę inversijos programą
RES2DINV (Loke, 1995, 1996, 1997). Jos pagalba sukuriamas tariamų varžų pjūvis bei geriausiai jam
atitinkantis geoelektrinis modelis (pav. 2, B), kuriame atsispindi tikrųjų savitųjų elektrinių varžų

ρ

erdvinis pasiskirstymas, t. y. gaunamas pjūvis:

ρ=F(X,H),

[3]

čia: X – atstumas nuo profilio pradžios,
H – gylis nuo žem÷s paviršiaus.
Per÷jimui nuo tariamųjų prie tikrųjų varžų pjūvio naujausioje Res2Dinv varžų inversijos programos
versijoje 4.1 (Loke, 2000) taikomas mažiausių kvadratų metodas (Groot-Hedlin and Constable 1990,
Sasaki 1992), patobulintas naudojant kvazi-Niutoninę optimizaciją (Loke and Barker, 1996). Šis
patobulinimas leidžia sumažinti skaičiavimams naudojamą kompiuterio atmintį ir daugiau nei 10 kartų
padidinti skaičiavimų greitį. Skaičiuojamo geoelektrinio modelio atitikmuo faktiniams duomenims
įvertinimas mažiausiu kvadratiniu nuokrypiu (angliškai RMS), kurį programa automatiškai mažina po
kiekvienos iteracijos (po kiekvieno modelio apskaičiavimo), tad inversijos kompiuterinis laikas priklauso
arba nuo užduoto iteracijų skaičiaus arba nuo užduoto RMS dydžio. Be to, programoje numatyta aib÷
galimybių keisti įvairius inversijos parametrus, tam kad gauti kuo realesnį, labiau atitinkantį tikrovę,
geoelektrinį modelį. Tačiau, bet kokiu atveju, tariamųjų varžų ir pseudo gylių perskaičiavimas į tikrąsias
varžas ir gylius matematiniu požiūriu yra nekorektiškas uždavinys (Telford 1980, Ždanov, 1986) ir jo
sprendimas yra nevienareikšmis, tod÷l inversijos parametrų tinkamas parinkimas labai priklauso nuo
interpretatoriaus kvalifikacijos bei konkrečios geologin÷s situacijos suvokimo.
Toliau seka bene sud÷tingiausias geologin÷s interpretacijos etapas, t. y. realaus geologinio pjūvio
atitikmens gautam geoelektriniui pjūviui suradimas, kadangi, kaip jau buvo min÷ta aukščiau, visiškai
skirtingos geologiniu požiūriu uolienos gali tur÷ti vienodą elektrinę varžą, o po žeme slūgsančio objekto
poveikis į matuojamus parametrus kompleksinis, t. y. įtaką turi objekto dydis, slūgsojimo gylis ir varža.
Vienareikšmiai nustatyti objekto dydį ir slūgsojimo gylį pagal tomografijos duomenis galima tik žinant to
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objekto bei jį supančios aplinkos tikrąsias varžas ir, atvirkščiai, nustatyti objekto tikrą varžą galima, jeigu
žinoma požemio geometrija. Akivaizdu, kad geologin÷s interpretacijos s÷km÷ priklauso nuo turimos
papildomos informacijos kiekio apie tiriamo rajono bendrą geologinę situaciją bei uolienų elektrines
savybes ir tos informacijos patikimumo. Kuo išsamesn÷s bus šios žinios, tuo tiksliau realią situaciją
atspind÷s geologiniai modeliai, sudaryti pagal elektrin÷s tomografijos duomenis.

Būsimų gręžinių vietų parinkimas
Gręžinių vietų parinkimas – vienas iš svarbiausių geofizinių tyrimų uždavinių. Svarbiausi kriterijai
būsimoms gręžimo vietoms parinkti buvo trys: 1) išsiaiškinti, su kokiais geologinio pjūvio ypatumais
sietinos varžų anomalijos, stebimos geoelektriniuose pjūviuose; 2) išsiaiškinti, kokios varžų reikšm÷s
būdingos pjūvyje esantiems uolienų sluoksniams; 3) išsiaiškinti, kaip sukarst÷jusios ir karst÷jimo zonos
atsispindi geoelektriniuose pjūviuose. Vadovaujantis pamin÷tais kriterijais buvo parinktos 7 vietos
būsimiems gręžiniams: Bokšto (4 gręžiniai), Pasvalio (1 gręžinys) ir Sąjungos (2 gręžiniai) gatv÷se.
Gręžiniai išgręžti arba profilių linijose, arba 1,5–4 m atstumu nuo profilių linijų (3 lentel÷) tam, kad
maksimaliai išnaudoti gręžimo duomenis geoelektrinių pjūvių interpretacijai.

3 lentelė. Atstumas tarp ET profilių linijų ir gręžinių
Eil. Nr.

Profilio pavadinimas

Gręžinio Nr.

Atstumas nuo profilio pradžios/
nuo profilio linijos, m

1

Bokšto 3

35920

60/4 m į PR

2

Bokšto 10

35921

113/3 m į ŠR

3

Bokšto 16

37551

131/3 m į PR

4

Bokšto 16b

37550

135/proflio linijoje

5

Pasvalio 16a

35922

123/profilio linijoje

6

Sąjungos 1

38916

31/profilio linijoje

7

Sąjungos 2

38917

186/2,5 m į ŠV

Geoelektriniai pjūviai su gręžinių litologin÷mis kolon÷l÷mis pateikiami 2 grafiniame priede.

Elektrin÷s tomografijos duomenų geologin÷ interpretacija ir informacijos
ekstrapoliacija nuo išgręžtų gręžinių
Elektrin÷s tomografijos duomenų, gautų Biržų m., geologin÷ interpretacija remiasi bendraisiais elektrin÷s
žvalgybos (Telford., Geldart ir kt., 1976, 1980; Ždanov 1976; Ogilvy, 1990) ir ET interpretacijos
principais (Jacyna, Lokutijevskis ir kt., 2000; Šečkus, Michelevičius, 1997; Michelevičius, Šečkus, 2000;
Šečkus, 2002), gręžimo, geofizinių tyrimų gręžiniuose (GTG) duomenimis bei bendra samprata apie
tiriamos teritorijos geologinę sandarą.
Gręžimo duomenų, ET ir GTG duomenų palyginimas leidžia išspręsti vieną iš svarbiausių geologin÷s
interpretacijos uždavinių, o būtent įvertinti skirtingų uolienų elektrinę varžą. Tokio palyginimo duomenys
atlikti Pasvalio m. (Šečkus, 2007) pateikti 4 lentel÷je:

4 lentelė. Uolienų savitosios
savitosios elektrinės
elektrinės varžos pagal ET ir GTG duomenis
Uoliena

Priemolis,
molis

Priesm÷lis

Dolomitinai
miltai

Dolomitas
(D3t)

Domeritas

Gipsas

Dolomitas
(D3kp)

Karstin÷
tuštuma

Varžų
intervalas
(ET)

20–40

50–60

20–120

60–80

30–80

110–
2900

540–4131

60–140

Varžų
intervalas
(GTG)

–

–

20–30

100–525

40–260

120–
2200

–

25–380

Vidurkis

30

55

30

250

55

145

2200

140
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Pateikti lentel÷je duomenys rodo, kad pagal varžų dydį geoelektriniuose pjūviuose vienareikšmiai galima
identifikuoti kvartero nuogulas bei devono amžiaus molingas žemos varžos nuogulas, tokias kaip molis,
domeritas ar dolomitiniai miltai ir labai aukštos varžos (>500 Omm) monolitines, karstinio proceso
nepaveiktas ar silpnai paveiktas uolienas – dolomitą, gipsą, tačiau karstinio proceso paveiktoms,
išdūl÷jusioms uolienoms pjūviuose būdingos vidutin÷s varžų reikšm÷s (100–300 Omm) ir jas identifikuoti
praktiškai neįmanoma. Tas pats pasakytina ir apie karstines tuštumas, kurių varžų kitimo intervalas itin
platus – nuo 25 Omm iki 380 Omm (žr. 3 lentelę), kadangi visos gręžimo metu užfiksuotos karstin÷s
tuštumos yra mažo
susisluoksniavimas.

storio

Taigi,

ir

randamos tose pjūvio

pagal

elektrin÷s

dalyse, kurioms būdingas įvairių uolienų

tomografijos

duomenis

išskirti

karstines

tuštumas

neįmanoma, tačiau iš kitos pus÷s analizuojant varžų kaitą viename ir tame pačiame sluoksnyje galima
išskirti labiausiai karstinio proceso paveiktas zonas (46 pav.).

Profilio pražia PVV
0

Gręžinio kolon÷l÷:
Priemolis Priesm÷lis

Dolomitiniai
Sm÷lis
miltai

Geofizinių tyrimų gręžinyje diagramos:

Domeritas

Dolomitas

Gipsas

5,4

10,8 mkR/val

Karstin÷ tuštuma

- gama spinduliuot÷s intensyvumo; tariamųjų varžų:

- potencialo zondo;

- gradiento zondo.

46 pav. Savitųjų varžų geoelektrinis pjūvis išilgai profilio Bokšto 16b ir gręžinio 37550 litologinė kolonėlė bei geofiz
geofizinių
inių tyrimų
gręžinyje diagramos
Pagal gręžimo duomenis vidurin÷je pjūvio dalyje 17–29 m gylio intervale vyrauja D3tps gipsai, kurie
pjūvyje išsiskiria 60–80 Omm varžomis, tačiau šio sluoksnio elektrin÷ charakteristika išilgai profilio n÷ra
vienoda: sluoksnio viduryje baltu stačiakampiu (46 pav.) išskirta mažiausių šiame sluoksnyje varžų zona,
kurią galima tapatinti su intensyviausio karst÷jimo zona. Kita dar intensyvesnio sukarst÷jimo zona
matoma profilio ŠRR dalyje betarpiškai po kvartero sluoksniu.
Efektyviausiai ET duomenys panaudojami tada, kai gręžimo metu gauta geologin÷ informacija
ekstrapoliuojama išilgai profilio nuo profilio linijoje išgręžto gręžinio (47 pav.).
Profilyje išgręžti gręžiniai ir abiejuose aptiktos karstin÷s tuštumos devono dariniuose, tačiau skirtingame
gylyje, o ir varžos šiame sluoksnyje gerokai skiriasi: kinta nuo mažiausių reikšmių (15 Omm) iki vidutinių
60–100 Omm. Tai reiškia, kad ir karst÷jimo lygis skirtingose šio sluoksnio dalyse n÷ra vienodas: žemų
varžų zonoje labiausiai tik÷tinos karstin÷s tuštumos, o aukštesnių varžų zonoje jos dar tik formuojasi.
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Profilio pradžia PVV
Gręžinys
38916

Gręžinys
38917

47 pav. Profilis Sąjungos 2 ir gręžinių 38916 (gręžinys – 4 m į ŠV nuo profilio) bei 38917 (gręžinys – 2,5 m į ŠV nuo profilio)
litologinės kolonėlės
kolonėlės
Tiriamos teritorijos rajonavimas pagal elektrin÷s tomografijos duomenis
Vienas iš svarbiausių vykdomo projekto uždavinių yra išskirti Biržų m. teritorijoje zonas su skirtingu
viršutinio devono uolienų karst÷jimo laipsniu. Pad÷ti spręsti šią užduotį ET duomenys gali būti panaudoti
sudarant žem÷lapius, kuriuose vaizduojama, kaip kinta uolienų varžos horizontaliuose pjūviuose,
kertančiuose ištirtą teritoriją skirtinguose gyliuose (taip vadinamas 2,5D vaizdavimo būdas).
Varžų žem÷lapiuose (4 grafinis priedas), sudarytuose naudojant programą SURFER 8, atsispindi
geoelektrin÷ situacija 0–0,63 m, 0,63–1,94 m, 1,94–3,83 m, 3,83–4,97 m, 4,97–6,72 m, 6,72–8,64 m,
8,64–10,75 m,

10,75–13,08 m,

13,08–15,63 m,

15,63–18,45 m,

18,45–21,54 m,

21,54–24,95 m,

24,95–28,69 m, 28,69–32,81 m ir 32,81–37,34 m gylio intervaluose. Žem÷lapių tinklas sudarytas
„gamtinio kaimyno“ (angliškai – Natural Neighbor) interpoliacijos būdu.
Varžų žem÷lapiuose, sudarytuose skirtingo gylio intervalams, geoelektrin÷ situacija pakankamai
sud÷tinga, praktiškai nuo pat pjūvio paviršiaus iki didžiausio ištirto gylio (37 m) galima aptikti įvairiausių
varžų nuogulas, tačiau šiokius tokius d÷sningumus galima įžvelgti. Pjūvio viršuje didesn÷je tirtos
teritorijos dalyje vyrauja pakankamai aukštų varžų nuogulos. Kadangi tai kvartero dariniai, tai reiškia,
kad PV ir ŠR iš viršaus slūgso sm÷lingos – žvyringos nuogulos ar piltinis gruntas. Vidurin÷je tirtos
teritorijos dalyje vyrauja žemų varžų gruntai, kurių varža 20–40 Omm, o tai molingos nuogulos, kurios
einant gilyn užima vis didesnę teritorijos dalį besipl÷sdamos iš centrin÷s dalies periferijos link. Matomai,
molingas kvartero nuogulas palaipsniui keičia išdūl÷jusios viršutinio devono karbonatin÷s gipsingos
uolienos ir jų dūl÷jimo produktai: dolomitiniai miltai, domeritas, dedolomitas, o taip pat karstin÷s
tuštumos. Viršutin÷s pjūvio dalies žem÷lapiuose kaip išimtis atrodo aukštų 150–300 Omm varžų
anomalija Klybo ir Naujamiesčio g-vių apylink÷se. Ši anomalija atsekama iki 14–16 m gylio.
Kita aukštos varžos anomalija „išlenda“ nuo 6,72 m gylio Agluonos g-v÷s vakariniame gale. Ši anomalija
einant gilyn plečiasi iki Pasvalio g-v÷s ir pasiekia didžiausią plotą žem÷lapyje, sudarytame pagal
duomenis, atspindinčius gylio intervalą nuo 13,8 m iki 15,63 m.
Nuo 15,63 m gylio pradeda ryšk÷ti aukštų varžų anomalija profilio Bokšto 16 ŠR gale ir profilio Kalpoko 1
ŠV gale, kuri einant gilyn palaipsniui plečiasi pasiekdama Klybo ir Pasvalio g-ves. Kita aukštų varžų
anomalija ryšk÷ja nuo 29 m gylio ŠR tirtos teritorijos pus÷je. Šios dvi anomalijos tikriausiai susiję su
Kupiškio svitos dolomitais.

78

inžinerinės geologinės sąlygos

6. HIDROGEOLOGINöS SĄLYGOS
Biržų

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 (Narbutas
ir kt., 2001).
Gruntinis vandeningas sluoksnis išplitęs visoje Biržų miesto teritorijoje ir slūgso 0,2–11 m gylyje (43,5–
57 m abs. a.). Tik artimiausiose ežerų, upių, pelkių ir kūdrų aplinkose gruntinis vanduo slūgso prie pat
žem÷s paviršiaus. Gruntinio vandens lygis bendrais bruožais atkartoja šiuolaikinį reljefą. Vanduo talpinasi
šiuolaikinio aliuvio įvairaus rupumo sm÷lyje, šiuolaikin÷se ežerin÷se (smulkus, dulkingas sm÷lis dažnai su
organika)

nuogulose,

limnoglacialin÷se,

fliuvioglacialin÷se

nuogulose,

moreniniame

priemolyje

ir

priesm÷lyje esančiuose sm÷linguose lęšiuose ir plyšiuose, biogenin÷s kilm÷s durp÷se ir sapropelyje, o taip
pat karstin÷se nuogulose ir Tatulos svitos dolomitiniuose miltuose. Gruntinį vandenį drenuoja Širv÷nos ir
Kilučių ežerai, Agluonos ir Apaščios up÷s, Požemio upelis, pelk÷s ir nedideli ežeriukai, kūdros (8 graf.
dok.). Dalis gruntinio vandens perteka į sporadiškai paplitusius tarpmoreninius lęšius ir Įstro–Tatulos
vandeningąjį kompleksą. Tokiu būdu susidaro vieninga vandeninga sistema, turinti glaudų hidrodinaminį
ryšį tarp atskirų jos komponentų.
Gruntinis vanduo yra g÷las, vietomis su nežymiai padid÷jusiu ištirpusių mineralinių medžiagų kiekiu
(0,369–1,607 g/l) (9 tekst. priedas). Jo chemin÷ sud÷tis n÷ra labai kaiti, vyrauja kalcio, magnio ir
hidrokarbonato jonai. Kai kur vanduo paveiktas antropogenin÷s taršos – gruntiniame vandenyje
padaug÷ja nitrato jonų (didžiausia nitratų koncentracija – 231 mg/l). Taip pat vietomis stebimos
padidintos sulfato jonų koncentracijos. Vandens įsotinimo CaSO4 deficitas kinta intervale nuo – 1543,18
iki 1835,21 mg /l (13 tekst. priedas). Šių jonų padidinti kiekiai neabejotinai susiję su karstiniais procesais
ir sulfatais praturtinto požeminio vandens prietaka į gruntinį vandeningą sluoksnį. Visoje Biržų miesto
teritorijoje gruntinis vanduo neagresyvus normalios sud÷ties betonui, tik vietose, kur padidintos sulfatų
koncentracijos, vanduo gali būti silpnai agresyvus (pagal EAU 2004).
Vietomis lokaliai paplitę tarpmoreniniai vandeningieji sluoksniai. Juose vanduo spūdinis, subspūdinis,
neretai turi hidrodinaminį ryšį tiek su gruntiniu, tiek su Įstro–Tatulos vandeninguoju kompleksu. Vandenį
talpina smulkus limnoglacialinis sm÷lis, įvairaus rupumo fliuvioglacialinis sm÷lis ir žvyras. Kadangi šie
vandeningieji sluoksniai išplitę lokaliai, tod÷l neturi ženklesn÷s įtakos miesto teritorijos inžinerinių
geologinių sąlygų formavimuisi. Jų hidrodinaminiai ir hidrogeocheminiai parametrai nebuvo tirti.
Didžioje Biržų miesto teritorijos dalyje Įstro–Tatulos vandeningo komplekso vanduo yra spūdinis, tik
vakarin÷je dalyje jis nespūdinis (gruntinis). Įstro–Tatulos vandeningasis kompleksas išplitęs visoje Biržų
miesto teritorijoje. Vandenį talpina kvartero-prekvartero dolomitiniai miltai ir viršutinio devono Įstro
svitos

plyšiuotas

uolienos –

gipsas,

kaverningas
dolomitingas

dolomitas
gipsas,

bei

susisluoksniuojančios,

gipsingas

ir

įvairaus

sukarst÷jusios

molingumo,

Tatulos

plyšiuotas

svitos

dolomitas,

dedolomitas ir domeritas. Vandeningojo komplekso storis yra 20–40 m. Įstro–Tatulos vandeningąjį
kompleksą dengia lokaliai išplitęs Pamūšio svitos molis ir labai molingas domeritas bei kvartero moreninis
priemolis ir priesm÷lis, retai limnoglacialinis molis. Įstro–Tatulos vandeningajame komplekse galima
išskirti tris vandeninguosius sluoksnius – Įstro, Nemun÷lio ir Pasvalio. Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnius
skiria 3–7 m storio Kirdonių sąlygin÷ vandenspara, sudaryta iš domerito su molingo dolomito ir selenito
tarpsluoksniais. Vietomis d÷l v÷lesnių geologinių procesų (karstinių, egzaracinių ir kt.) šios vandensparos
sluoksnių Biržų miesto teritorijoje neišliko. Komplekso vanduo turi glaudų hidrodinaminį ryšį su aukščiau
slūgsančiais vandeningais sluoksniais ir su paviršiniu vandeniu (48, 49 pav.). Paviršinio vandens lygio
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kitimo d÷sningumai beveik indentiški Įstro–Tatulos vandeningo komplekso vandens pjezometrinio lygio
kitimo tendencijoms. Reguliojamų paviršinio vandens baseinų (pvz., Kilučių ežero) vandens lygio kitimo
d÷sningumai tik iš dalies atitinka Įstro–Tatulos vandeningo komplekso vandens lygio kitimo tendencijoms
(50 pav.). Šios hidrodinaminio ryšio ypatyb÷ susijusi būtent su dirbtiniu vandens lygio reguliavimu Kilučių
užtvankoje. Įstro–Tatulos vandeningo komplekso vandens spūdžio lygis nusistovi 4l,5–57,5 m abs. a.
aukštyje. Reljefo pažem÷jimuose, ypač upių sl÷niuose, gręžiniai, įrengti į vandeningą kompleksą, gali
fontanuoti (51 pav.).

53.5

Respublikos g. Tiltas per
Apaščią
Gr. Nr. 40038

53

Abs.a., m

52.5

52

51.5

51

50.5

50
2007-11-14

2008-01-03

2008-02-22

2008-04-12

2008-06-01

2008-07-21

2008-09-09

2008-10-29

2008-12-18

2009-02-06

Data

48 pav. Apaščios upės ir šalia esančio grežinio Nr. 40038 vandens lygių kitimo grafikas

51.5

Gr. Nr. 40039
51.4

Respublikos g. tiltas
per Agluoną
51.3

Abs.a., m

51.2

51.1

51

50.9

50.8

50.7

50.6
2007-11-14

2008-01-03

2008-02-22

2008-04-12

2008-06-01

2008-07-21

2008-09-09

Data

49 pav. Agluonos upės ir šalia esančio grežinio Nr. 40039 vandens lygių kitimo grafikas
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55.8

Gr. Nr. 41881
55.6

Kilučių
užtvanka

55.4

Abs.a., m

55.2

55

54.8

54.6

54.4

54.2

54
2007-11-14
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50 pav. Kilučių ežero ir šalia esančio gręžinio Nr. 41881 vandens lygių kitimo grafikas

51 pav. Fontanuoja Apaščios upės salpinėje terasoje išgręžtas gręžinys Nr. 40038, kuris potvynių metu apsemiamas
(V. Minkevičiaus nuotr.)
Įstro-Tatulos vandeningo komplekso vanduo dažniausiai mineralizuotas, tačiau vietomis – g÷las. Taip pat
pastebimas ištirpusių medžiagų kiekio sezoninis svyravimas. Tod÷l komplekso vandens mineralizacija gali
būti nuo 0,6 g/l iki 2,8 g/l (11 tekst. priedas). Vandenyje įsotinimas CaSO4 d÷sningai kinta (12 tekst.
priedas). Viršutin÷je komplekso dalyje, dažniausiai Įstro ir Nemun÷lio sluoksniuose dažnai įsotinimo
deficitas yra didesnis nei apatin÷je komplekso dalyje – Pasvalio sluoksniuose. Taip pat pavasarį ir rudenį
nepilnai įsotintas gruntinis vanduo, patekęs į Įstro–Tatulos vandeningąjį kompleksą, tirpina gipsą ir
gipsingas uolienas. Komplekso įsotinimo CaSO4 deficitas kinta intervale nuo 247,13 mg/l iki 1829,45 mg/l
(12 tekst. pried.). Vandeniui būdingas sulfatinis agresyvumas normalaus skvarbumo portlandcemento
betonui. Be šių hidrocheminių d÷sningumų vietomis stebimi vandens chemin÷s sud÷ties antropogeniniai
pokyčiai. Aptinkamos padidintos amonio, nitritų ir nitratų jonų koncentracijos komplekso vandenyje. Šios
vandens chemin÷s sud÷ties anomalijos patvirtina prielaidą apie glaudų hidrodinaminį Įstro–Tatulos
komplekso ryšį su aukščiau esančiu gruntiniu vandeningu sluoksniu.
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7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI
Biržų miesto teritorijoje išplitusios paviršin÷s ir požemin÷s karstin÷s bei karstin÷s-sufozin÷s kilm÷s
formos. Paviršin÷s karstin÷s formos – tai smegduob÷s, įsmukos, įslūgos, karstin÷s sufozin÷s muldos ir
kt., o požemin÷s – tuštumos, plyšiai, urvai ir kt. (Narbutas ir kt., 2001). Daugiausiai yra smegduobių, jų
rasta 75. Čia paplitusios įvairaus amžiaus morfologinio tipo, dydžio ir gylio smegduob÷s. Daugiausiai yra
senų ir labai senų smegduobių – 43, o naujų ir jaunų smegduobių aptikta 32 (11 graf. dok.). Labai senų
ir senų smegduobių amžius nustatytas pagal morfologinius ypatumus: gylio ir skersmens santykį,
briaunos pobūdį, sienelių statumą, ant sienelių esančios augalijos rūšis ir kiekį bei kitus požymius, o
naujų ir jaunų – tiksliai fiksuojant karstinių įgriuvų atsiradimo datą arba apklausus Biržų miesto
gyventojus. Naujos ir jaunos smegduob÷s dažniausiai apvalios ir ovalios, 8–16 m skersmens (pavienių
smegduobių skersmuo 20–30 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 (14 tekst. priedas).
Senų ir labai senų smegduobių skersmuo didesnis, jis dažniausiai sudaro 16–25 m, o jų gylis dažniausiai
neviršija 2 m. 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, esančių miesto teritorijoje, yra užpildytos vandeniu, antropogeniškai pakeistos
ar užverstos (52 pav.).

52 pav. Antropogeniškai pakeistos smegduobės (G. Vaičiūno nuotr.)
Smegduob÷s Biržų miesto teritorijoje pasiskirsčiusios labai netolygiai – daugiausia jų yra Šiaur÷s vakarin÷je
kartografuoto ploto dalyje, šiaur÷s rytin÷je teritorijos dalyje netoli Astravo dvaro ir Biržų miesto parke.
Likusioje teritorijos dalyje jų gerokai mažiau, didel÷ dalis smegduobių miesto ribose yra užpiltos.
Iš požeminių karstinių formų daugiausiai duomenų surinkta apie karstines tuštumas. Gręžimo metu jų
rasta tiek Nemun÷lio, tiek Pasvalio sluoksniuose. Nemun÷lio sluoksniuose jos aptinkamos ten, kur išlikę
gipsingos uolienos (12 graf. dok.). Čia tuštumų aukštis dažniausiai yra 0,3–1,8 m, o maksimalus aukštis
siekia iki 3,4 m (gręž. 35920). Bendras karstinių tuštumų aukštis neviršija 6,2 m. Pasvalio sluoksniuose
karstinių tuštumų rasta gerokai daugiau, nes Pasvalio sluoksniai paprastai storesni už Nemun÷lio
sluoksnius ir juose išlikę gerokai daugiau gipso. Karstinių tuštumų aukštis Pasvalio sluoksniuose
dažniausiai yra 0,4–1,1 m, o maksimalus aukštis vietomis siekia 2,2–3,6 m ir daugiau. Bendras karstinių
tuštumų aukštis vietomis yra 1–3 m, o gręž. 26809 siekia 9,3 m (15, 16 tekstiniai priedai).
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Karstin÷s tuštumos užpildytos vandeniu, takiais arba takiai 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.
Naujos karstin÷s įgriuvos atsiranda į Nemun÷lio arba Pasvalio sluoksniuose susiformavusias karstines
tuštumas įkrintant jų skliautus sudarančioms uolienoms ir gruntams. Tokiu būdu did÷jant tuštumoms po
pastatais ir tuo pat metu silpn÷jant skliautams, vyksta įvairios statinių deformacijos. Karstin÷s sufozin÷s
įgriuvos dažnesn÷s Nemun÷lio sluoksniuose, nes juose labiau paplitę lengvai išplaunami dolomitiniai
miltai (14.1–14.7 graf. dok.).
Biržų kartografuoto ploto vakarin÷je dalyje esanti Bokšto gatv÷ patenka į labai sukarst÷jusią teritoriją
Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono centrin÷je-šiaurin÷je dalyje. Šioje gatv÷je Nr. 3, 10, 16 namuose aiškiai
matomos deformacijos kurias suk÷l÷ karstinis-sufozinis procesas. Bokšto g. 10 gyvenamojo namo valdoje
2005 metų pavasarį už 6 metrų nuo namo atsirado nedidel÷ karstin÷ įgriuva. Jos skersmuo siek÷ 1–
1,2 m, o gylis 0,5–0,7 m. Namo sienose stebimi 0,2–1,5 cm įtrūkimai, kurie suaktyv÷jo po šios įgriuvos
atsiradimo. (Bucevičiūt÷ ir kt., 2005)
Bokšto g. 16 namų valdos teritorijoje karstinių įgriuvų n÷ra, tačiau deformuoti pastato pamatai, sienose
nuo 1 mm iki 4–5 mm pločio aktyvūs plyšiai. Vykdant gręžimo darbus per gipsingas Nemun÷lio sluoksnių
uolienas, intervale 7,1–11,5 m (gręž. 37550), karstin÷se nuogulose surastos šešios karstin÷s tuštumos.
Jų aukštis buvo nuo 0,15 m iki 1,5 m. Gipsingose Pasvalio sluoksnių uolienose surastos trys 0,3 m, 0,9 m
ir 0,3 m aukščio karstin÷s tuštumos. 60 metrų į pietvakarius nutolusio ūkinio pastato siena taip pat
įtrūkusi (Bucevičiūt÷ ir kt., 2005).
Bokšto g. 3 gyvenamojo namo šiaur÷s vakarin÷ siena įtrūkusi per mūrijimo siūles. Šioje gyvenamoje
valdoje Nemun÷lio sluoksniuose užfiksuota 11 karstinių tuštumų, kurių bendras aukštis 6,8 m, o Pasvalio
sluoksniuose užfiksuotos 9 karstin÷s tuštumos, pastarųjų bendras aukštis siekia 8,9 metrus.

53 pav. Sena smegduobė Bokšto gatvėje (V. Mikulėno nuotr.)

54 pav. Nauja įgriuva, atsiradusi 20092009-0202-08 Bokšto gatvėje
netoli pastato Nr 10 (B. Dagio nuotr.)

Ramunių gatv÷je Nr 9., Nr. 11 namų valdose 40043 gręžinyje Pasvalio sluoksniuose aptiktos 7 karstin÷s
tuštumos, kurių bendras aukštis siek÷ 2,3 m. Be to, gręžinių geologiniuose pjūviuose aptikti 2-8,3 m
storio dolomitinių miltų sluoksniai, susidarę karstinių procesų eigoje. Karstiniai ir karstiniai – sufoziniai
procesai ir reiškiniai aktyviai vystosi ir šiuo metu. Tai parodo dumbantis žem÷s paviršius ir
besideformuojantys namai (Marcinkevičius, 2007).
Sąjungos gatv÷je aktyviai deformuojasi dvidešimt šeštasis ir dvidešimt aštuntasis gyvenamieji namai.
Ypač sukars÷ję namo Nr. 28 pagrindai. Gręž. 38916 aptiktos 5 karstin÷s – sufozin÷s tuštumos, bendras
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tuštumų aukštis siek÷ 6,2 m. Namo Nr. 26 pagrinde sukarst÷jimų gerokai mažiau. Čia gręžinyje 38917
karstin÷s tuštumos aptiktos tik Pasvalio sluoksniuose, jų bendras aukštis sudaro 1,8 metrus.
Namo Nr. 28 deformacijos prasid÷jo 2005 metų gruodžio m÷nesį, kai karstin÷ įgriuva atsiv÷r÷ tiesiog po
namu. Gyvenamojo namo pietin÷je ir vakarin÷je stebimi įtrūkimai ir plyšiai, kurių plotis kinta nuo 0,5–
1 mm iki 10–15 mm, o vietomis net ir 20 mm. Pietvakarin÷ namo kampo apatin÷ dalis atitrūkusi ir
nus÷dusi žemyn. Neabejotina, kad plyšiai pastato pamatuose atsirado d÷l netolygaus jų s÷dimo, atsiradus
karstinei-sufozinei įgriuvai (55 pav.) (Marcinkevičius ir kt., 2007).

55 pav. Įgriuva
Įgriuva atsiradusi 2005 m gruodžio mėnesį po gyvenamuoju namu Nr. 28 Sąjungos gatvėje. (V. Šačkaus nuotr.)
Gedimino g. 16 ir 18 namų valdose buvo išgręžti inžineriniai geologiniai gręžiniai Nr. 41863 ir 41864,
kuriuose atitinkamai karstinių tuštumų bendras aukštis sudar÷ 1,3 ir 2,2 m. Gyvenamojo namo Nr. 16
įtrūkusios šiaurin÷ ir vakarin÷ sienos, o pietin÷s sienos kampe atsiv÷ręs ryškus vertikalus plyšys kertantis
pamatą (plyšio plotis 1–2 cm) (56 pav). Sand÷liukas pasviręs link greta esančios Alyvų g. 3 namų valdos,
kurioje esantis ūkinis pastatas d÷l atsiradusių deformacijų buvo visiškai perstatytas, o gyvenamasis
namas buvo suveržtas templ÷mis (57 pav). Gedimino 18 gyvenamojo namo ir ūkinio pastato sienos yra
pažeistos deformacijų, o gyvenamoji pastato dalis pasvirusi į šiaur÷s vakarus.

templėmis Alyvų
56 pav. Pietinės sienos kampe 1–
1–2 cm pločio plyšys kerta 57 pav. Gyvenamasis namas suveržtas templėmis
gatvėje (V. Mikulėno nuotr.)
pamatą (V. Mikulėno nuotr.)
Biržų rajone Biržų kaime Tinklų gatv÷je esantį 20 butų gyvenamąjį namą Nr. 7 teko nugriauti. Priežastis, d÷l
kurių pastatas atsidūr÷ avarin÷je būkl÷je, galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmoji sujusi su namo konstrukcijos
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ypatumais ir statybos broku. Antroji – su pastato pagrindų geologine sandara ir aktyviai vykstančiais
karstiniais bei karstiniais-sufoziniais procesais. Pamato pagrinduose slūgso purus, molingas sm÷lis, lengvai
išplaunami ir stipriai besideformuojantys dolomitiniai miltai, be to pastato vakarin÷ dalis pastatyta ant senos
smegduob÷s, užpildytos dolomitiniais miltai ir kvartero nuogulomis. Sufozinio proceso pasekoje pastato
pagrinduose nevienodai tank÷jo gruntai, pastato sienose v÷r÷si plyšiai (Marcinkevičius ir kt., 1997).

58 pav. Deformuotas daugiabutis namas Tinklų gatvėje, 59 pav. Plyšiai daugiabutyje Tinklų gatvėje (V. Mikulėno nuotr.)
kurį teko nugriauti
nugriauti 2002 m. (V. Mikulėno nuotr.)

Biržų pilies rūmai taip pat veikiami karstinių, karstinių – sufozinių procesų. Pastarųjų pasekm÷s
pasteb÷tos dar 1960 m. Karstiniai procesai vystosi apatin÷je Tatulos svitos dalyje, gipsinguose Pasvalio
sluoksniuose. Bendras karstinių tuštumų aukštis siekia 2,2 m. Vietomis karstinis procesas beveik arba
visai užgesęs, nes rūmų pagrindų geologiniame pjūvyje gipsas visiškai ištirpęs (40713, 40715 gręžiniai)
arba jo belikę ploni tarpsluoksniai ir lęšiai (40711 gręž.). Kadangi karstin÷s tuštumos yra palyginti giliai
19,3–28,1 m, dabartiniu metu jos tiesiogin÷s gr÷sm÷s rūmų pastovumui nekelia.
Karstiniai – sufoziniai procesai pilies rūmų pagrinduose gali vystytis tod÷l, kad jų geologinio pjūvio
viršutin÷je dalyje yra kvartero amžiaus smulkaus sm÷lio, gausu dolomitinių miltų. Pastarųjų storis siekia
6,6 m. Dolomitiniams miltams būdingos tiksotropin÷s savyb÷s (veikiant dinamin÷ms apkrovoms jie
suskyst÷ja), yra mirklūs, lengvai išplaunami. Vykstant šiam procesui, sm÷lis ir dolomitiniai miltai yra
išplaunami į Tatulos svitos karst÷jančių uolienų plyšius ir karstines tuštumas. Pilies rūmų pagrinduose gali
vykti ir sufoziniai procesai. Gruntinio vandens lygis, nustatytas po rūmų pagrindais, yra aukštesnis už
Agluonos up÷s ir Širv÷nos ežero vandens lygį. Tad gruntinis vanduo juda Agluonos up÷s ir Širv÷nos ežero
link, matyt, kartu išplaudamas smulkaus sm÷lio ir dolomitinių miltų daleles (Valavičius, 2007).Vykstant
karstiniams-sufoziniams

ir

sufoziniams

procesams

s÷da

rūmų

pamatų

pagrindai,

o

pastatas

deformuojasi – jo pamatuose ir sienose stebimi aktyvūs plat÷jantys plyšiai (60 pav.).
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60 pav. Aktyvūs plyšiai Biržų pilies sienose (V. Mikulėno nuotr.)
Be karstinių ir karstinių- sufozinių įgriuvų, Biržų 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.
Aprašomojoje teritorijoje aktyviai vystosi pelk÷jimas. Proceso apraiškų gausu visoje tiriamo ploto
teritorijoje. Šio proceso pasekoje susiformavo didžiausia tiriamo ploto ribose esanti

Agluonos pelk÷

(61 pav). Aktyviai procesas vystosi ir Širv÷nos bei Kilučių ežerų pakrant÷se. Aukštapelkių ir pereinamo
tipo pelkių nuogulų gausu vakarin÷je tiriamo ploto teritorijoje ties Rinkuškių kaimu. Proceso eigoje
formuojasi biogenin÷s kilm÷s gruntai: durp÷s, sapropelis, įvairios sud÷ties sm÷lis su organika.
2008 metais buvo vykdomi Agluonos up÷s, pratekančios pro Agluonos pelkę, valymo darbai, siekiant sustabdyti ir sutvarkyti up÷s ištakas ir vagą nuo įsigal÷jusio pelk÷jimo proceso, sumažinti biogeninių gruntų storį.

61 pav. Agluonos pelkė (V. Mikulėno nuotr.)
Upių šonin÷ erozija išplitusi lokaliai, Apaščios up÷s krantuose. Didesn÷s

įtakos inžinerinių geologinių

sąlygų formavimui šis procesas neturi.
Krantų abrazijos procesas vystosi Širv÷nos ežero pakrant÷se. Aktyviausiai šis procesas pasireiškia ties
Astravo dvaru (62 pav.) ir ties Biržų karaimų kapin÷mis (63 pav.). 2005 metais ežero pakrant÷ ties
karaimų kapin÷mis buvo sutvarkyta (64 pav.).

86

inžinerinės geologinės sąlygos

62 pav. Abraduojamas krantas ties Astravo dvaru (V. Mikulėno nuotr.)

63 pav. Nuardytas krantas ties Biržų karaimų kapinėmis
kapinėmis 64 pav. Sutvakytas krantas ties karaimų kapinėmis
(G. Lietuvininko nuotr.)
(G. Lietuvininko nuotr.)

Žmogaus ūkin÷s veiklos sukelti geologiniai procesai ir reiškiniai paplitę praktiškai visoje Biržų miesto
teritorijoje. Technogeninių nuogulų storiai įvairūs, kelio sankasose, melioruotose teritorijose daugiausiai
siekia

1,5–2 metrus,

o

Biržų

tvirtov÷s

apsauginiame

pylime

storis

didesnis

kaip

4–6 metrai.

Technogeninio grunto sluoksnius sudaro perkastas limnoglacialinis molis, moreninis priemolis ir priesm÷lis
su dirvožemio priemaiša bei statybinių atliekų, dažniausiai plytų, nuolaužomis. Inžinerin÷ms geologin÷ms
sąlygoms tur÷jo įtakos pastatyta Širv÷nos ežero užtvanka, ko pasekoje buvo suformuotas pats ežeras ir
teritorijoje pakilo gruntinis vandens lygis. Melioracijos darbai rytin÷je teritorijos dalyje, taip pat pakeit÷
nusistov÷jusį gruntinio ir paviršinio vandens režimą, o kartu ir gruntų savybes.
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8. GRUNTŲ IR UOLIENŲ FIZIKINöS MECHANINöS SAVYBöS
Rupūs (birūs) gruntai
Šie gruntai išplitę visoje kartografuotoje teritorijoje įvairaus dydžio plotais, Agluonos ir Apaščios upių
terasose,

taip

pat

paleoįr÷žiuose,

fliuvioglacialin÷se

ir,

daugiausiai,

limnoglacialin÷se

lygumose

pietrytin÷je ploto dalyje.
Rupių gruntų storis kinta nuo 1 m iki 3,5 m paviršiuje, po smulkiais, rišliais gruntais storis svyruoja nuo 4
iki 8 m upių sl÷niuose ir paleoirežiuose siekia 12 m ir daugiau. Atliekant kartografavimo darbus, šių
gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s buvo tirtos atliekant statinį zondavimą, taip pat buvo panaudoti
ankstesnių inžinerinių geologinių tyrimų Biržų mieste ir gretimose teritorijose duomenys. Rupius (birius)
gruntus sudaro (13, 14.1–14.8 graf. dok.):
• limninis holoceninis (l IV) dulkingas įvairaus grūd÷tumo su retu žvirgždu, dulkingas, smulkus
labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis. Pagal statinio zondavimo duomenis smulkaus
vidutinio stiprumo limninio sm÷lio qc vert÷ 6,40 MPa (17 tekst. pried.);
• Agluonos ir Apaščios upių aliuvin÷s salpin÷s terasos holoceninis (a(s)IV) dulkingas, smulkus
labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis; I-osios viršsalpin÷s terasos holoceninis (a(1)IV)
dulkingas, smulkus, vidutinio rupumo, rupus labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis; IIosios viršalpin÷s terasos Baltijos posvit÷s (a(2)IIIbl) smulkus, vidutinio rupumo silpnas, vidutinio
stiprumo ir stiprus sm÷lis;
• Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinis (lgIIInm3) dulkingas, smulkus silpnas, vidutinio
stiprumo, stiprus ir labai stiprus sm÷lis. Dulkingo vidutinio sm÷lio qc vert÷ – 5,4 MPa, smulkaus, stipraus
sm÷lio vidurkin÷ qc vert÷ – 19,36 MPa, vidutinio rupumo, vidutinio stiprumo sm÷lio vidukin÷ qc vert÷ –
8,78 MPa. Išskirtas Baltijos posvit÷s limnoglacialinis (lgIIIbl) dulkingas, smulkus labai silpnas, silpnas,
vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis. Stipraus vidutinio rupumo sm÷lio qc pagal statinio zondavimo
duomenis – 14,2 MPa, labai silpno vidutinio rupumo sm÷lio qc vert÷ – 0,8 MPa, pagal statinio zondavimo
duomenis dulkingo vidutinio stiprumo limnoglacialinio sm÷lio vidurkin÷ qc vert÷ – 9,5 MPa, vidutinio
stiprumo smulkaus sm÷lio vidurkin÷ qc vert÷ – 5,18 MPa;
• Medininkų posvit÷s limnoglacialinis (lgIImd) dulkingas, smulkus, vidutinio rupumo silpnas,
vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus sm÷lis;
• Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinis (fIIInm3) vidutinio rupumo, žvyringas silpnas,
vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus sm÷lis. Išskirtas Baltijos posvit÷s fliuvioglacialinis (fIIIbl)
smulkus, vidutinio rupumo, rupus labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis, vidutinio
rupumo. Stipraus sm÷lio qc vidurkin÷ vert÷ – 13,3 MPa. Baltijos posvit÷s fliuvioglacialinis keimų (fkIIIbl)
smulkus, vidutinio rupumo labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis;
• Medininkų posvit÷s fliuvioglacialinis (fIImd) dulkingas, smulkus, vidutinio rupumo, rupus, žvyringas
labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus sm÷lis, labai stiprus žvyras, vidutinio rupumo.
Vidutinio stiprumo qc vert÷ – 7,5 MPa, smulkaus stipraus sm÷lio qc vidurkin÷ vert÷ – 15,87 MPa;
• Žemaitijos posvit÷s fliuvioglacialinis (fIIžm) smulkus, vidutinio rupumo, rupus vidutinio
stiprumo, stiprus ir labai stiprus sm÷lis. Vidutinio stipraus sm÷lio qc vidurkin÷ vert÷ pagal statinio
zondavimo duomenis 16,94 MPa.
• Medininkų posvit÷s glacialinis (gIIImd) smulkus, vidutinio rupumo stiprus sm÷lis;
• Žemaitijos posvit÷s glacialinis (gIIžm) smulkus vidutinio stiprumo ir stiprus sm÷lis.
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Smulkūs (rišlūs) gruntai
Šie gruntai išplitę visame Biržų miesto kartografuotame plote, išskyrus upių sl÷nius. Jie slūgso po
dirvožemio sluoksniu, o vietomis ir po nedidelio storio rupiais, biogeniniais ir technogeniniais gruntais.
Smulkius (rišlius) gruntus sudaro (13, 14.1–14.8 graf. dok.):
• limninis holoceninis (lIV) dulkingas priemolis, dulkingas molis (labai silpni, silpni ir vidutinio
stiprumo gruntai) išplitę lokaliai;
• Agluonos ir Apaščios upių aliuvin÷s salpin÷s terasos holoceninis (a(s)IV) dulkingas priemolis
labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo; I-osios viršsalpin÷s terasos holoceninis (a(1)IV) dulkingas
priemolis labai silpnas, silpnas, vidutinio stiprumo ir stiprus;
• Baltijos posvit÷s limnoglacialinis (lgIIIbl) dulkingas priemolis (labai silpnas, silpnas, vidutinio
stiprumo ir stiprus gruntas) išplitęs daugiausiai šiaur÷s vakarin÷je kartografuoto ploto dalyje;
• Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinis (lgIIInm3) dulkingas priemolis, dulkingas molis (labai
silpni, silpni, vidutinio stiprumo ir stiprūs gruntai) išplitę lokaliai;
• Medininkų, Žemaitijos posvičių limnoglacialinis (lgIImd, lgIIžm) molis, dulkingas priemolis
silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs, labai stiprūs gruntai;
• Viršutinio Nemuno svitos glacialiniai (gIIInm3) moreniniai gruntai (priemolis, priesm÷lis) labai
silpni ir labai stiprūs paviršiuje paplitę fragmentiškai, Apaščios up÷s sl÷nio šlaituose, geologiniuose
pjūviuose – vidutinio stiprumo, dažniausiai stiprūs ir labai stiprūs išplitę beveik visame kartografuotame
plote. Baltijos posvit÷s glacialiniai (gIIIbl) moreniniai gruntai (priemolis, priesm÷lis) silpni, vidutinio
stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs išplitę beveik visame kartografuotame plote;
• Medininkų posvit÷s glacialiniai (gIIImd) moreniniai gruntai (priemolis, priesm÷lis) vidutinio
stiprumo, dažniausiai stiprūs ir labai stiprūs, daug kur slūgso po gIIInm3 moreniniais gruntais;
• Žemaitijos posvit÷s glacialiniai (gIIIžm) moreniniai gruntai (molis, dulkingas priemolis) vietomis
vidutinio stiprumo, stiprūs, dažniausiai labai stiprūs gruntai, paplitę lokaliai;
• Viršutinio devono Pamūšio svitos (D3pm) stiprus molis, po kvartero nuogulų danga paplitęs
lokaliais plotais šiaur÷s vakarin÷je, vakarin÷je, centrin÷je ir pietin÷je kartografuoto ploto dalyse.
Minkštai ir standžiai plastingo viršutinio Nemuno Baltijos posvit÷s limnoglacialinio molio dalelių tankis –
2,69 Mg m-3, savitasis sunkis – 19,99 kN m-3, poringumo koeficientas – 0,57, stiprumo parametrai c =
0,17 MPa, φ = 6º. Pusiau kieto ir kieto molio gamtinis dalelių tankis – 2 Mg·m-3, savitasis sunkis
19,6 kN m-3, kūgio sprauda – 4,4 MPa, deformacijų modulis E = 33 MPa, stiprumo parametrai
c = 0,54 MPa, φ = 19º (17 tekst. pried.).
Minkštai ir standžiai plastingo Baltijios posvit÷s limnoglacialinio dulkio dalelių tankis – 2,64 Mg m-3,
savitasis sunkis – 19,37 kN m-3, poringumo koeficientas – 0,6, stiprumo parametrai c = 0,037 MPa, φ =
25º. Pusiau kieto ir kieto dulkio dalelių tankis tankis 2,72 Mg m-3, savitasis sunkis 21,70 kN m-3,
poringumo koeficientas – 0,45, kūgio sprauda – 4,30 MPa, deformacijų modulis E = 30 MPa.
Viršutinio Nemuno svitos (gIIInm3 ) glacialinių gruntų storiai siekia 8,5 ir daugiau metrų, dažniausiai 4–
6,5 m. Baltijos posvit÷s (gIIIbl) moreniniai gruntai išplitę beveik visoje Biržų miesto teritorijoje. Jų storis
kinta nuo 1 iki 5 m. Miesto teritorijoje šios svitos sluoksnius dažniausiai dengia technogeniniai gruntai,
mažiau urbanizuotose kartografuojamos teritorijos plotuose jie slūgso po limnin÷mis nuos÷domis ar
Baltijos svitos limnoglacialiniais dariniais. Šiuos gruntus sudaro įvairios konsistencijos moreninis priemolis
ir priesm÷lis.
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Baltijos posvit÷s minkštai ir standžiai plastingo moreninio priemolio dalelių tankis – 2,69 Mg m-3, savitasis
sunkis – 20,16 kN m-3, poringumo koeficientas 0,47 kūgio sprauda 1,53 MPa, deformacijų modulis E =
12,25 MPa, stiprumo parametrai c = 25,8 kPa, φ = 19,6º. Tai vidutinio stiprumo gruntas. Pusiau kieto ir
kieto moreninio priemolio dalelių tankis – 2,7 Mg·m-3, savitasis sunkis – 21,73 kN m-3, poringumo
koeficientas – 0,36, kūgio sprauda – 4,2 MPa, deformacijų modulis E = 37 MPa. Tai stiprus ir labai stiprus
gruntas.
Baltijos posvit÷s plastingo moreninio priesm÷lio dalelių tankis – 2,7 Mg m-3, savitasis sunkis –
20,57 kN m-3, poringumo koeficientas – 0,42, kūgio sprauda – 3,41 MPa, deformacijų modulis E =
17 MPa. Tai stiprus ir labai stiprus gruntas. Kieto moreninio priesm÷lio dalelių tankis – 2,7 Mg m-3,
savitasis sunkis 21,66 kN m-3, poringumo koeficientas – 0,35, kūgio sprauda – 13,81 MPa, deformacijų
modulis E = 69 MPa, stiprumo parametrai c = 49,06 kPa; φ = 34,61º. Tai labai stiprus gruntas.
Viršutinio Nemuno svitos (gIIInm3 ) neišskirtų gruntų moreninio kieto ir pusiau kieto priemolio gamtinis
dalelių tankis – 2,28 Mg m-3, savitasis sunkis – 22,37 kN m-3, kūgio sprauda – 9,15 MPa, deformacijų
modulis E = 75,5 MPa. Tai stiprus ir labai stiprus gruntas. Plastingo
-3

priemolio gamtinis dalelių tankis –

-3

2,16 Mg m , savitasis sunkis – 21,17 kN m , kūgio sprauda 22,5 MPa, deformacijų modulis E = 18 Mpa.
Kieto moreninio priesm÷lio gamtinis dalelių tankis – 2,2 Mg m-3, savitasis sunkis – 21,56 kN m-3, kūgio
sprauda 11,2 MPa, deformacijų modulis E = 56 MPa, stiprumo parametrai c = 21 kPa; φ = 32º. Tai labai
stiprus gruntas. Plastingo moreninio priesm÷lio gamtinis dalelių tankis – 2,17 Mg·m-3, savitasis sunkis –
20,74 kN m-3, kūgio sprauda – 7,53 deformacijų modulis E = 50,3 MPa, stiprumo parametrai c = 26 kPa;
φ = 26º. Tai stiprus gruntas.
Medininkų ir Žemaitijos posvičių moreninis priemolis ir priesm÷lis yra stiprūs ir labai stiprūs gruntai.
Bendrai šių svitų storis siekia 10 ir daugiau metrų, gruntai paplitę lokaliai.
Pamūšio molio dalelių tankis – 2,77 Mg m-3, savitasis sunkis – 18,96 kN m-3, poringumo koeficientas
0,89, deformacijų modulis E = 26 MPa, kūgio sprauda – 3,5, MPa stiprumo parametrai: c = 83,67 kPa,
φ = 20,67º.

Kvartero-prekvartero uolienos
Kvartero–prekvartero uolienos (liekaninis domeritas, brekčija), slūgso viršutinio devono Tatulos svitos
sukarst÷jusiuose sluoksniuose. Brekčijos ploni tarpsluoksniai (gręž. 38917 int. 19,5–20 m) surasti
vietomis tik Pasvalio sluoksniuose (D3tps). Liekaninis domeritas slūgso ir tarpsluoksnių pavidalu 1–1,5 m storio
dolomitinių miltų storym÷je, ir kai kur sudaro Nemun÷lio (D3tnm) ir Pasvalio sluoksnių didžiąją dalį (8,5–11 m).
Liekaninio

domerito

dalelių

tankis –

2,79

Mg·m-3,

savitasis

sunkis –

20,30 kN·m-3,

poringumo

koeficientas – 0,63, kūgio sprauda – 8,2 MPa, stiprumo parametrai: c = 55,8 MPa, φ = 29,8º (17 tekst.
pried.). Tai minkšta uoliena.

Prekvartero uolienos (uoliniai gruntai)
Biržų kartografuotame plote prekvartero viršutin÷s dalies geologiniame pjūvyje išplitusios Viršutinio
devono Pamūšio, Įstro, Tatulos ir Kupiškio svitų uolienos. Pamūšio ir Įstro svitų uolienos išplitusios
lokaliai, o Tatulos ir Kupiškio svitų – visoje miesto teritorijoje. Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai
nuardyti rytin÷je ir pietrytin÷je, kai kur – centrin÷je miesto dalyje, Kirdonių sluoksniai geologiniame
pjūvyje neišlikę po Kilučių ežeru.
Pamūšio svitą (D3pm) sudaro molis (aprašytas aukščiau kaip smulkus (rišlus) gruntas), domeritas ir labai
molingas domeritas – minkšti uoliniai gruntai.
Labai molingo domerito dalelių tankis 2,8 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,09 kN·m-3, poringumo koeficientas
0,69, stiprumo parametrai: c = 119,3 kPa; φ = 25º (17 tekst. pried.). Tai minkšta uoliena.
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Įstro svitą (D3ys) sudaro plyšiuotas, kaverningas, vietomis išdūl÷jęs dolomitas – kieta uoliena. Jos storis
dažniausiai neviršija 3 metrų. 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 (Marcinkevičius ir kt., 2007).
Tatulos svitą (D3t) sudaro Nemun÷lio, Kirdonių ir Pasvalio sluoksniai. Bendras svitos uolienų storis yra
nuo 11 m iki 32 m, dažniausiai – 20–22 m.
Nemun÷lio (D3tnm) ir Pasvalio (D3tps) sluoksnius sudaro kietos uolienos: susisluoksniavęs gipsas su
dolomitu, vietomis su domeritu, dolomitingas gipsas, gipsingas dolomitas, įvairaus molingumo dolomitas
ir domeritas (šiuose sluoksniuose aptinkama dolomitinių miltų – ypatingos sud÷ties ir savybių gruntų).
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.
Pasvalio sluoksnių uolienoms būdinga (17 tekst. pried.):
•

domerito dalelių tankis 2,73 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,15 kN·m-3, poringumo koeficientas
0,59, stiprumo parametrai: c = 95,5 kPa; φ = 33,5º. Tai ypač silpna ir silpna uoliena,

•

dolomito dalelių tankis 2,7 Mg·m-3, savitasis sunkis 23,3 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,22,
irsmo stiprumas gniuždant 40,31 MPa. Tai vidutinio tvirtumo ir tvirta uoliena,

•

molingo dolomito dalelių tankis 2,84 Mg·m-3, savitasis sunkis 24,38 kN·m-3, poringumo
koeficientas 0,19, irsmo stiprumas gniuždant 35,97 MPa. Tai silpna uoliena,

•

gipso dalelių tankis 2,57 Mg·m-3, savitasis sunkis 22,5 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,22,
irsmo stiprumas gniuždant 15,13 MPa,

•

dolomitingo gipso ir gipsingo dolomito dalelių tankis 2,76 Mg·m-3, savitasis sunkis 23,08 kN·m-3,
poringumo koeficientas 0,32, irsmo stiprumas gniuždant 19,33 MPa.

•

Pagal tyrimus, atliktus gniuždant monolitinius bandinius laboratorijoje gipsas, dolomitingas
gipsas ir gipsingas dolomitas yra kietos uolienos (20 tekst. pried.). 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 (Marcinkevičius ir kt., 2007), atsiveria karstin÷s įgriuvos, pažeidžiančios teritorijos
pastovumą, atsirandančios gatv÷se sutrikdo eismą, o atsirandančios greta pastatų arba po jais –
kelia gr÷smę jų pastovumui, įvyksta statinių avarijos.

Kirdonių sluoksnius (D3tkd) sudaro molingas domeritas (minkšta uoliena) su nedidelio storio selenito
sluoksneliais, vietomis – gipso.
Domerito dalelių tankis 2,76 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,02 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,58,
stiprumo parametrai c = 58,9 kPa; φ = 31,4º. Tai labai silpna ir silpna uoliena.
Kupiškio svitą (D3kp) sudaro masyvus plyšiuotas, kaverningas dolomitas – kieta uoliena. Jo dalelių tankis
2,89 Mg·m-3, savitasis sunkis 25,6 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,14, irsmo stiprumas gniuždant
42,99 MPa.

Ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai
Šiems gruntams priskiriami

holoceno technogeniniai, karstinių darinių, deliuviniai, solifliukciniai,

biogeniniai (pelkių), limniniai, proliuviniai, aliuviniai salpin÷s terasos gruntai bei plačiai išplitę kvarteroprekvartero amžiaus viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksnių karstin÷s kilm÷s
gruntai (D3t–Q).
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Holoceniniai gruntai
Technogeniniai gruntai (tIV) daugiausiai išplitę centrin÷je Biržų miesto dalyje, kur jų storis vietomis siekia
2 m ir daugiau – Biržų tvirtov÷s gynybiniuose pylimuose 7 m. Be to, technogeniniai gruntai sudaro kelių
sankasas, pastatų pamatų pagrindus, jais užpilta nemaža dalis smegduobių, čia jų storis dažniausiai
neviršija 2–3 m, bet būna ir gerokai didesnis. Technogeninius gruntus sudaro supilti bei perkasti sm÷lis,
molis, moreninis priemolis ir priesm÷lis, dirvožemis su statybinių medžiagų nuolaužomis. Jiems būdingas
didelis sud÷ties ir savybių nevienodumas, skirtingas spūdumas. Kad nenukent÷tų inžinerinio geologinio
žem÷lapio (13 graf. dok.) informatyvumas kitų paviršiuje atvaizduotų stratigrafinių genetinių kompleksų
nuogulų išplitimo atžvilgiu, piltas gruntas pažym÷tas tik lokaliai.
Deliuviniai gruntai (dIV) išplitę Agluonos, Apaščios upių šlaituose, Kilučių ir Širv÷nos ežero šlaituose, ypač
apatin÷se jų dalyse, Biržų tvirtov÷s pylimų šlaituose. Dažniausiai tai sm÷lis dulkingas įvairaus rupumo,
vietomis su nežymia žvirgždo ir gargždo priemaiša.
Solifliukciniai gruntai (sIV) išplitę lokaliai keliose vietose, dažniausiai tai sm÷lis dulkingas įvairaus
rupumo, vietomis su nežymia žvirgždo ir gargždo priemaiša.
Pelkių nuogulos (bIV) išplitę žem÷s paviršiaus pažem÷jimuose šiaur÷s rytin÷je, vakarin÷je miesto dalyje
(didel÷ Agluonos pelk÷) bei Širv÷nos, Kilučių ežerų pakrant÷se, taip pat dažnai dalinai ar visai užpildo
senas ir labai senas smegduobes. Jų storis siekia 5 m ir daugiau. Tai durp÷s ir sapropelis – stipriai ir
nevienodai suspaudžiami gruntai.
Limnin÷s kilm÷s gruntai (lIV) išplitę plačiai, beveik visoje miesto teritorijoje žem÷s paviršiaus
pažem÷jimuose, storis siekia 1,5–2 m, Agluonos pelk÷je – 4,5 m. Tai dulkingas priemolis su organin÷s
medžiagos priemaiša, sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša, sapropelis (silpni, labai spūdūs gruntai).
Proliuviniai gruntai (pIV) aptinkami upių sl÷niuose ir kitur lokaliuose reljefo pažem÷jimuose. Jų storis
kinta nuo 1 iki 2 m, sudaro įvairaus grūd÷tumo dulkingas sm÷lis su retu žvirgždu, smulkus sm÷lis, retai –
priesm÷lis (nevienodo spūdumo gruntai).
Aliuviniai salpin÷s terasos gruntai (a(s)IV) išplitę lokaliai Agluonos ir Apaščios upių sl÷niuose
kartografuoto ploto centrin÷je dalyje. Salpinio aliuvio storis nedidelis, vietomis siekia 1,5 m (ties
Agliuonos pelke). Šiuos gruntus dažniausiai sudaro mažo tankumo sm÷lis, vietomis dulkingas priemolis su
organin÷s medžiagos priemaiša, sapropelis. Tai silpni, spūdūs gruntai.

Kvartero-prekvartero gruntai
Kvartero–prekvartero gruntams priskiriami po kvartero nuogulomis slūgsantys karstin÷s kilm÷s gruntai.
Šiuos gruntus sudaro dolomitiniai miltai, dažniausiai dulkis su aštriabriaun÷mis aptirpusio gipso,
dolomito, rečiau – domerito nuolaužomis. Dolomitiniai miltai kartografuotame plote paplitę plačiai, tiek
viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio (D3tnm), tiek Pasvalio sluoksniuose (D3tps). Nemun÷lio
sluoksniuose slūgsančių dolomitinių miltų storis įvairus – nuo kelių metrų iki 15 m ir daugiau. Didžiausi
storiai centrin÷je – rytin÷je ir pietvakarin÷je kartografuoto ploto dalyse.
Plotuose, kur denuduoti Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai (pietrytin÷je dalyje, atskirame plote rytin÷je
dalyje ir nedideliuose plotuose miesto centre), kvartero–prekvartero gruntus „atstovauja“ tik dolomitiniai
miltai, slūgsantys Pasvalio sluoksniuose, kurie paplitę viso Biržų miesto kartografuoto ploto gelm÷se.
Pietrytin÷je dalyje Kilučių ežero zonoje denuduoti ir Tatulos svitos Kirdonių sluoksniai, tod÷l čia kvartero
gruntai dengia Pasvalio sluoksnių viršutinę dalį, kurią sudaro dolomitiniai miltai, jų storis yra 5 m. Retai
(gręž. 41887 int. 15,3–16,7 m) sutinkamas karstinis smulkus sm÷lis (Q–D3t).
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Dolomitinių miltų konsistencija įvairi – nuo minkštai plastingos iki kietos. Minkštai ir standžiai plastingų
dolomitinių miltų tankis 2,82 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,9 kN·m-3, poringumo koeficientas 0,58,
deformacijų modulis E = 35 Mpa, stiprumo parametrai: c = 28,9 kPa, φ = 32,4º. Pusiau kietų ir kietų
dolomitinių miltų dalelių tankis 2,78 Mg·m-3, savitasis sunkis 20,6 kN·m 3, poringumo koeficientas 0,59,
kūgio sprauda 4,2 MPa, stiprumo parametrai: c = 36,5 kPa, φ = 32,2º.
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, įvyksta jų avarijos.

9. KARSTINIS PASTOVUMAS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI
RAJONAI
Biržų miestui kartografuota teritorija pagal tik÷tiną karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame
kilometre per metus suskirstyta į 4 kategorijas: mažiau kaip 0,01 smegduob÷s – santykinai pastovi,
0,01–0,05 – sumaž÷jusio pastovumo, 0,05-0,1 – nepakankamo pastovumo ir didesniu kaip 0,1 –
nepastovi (Marcinkevičius ir kt., 2007). Vienas nepastovus karsto atžvilgiu plotas išskirtas vakarin÷je
dalyje (0,991 km2), du nepakankamo pastovumo plotai – vakarin÷je (0,793 km2) ir šiaur÷s rytin÷je
dalyje (1,521 km2). Centrin÷je (7,422 km2) ir rytin÷je (0,437 km2) dalyse išskirti santykinai pastovūs
karsto atžvilgiu plotai, o likusioje teritorijoje – sumaž÷jusio pastovumo plotai (12,697 km2). Taip pat
pagrindinai pagal geologin÷s sandaros savitumus buvo išskirta 17 inžinerinių geologinių rajonų, kurių
ribos nesutampa su karstinio pastovumo kategorijų plotais.

9.1. Karstinio pastovumo skaičiavimo metodika
Kad įvertinti Biržų miestui kartografuotos teritorijos karstinį pastovumą buvo suskaičiuotas galimas
smegduobių atsiradimo skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus. Analizei atlikti buvo
nustatytos smegduobių vietos ir amžius. Šie duomenis buvo gauti vykdant smegduobių inventorizavimą,
kartografavimo darbus ir renkant duomenis apie naujų smegduobių atsiradimą. Kai kurių smegduobių
amžius

buvo

nustatytas

atliekant

radiokarboninį

datavimą,

tačiau

daugumos –

pagal

būdingas

morfologines formas, ką gerai atspindi jų skersmens ir gylio santykis. Iš visų smegduobių buvo išskirtos
jaunos ir naujos smegduob÷s, kurios buvo panaudotos tolimesnei analizei. Karstinis pastovumas buvo
įvertintas apskaičiuojant naujų ir jaunų smegduobių tankį kvadratiniame kilometre. Buvo priimta, kad
jaunos ir naujos smegduob÷s atsirado apytikriai per paskutiniuosius 50 m. Jų tankis apskaičiuotas
naudojant „Spatial Analyst“ programinę įrangą. Buvo panaudotas paprastasis tankio skaičiavimo būdas
(simple density), t.y. analizuojama teritorija buvo suskirstyta tinkleliu 5 x 5 m. Kiekvienai tinklelio celei
priskiriama reikšm÷ gaunama br÷žiant menamą apskritimą, kurio plotas 1 km2 ir skaičiuojant smegduobių
kiekį, patenkantį į šį apskritimą. Tokiu būdu buvo gautas analizuojamų reikšmių tankio tinklelis. Įvedant
laiko faktorių tinklelio reikšm÷s buvo padalintos iš 50 (smegduobių atsiradimas per 50 metų) ir taip
gautas tinklelis su smegduobių tankio reikšm÷mis kvadratiniame kilometre per metus. Sudarant
pastovumo žem÷lapį vienodo tankio celių reikšm÷s buvo sujungtos izolinijomis.
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65 pav. Karstinio pastovumo ir inžinerinio geologinio rajonavimo schema

94

inžinerinės geologinės sąlygos

9.2. Inžinerinis geologinis rajonavimas
Biržų miesto kartografuotame plote inžineriniai geologiniai rajonai išskirti atsižvelgiant į kvarterin÷s
dangos litomorfogenetinį rajonavimą, viršutinio devono Tatulos svitos gipsingų karst÷jančių uolienų
kraigo reljefą, Tatulos svitos Nemun÷lio ir Pasvalio gipsingų karst÷jančių uolienų išplitimą, dolomitinių
miltų išplitimą ir jų storį, Tatulos svitos gipsingų karst÷jančias uolienas dengiančios storym÷s storį ir
petrografinę sud÷tį, 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,
Įstro-Tatulos karstinio vandeningojo komplekso vandens slūgsojimo gylį ir spūdį ir kt. Inžinerinių
geologinių rajonų tipiniai pjūviai (14.8 graf. dok.) atspindi schematizuotą geologinio pjūvį iki viršutinio
devono Kupiškio svitos viršutin÷s dalies.
1-as inžinerinis geologinis rajonas apima siaurą ruožą abipus Pasvalio gatv÷s ir dalį vakarin÷s miesto
pus÷s iki Agluonos up÷s. Plotas – 0,739 km2. Tik÷tinas jame karstinių įgriuvų skaičius per metus 0,01–
0,1. Vakarin÷ rajono dalis patenka į nepakankamo, likusi didžioji dalis – į sumaž÷jusio pastovumo
kategoriją (65 pav.).
Rajonas išskirtas remiantis prekvartero paviršiuje atsidengiančių gruntų ir uolienų paplitimo ribomis, t.y.
kur po kvartero danga slūgso viršutinio devono Įstro svitos uolienos, kurias daug kur dengia Pamūšio
svitos gruntai. Taip pat rajono ribos apima ir plotą, kur prekvartero dariniai denuduoti iki viršutinio
devono Tatulos svitos Kirdonių sluoksnių (33 pav.). Likusioje dalyje rajonas išskirtas remiantis kvartero
paviršiaus stratigrafinių genetinių kompleksų ribomis. Reljefe vyrauja moreniniai darinai, iškyla kelios
morenin÷s kalvos, yra senųjų karstinių procesų sąlygotų pažem÷jimų, juose karstinių nuogulų storis
siekia 15 m, kai kur net daugiau. Rajono rytin÷s dalies paviršiuje vyrauja fliuvioglacialin÷s nuogulos,
sudarytos iš birių stiprių gruntų, jų storis 2–3 metrai.
Kvartero nuogulų gruntai kaitūs, kaip ir jų storis – 4–18 metrai. Didžiausias storis rajono centre, kur
moreninis masyvas sudarytas iš moreninių rišlių stiprių ir labai stiprių gruntų, priskirtų keturiems
glacialams: Baltijos posvit÷s (3,5 m), Viršutinio Nemuno svitos (3 m), Medininkų posvit÷s (8 m),
Žemaitijos posvit÷s (4,5 m). Vakarin÷je rajono dalyje kvartero geologiniame pjūvyje vyrauja Medininkų
posvit÷s limnoglacialiniai birūs vidutinio stiprumo, stiprūs gruntai – smulkus sm÷lis (3–4 m) ir
fliuvioglacialiniai vidutinio stiprumo vidutinio rupumo sm÷lis (2,5–4 m).
Po kvartero gruntais vakarin÷je rajono dalyje slūgso iki 5 m storio viršutinio devono Pamūšio svitos molis
(stiprus rišlus gruntas), po juo slūgso Įstro svitos dolomitas – kieta uoliena (1,5–4 m), dengianti
kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntus – dolomitinius miltus (iki 5,5 m storio, juose
yra tuštumų). Rajono centrin÷je ir rytin÷je dalyje šių svitų gruntų ir uolienų neišlikę, po kvartero gruntais
slūgso dolomitiniai miltai (iki 2–3 m storio) arba 4 m storio Tatulos svitos Kirdonių sluoksnių minkšta
uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Domeritas centrin÷je dalyje moreninių
darinių dalinai egzaruotas – suplon÷jęs iki 1,5–2 m. Kirdonių sluoksniai dengia 15,5–17,5 m storio
Pasvalio

sluoksnius,

kuriose

vyrauja

gipsingos

labai

sukarst÷jusios

uolienos,

vietomis

virtusios

dolomitiniais miltais. Pasvalio sluoksnių apačioje kai kur slūgso nedidelio storio nesukarst÷jusių sluoksnių:
dolomitas – kieta uoliena (1 m) arba molingas domeritas – minkšta uoliena (1,5 m).
Gruntinis vanduo dažniausiai (žemiausiose reljefo vietose) aptinkamas 2–3 m gylyje, lokaliuose plotuose
2–5 m, o vakarin÷je rajono dalyje slūgso 5–10 m ir vietomis didesniame kaip 10 m. gylyje. Įstro–Tatulos
vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių vandens spūdžio gylis yra 3,50–7,95 m gylyje nuo žem÷s
paviršiaus. Karstinio vandens mineralizacija 2,695–2,744 g/l. Vandenyje vyrauja sulfato, kalcio ir
hidrokarbonato jonai (11 tekstinis priedas). Vanduo įsotintas CaSO4, įsotinimo laipsnis kinta per metus.
Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso atžvilgiu. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo
portlandcemento betonui.
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Šiame rajone buvo uždokumentuota statinių deformacijų, įvykusių d÷l karstinių–sufozinių reiškinių.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygos sud÷tingos rytiniame rajono pakraštyje, kur po plonais
kvartero gruntais slūgso silpna dolomitinių miltų storym÷. Plotuose, kur po moreniniais rišliais gruntais
slūgso Pamūšio svitos rišlūs stiprūs gruntai ir nesudūl÷ję Įstro svitos uolienos – statybos sąlygos
palankesn÷s, taip pat jas lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s. Ten, kur po kvartero
gruntais slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. Pasvalio sluoksnių
gipsingų uolienų storym÷s sukarst÷jimas būdingas visam rajonui.
2-as inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas vakarin÷je – šiaur÷s vakarin÷je Biržų miesto
kartografuotos teritorijos dalyje, apima dalį Biržų ir Šlepščių kaimų. Rajono plotas 2,051 km2. Tik÷tinas
karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,01–0,1 ir daugiau. Rajono
pakraščiai patenka į sumaž÷jusio pastovumo ir nepakankamo pastovumo kategorijas, o centrin÷je
dalyje išsitenka visas nepastovus karsto atžvilgiu plotas (65 pav.). Čia surasta daugiausiai smegduobių:
7 jaunos ir 16 senų ir labai senų (11 graf.dok.).
Rajonas išskirtas remiantis pokvarteriniame paviršiuje slūgsančių viršutinio devono Įstro, Pamūšio svitų,
Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių paplitimu (33 pav.) ir kvartero paviršiaus stratigrafinių genetinių
kompleksų ribomis.
Rajono reljefas moreninis, banguotas ir d÷l didel÷s įvairov÷s senųjų karstinių uždurp÷jusių formų, jų
ypatingai plotas paveiktas pietin÷je ir šiaur÷s rytin÷je dalyje. Kvartero nuogulų storis yra kaitus,
vidutiniškai 10 m, didesnis pokvarterinio reljefo įr÷žiuose. Kvartero pjūvyje išskirti Baltijos, Nemuno ir
Medininkų ledynų suklostyti gruntai. Rajono paviršius sudarytas iš 2–5 m storio Baltijos posvit÷s
moreninių rišlių vidutinio stiprumo gruntų, rajono šiaurrytin÷je dalyje jie vidutinio stiprumo, stiprūs, labai
stiprūs. Po jais centrin÷je rajono dalyje slūgso birių vidutinio stiprumo, stiprių ir labai stiprių gruntų
storym÷, kurią sudaro Viršutinio Nemuno svitos ir Medininkų posvit÷s limnoglacialin÷s nuogulos (8–
10 m), o šiaurin÷je rajono dalyje po Baltijos posvit÷s moreniniais rišliais gruntais slūgso to paties
amžiaus moreniniai rišlūs gruntai (6–8 m). Šiaurin÷je dalyje daug gilių senųjų karstinių darinių, užpildytų
ypatingų savybių gruntais iki 10–15 m gylio. Pietin÷je dalyje kvartero gruntų storis mažesnis – apie
5 metrus.
Po kvartero gruntais didesn÷je centrin÷je ir šiaur÷s rytin÷je rajono dalyje slūgso iki 3 m storio viršutinio
devono Įstro svitos dolomitas – kieta uoliena. Po juo kai kur paplitęs Pamūšio svitos molis (rišlus stiprus
gruntas) iki 5 m storio. Kitur, kur n÷ra šių svitų sluoksnių, po kvartero gruntais slūgso 10 m ir daugiau
storio kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – dolomitiniai miltai (labai sudūl÷ję
Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai). Po jais slūgso vidutiniškai 5 m storio Kirdonių sluoksniai, kuriuos
sudaro minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai dengia
Pasvalio sluoksnius, kurių storis labai nevienodas: nuo 5–7 m rytin÷je ir centrin÷je dalyje iki 10–15,5 m
pietin÷je rajono dalyje, kur labiausiai sukarst÷jusios šios gipsingos uolienos. Jas sudaro vidutiniškai 8 m
storio gipsas, gipsingas dolomitas (1 m). Pasvalio sluoksnių apačioje slūgso daugiausiai molingas
domeritas (2–3 m) – nekarst÷janti minkšta uoliena.
Didžiojoje rajono dalyje gruntinis vanduo slūgso 5–10 m ir vietomis giliau (šiaurin÷je ir pietin÷je), reljefo
pažem÷jimuose – 0–2 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio
sluoksnių spūdinis karstinis vanduo slūgso 23–32 m gylyje (gręž. 41886, 41865), spūdžio lygis 5,34–
10,26 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Karstinio vandens mineralizacija 1,176–2,214 g/l (11 tekst.
pried.). Jame vyrauja sulfato, kalcio ir hidrokarbonato jonai, pakankamai neįsotintas CaSO4 (12 tekst.
pried.). Vandens įsotinimo laipsnis kinta per metus. Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso atžvilgiu.
Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
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Šio rajono pietin÷je dalyje įprastos statinių deformacijos, įvykusios d÷l karstinių–sufozinių reiškinių. Čia
buvo atlikti specialūs inžineriniai geologiniai tyrimai gyventojų namų valdose stovinčių statinių karsto
gr÷smei

įvertinti.

Tod÷l

šioje

rajono

dalyje

inžinerin÷s

geologin÷s

statinių

statybos

sąlygos

sud÷tingiausios. Jos taip pat nepalankios kur paplitę silpni karstiniai gruntai senųjų karstinių formų
pažem÷jimuose bei vystosi naujos karstin÷s sufozin÷s įgriuvos. Gilių karstinių įgriuvų susidarymui yra
potenciali taip pat pietin÷ rajono dalis, kurios geologiniame pjūvyje plona kvartero danga, o karst÷jančios
storym÷s apatin÷je dalyje daug gipsingų ir sulfatams agresyvaus vandens tirpinamų uolienų.
3-ias inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas šiaur÷s vakarin÷je – šiaurin÷je Biržų miesto
kartografuotos teritorijos dalyje (už Širv÷nos ežero), apima Šlepščių kaimo ir Astravo dalį. Rajono plotas
0,987 km2. Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir
mažiau. Rajono pakraščiai patenka į sumaž÷jusio pastovumo, o centrin÷je dalyje – į santykinai
pastovų karsto atžvilgiu plotą (65 pav.).
Rajonas išskirtas pagal viršutinio devono Pamūšio svitos sluoksnių papilitimą (33 pav.), išskyrus
pietvakarinę rajono dalį, ribos patikslintos remiantis kvartero paviršiaus stratigrafinių genetinių
kompleksų ribomis ir geomorfologiniais kriterijais. Paviršių sudaro morenin÷ lyguma, fliuvioglacialinis
paaukšt÷jimas (keimas) bei reti smulkūs ir l÷kšti pažem÷jimai, užpildyti plonu ežerinių nuos÷dų
sluoksniu. Keimą sudaro 2–4 m storio birus gruntas – smulkus ir vidutinio rupumo sm÷lis (silpnas,
vidutinio stiprumo, stiprus). Kvartero pjūvio viršutin÷je dalyje slūgso Baltijos posvit÷s moreniniai 2–4 m
storio vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprūs gruntai, paplitę beveik visame rajono plote. Po jais slūgso
vidutiniškai 5 m storio Viršutinio Nemuno svitos moreniniai rišlūs labai stiprūs gruntai.
Po kvartero gruntais didesn÷je rajono dalyje slūgso vidutiniškai 1–3,5 m storio viršutinio devono Pamūšio
svitos molis (rišlus stiprus gruntas) po juo dar plačiau paplitęs Įstro svitos dolomitas – kieta uoliena (0,5–
1 m). Rajonas pasižymi dideliu dolomitinių miltų kiekiu karst÷jančios prekvartero storym÷s viršutin÷je
dalyje (40 pav.). Po kvartero gruntais slūgso 6–7 m storio kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir
savybių gruntai– dolomitiniai miltai, nes čia Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję. Nemun÷lio
sluoksnius sudaro 1,5 m storio gipso sluoksnis ir panašaus storio domerito, dolomito ir gipso
susisluoksniavimas. Po juo slūgso vidutiniškai 4 m storio Kirdonių sluoksniai, kuriuos sudaro minkšta
uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai dengia 7 m storio
Pasvalio sluoksnius, kurių viršutin÷je dalyje slūgso 3–3,5 m storio liekaninio domerito sluoksnis,
vidurin÷je – dolomitas (2 m), apatin÷je – molis (1,5 m).
Didžiausias gruntinio vandens gylis 5–10 m (ir vietomis giliau) būdingas rajono pakraščiams pietin÷je ir
šiaur÷s vakarin÷je dalyje kur didesni moreninių gruntų storiai, lokaliuose plotuose – 2–5 m, o likusioje
teritorijoje – 0–2 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus. Įstro-Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių
spūdinis karstinis vanduo slūgso 24,1 m, spūdžio lygis 2,51 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus gylyje, Įstro–
Nemun÷lio – 10,2 m, spūdžio lygis 2,41 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus (gręž. 41885). Karstinio vandens
mineralizacija 2,382–2,358 g/l (11 tekst. pried.). Jame vyrauja sulfato, kalcio ir hidrokarbonato jonai.
Vanduo įsotintas CaSO4, įsotinimo laipsnis kinta per metus. Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso
atžvilgiu. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s,
karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Ten, kur po kvartero gruntais
slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. Plotuose, kur po moreniniais
rišliais gruntais slūgso Pamūšio svitos rišlūs stiprūs gruntai ir nesudūl÷ję Įstro svitos uolienos – statybos
sąlygos palankios.
4-as inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas Biržų miesto centrin÷je – šiaurin÷je dalyje ir apima
Širv÷nos ežerą, apyežerį ir sutampa su Širv÷nos glaciodepresijos ribomis (išskyrus pietrytinę rajono dalį,
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kur riba pravesta pagal viršutinio devono Įstro svitos paplitimo ribą). Rajono plotas 4,464 km2(ežeras
užima 2,845 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,1–
0,01 ir mažiau. Sausumos teritorija rajono vakariniame ir rytiniame pakraštyje patenka į nepakankamo
pastovumo, šiaurin÷ ir pietin÷ – į santykinai pastovų, o likusi teritorija – į sumaž÷jusio pastovumo
karsto atžvilgiu plotą (65 pav.). Čia surasta 6 jaunos ir 10 senų smegduobių. Beveik visos susitelkusios
šiaur÷s rytiniame ir pietrytiniame pakraštyje, išskyrus vieną seną smegduobę senosiose kapin÷se
pietvakariniame pakraštyje (11 graf. dok.).
Kvartero nuogulų storis – 3–5 m. Po paviršiuje slūgsančiais 0,8–1,2 m storio limniniais (dulkingas sm÷lis)
ar 1,5–3 m storio limnoglacialiniais silpnas biriais gruntais (smulkus sm÷lis) slūgso Baltijos posvit÷s 1–
2 m storio vidutinio stiprumo – labai stiprūs, po jais – Viršutinio Nemuno 3 m storio labai stiprūs rišlūs
moreniniai gruntai (priesm÷lis, priemolis).
Rajono vakarinei daliai būdingas didelis kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntų
dolomitinių miltų storis – apie 9,0 m. Giliau slūgso Kirdonių sluoksnių 3,5–5 m storio molingas domeritas
(minkšta uoliena). Po juo – Pasvalio sluoksnių ypatingos sud÷ties ir savybių uolienos: liekaninis domeritas
(4,0 m) arba gipsas (10 m), vietomis sukarst÷jęs. Po jais slūgso 2 m storio kieta uoliena dolomitas,
sluoksnyje pereinantis į molingą dolomitą, kurio būdingas storis – 1,0 m. Dar giliau – iki 3,0 m storio
sukarst÷jęs gipsingas dolomitas. Pasvalio sluoksnių apačią sudaro dolomitingas molis (2 m) arba
liekaninis domeritas (iki 2,5 m).
Gruntinio vandens gylis 0–2 m, aukštumoje ties Apaščios up÷s žiotimis – 2–5 m gylyje nuo žem÷s
paviršiaus. Statinių statybos sąlygos šiame rajone yra komplikuotos (išskyrus pietrytinę dalį, kur
paviršiuje slūgso stiprūs moreniniai gruntai) d÷l silpnų gruntų ir aukšto gruntinio vandens lygio.
5-as inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas Biržų miesto šiaurin÷je dalyje (Astrave) ir apima
0,65 km ilgio Apaščios up÷s sl÷nio atkarpą žemiau Širv÷nos ežero užtvankos. Rajono plotas 0,224 km2 .
Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,01–0,05. Rajono
teritorija patenka į sumaž÷jusio pastovumo karsto atžvilgiu plotą (65 pav.).
Sl÷nyje išplitę biogeniniai, rupūs (birūs) aliuviniai salpiniai, vaginiai bei limniniai, šlaitus dengia
deliuviniai, karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Juos talpina bei asloja
smulkūs (rišlūs) moreninai gruntai, kurių storis 5–6 metrai.
Po kvartero gruntais slūgso viršutinio devono Įstro svitos kieta uoliena – dolomitas, kurio sluoksnio storis
1,5 m. Po juo slūgso kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – dolomitiniai miltai (vidutinis
storis 6,5 m), kai kur yra karstinių tuštumų (pvz., gręž. 41867 aptikta 0,7 m aukščio tuštuma). Nemun÷lio
sluoksnių viršutinę dalį sudaro 3 m storio molingas dolomitas, apatinę – 2 m storio gipsas ir apie 1 m gipsingo
dolomito. Giliau slūgsantis Kirdonių sluoksnių molingas domeritas (minkšta uoliena) 4 m storio sluoksniu
dengia 2,5–4,0 m storio Pasvalio sluoksnius, kurių viršutinę dalį sudaro ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai ir
uolienos: dolomitiniai miltai ir liekaninis domeritas (2,5 m), gipsingas dolomitas ir gipsas (4,0 m). Apatinę
Pasvalio sluoksnių dalį sudaro 4–5 m storio kieta uoliena – dedolomitas.
Gruntinio vandens gylis 0–2 m prie Apaščios up÷s ir užpelk÷jimuose, aukštesn÷se vietose – 2–5 m nuo žem÷s
paviršiaus. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis vanduo slūgso 23,2 m, spūdžio
lygis 1,82 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, Įstro-Nemun÷lio – 5,5 m, spūdžio lygis 2,05 m gylyje nuo žem÷s
paviršiaus (gręž. 41867). Karstinio vandens mineralizacija 2,454–2,756 g/l (11 tekst. pried.). 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.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero gruntų fizikin÷s mechanin÷s savyb÷s,
karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Ten, kur po kvartero gruntais
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slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. Plotuose, kur po kvartero danga
slūgso nesudūl÷jęs Įstro dolomitas – statybos sąlygos geresn÷s.
6-as inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas Biržų kartografuoto ploto šiaurin÷je dalyje plytinčioje
morenin÷je lygumoje (plotas 0,532 km2 ). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame
kilometre per metus 0,01–0,1. Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio ir nepakankamo pastovumo
(pietrytiniame pakraštyje) karsto atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia surastos 4 smegduob÷s (11 graf. dok.).
Rajoną dengia 7–11 m storio kvartero nuogulų danga, kurios viršutin÷ dalis – 3–4 m storio Baltijos
posvit÷s morena. Po ja slūgso Viršutinio Nemuno svitos 2–3 m storio glacialin÷s nuogulos, asluojamos
Medininkų ledyno 0,5–5,5 m storio morenos. Tai labai stiprūs – stiprūs rišlūs moreniniai gruntai
(priesm÷lis, priemolis). Į morenin÷s dangos paviršių daug kur negiliai (0,5–0,7 m) įsiterpusios ežerin÷s
kilm÷s nuos÷dos – dulkingas priemolis su organin÷s medžiagos priemaiša, dulkingas sm÷lis, įvairaus
grūd÷tumo su retu žvirgždu labai silpni – vidutinio stiprumo gruntai. Daug kur į moreninį paviršių
įsir÷žusios labai senos smegduob÷s, užpildytos karstinių darinių ypatingos sud÷ties ir savybių gruntais.
Po kvartero gruntais slūgso vietomis kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai –
dolomitiniai miltai (vidutinis storis 5 m), po jais arba po kvartero gruntais slūgso 7–11 m storio viršutinio
devono Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių persisluoksniuojančios kietos (dolomitas), minkštos (molingas
domeritas), ypatingų savybių (gipsas) uolienos, vietomis sukarst÷jusios (pvz., gręž. 41890 aptikta 0,4 m
aukščio tuštuma). Nemun÷lio sluoksnių apačiai būdingos labai gipsingos uolienos: 1,5–2 m storio gipso
sluoksnis, slūgsantis ant gipsingo dolomito sluoksnio (apie 1 m).
Kirdonių sluoksnius (5,5 m) sudaro minkšta uoliena – molingas domeritas, kuris dengia didelę
(vidutiniškai 18,5 m) Pasvalio sluoksnių storymę. Jos viršutin÷ dalis molingesn÷ ir vyrauja minkštos
uolienos, vidurin÷ dalis (13 m) sudaryta iš labai gipsingų ir labai sukarst÷jusių uolienų, apatin÷je slūgso
(2–3 m) slūgso molingas dolomitas ir dolomitiniai miltai.
Gruntinio vandens gylis 0-2 m reljefo žemumose ir užpelk÷jimuose, beveik visoje teritorijoje 2–5 m ir daugiau
5 m nuo žem÷s paviršiaus (vakariniame pakraštyje keliose vietose ties Apaščios sl÷nio pakraščiu). Įstro–
Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis karstinis vanduo slūgso 25,5 m, spūdžio lygis
3,42 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, Nemun÷lio – 11,1 m, spūdžio lygis 3,32 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus
(gręž. 41890). Karstinio vandens mineralizacija 2,672 g/l, jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai
(11 tekst. pried.). Vanduo įsotintas CaSO4 (12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus. Pagal sulfatus
vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygas šiame rajone lemia kvartero moreninių gruntų storis ir fizikin÷s mechanin÷s
savyb÷s, karstinių ir karstinių–sufozinių procesų vyksmo intensyvumas.
7-as inžinerinis geologinis rajonas išskirtas Biržų miesto vakarin÷je dalyje (plotas 0,945 km2).
Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,01–0,1. Rajono
teritorija patenka į sumaž÷jusio ir nepakankamo pastovumo (šiaur÷s vakariniame pakraštyje) karsto
atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia surastos 7 smegduob÷s, iš jų – 4 jaunos (11 graf. dok.).
Rajonas apima moreninį reljefą, kuriame įvairios kilm÷s pažem÷jimai užpildyti fliuvioglacialin÷s kilm÷s biriais
gruntais ir biogeniniais ypatingų savybių gruntais. Kvartero nuogulų storis – 8 m, paviršių sudaro Baltijos
posvit÷s 3 m storio moreniniai rišlūs stiprūs (šiaur÷s vakarin÷je dalyje – silpni, vidutinio stiprumo ir stiprūs,
pietrytin÷je – labai stiprūs) gruntai bei 1–2 m (vakarin÷je ir rytin÷je dalyse iki 4 m) storio tos pačios posvit÷s
fliuvioglacialiniai birūs silpni gruntai. Karstines formas užpildančių limninių ir biogeninių gruntų storis – virš
2 m, jie silpni. Po Baltijos svitos moreniniais gruntais slūgso Viršutinio Nemuno svitos (2–3 m storio) birūs ir
rišlūs vidutinio stiprumo, stprūs ir labai stiprūs gruntai arba Medininkų posvit÷s moreniniai rišlūs stiprūs 2–6 m
storio gruntai.
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Rajonas pasižymi dideliu dolomitinių miltų kiekiu karst÷jančios prekvartero storym÷s viršutin÷je dalyje
(40 pav.). Po kvartero gruntais daug kur slūgso apie 8 m storio kvartero–prekvartero ypatingos sud÷ties ir
savybių gruntai – dolomitiniai miltai, nes čia Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję. Juos asluoja
vidutiniškai 4-5 m storio Kirdonių sluoksnių minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito
tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai dengia 13–14 m storio Pasvalio sluoksnius, kurių gipsingos uolienos labai
sukarst÷jusios, išskyrus apatinę dalį, kur slūgso 2–2,5 m storio domerito sluoksnis – minkšta uoliena.
Gruntinio vandens gylis 5–10 m ir vietomis daugiau rajono centre, kai kur pakraščiuose 2–5 m, reljefo
žemumose ir užpelk÷jimuose – 0–2 m. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis
karstinis vanduo slūgso 17,7–18,4 m, spūdžio lygis 10,27–10,4 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus (gręž.
40043, 41863). Karstinio vandens mineralizacija 2,254 g/l, jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir kalcio
jonai (11 tekst. pried.). Vanduo neįsotintas CaSO4 (12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus.
Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygos šiame rajone yra sud÷tingos d÷l karstinių–sufozinių procesų vyksmo
intensyvumo, vietomis plonos moreninių rišlių gruntų dangos, didelio storio dolomitinių miltų po jais ir
kitų silpnų gruntų geologinio pjūvio viršutin÷je dalyje. Daug šiame rajone uždokumentuota statinių
deformacijų, įvykusių d÷l karstinių–sufozinių reiškinių.
8-as inžinerinis geologinis rajonas išskirtas Biržų miesto pietvakarin÷je dalyje (plotas 0,908 km2 ).
Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir mažiau.
Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio ir santykinai pastovų karsto atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia
surasta 1 jauna smegduob÷ (11 graf. dok.).
Rajono paviršius – plokščia, vietomis silpnai banguota morenin÷ lyguma, vakarin÷je dalyje patenka dalis
Pažemio upelio sl÷nio. Negiliuose moreninio reljefo pažem÷jimuose suklostyti limniniai (birūs silpni) 1,0–
1,5 m storio ir rišlūs silpni, vidutinio stiprumo 1,5–2,5 m storio gruntai. Karstin÷s kilm÷s įdaubose
susikaupę pelkių ir karstiniai įvairios sud÷ties ypatingų savybių gruntai iki 12–17 m gylio. Rajono
paviršiuje sukaupta nemažai technogeninių mišrios sud÷ties ir savybių gruntų. Moreninių rišlių gruntų
storis 4,5–9,5 m, paviršiuje slūgso Baltijos posvit÷s 2 m storio stiprūs, Viršutinio Nemuno ir Medininkų
posvit÷s – vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs rišlūs gruntai.
Rajonas pasižymi dideliu dolomitinių miltų kiekiu karst÷jančios prekvartero storym÷s viršutin÷je dalyje
(40 pav.). Po kvartero gruntais daug kur slūgso apie 10 m storio kvartero–prekvartero ypatingos sud÷ties ir
savybių gruntai – dolomitiniai miltai, nes čia Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję. Jų storym÷je
išlikę dolomito, dolomito su gipsu, molio iki 1,5 m tarpsluoksnių fragmentų. Juos asluoja vidutiniškai 5 m
storio Kirdonių sluoksnių minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių
sluoksniai dengia 4,5–7 m storio Pasvalio sluoksnius, kurių viršutin÷je dalyje slūgso iki 1,5 m gipso sluoksnis,
po juo slūgso 2–3,5 m karstinių gruntų – dolomitinių miltų sluoksnis. Pasvalio sluoksnių apačioje slūgso kieta
uoliena dolomitas (1 m) ir minkštoms uolienoms priskiriami domeritas (2–4 m) ir molis (2,5 m). Šiam rajonui
būdingas karst÷jančią storymę asluojančios viršutinio devono Kupiškio svitos struktūrinis pakilimas (7 graf.
dok.) bei Tatulos svitos Pasvalio sluoksnių susislūgimas d÷l uolienų sukarst÷jimo.
Gruntinio vandens gylis labai nevienodas: 0–2 m reljefo pažem÷jimuose, šiaurin÷je ir šiaurvakarin÷je rajono
dalyje – virš 5 m. Statinių statybos sąlygas šiame rajone sud÷tingos ten, kur paplitę technogeniniai, silpni
biogeniniai gruntai, dolomitinius miltus dengia plonas moreninių rišlių gruntų sluoksnis.
9-as inžinerinis geologinis rajonas išskirtas Biržų miesto pietvakarin÷je dalyje, ribojasi su Agluonos
pelke iš šiaur÷s ir Agluonos upe iš rytų (plotas 0,265 km2 ). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename
kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir mažiau. Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio ir
santykinai pastovų karsto atžvilgiu plotus (65 pav.).
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Rajonas pagrindinai išskirtas pagal viršutinio devono Įstro svitos uolienų, kurias daug kur dengia Pamūšio
svitos gruntai, paplitimą (33 pav.), ribos patikslintos remiantis kvartero paviršiaus stratigrafinių genetinių
kompleksų ribomis ir geomorfologiniais kriterijais. Reljefo paviršių sudaro plokščia, su pavien÷mis
pakilumomis, limnoglacialin÷ lyguma, suklostyta iš silpnų ir vidutinio stiprumo birių gruntų (1–2,5 m
storio), pietvakarin÷je rajono dalyje – plokščia, vietomis silpnai banguota morenin÷ lyguma, kuri sudaryta
iš 4 m storio stiprių rišlių gruntų. Visa rajono kvartero nuogulų danga – 10,5–14,5 m storio. Po Baltijos
posvit÷s biriais ir rišliais gruntais slūgso Viršutinio Nemuno svitos 4–5 m storio rišlūs moreniniai gruntai
(vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs). Jie slūgso ant prekvartero gruntų ir uolienų arba ant
Medininkų posvit÷s 1–6 m storio morenos.
Po kvartero gruntais didesn÷je šiaurin÷je rajono dalyje slūgso vidutiniškai 1,5 m storio viršutinio devono
Pamūšio svitos molis (rišlus stiprus gruntas) po juo – Įstro svitos dolomitas kieta uoliena (1 m). Po jais
arba po kvartero gruntais (rajono periferin÷se dalyse) slūgso kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir
savybių gruntai– dolomitiniai miltai (6,5–8,5 m), nes čia Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai
sudūl÷ję. Po jais slūgso 4,5–5 m storio rytų kryptimi gelm÷jantys (34 pav.) Kirdonių sluoksniai, juos
sudaro minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai dengia
5–11 m storio Pasvalio sluoksnius, kurių viršutin÷je dalyje slūgso karst÷jančios uolienos: iki 2,5 m gipso,
dolomito ir domerito susisluoksniavimas, po juo vietomis – gipsingas dolomitas (iki 3,5 m storio). Giliau
slūgso 1,5–2,5 m karstinių gruntų – dolomitinių miltų sluoksnis. Pasvalio sluoksnių apačioje slūgso
molingas domeritas – minkšta uoliena (1,5-2,5 m).
Gruntinio vandens gylis dažniausiai 0–2 metrai. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių
spūdinis karstinis vanduo slūgso 15 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, (gręž. 41892). Karstinio vandens
mineralizacija 2,291 g/l. Jame vyrauja, sulfato, kalcio ir hidrokarbonato jonai (11 tekst. pried.). Vanduo
pilnai neįsotintas CaSO4 (12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus. Pagal sulfatus vanduo
agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas rajone lemia kvartero ir prekvartero gruntų fizikin÷s
mechanin÷s savyb÷s, karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Ten, kur po
stipriais kvartero gruntais slūgso Pamūšio svitos rišlūs gruntai ir nesudūl÷jęs Įstro dolomitas – statybos
sąlygos geresn÷s.
10-as inžinerinis geologinis rajonas išskirtas Biržų miesto centrin÷je-pietvakarin÷je dalyje, apima
Agluonos up÷s sl÷nį (be trumpos atkarpos ties žiotimis prie Širv÷nos ežero) su Agluonos pelke (plotas
0,858 km2). Sl÷nio mažiausias plotis 70 m, plačiausioje vietoje su Agluonos pele – beveik 900 m.
Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir mažiau.
Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio ir santykinai pastovų (šiaurin÷ ir pietin÷ dalys) karsto
atžvilgiu plotus (65 pav.).
Agluonos up÷s sl÷nyje vyraujantis kvartero nuogulų storis – 5 m (kur Agluonos sl÷nis sutampa su
paleoįr÷žiu –10 m), Agluonos pelk÷je – 9–12 m. Rajono kvartero gruntai pasižymi dideliu kaitumu: II-oji
ir I-oji viršsalpin÷s terasos, salpin÷ terasos bei vaginis aliuvis suklostyti iš rupių (birių) labai silpnų,
silpnų, vietomis vidutinio stiprumo gruntų – įvairaus rupumo sm÷lio. Salpin÷je terasose slūgso ypatingos
sud÷ties ir savybių gruntai – aliuvinis smulkus sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša. Jų storis 0,5–
1 m. Giliau slūgso didesnio storio 4–5 m limnoglacialiniai, 2,5–1,5 m storio fliuvioglacialiniai vidutinio
stiprumo birūs gruntai. Rišlūs ežeriniai (labai silpni-vidutinio stiprumo) ir deliuviniai (vidutinio stiprumo
stiprūs) gruntai paplitę lokaliai kvartero pjūvio viršutin÷je dalyje (storis 1,5–4 m). Rišlūs stiprūs ir labai
stiprūs moreniniai gruntai paplitę atskirais 1,5–2,5 m storio sluoksniais.
Agluonos pelk÷je per visą kvartero storymę slūgso ypatingos sud÷ties ir savybių pelkių (1,5 m), ežeriniai
(1,5–3 m) ir karstiniai (7–9 m) gruntai.
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Po kvartero gruntais slūgsantys viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję,
tod÷l čia slūgso kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai ir uolienos – dolomitiniai miltai
(5–6,5 m) ir liekaninis domeritas (storis apie 1,5 m). Po jais slūgso 4,5–5,5 m storio Kirdonių sluoksnių
minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai dengia 10–
11 m storio Pasvalio sluoksnių uolienas ir karstinius gruntus: persisluoksniuojančius iki 1,5 m bendro
storio dolomitą, domeritą, gipsą, po jais slūgso dolomitiniai miltai (1 m) arba liekaninis domeritas (iki
4,5 m storio), giliau – 1–3 m storio labai sukarst÷jęs gipsingas dolomitas (pvz., gręž. 41892 aptikta
0,3 m ir 0,7 m aukščio tuštumų). Pasvalio sluoksnių apačioje slūgso 2,5–3 m storio dolomitinių miltų
sluoksnis ir iki 3 m storio molingas domeritas.
Beveik visam rajono plotui būdingas mažas gruntinio vandens gylis – 0–2 m. Įstro–Tatulos vandeningojo
komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis karstinis vanduo slūgso 16 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, spūdžio
lygis 6,25 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus (gręž. 40039). Karstinio vandens mineralizacija 0,724–
0,744 g/l. Jame vyrauja hidrokarbonato, sulfato ir kalcio jonai (11 tekst. pried.). Vanduo neįsotintas
CaSO4 (12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus
tankumo portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygoss šiame parajonyje labai nepalankios d÷l silpnų (biogeninių) kvartero gruntų,
sudūl÷jusių kvartero–prekvartero uolienų, sukarst÷jusių gipsingų uolienų.
11-as inžinerinis geologinis rajonas užima centrinę Biržų miesto dalį Agluonos ir Apaščios tarpupyje
(plotas 1,043 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05–
0,01 ir mažiau. Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio (vakarinis ir šiaur÷s rytinis pakraščiai) ir
santykinai pastovų karsto atžvilgiu plotus (65 pav.).
Rajono branduolį sudaro ištįsusio iš šiaur÷s į pietus Agluonos ir Apaščios upių tarpupio šiaurin÷ dalis.
Pokvarterinio paviršiaus pakiluma įtakojo kvartero nuogulų storio kaitumą: nuo 3 m iki – 10–13 m
pakilumos pašlait÷se. Šio rajono paviršius sudarytas iš 2–3 m storio Baltijos posvit÷s rišlių (stiprių ir labai
stiprių) moreninių gruntų, kurie dažniausiai slūgso ant Viršutinio Nemuno amžiaus 1–4 m storio birių
(vidutinio stiprumo – labai stiprių) gruntų, o pokvarterinio paviršiaus pakilumose – ant kvarteroprekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntų – dolomitinių miltų. Giliau, t. y. po Viršutinio Nemuno
svitos nuogulomis, slūgso Medininkų (2–5 m storio) ir Žemaitijos (2 m storio) posvičių labai stiprūs rišlūs
gruntai. Rajono vakarin÷s dalies paviršių sudaro plokščia fliuvioglacialin÷ lyguma, kurios pjūvyje iki 8 m
(paleoįr÷žyje iki 13 m) slūgso birūs įvairaus rupumo silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs
(vyrauja) gruntai. Rajono rytiniam pakraščiui būdingi birūs silpni gruntai ir gruntai su organine medžiaga
(1–2,5 m storio), juos asluoja rišlūs moreniniai įvairaus stiprumo gruntai. Rajono šiaurinei daliai būdingas
didelis technogeninių darinių storis (vietomis iki 4–7 m).
Po kvartero gruntais viršutinio devono Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję, tod÷l čia slūgso
kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai– dolomitiniai miltai (6–7 m). Po jais slūgso 3–
4,5 m storio Kirdonių sluoksnių minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais.
Kirdonių

sluoksniai

dengia

3–3,5 m

storio

Pasvalio

sluoksnių

dolomitą –

kietą

uolieną

arba

persisluoksniuojančius 3–4 m bendro storio dolomitą, domeritą, gipsą, po jais slūgso kietas, bet labai
sukarst÷jęs gipsingas dolomitas (7,5–9,5 m), giliau – minkšta uoliena molingas domeritas (1 m),
karstiniai gruntai – dolomitiniai miltai (2–2,5 m) ir molingas domeritas (1–1,5 m).
Centrin÷je rajono dalyje gruntinio vandens gylis 5–10 m, pakraščiuose 2–5 m ir nedideliuose reljefo
pažem÷jimuose 0–2 m. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis karstinis
vanduo slūgso 21,5 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, spūdžio lygis 6,25 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus
(gręž. 40040). Karstinio vandens mineralizacija 1,201–2,724 g/l. Jame vyrauja hidrokarbonato, sulfato ir
kalcio (sulfato, hidrokarbonato ir kalcio) jonai (11 tekst. pried.). Vanduo įvairaus įsotinimo CaSO4 (12
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tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo
portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygas šiame parajonyje lemia karstinių ir karstinių–sufozinių procesų vyksmo
intensyvumas. Paviršin÷s karstin÷s formos rajone retos, tačiau rajono šiaur÷s rytin÷je dalyje labai
sukarst÷ję Pasvalio sluoksnių gipsingos uolienos – gręžiniais nustatytos tuštumos. Iškyla problemos tiek
su statinių saugiu eksploatavimu, tiek su naujų pastatų statyba d÷l sukarst÷jimo. Statinių deformacijos
d÷l karstinių ir karstinių–sufozinių reiškinių nustatytos keliose rajono vietose.
12-as inžinerinis geologinis rajonas užima Agluonos ir Apaščios tarpupio pietinę dalį ir teritoriją,
plytinčią į pietus nuo Kilučių ežero (plotas 2,037 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename
kvadratiniame kilometre per metus mažiau 0,01. Rajono teritorija patenka į santykinai pastovų karsto
atžvilgiu plotą, išskyrus rajono vakariniame pakraštyje ir prie Kilučių ežero nedidelius plotus, kur
pastovumas sumaž÷jęs (0,01–0,05) (65 pav.). Čia surastos 4 senos smegduob÷s (11 graf. dok.).
Rajono kvartero nuogulų danga – 10 m storio. Paviršių sudaro plokščia, su pavien÷mis pakilumomis,
limnoglacialin÷ lyguma, ties Agluonos ir Apaščios upių sl÷niais limnoglacialin÷s kilm÷s gruntai nueroduoti,
tod÷l paviršiuje atsidengia moreniniai labai stiprūs ir tik kai kur stiprūs gruntai. Po paviršiniais 2–3 m
storio biriais įvairaus stiprumo ir įvairaus rupumo gruntais slūgso 2–3 m storio moreniniai Baltijos
posvit÷s gruntai, po jais – Viršutinio Nemuno svitos 4–5 m storio moreniai gruntai, kai kur jie slūgso ant
prekvartero sluoksnių arba ant Medininkų posvit÷s 2 m storio moreninio priemolio (moreniniai gruntai –
priemolis, priesm÷lis – labai stiprūs).
Po kvartero gruntais didesn÷je rajono dalyje slūgsantis 4–6 m storio viršutinio devono Pamūšio svitos molis –
stiprus rišlus gruntas. Po juo slūgso Įstro svitos dolomitas – kieta uoliena (1,5 m). Tatulos svitos Nemun÷lio
sluoksniai labai sudūl÷ję, tod÷l čia slūgso kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai–
dolomitiniai miltai (8 m). Po jais slūgso 6 m storio Kirdonių sluoksnių minkšta uoliena – labai molingas
domeritas

su selenito

tarpsluoksniais. Kirdonių

sluoksniai

dengia 5–7 m

storio

Pasvalio

sluoksnių

persisluoksniuojančias uolienas: molingą dedolomitą, molingą domeritą, dolomitą, molingą dolomitą. Pasvalio
sluoksniuose sutinkami gipso tarpsluoksniai, jie sukarst÷ję (gręž. 41874 surasta 0,4 m aukščio karstin÷
tuštuma).
Šiaurinei rajono daliai būdingas gruntinio vandens gylis 2–5 m ir daugiau aukštumoje, reljefo
pažem÷jimuose ir pietin÷je dalyje 0–2 m. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso sluoksnių spūdinis
karstinis vanduo slūgso 11–17,2 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, spūdžio lygis 2,77–4,7 m gylyje nuo
žem÷s paviršiaus (gręž. 41887, 41870, 41874). Karstinio vandens mineralizacija 0,747–1,814 g/l. Jame
vyrauja hidrokarbonato, sulfato ir kalcio jonai (11 tekst. pried.). Vanduo pilnai neįsotintas CaSO4
(12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta metų b÷gyje. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus
tankumo portlandcemento betonui.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero ir prekvartero gruntų fizikin÷s
mechanin÷s savyb÷s, karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Ten, kur po
kvartero gruntais slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai. Plotuose, kur
po kvartero danga slūgso nesudūl÷jęs Įstro dolomitas – statybos sąlygos geresn÷s.
13-as inžinerinis geologinis rajonas užima centrinę – rytinę Biržų miesto dalį į rytus nuo Apaščios
up÷s sl÷nio (plotas 2,259 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per
metus 0,1–0,01 ir mažiau. Rajono teritorija patenka į nepakankamo pastovumo (šiaur÷s rytin÷je
dalyje), sumaž÷jusio (centrin÷je dalyje) ir santykinai pastovų (vakarin÷je pietvakarin÷je dalyje)
karsto atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia surastos 4 smegduob÷s, iš jų – 3 jaunos (11 graf. dok.).

103

BIRŽŲ MIESTO

Rajono šiaurin÷ riba ir dalis rytin÷s pravesta pagal viršutinio devono Įstro svitos uolienų, kurias daug kur
dengia Pamūšio svitos gruntai, paplitimą (33 pav.). Likusioje dalyje rajonas išskirtas remiantis kvartero
paviršiaus stratigrafinių genetinių kompleksų ribomis. Kvartero nuogulų storis 3–8 m, gruntai kaitūs. Šiaur÷s
rytin÷je dalyje plyti plokščia morenin÷ lyguma, centrin÷je dalyje paviršiuje išsiskiria moreninis gūbriškas
masyvas, juos sudaro rišlūs labai stiprūs gruntai, išskyrus šiaur÷s rytinę rajono dalį, kurios paviršiui būdingi
stiprūs ir vidutinio stiprumo gruntai. Vakariniame pakraštyje daugiau paplitę silpnesni birūs bei rišlūs
limnoglacialiniai ir limniniai gruntai, reljefo pažem÷jimuose – silpni biogeniniai gruntai (durpių storis 2 m).
Pietin÷je rajono dalyje d÷l senų karstinių formų morenin÷ lyguma vietomis silpnai banguota. Pjūvyje kvartero
nuogulų viršutinę dalį sudaro Baltijos ledyno iki 1,5 m storio morena, ją dažniau asluoja Viršutinio Nemuno
svitos apie 2 m storio glacialiniai rišlūs bei birūs gruntai, rečiau – šios svitos 4–5 m storio fliuvioglacialiniai
birūs gruntai (vidutinio stiprumo – labai stiprūs). Giliau dažniausiai aptinkami Medininkų posvit÷s 3–3,5 m
storio fliuvioglacialiniai ar moreniniai gruntai. Medininkų posvit÷s nuogulos slūgso ant Žemaitijos posvit÷s 1–
2 m storio moreninių gruntų arba ant prekvartero gruntų bei uolienų.
Po kvartero gruntais didesn÷je šiaurin÷je rajono dalyje slūgsos vidutiniškai 2 m storio viršutinio devono
Pamūšio svitos molingas domeritas (silpna uoliena) arba molis (stiprus rišlus gruntas). Po juo slūgso Įstro
svitos dolomitas – kieta uoliena (2,5–3 m). Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksniai labai sudūl÷ję, tod÷l čia
slūgso kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai– dolomitiniai miltai (6–8 m). Nemun÷lio
sluoksnių apačiai būdinga apie 1 m domerito ir apie 2 m gipso. Po jais slūgso 4–5 m storio Kirdonių
sluoksnių minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksniai
dengia 10–11 m storio Pasvalio sluoksnių vietomis labai sukarst÷jusį gipsingą dolomitą, vietomis virtusį
dolomitiniais miltais (čia sluoksniai suplon÷ja). Pasvalio sluoksnių apačioje kai kur slūgso molingas
domeritas – minkšta uoliena (3 m).
Gruntinis vanduo slūgso 2–5 m gylyje ir daugiau aukštumose, reljefo pažem÷jimuose ir prie vandens
telkinių 0–2 m. Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso Pasvalio sluoksnių spūdinis karstinis vanduo
slūgso 19,5–20,8 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, spūdžio lygis 0,6–6,11 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus
(gręž. 40038, 41875).
Karstinio vandens mineralizacija 0,848–2,255 g/l, esant mažesnei mineralizacijai vyrauja hidrokarbonato,
sulfato ir kalcio, esant didesnei – sulfato, hidrokarbonato ir kalcio jonai (11 tekst. pried.). Vanduo pilnai
n÷ra įsotintas CaSO4 (12 tekst. pried.), įsotinimo laipsnis kinta per metus. Pagal sulfatus vanduo
agresyvus normalaus tankumo portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygas šiame rajonyje lemia karstinių ir karstinių-sufozinių procesų vyksmo
intensyvumas. Rajono centre lokaliame plote nustatytos gyvenamų namų deformacijos, sukeltos
greičiausiai karstinių arba karstinių-sufozinių reiškinių.
14-as inžinerinis geologinis rajonas išskirtas Biržų miesto centrin÷je-pietrytin÷je dalyje, apima
Apaščios up÷s sl÷nio du ruožus: 2,7 km ilgio tarp Širv÷nos ir Kilučių ežerų ir 1,15 km aukščiau pagal
t÷kmę nuo Kilučių ežero (bendras plotas 0,438 km2). Sl÷nio plotis 40–200 m. Tik÷tinas karstinių įgriuvų
skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05-0,01 ir mažiau. Didžioji ilgosios sl÷nio atkarpos
dalis, o trumpoji sl÷nio atkarpa visa, patenka į santykinai pastovų plotą (65 pav.).
Kvartero gruntų storis siekia 3–5 m, viršutin÷je dalyje slūgso nedidelio storio (1,5–2 m) aliuviniai ir
deliuviniai gruntai, kai kur paplitę technogeniniai. Pirmoje ir antroje viršsalpin÷se ir salpin÷je terasose
slūgso fragmentiškai išplitę rupūs (birūs) gruntai – smulkus, dulkingas, įvairaus grūd÷tuo labai silpnas,
silpnas ir vidutinio stiprumo, vietomis stiprus sm÷lis. Salpin÷je terasose slūgso ypatingos sud÷ties ir
savybių gruntai – aliuvinis smulkus sm÷lis su organin÷s medžiagos priemaiša. Up÷s vagos dugne
suklostyto aliuvinio smulkaus labai silpno sm÷lio storis apie 0,5 metro.
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Apaščios sl÷nis įsigilinęs į morenines nuogulas, kurias sudaro smulkūs (rišlūs) gruntai – priesm÷lis ir
priemolis. Jų storis 1,5–2,5 m, dažniausiai stiprūs ir labai stiprūs. Po moreninių nuogulų gruntais slūgso
viršutinio devono Įstro svitos kieta uoliena – dolomitas, kurio sluoksnio storis 1,5 m ir kvartero–
prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – dolomitiniai miltai (vidutinis storis 4,5 m) ir minkšta
uoliena – liekaninis domeritas (storis apie 4,5 m). Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių dolomitas daug kur
išdūl÷jęs, neišdūl÷jęs slūgso dolomitiniuose miltuose 1–1,5 m storio tarpsluoksniais. Nemun÷lio sluoksnių
apačioje iki 2 m storio kai kur slūgso persisluoksniuojančios uolienos – domeritas, molingas dolomitas ir
gipsas. Nemun÷lio sluoksniai labai išdūl÷ję, gipsingos uolienos juose dažniausiai ištirpę – vietomis jų visai
n÷ra, kai kur yra karstinių tuštumų (pvz., gręž. 40038 aptikta 0,7 m aukščio tuštuma).
Po dolomitiniais miltais arba po Nemun÷lio sluoksnių uolienomis slūgso 5,5–6 m storio Kirdonių sluoksnių
minkšta uoliena – labai molingas domeritas su selenito tarpsluoksniais. Kirdonių sluoksnių domeritas
dengia 6,5–11,5 m storio Pasvalio sluoksnių uolienas – susisluoksniuojančius ypatingos sud÷ties ir
savybių uolienas ir gruntus: liekaninis domeritas, dolomitingas gipsas, dolomitiniai miltai, kuriuos asloja
apie 1,0 m storio molingas domeritas.
Beveik visam rajono plotui būdingas mažas gruntinio vandens gylis – 0–2 m. Karstinio vandens
mineralizacija 1,74–2,52 g/l (gręž. 40038, 11 tekst. pried.). Jame vyrauja sulfato, hidrokarbonato ir
kalcio jonai. Vandens įsotinimas CaSO4 kinta per metus (12 tekst. pried.). Lietingais metų laikais jis
agresyvus gipso atžvilgiu. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus tankumo portlandcemento
betonui.
Šonin÷ erozija išplitusi lokaliai Apaščios up÷s krantuose, tačiau didesn÷s įtakos inžinerinių geologinių
sąlygų formavimui šis procesas neturi. Statinių statybos sąlygos šiame rajone sud÷tingos d÷l silpnų
kvartero gruntų ir palyginti negiliai slūgsančių karstinių gruntų, kurių išplovimas gali sukelti karstinis–
sufozinius reiškinius.
15-as inžinerinis geologinis rajonas užima centrinę – rytinę Biržų miesto dalį (plotas 2,346 km2).
Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,01–0,1. Rajono
teritorija patenka į sumaž÷jusio ir nepakankamo pastovumo (šiaur÷s vakarin÷je dalyje) karsto
atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia surastos 3 senos ir 4 jaunos smegduob÷s, dauguma jų – rajono šiaur÷je)
(11 graf. dok.).
Rajonas šiaur÷je apima dalį plokščios morenin÷s lygumos (rišlūs stiprūs moreniniai 2–7 m storio gruntai)
ir senojo karsto paveiktą smegduob÷tą plotą (silpni birūs ir biogeniniai 1–1,2 m storio gruntai), centrinei
ir rytinei daliai būdingas moreninių gūbrių reljefas, pietvakarinei – plokščia lyguma tarpgūbriniame
reljefe. Moreniniai rišlūs gruntai labai stiprūs centrin÷je rajono dalyje, stiprūs pietrytin÷je, jų storis
viršutin÷je kvartero pjūvio dalyje 2–4 m, visame kvartero pjūvyje – iki 16 mertų. Tarpgūbrin÷ms kvartero
nuoguloms būdingas 8–10 m storio kvartero nuogulos, kurias paviršiuje sudaro silpni birūs gruntai,
giliau – vidutinio stiprumo ir stiprūs. Šie limnoglacialiniai ir limniniai gruntai slūgso ant morenių labai
stiprių gruntų.
Po kvartero gruntais lokaliai nedideliame plote centrin÷je rajono dalyje slūgso viršutinio devono Įstro
svitos dolomitas – kieta uoliena (1 m) ir Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnius sudarantys susisluoksniavę
domeritas ir dolomitas (2,5 m). Po jais arba iškarto po kvartero moreniniais gruntais dažniausiai slūgso
kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai – dolomitiniai miltai (4 m), vietomis –
Nemun÷lio sluoksnių gipsingas dolomitas (4,5 m). Nemun÷lio sluoksnių apačiai būdinga 2–2,5 m storio
domerito ir dolomito susisluoksniavimas, po juo dolomitiniai miltai (1 m) arba gipsingas dolomitas
(1,5 m). Kirdonių sluoksnius (4–6 m) sudaro molingas domeritas – minkšta uoliena. Po jais slūgso
Pasvalio sluoksnių dolomitiniai miltai (3,5 m), vietomis gipsingas dolomitas (1,5 m), vietomis virtusį
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dolomitiniais miltais (čia sluoksniai suplon÷ja). Pasvalio sluoksnių apačioje slūgso domeritas bei molingas
domeritas – minkštos uolienos (2,5 m).
Gruntinis vanduo dažniausiai slūgso 2–5 m gylyje ir 0–2 m daug kur užpelk÷jusiose reljefo žemumose.
Įstro–Tatulos vandeningojo komplekso sluoksnių spūdinis karstinis vanduo slūgso 9–15,8 m gylyje nuo
žem÷s paviršiaus, spūdžio lygis 2,68–8,82 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus (gręž. 40044, 41873, 41872,
40042). Karstinio vandens mineralizacija 0,848–2,678 g/l (11 tekst. pried.). Jame vyrauja sulfato,
hidrokarbonato ir kalcio jonai. Vanduo neįsotintas CaSO4, įsotinimo laipsnis kinta per metus (12 tekst.
pried.). Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso atžvilgiu. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus
tankumo portlandcemento betonui.
Inžinerin÷s geologin÷s statinių statybos sąlygas čia lemia kvartero ir prekvartero gruntų fizikin÷s
mechanin÷s savyb÷s, karstinių darinių labai silpni ir ypatingos sud÷ties bei savybių gruntai. Ten, kur po
kvartero gruntais slūgso dolomitiniai miltai, galimi karstiniai sufoziniai procesai ir reiškiniai.
16-as inžinerinis geologinis rajonas užima rytin÷s Biržų kartografuoto ploto dalies rytinį ir pietrytinį
pakraštį – Kilučių gyvenvietę (bendras plotas 2,213 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų skaičius viename
kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir mažiau. Rajono teritorija patenka į sumaž÷jusio ir
santykinai pastovų karsto atžvilgiu plotus (65 pav.). Čia surasta 4 jaunos ir viena labai sena
smegduob÷ (11 graf. dok.).
Rajono šiaurin÷je dalyje reljefo paviršius pasižymi plokščia lyguma, pietin÷je dalyje plyti morenin÷
lyguma su retomis pakilumomis. Centrin÷s dalies paviršius suklostytas iš birių (silpnų, vidutinio stiprumo
ir stiprių) ir rišlių (vidutinio stiprumo, stiprių ir labai stiprių) gruntų. Vyraujantis kvartero nuogulų gruntų
storis – 8 m, o pokvarterinio paviršiaus įr÷žiuose – 17 metrų. Po 2 m storio paviršiniais moreniniais
gruntais slūgso Viršutinio Nemuno ledyno glacigeniniai rišlūs bei birūs stirprūs ir labai stiprūs (2–4 m
storio), po jais Medininkų posvit÷s 6 m storio moreniniai ir 7 m storio Žemaitijos posvit÷s moreniniai labai
stiprūs gruntai. Didesnis moreninių gruntų storis ir birūs stiprūs, labai stiprūs Žemaitijos posvit÷s gruntai
būdingai pietinei rajono daliai.
Šiame rajone Tatulos svitos Nemun÷lio sluoksnių gruntai paplitę tik šiaurin÷s dalies centrin÷je dalyje, čia
po kvartero gruntais slūgso gipsas (1 m). Kirdonių sluoksnių n÷ra tik lokaliame plote pietin÷je dalyje,
storis 5 m, sudaro minkšta uoliena – molingas domeritas. Pasvalio sluoksniai paplitę visame plote,
pietin÷je dalyje lokaliame plote slūgsi iš karto po kvartero gruntais. Pasvalio sluoksnius sudaro gipsas
(8 m), gipsingas dolomitas (4 m) arba karstiniai gruntai bei uolienos – dolomitiniai miltai (7 m) ir
liekaninis domeritas (4,0–4,5 m). Pasvalio sluoksnių apačioje vietomis slūgso molingas domeritas –
minkšta uoliena (2 m) ir sukarst÷jęs gipsas ypatingų savybių uoliena (3 m).
Gruntinis vanduo pietrytin÷je ploto dalyje dažniausiai slūgso 2–5 m, rytin÷je – 0–2 m gylyje. Įstro–
Tatulos vandeningojo komplekso sluoksnių spūdinis karstinis vanduo slūgso 12,0–13,8 m gylyje nuo
žem÷s paviršiaus, spūdžio lygis 5,30–7,07 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus (gręž. 40037, 41869).
Karstinio vandens mineralizacija 1,433–2,713 g/l (11 tekst. pried.). Jame vyrauja sulfato, kalcio ir
hidrokarbonato jonai. Vanduo įsotintas ir neįsotintas CaSO4, įsotinimo laipsnis kinta per metus (12 tekst.
pried.). Lietingais metų laikais jis agresyvus gipso atžvilgiu. Pagal sulfatus vanduo agresyvus normalaus
tankumo portlandcemento betonui.
Statinių statybos sąlygas šiame rajone palankiausios tuose plotuose, kur storiausi moreniniai rišlūs
gruntai, taip pat jas lemia karstinių ir karstinių–sufozinių procesų vyksmo intensyvumas.
17-as inžinerinis geologinis rajonas yra išskirtas Biržų kartografuoto ploto pietrytin÷je dalyje ir apima
Kilučių ežerą su šlaitais. Rajono plotas 1,128 km2(ežeras užima 0,7785 km2). Tik÷tinas karstinių įgriuvų
skaičius viename kvadratiniame kilometre per metus 0,05–0,01 ir mažiau. Sausumos teritorija rajono
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vakarin÷je dalyje patenka į santykinai pastovų, o rytin÷je – į sumaž÷jusio pastovumo karsto
atžvilgiu plotą (65 pav.). Čia surasta 1 jauna smegduob÷ (11 graf. dok.).
Rajono geologin÷ sandara ypatinga tuo, kad didžiojoje dalyje po Kilučių ežeru neišlikę Kirdonių sluoksniai,
kurie neapsaugojo Pasvalio sluoksnių gipsingų uolienų nuo tirpinimo, nes čia geros sąlygos paviršinio
vandens, neįsotinto sulfatais, pritek÷jimui.
Kvartero nuogulų storis – 11–16,5 m. Ežerines terasas sudaro 1,0–1,2 m storio birūs (silpnas smulkus ir
vidutinio rupumo sm÷lis) gruntai, suklostyti ant Baltijos posvit÷s stiprių rišlių moreninių gruntų. Ežero
dubens nuos÷dos suklostytos daugiausiai iš silpno dulkingo sm÷lio, kurio sluoksnio storis 0,7–1 m. Giliau
slūgsančią nuogulų storymę sudaro sm÷lingi, dulkingi, nuogulų su organika silpni gruntai, dažnai
persisluoksniuojantys tarpusavyje, susiklostę ant 4 m storio Medininkų posvit÷s morenių rišlių labai
stiprių gruntų. Giliau slūgso Žemaitijos ledyno darinių rišlūs gruntai; 3 m storio dulkingi ir molingi
limnoglacialiniai (silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs), perskirti 2 m storio to paties ledyno moreninių, kurie
pasižymi labai dideliu stiprumu.
Po kvartero sluoksniais kai kur išlikę kvartero-prekvartero ypatingos sud÷ties ir savybių gruntai –
dolomitiniai miltai, kurių storis – iki 6 metrų. Po jais nedidel÷je rajono dalyje slūgso Kirdonių sluoksnių 2–
4 m storio molingas domeritas (minkšta uoliena). Po juo arba po kvartero gruntais – karstiniai gruntai –
dolomitiniai miltai, kurių storis 5–6 m ir uolienos, sudarytos iš liekaninio domerito, kurio storis 5 metrų.
Vietomis po Kirdonių sluoksniais išlikęs neištirpintas gipsingas dolomitas, jo storis 8 m. Sukarst÷jusią
storymę asluoja Pasvalio sluoksnių dolomitas arba dedolomitas (storis 2 m). Po jais kai kur slūgso iki 2 m
storio molingas domeritas – minkšta uoliena.
Gruntinio vandens gylis mažas – 0–2 m nuo žem÷s paviršiaus. Statinių statybos sąlygos šiame rajone
nepalankios, jas apsprendžia silpni kvartero gruntai, karstinių ir karstinių–sufozinių procesų vyksmo
intensyvumas.
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žem÷lapiai ir pjūviai. Taip pat buvo sudaryti karsto vystymosi sąlygas atspindintys žem÷lapiai: viršutinio
devono Kupiškio svitos kraigo struktūrinis, Tatulos svitos gipso paplitimo ir storio, karstinių tuštumų
išplitimo Nemun÷lio ir Pasvalio sluoksniuose, Tatulos svitos karst÷jančią storymę dengiančių sluoksnių
storio, smegduobių išplitimo ir inžinerinis geologinis.
Kartografuotoje teritorijoje išskirti 27 litomorfogenetiniai rajonai. Atsižvelgiant į šį suskirstymą ir karsto
vystymosi sąlygas, buvo išskirta 17 inžinerinių geologinių rajonų, kurių kiekvienas pasižymi savitomis
inžinerin÷mis geologin÷mis sąlygomis.
Biržų kartografuoto ploto inžinerinis geologinis (karstologinis) rajonavimas sudaro kartografinę bazę
statybinių inžinerinių geologinių tyrimų gyliui pagrįsti bei optimizuoti gręžimo, geotechninio zondavimo ir
kt. darbų apimtis statybos reikm÷ms konkrečiuose sklypuose. Parengta kartografin÷ medžiaga leidžia
argumentuotai planuoti investicijas į Biržų miesto infrastruktūrą, taip pat atlikti žem÷s sklypų ir esamų
statinių kainos vertinimą.
Pagal tik÷tiną karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per metus teritorija suskirstyta į
4 kategorijas: mažiau kaip 0,01 smegduob÷s – santykinai pastovi, 0,01–0,05 – sumaž÷jusio pastovumo,
0,05–0,1 – nepakankamo pastovumo ir daugiau kaip 0,1 – nepastovi. Vienas nepastovus karsto atžvilgiu
plotas išskirtas vakarin÷je dalyje (0,991 km2), du nepakankamo pastovumo plotai – vakarin÷je
(0,793 km2) ir šiaur÷s rytin÷je dalyje (1,521 km2). Centrin÷je (7,422 km2) ir rytin÷je (0,437 km2) dalyje
išskirti santykinai pastovūs karsto atžvilgiu plotai, o likusioje teritorijoje – sumaž÷jusio pastovumo plotai
(12,697 km2).
Atliktų darbų duomenys panaudoti naujo Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono teritorijos pastovumo karsto
atžvilgiu žem÷lapio sudarymui, turi ne tik praktinę, bet ir mokslinę vertę karstinio proceso vyksmo ir jo
pasekmių prognozavimui Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone.
Biržų miesto teritorijos pokvarterinis paviršius paveiktas ledyno egzaracinių bei ledo tirpsmo vandens
erozinių procesų. Karstiniai reiškiniai netolygiai paveik÷ kvartero sluoksnių slūgsojimą ir tuo pačiu
suformavo sud÷tingą pokvarterinio paviršiaus reljefą.
Kvartero nuogulos Biržų miesto teritorijoje paplitusios ištisiniu, bet nevienodo storio sluoksniu. Vietomis
dangos storis tesiekia 1,5 m, didžiausias pergręžtas – 20 m. Kaitus kvartero nuogulų storis yra ne tik
išskirtuose 27-iuose litomorfogenetiniuose rajonuose, bet neretai ir to paties rajono ribose.
Kvartero storymę sudaro keturi moreninių nuogulų kompleksai, kuriuos vietomis skiria tarpmorenin÷s
nuogulos ir nuos÷dos. Žeimenos apled÷jimo Žemaitijos stadijos ledyno nuogulos yra seniausi pleistoceno
dariniai Biržų miesto teritorijoje.
Naujausiais pleistoceno nuogulų moksliniais tyrimais nustatytos Medininkų posvit÷s limnoglacialin÷s
nuos÷dos nestoroje kartografuoto ploto ledynin÷je dangoje. Šių nuos÷dų absoliutusis amžius, nustatytas
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OSL metodu, byloja, kad jos suklotos prieš 144–157 tūkst. metų, t. y. Medininkų apled÷jimo pabaigoje.
Paviršiuje vyrauja morenin÷s nuogulos. Sm÷lingos, aleuritingos, molingos, sapropelingos ir durpingos
nuogulos ir nuos÷dos dažniausiai užpildo reljefo pažem÷jimus bei karstin÷s kilm÷s formas.
Geomorfologiškai Biržų miesto teritorija patenka į pereinamąją zoną tarp pagrindin÷s morenos lygumos
reljefo ir moreninių gūbrių ir tarpugūbrinių klonių suskaidyto reljefo. Lyguma plokščia, tik vietomis silpnai
banguota. Intensyvaus karsto paplitimo plotuose morenin÷ lyguma tampa pseudobanguota.
Tik sudarius Biržų miesto geomorfologinį žem÷lapį, buvo galima pilnai įvertinti tikrąjį šios teritorijos
karstinių procesų mąstą. Pagrindin÷ ir svarbiausia išvada – tirtoje Biržų miesto teritorijoje dominuoja
senojo karsto formos, iš kurių stambiausios yra karstin÷s muldos ir žiedin÷s įdaubos. Tod÷l neatsitiktinai
Šiaur÷s Lietuvos karstinio rajono sukarst÷jimo intensyvumo žem÷lapyje pagal smegduobių skaičių 1 km2
Biržų miesto teritorija patenka į mažo sukarst÷jimo plotą, kur 1 km2 priskaičiuojama mažiau nei 20
smegduobių. Biržų miesto teritorijoje išskiriamos šios paviršin÷s karstinio reljefo formos: muldos,
žiedin÷s įdaubos, smegduobių laukai, įslūgos, karstiniai kloniai, karstiniai sl÷niai, senos ir labai senos
smegduob÷s, palaidotos smegduob÷s, naujos ir jaunos smegduob÷s bei pseudokalvos.
Sudarytas Biržų miesto teritorijos lineamentų žem÷lapis. Grafin÷ analiz÷ išryškino lineamentinių zonų,
atspindinčių Biržų miesto teritorijos plyšiuotumą, vyrančią kryptį. Sudarytas lineamentų žem÷lapis leidžia
daryti prielaidą, kad šios linijos žem÷s paviršiuje atspindi pagrindines tektoninių plyšių kryptis. Išryšk÷jo
Lietuvoje anksčiau nepamin÷tas d÷sningumas, kad smegduob÷s formavosi menamų tektoninių lūžių
susikirtimo vietose.
Siekiant atskleisti karstinių procesų chronologiją, iš 17 žemapelkių, kurių guolis yra karstin÷s kilm÷s
muldose, žiedin÷se įdaubose, smegduobių laukuose ir senose smegduob÷se, buvo paimti m÷giniai iš
apatin÷s durpių sluoksnio dalies absoliučiojo amžiaus nustatymui radiokarboniniu (14C) metodu.
Analizuojant gautus rezultatus išryšk÷jo keturi organogeninių nuogulų kaupimosi pradžios ciklai, kurie su
tam tikru pav÷lavimu (siekiančiu galbūt kelis šimtus metų) gali būti siejami su karstinio proceso
suaktyv÷jimo ciklais.
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