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Ramygalos gūbrėtosios kraštovės  
sandara ir raida
Rimvydas Kunskas

Įvadas. Klausimų kekė. Metodai. Šiame darbe bandoma sieti šiaurinės 
Nev¸žio lygumos dalies, istorinio kraštovaizdžio, arba kraštovės, struktūrinę ir 
raidos specifiką su Lietuvos geologijos ir geografijos problemų keke. Geologijos 
žinių fondas dedukuojamas į regioną ir į vietovę. Tektoniniai regiono vienetai, 
jų neotektoninės tendencijos persipina su slėniuotos pelkėtos ir gūbrėtos lygumos 
raidos etapais. Paleogeografinis metodas naudoja ir naują autoriaus ekspedicijų 
geomorfologinę ir stratigrafinę medžiagą, be to, kritiškai vertinami kitų tyrinėtojų 
skelbti raidos modeliai. Geografinių procesų samprata neapsieina be dirvožemio, 
pelkėdaros, upelių kaitos aspektų. Procesai dažniausiai lemia kraštotvarkos už-
davinius. Šis tikslas nepasiekiamas be gamtinės specifikos pažinimo ir be etninio 
paveldo žinojimo ir tausojimo.

Lygumos reljefas. Nevėžio lyguma, kaip ir Paj¿rio lyguma ar Nìmuno 
delta, yra viena ryškiausių krašto geografinių vienetų. Jau senųjų tyrinėtojų – 
H. Mortenzeno, A. Vireliūno, P. Šinkūno ir S. Tarvydo – raštuose lyguma susieta 
su Nevėžio baseinu, o teritoriją apriboja periferinės pakilumos ir gūbriai. Nuo 
kitų lygumų Nevėžio baseinas skiriasi neaukštais retais platuminiais gūbriais, 
vidurinėje dalyje – ilgomis lomomis bei pelkėmis, net pelkynais. Pažvelgus nuo 
kelio, lyguma apyvienodė, tačiau praėjusių dešimtmečių tyrimai tą įspūdį pakeitė: 
paaiškėjo ir žemės gelmių, ir upių, dirvų, pelkių, miškų kilmės bei struktūros 
įvairovė, nulėmusi vietovių derinius.

Lygumos ašis yra platuminė, pietų–šiaurės kryptimi tįsanti. Jos bendrasis 
paviršius įdaubtas į vidurį, nuo 70–80 m NN pakraščiuose iki 50 m viduryje. 
Nuo pačios pietinės, pakaunėje esančios 60 m aukščio dalies, šiaurinė dalis ties 
Panevėžiu nusileidžia tik iki 50 m. Reljefą daugiausia modifikuoja gūbriai, nuo 
papėdės pakylantys 10–15 m, rečiau – 17–22 m (1 pav.).

Paprastame žemėlapyje matomos upyno kryptys ilgoje Nevėžio lygumoje 
yra dvejopos. Matyt, jos priklausomos ne tik nuo paviršiaus nuolydžio, bet ir 
nuo gilesnių struktūrų. Beveik visa vakarinė Nevėžio lygumos dalis nuo Šeduvõs 
iki Vilkijõs turi šiaurės vakarų–pietų rytų krypties Nevėžio intakus, o rytinė 
lygumos dalis ryškiai dvejopa. Nuo Linkavõs upės lanko iki Ramôgalos bei 
Pašiliÿ pakilumų Upôtė ir jos intakai teka į šiaurę, o Obeliìs intakai vieningai 
nuteka į pietus. Ramôgalos–Krekenavõs linijos struktūrinė reikšmė neabejotina.

Nevėžio slėnis yra ir senslėnis, 
ir didslėnis, paveldėtas iš ankstesnių 
ledynmečių periodų. Su visu terasų 
spektru jis platesnis negu 1 km. Jo 
gylis 20–27 m. Nevėžio slėnis su pa-
slėnio 4 km juosta ir su įtekančių 
upių žemupiais pasižymi vidutinio 
išraiškingumo raguvų sistema, labai 
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1 pav. Nevėžio lygumos šiaurinės dalies reljefo žemėlapis 1:300 000 
(izohipsės kas 20 m). Lietuvos žemėtvarkos projektavimo institutas, 1978

senais, kelis tūkstantmečius sustojusiais upės vingiais. Kai kuriais konservatyvumo 
bruožais Nevėžis primena Šešùpės žemupį, nes buvo sukurtas panašios ledyno 
vakarinės plaštakos, tiktai Nevėžio istorijoje slėnio terasas kiek komplikavo nuo-
tėkio krypties permaina.
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Kai Nevėžio lygumos šiaurinė riba, vedama Nevėžio ir Lėve¹s tarpupiu, 
lygumos plotas apskaičiuotas 5 455 km2. Baisógalos–Upytės–Trošk¿nų linijoje ly-
gumos plotis – apie 65 km, o ilgis nuo pakaunės iki Panevėžio – 95 km.

Gelmių storymės. Paleozojus. Ramygalos kraštovės ir visos Nevėžio lygumos 
nuosėdinės dangos klodai gana įspūdingi: nuo 850 m storio rytiniame pakraštyje 
iki 1 200–1 250 m vakariniame. Apačioje stūkso uolinis kristalinis pamatas iš 
granito ir granito gneisų. Straipsnyje pateikiamas gana charakteringas Krekena-
võs gręžinio sluoksnyno aprašas. Geologams jis atstoja 1 090 m storio geologinį 
metraštį (2 pav.)1. Čia matomi išlikę proterozojaus ir apatinė dalis paleozojaus 
erų sluoksnių. Viršutinio paleozojaus eros karbono ir permo periodų, mezozojaus 
eros triaso, jūros, kreidos periodų, kainozojaus eros paleogeno ir neogeno perio-
dų sluoksnius švariai nuskobė pakilusių sausumų upynas, oro srautai, daugelio 
ledynmečių galingos ledo tėkmės. Išimtimi Nevėžio lygumoje liko į vakarus nuo 
Kėdãinių, tarp Ąžuolãičių ir Jósvainių miško, užsilikusi giluminė įdauba, kur 
aptikti dar mezozojiniai apatinės kreidos ir jūros sluoksniai.

Krekenavos gręžinyje matyti gana vientisas kambro, ordoviko, siluro ir 
devono sluoksnynas, paliktas prieš 525–375 mln. m. Jis guli ant archėjaus ir 
proterozojaus granitų, perkopusių bent milijardą metų. Solidžiuosius paleozojaus 
sluoksnius verta trumpai aptarti paleogeografiniu, tektoniniu, sedimentaciniu lito-
loginiu, hidrocheminiu ir biologiniu (paleontologiniu) aspektais.

Proterozojus – tai geologinis laikotarpis nuo 2 500 mln. m. iki 570 mln. m., 
kai žemės plutos kūrimosi, kalnodarų, jūrų ir sausumų kaitos laikai pamažu tapo 
biologinės raidos laikais. Tas bioso gimimo laikas siejamas su rifėjaus laikotarpio 
pradžia prieš 1 650 mln. metų. 

Paskutinė proterozojaus era, vendas (V), prasidėjo prieš 670 mln. m., bai-
gėsi prieš 570 mln. m. Tai pirmųjų nuosėdinių uolienų ir vienaląsčių organizmų 
atsiradimo era2, 3.

Tuo metu baigė kurtis grandioziniai baikalinės kalnodaros kalnagūbriai geo-
sinklinose (žemės plutos raukšlėjimosi įdaubose), ėmė grimzti senosios platformos 
(nekalnodarinės ramios teritorijos), kauptis jų nuosėdos, aižėti smulkesnės tektoninės 
struktūros. Jūrų šelfuose ir seklumose sparčiai vystėsi beskelečių daugialąsčių fauna.

Dėl žemės plutos kilimo ištiko didelis kontinentinis apledėjimas. Grimzdimo 
laikais ledynai tirpo, buvo daug fliuvioglacialinių tėkmių, zandrų. Vėl atsinaujino 
baikališkieji giluminiai tektoniniai lūžiai.4

Prieš 570 mln. m. prasidėjęs kambro periodas (Cm1, Cm2, Cm3) buvo 
ankstyviausias paleozojaus eroje. Užtruko jis bent 60 mln. m. Krekenavos gręži-
nyje apatiniai kambro sluoksniai aptikti 1 075 m gylyje: smiltainis su molingais 
tarpusluoksniais. Tada biosas gyveno 
karbonatingame jūrų vandenyje. Atsi-
rado pirmieji skeletiniai gyvūnai, dabar 
visų žinomų tipų bestuburiai.

Lietuvoje kambro uolienos kai 
kur tiesiogiai guli ant kristalinio pama-
to. Storymė nuo 50 m Rytų Lietuvoje 
padidėja iki 175 m Vakarų Lietuvoje. 

1 Lietuvos TSR Valstybinis gamybinis geologijos ko-
mitetas. Hidrogeologinė ekspedicija, Lietuvos TSR 
gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4. 

2 Gailius R. Proterozojus, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.

3 Suveizdis P. Geologinė raida, Lietuvos geologija, 
Vilnius, 1994.

4 Jankauskas T. Kambras, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.
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Nevėžio baseine aptiktos dvi pagrindinės svitos (periodiško sluoksniuotumo ir 
kilmės panašumo kompleksai), Lakajÿ ir Lontavos svitų molis ir smiltainis, jūros 
pakrantės padermės (Rytų Lietuva). Molyje išliko kirmėlių vamzdelių skleritų. 
Vakariau užsibuvo sausuma.

Viduriniajame kambre tektoninis planas labai pasikeitė: vyravusią baikališkos 
tektonikos sukurtą sausumą užliejo iš Vakarų Europos plūdusi jūra, jau naujosios 

2 pav. Krekenavos struktūrinis geologinis gręžinys Nr. 1303 (Lietuvos TSR valstybinis gamybinis 
geologijos komitetas; Hidrogeologinė ekspedicija, Lietuvos TSR gręžiniai, V., 1965, t. 2, 4 kn)
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kaledoniškos tektonikos padarinys. Toje jūroje ėmė daugėti pečiakojų moliuskų ir 
trilobitų. Vakarinės jūros plotai su vadinamąja deimenos svita pasižymėjo gėloku 
vandeniu ir melsvadumblių gausa. O vėlyvojo kambro jūra jau visai sekli, kartais 
virstanti sausa lyguma.

Antrasis paleozojinės eros periodas, prasidėjęs prieš 510 mln. m. ir trukęs 
72 m., buvo ordovikas (O1, O2, O3). Didelio Lietuvos geologų būrio, o ypač pro-
fesoriaus Juozo Paškevičiaus dėka, šis sluoksnynas labai gerai ištirtas, paverstas 
tikru gelmių archyvu.

Žemės pluta dėl kaledoninės kalnodaros grimzdo plačiai ir ordoviko pra-
džioje, ir viduriniojo ordoviko pabaigoje. Tada kūrėsi Skandinavijos ir Didžiosios 
Britanijos kalnai, rūko vulkanai. Jūrų vandenyje suklestėjo pečiakojai ir galvakojai 
moliuskai, trilobitai, o ypač – graptolitai, vėliau išnykę dekoratyvūs kolonijiniai 
gyviai, kuriuos imta vadinti zooidais. Mat jie yra samanos šakelės, krūmo, spi-
ralės, tinklelio ar strypelio pavidalo bentosiniai ar plūdiniai padarai. Tie zooidai 
gyveno tekose tarsi kregždės urveliuose. Kolonijos dauginosi nelytiniu būdu, 
pumpuravimu. Dėl formų įvairovės ir dekoratyvumo daugelis paleontologų jaučia 
jiems nostalgišką gailestį.5, 6

Tada jūrų dugne gyveno ir visiems žinomos koralų kolonijos, primityvios, 
jūrų lelijos, jūrų pūslės, samangyviai, vėžiagyviai. Atsirado ir pirmieji stuburiniai. 
Labai paplitę pečiakojai moliuskai sudarė tiesiog organogeninių klinčių klodus. 
Galvakojai moliuskai siekdavo 1 m ilgio, o jų kiautai – tarsi trimitai.

Lietuvoje ordoviko teritorija Lietuvoje buvo persimainiusi. Susidarė Vidu-
rio Lietuvos įlinkis, kurio ašis ėjo nuo Vištôčio ežero per Šešùpės vidurupį, per 
Raséinius, Šìduvą. Viduriniajame ir vėlyvajame ordovike (O2–O3) čia buvo šilta 
negili jūra, tiktai vėlesni pakilimai apardė sluoksnius. 

Nevėžio lygumai būdingas 120–155 m storio ordoviko kompleksas. Krekena-
vos gręžinio vietovėje geologai žymi daugybę faunos turtingų svitų ir horizontų 
sluoksnyną: Armonõs sv. (žiūrint nuo apatinių seniausių sluoksnių), Mede¤kių sv., 
Mikonių–Júodupės sv., Azerio h., Vyžūnų sv., Kraštÿ sv., Sartÿ ir Kriaunÿ sv., 
Šve¹tupio sv., Aulìlių sv., Vilùčių sv., Lùkštų sv., Vorės sv., Meil¿nų sv., 
Svedasÿ sv., Ukmergės sv., Kùldigos sv.7

Litologiškai įdomios Vidurio Lietuvos įlinkio nuogulos yra glaukonitiniai 
smėliai ir smiltainiai, labai charakteringi ordovikui, tuo tarpu silūro, ypač devono 
periode, paplito smėlio mineralas cirkonas. Dėl to tektonikos kaitą lydėjo ir mineralų 
sedimentacinė kaita. Gręžinio kernų apraše įprasta subtiliai apibūdinti nuosėdų 
spalvas ir atspalvius. Iš spalvų preliminariai sprendžiama apie sedimentacijos 
sąlygas, lagūnos, jūros, vandenyno gylį, hidrocheminius procesus. Antai oksida-
ciją sekliose ir dinamiškose facijose, paprastai priedugnėje, kur įprastos aerobinės 
sąlygos, nurodo raudonspalvės ar rudos nuosėdos. O gilesnėse ar giliose facijo-
se, kur deguonies trūko, vyravo ana-
erobinės sąlygos, klestėjo redukciniai 
hidrocheminiai procesai, anaerobinės 
bakterijos, ten nuosėdų spalvų gama 
nuo pilkos iki žalsvos, žalios, melsvos 
arba juodos. Vidurio Lietuvos įlinkio 

5 Paškevičius J. Ordovikas, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.

6 Друщиц В. Б. Палеонтология безпозвоночных, Изд. 
МГУ, 1974.

7 Suveizdis P. Geologinė raida, Lietuvos geologija, 
Vilnius, 1994.
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ir Nevėžio lygumos facijose juodo molio bei argilito sluoksniais su graptolitais 
klostėsi gilokose įlankose (O2). Tuo tarpu apatinio ir viršutinio ordoviko (O1, O3) 
uolienos daugiausia raudonspalvės ir siejasi su sekliavandenėmis facijomis.

Kur priedugnio vandens apytaka buvo menka, o jūros vanduo šiltas, nor-
malaus druskingumo, gyvūnijos grupių fauna buvo ypač gausi. Seklios šelfinės 
jūros vandenyje buvo gausu detrito (dumblių ir kitokio bioso atmirų), klostėsi 
gniutulinės tekstūros klintys su marga mozaiška organine struktūra. Tačiau dides-
nės įlankos dugne daugiausia viešpatavo redukcijos procesas, todėl sedimentacijos 
paviršiai neretai randami piritizuoti (su auksaspalviais pirito kristaliukais) arba 
dažnos ir mineralo markazito konkrecijos (koncentracijos židinėliai), arba tiesiog 
tamsus detritas su pirito konkrecijomis. Krekenavos gręžinyje pilkai žalsvi klintingi 
moliai turi vadinamųjų biomorfinių klinčių lizdų, kurie yra taip pat konkrecinės 
darybos. Taigi, konkretizacija buvo labai būdingas hidrocheminis procesas tiek 
paleozojuje ir kainozojuje, tiek ir ledynmečio ežeruose.

Vidurinio ordoviko Lukštų svitos laikotarpis (prieš 465 mln. m.) buvo maksi-
malios transgresijos laikas, jūra buvo giliausia ir klostė juodus molius su graptolitais. 
Transgresijai traukiantis, prasidėjo vėlyvasis ordovikas (pr. 460 mln. m.), vėl įsivyravo 
gniutulinės klintys. Atsigavo moliuskai ir trilobitai. Vėl būta didelės transgresijos. 
Su karbonatais vėl kaupėsi organinė augalinė (dumblių) medžiaga. Seklioje jūroje 
dumbliai atklojo bitumingus tarpusluoksnius; juose pasitaiko skystos naftos.

Šiek tiek mįslingas yra ordoviko pabaigos pasaulinio vandenyno seklėjimas. 
Jis aiškinamas pietų pusrutulio apledėjimu. Dėl žemo jūrų lygio kalta buvo jau 
ne tik tektonika, bet ir klimato atšalimas.

Silūro periodas (S1, S2) prasidėjo prieš 438 mln. m., užtruko 28 mln. m. 
Periodo pirmoje pusėje vėl prasidėjo vandenyno transgresija. Ji paliko molingas 
facijas su graptolitų fauna ir karbonatines su bentoso grupėmis. Silūrui įpusėjus 
atsinaujino kaledoninė kalnodara, o jūra pasitraukė. Periodo pabaigoje seklios jūros 
dar siaurėjo, o žemės pluta daugely vietų kilo. Lietuvoje užtruko kontinentinės 
lagūnos, ežerai. O geosinklinos vėl smarkiai raukšlėjosi, griaudėjo vulkanai8.

Fauna ir flora buvo gausi. Panašiai kaip ordovike, gilesnėse jūrose dugną 
puošė graptolitų sodai ant molingo, organingo dumblo (3 pav., B).

Sekliajūrėmis džiaugėsi koralai, samangyviai. Moliuskų buvo itin didelė įvai-
rovė: galvakojų, pilvakojų, dvigeldžių. Tačiau mažėjo trilobitų. Jų vietoje įsikūrė 
vėžiagyviai, pasirodė net ilgakojai gigantostrakai. Tarp dygiaodžių vyravo jūrų lelijos. 
Iš stuburinių tobulėjo bežandės ir kremzlinės žuvys protonegės, arba protovijūnai, 
mūsų poledynmečio vijūnų prototipai. Atsirado ir kaulinės žuvys. Iš augalų geriau-
siai vešėjo karbonatiniai dumbliai. Sausumos psilofitai (siūliniai) turėjo būti dar reti.

Nevėžio baseino silūro periodo sluoksnių storis – 250–350 m. Sistema Lie-
tuvoje ištirta daugiau negu 100 gręžinių.

Pro Ramygalą submeridianine kryptimi eina riba tarp dviejų silūro facijinių 
zonų: karbonatinių facijų Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės (megagūbrio) šlaito 
rytuose ir molio bei karbonatingų molio facijų Baltijos sineklizėje (megaįdauboje) 
vakaruose. Gilėjant silūro jūrai, kaupėsi 
molingos nuosėdos su graptolitais, o 
jai seklėjant – molingos karbonatinės ir 

8 Paškevičius J. Silūras, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.
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karbonatinės su dugnine fauna, visokiais moliuskais. Ties Nidâ silūro sluoksnyno 
prigręžta net 836 m storymė, taigi Baltijos sineklizė silūre grimzdo giliai. Sinekli-
zės šlaitas apie Krekenavą ar Ledus (Kėdainius) leido sedimentacijos pertraukas, 
nuosėdų išplovimus ir piritizuotus klinčių paviršius, o tai jau antrinė minerodara.

Svarbiausias sluoksnyno svitas, sluoksnių faunos kompleksus galima matyti 
stratigrafiniame fragmente, skersiniame silūro pjūvyje per Nevėžio lygumą (3 pav., A).9

Silūre dažnai būta giluminių ana-
erobinių sąlygų, giliavandenių facijų, 9 Ten pat.

3 pav. A – Silūro sistemos facijų pjūvis per Mozūrijos–Baltarusijos 
anteklizės šlaitą, ties Nevėžio morenine lyguma, Rytų Lietuvos kalvynu  
ir fliuvioglacialine lyguma (pagal J. Paškevičių, 1994). Pagrindinės  
svitos ir faunos grupės: B – Silūro periodo būdingiausi faunos  
atstovai – graptolitai
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klosčiusių juoduosius molius su graptolitais. Gausi nusėdusi organinė medžiaga 
išskyrė reikšmingus sieros vandenilio kiekius, gal panašiai, kaip dabar vyksta 
Juodojoje jūroje. Vidutinio gilumo šelfe kaupėsi žalsvai pilki klintingi moliai ir 
dumblai. Ant jų klestėjo daugiarūšis bentosas.

Silūro pradžioje ir pabaigoje anteklizė reikšmingai kilo. Facijos jos šlaite 
buvo labai kaičios; sekli priekrantė su bentoso fauna, su koraliniais rifais arba su 
molingais ir gniutuliniais karbonatiniais dumblais, tai vėl lagūniniai dolomitiniai 
dumblai net su pluoštinio gipso selenito tarpusluoksniais, kartais ir raudonspalviai 
karbonatiniai moliai – visai nusekintos facijos (Krekenavos gręž., 2 pav.).

Gerai ištirtos Lietuvos silūro sistemos (paleontologijos, litologijos, geofiziniai 
metodai) svarbiausia fauna – graptolitai – yra suskirstyti į ekologines zonas. Kar-
bonatinėms facijoms pažinti labai svarbūs ir konodontų, išlikusių mažų dantukų 
pavidalu, moliuskų, vėžiagyvių, bežandžių ir žuvų fosilijos. Tuo tarpu judrioji 
fauna, nektonas – žuvys ir galvakojai moliuskai – vis labiau prisitaikydavo prie 
jūros gylio svyravimų, šimtų regresijų.

Negiliame šelfe, švariame šiltame vandenyje daugėjo koralinių rifų kolonijų. 
Juose pasitaiko ir naftos, tarsi kontrastuojančios su koralų švara. Kartais faunos 
liekanos turėjo tiesioginės įtakos litologijos procesams. Štai dolomitų kavernos 
(tuštumos) susidarė ištirpusių moliuskų geldelių vietose. Kaverningi dolomitai 
būna epigenetiniai (litologiškai persikeitę), turi žalsvai pilkus dolomitizuotų mergelių 
lizdus (Krekenavos gręž., 490 m). Epigenezė per milijonus metų labai įvairino 
sluoksnyno litologiją ir veikė faunos bendrijų planinę struktūrą. 

Paskutinis silūro sistemos aukštas, Pržidolis (bendras vardas su čekais), yra pripa - 
žintas tarptautiniu mastu. Tam labai pravertė gerai išstudijuoti graptolitų zonų niuansai.

Silūro ir devono sandūroje graptolitų sodai beveik išnyko, labai išretėjo svar-
biausi konodontai, pečiakojai moliuskai, bežandžiai, vėžiagyviai. Devono pradžioje 
lagūninis jūrinis silūro baseinas virto lagūniniu kontinentiniu baseinu.

Devono sistema (D1, D2, D3) išsiskiria didele nuogulų ir faunos likučių 
įvairove, nes geologiniai aktai vyko dviejų tektonikos ciklų – kaledoninio ir her-
cyninio – sandūroje. Prasidėjęs prieš 410 mln. m. periodas užtruko 55 mln. m. 
Negilios silūro jūros nejudrioje platformoje virto sausuma bei priekrantine lyguma, 
periodiškai apsemiama. Sumenko arba išnyko buvusi gausi bentosinė fauna, už-
tat paplito kremzlinės ir kaulinės žuvys. Devonas paleontologus ypač sudomino 
šarvuotosiomis ir riešapelekėmis žuvimis. Tai gyviai su migrantų genais. Tik per 
10 mln. m. riešapelekės žuvys sugebėjo virsti ropliais ir amfibijomis, šeimininkauti 
dviejose stichijose. Prisitaikė naujų formų pečiakojų moliuskų rūšys, vėžiagyviai, 
filipodai, jūrų lelijos, samangyviai telkėsi į rifus. Tada ir aktyvieji galvakojai mo-
liuskai, kalmarų protėviai, padarė raidos šuolį.10

Sunormalėjus Žemės atmosferai, susidarė sąlygos staiga išplisti sausumos 
augalijai. Ankstyvajame devone klestėjo psilofitai (siūliniai ar virviniai augalai), 
tačiau periodo pabaigoje papartainiai ir plikasėkliai juos jau buvo užgožę ar 
visai išstūmę. Klimatas buvo karštas, tačiau drėgni periodai keisdavo sausuosius.

Nevėžio lygumos šiaurinėje daly-
je išliko 400–600 m storio devono pe-
riodo sluoksnynas, o ties Krekenavâ – 

10 Narbutas V. Devonas, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.
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470 m storio. Sluoksniuose pastebimas dažnas klimato kitimas, ypač ryškūs 
sausros, dykumėjimo ir ežerų druskėjimo periodai, vadinamieji evaporatinio tipo 
(išgaruojantys) baseinai. Būta dykuminių plokščiakalvių, nuo kurių tik vėjas nu-
pustydavo smėlį ir klintis (D2). Tačiau sekdavo ir staigokos jūros transgresijos, 
kokia buvo Narvos transgresija. Ją Nevėžio lygumoje išreiškia Ledų svitos per 
60 m storio dolomitinio mergelio klodas. Įdomu, kad transgresija užliejo karstinės 
ir sedimentacinės brekčijos (nuolaužinės skaldos) plotą. Nuosėdų kontrastingumas 
byloja apie sudėtingą lagūnos praeitį. Virš brekčijos slūgso gipsu sucementuoti 
smiltainiai su dolomito ir molio tarpusluoksniais – druskingų baseinų pabaigos 
pulsacijų padariniai.

Evaporitas (garavimo produktas) gipsas reikalauja nuolatinės jūros vandens 
prietakos ir didžiulio išgaravimo. 1 m storio gipso sluoksnis pareikalauja išgaruoti 
net 300 m jūros vandens sluoksnį. Evaporitų tyrimas leido kilti vadinamajai barų 
teorijai. Pro įlanką ar lagūną skiriantį barą (priekrantės smėlio pylimą) vanduo 
patenka į lagūną. Intensyviai garuojant vandens koncentracija vis didėja, kol pra-
sideda gipso ar akmens druskos nusodinimas.

Barų teorija buvo spontaniškai ir sėkmingai taikoma neolito laikų žymių 
technologų ir Lietuvos pajūryje. Neolite žvejų genčiai namie išgauta druska buvo 
svarbi bendruomenės nepriklausomybės sąlyga. Prieš trisdešimt metų šio straips-
nio autoriui bendradarbiaujant su archeologais, remiantis detaliu jūros pakrantės 
zondavimu ties Nida, sunkiųjų mineralų analize ir keramikos fragmentų analize, 
pavyko nustatyti neolito žvejų kultivuojamos Parnidžio lagūnos druskos garyklą 
ir didžiulių puodų druskos viryklą.11

Devono tyrinėtojas V. Narbutas teigia, kad be aridinio klimato gipso ir 
druskos sluoksniams susidaryti reikėjo tektoninio žemės plutos aktyvumo. Tekto-
nikos buvimą viduriniajame devone patvirtina itin paplitusi nuošliaužinė brekčija, 
pagausėdavusi per žemės drebėjimus. Tektoninį aktyvumą liudija ir lamstuota 
nuošliaužinė tekstūra, įvairios sluoksnių deformacijos.

Viršutinio devono druskingos lagūnos ryškiai išreikštos ir Nevėžio lygumos 
areale. Po labai permainingos jūros ir sausumos kovos, po daugybės transgresijų 
iš Maskvos sineklizės devono pabaigoje nusistovėjo žemynas, nuosėdose vyravo 
priekrantiniai smėliai ir smiltainiai. Rytų Europos jūra kartais virsdavo migruojančių 
upių deltomis, lagūnomis. Sausame devono klimate jų dugne kaupėsi dumblas 
su sieros vandeniliu, tad kristalizavosi piritas, gipsas, akmens druska. Būta ir 
ištisinio gipso sluoksnių, dar dažniau – dolomito, klinties ir molingo domerito.

Krekenavos gręžiniuose, Šventõsios svitoje (D3), matyti dažnas ritmiškumas, 
iki 12 ritmų per 90 m storį; apačioje smėlis ar smiltainis, aukščiau aleuritas, 
aleuritinis molis, molio lęšiai. Devono smėliuose gausu mineralo cirkono, dide-
lis ir staurolito, geležies aliumosilikato 
kiekis. Spėjama, kad staurolitas galėjo 
būti ardomas šiaurės vakaruose stūk-
sojusiame Baltijos skyde.12

Tåtulos svitoje (D3) klostėsi gip-
sas su pilku dolomitu ir dolomitiniu 
mergeliu. Ši svita negiliai po kvartero 

11 Kunskas R. Neolito laikų Parnidžio lagūna. Ri-
mantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė, Vilnius, 
1989.

12 Narbutas V. Pabaltijo devono kai kurie aktualūs 
stratigrafijos ir nomenklatūros klausimai, Pabaltijo 
devono stratigrafijos ir paleogeografijos klausimai, 
Vilnius, 1964.
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nuogulomis slypi ir Upytės, ir Krekenavos apylinkėse. Poledynmečiu  įvykusios 
karstinės pradubos, kokia buvo ir Čičínsko kalne prie Upytės13, Vešetõs slėnyje 
link Panevėžio ir Glitėnų daubų virtinė vakariau Krekenavos, greičiausiai buvo 
Tatulos svitos gipso tirpimo pasekmė.

Tektonika – daugybės mįslių atsakymai. Žemės paviršiaus pobūdis ir tektoni-
niai judesiai visus geologinius amžius būna susiję tarpusavyje ir kiekviename regione 
turi daug savitumų. Vidurio Lietuvoje jie gana sudėtingi, paslėpti, diskretūs. Nors 
visur galiojo dinaminė facijų kaita, Žemės plutai grimztant plito jūros, kylant jos 
atsitraukdavo. Paviršių raižė upių tėkmės, žemino liūčių nuoplova, vėjo nuopūta arba 
šalčio ardymas. Pleistoceno periodu pasitaikydavę ledynų periodai upių slėnius ir 
paviršių veikė dar galutinai neišaiškintais būdais. Stagnacinės ledynų teorijos privers-
tos modifikuotis. Tam labai pravertė ir tektoninės blokinės ledyno dinamikos idėjos.

Tektonikos moksle žinomi paviršiaus deformavimo būdai – plyšiai, sprūdžiai, 
lūžiai – paliesdavo ir stambesnes struktūras: įdaubas, sineklizes, grabenus, hors-
tus, anteklizes. Tektoniškai ramiais laikotarpiais paviršius platformose svyruodavo 
+–1–3 milimetrų per metus, kaip dabar Lietuvoje, o kalnuotose šalyse – keliolika 
milimetrų. Kalnodaros laikotarpiais staigūs reljefo pokyčiai vyko ir vertikalia, ir 
horizontalia kryptimi. Žemės drebėjimo metu blokai, net atskiros uolos, pasislink-
davo 1–5 m.14

Lietuva glūdi Rytų Europos platformoje. Sluoksniai pergyveno ikiplatforminį 
ir platforminį raidos periodus. Dar prieš platformos laikus, prieš sluoksnių su-
tvirtėjimo etapą, susidarė archėjaus – proterozojaus kristalinių uolienų pagrindas. 
Taip sausumų ir jūrų uolienų nuosėdinė danga klostėsi ant uolų. Tai vyko kone 
milijardą metų nuo proterozojaus – per visą paleozojų, mezozojų ir kainozojų, 
pagrindines geologines epochas. Žemės giluminiai judesiai, vadinami tektoniniais, 
ir apačioje esančiame pamate, ir viršuje slūgsančiose nuosėdose palikdavo savo 
padarinius – deformacijas (3 pav.). Rytų Europos platformoje tai atsitikdavo gre-
timų kalnodaros sričių dūkimo laikotarpiais, orogenezėse, arba kalnodarose.

Žemės pluta ketursluoksnė. 60–40 km gylyje glūdi bazinių uolienų sluoks-
nis, 40–15 km gylyje – granatų–piroksenitų, metalų – gabrų, amfibolitų sluoksnis, 
15–0,5 km gylyje – granitų – gneisų sluoksnis. Nuosėdinė danga – jau ketvirtasis 
sluoksnynas15.

Gręžiniais pasiekiamas granitų – gneisų sluoksnis yra absoliučiai kristalinis, 
sudarytas iš kvarco, feldšpatų ir plagioklazo. Granitai ir gneisai sudaro ir pakylė-
tus blokus, išgaubtas ir įgaubtas formas ir įvairiausias plyšėtas struktūras. Plutos 
raukšlių daryba, deformacijos geologų nustatyti jau kareliškame tektoniniame etape, 
kuris ne jaunesnis negu 1900 mln. m. Negana tokio solidaus amžiaus, į granitų 
praplaišas iš apačios įsiterpia archejiniai blokai bent 2000 mln. m. senumo. Lie-
tuvoje patys seniausi ikiplatforminiai 
tektoniniai lūžiai yra būtent kareliškojo 
etapo. Aptikti Pietų Lietuvoje, jie eina 
įstrižine, PV–ŠR kryptimi. Labai sena 
yra ir ŠV–PR krypties lūžių sistema16.

Geologinėje Žemės istorijoje buvo 
4 didžiosios kalnodaros, arba orogene-

13 Kunskas R. Paleogeografijos pastabos apie Nevėžio 
lygumą ir Upytės apylinkę, Upytė, Vilnius, 1986.

14 Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.

15 Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.

16 Ten pat.
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zės: baikalinė (kambro perd.), kaledoninė (ordoviko, siluro), hercyninė (devono, 
karbono, permo) ir alpinė (permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno, neogeno, 
kvartero perd.).

Platforminiai lūžiai buvo aktyvūs ir ikiplatforminiame etape, tačiau sprū-
džiais ir pakopomis ypač pasižymėjo nuosėdinėje dangoje. Iš tikrųjų, be nuosė-
dinės dangos mūsų lygumos panėšėtų į kalnus. Tų kalnų vakarinėje dalyje būtų 
giloka įdauba – Baltijos sineklizė, o pietinėje – pakiluma, Mozūrijos–Baltarusijos 
anteklizė. Jų šlaitai sudaryti grandinių pakeltų ar įgrimzdusių didžiulių, dešimtis 
kilometrų nutįsusių blokų. Anteklizės šlaite barkšotų 100–200 m aukščio pakopų.

Tektonines struktūras geologai skirsto į I, II ir III rangus. Pateiktame struk-
tūriniame tektoniniame žemėlapyje matyti visi 3 rangai (4 pav., A).

Mūsų lygumos sandarai labai reikšmingas alpinis struktūrinis kompleksas, 
nuo apačios prasideda tik palaidotų neogeninių slėnių ir kitokių struktūrų kom-
pleksų, žvyrynų ir priemolio persisluoksniavimų įrėžiuose, pvz., apie Pågirius. 
Lygumose pasitaiko į senslėnius ir likslėnius įsiterpusių ledynų tirpimo molio 
sluoksnių. Apskritai mįslingų giluminių slėnių paplitimas byloja apie neogeno ir 
kvartero neotektonikos etapo giliųjų tektoninių judesių reikšmę. Alpinio komplekso 
struktūros ir jų potencija neišsaugojo pačios nuosėdinės dangos. Toks yra Nevėžio 
lygumos paradoksas.

Nevėžio lyguma įeina į vadinamąją Šiaurės Lietuvos pakopą, kuri šiaurėje 
nueina iki Latvijos teritorijos (4 pav., B). Rytų pusėje išskiriama Rytų Lietuvos 
monoklina ir Vidurio Lietuvos kyšulys. Pakopų tektoniniai lūžiai buvo aktyvūs 
daugiau negu du tektoninius etapus. Savo forma pakopa yra monoklina, maž-
daug 4 m/km pasviręs kristalinio pamato paviršius (70 × 50 km), nugrimzdęs 
800–1 000 m. Vidurio ir Rytų Lietuvoje su grabenais (loviais) ir horstais (stuomen-
gūbriais) siejasi palaidoti slėniai ir požeminio vandens sankaupos. Tai labai svarbus 
struktūrinis dėsningumas.

Naudodamiesi geofiziniais kompiuterinės interpretacijos metodais, taip pat ir 
gravitacinio lauko terasavimo operacijomis, jaunesniosios kartos geologai Saulius 
Šliaupa ir Michailas Popovas nustatė įdomių dėsningumų. Beveik visos neotekto-
niškai aktyvios linijinės zonos eina iki vidurinės plutos ar dar giliau. Toms zonoms 
teko tektoninių jėgų koncentracijos vaidmuo. Užtat joms ir būdingas recidyvumo, 
tektoninės reaktyvacijos procesas, kuris ypač pasireiškė neotektoniniame etape 
(neogene ir kvartere; 4 pav., A.)17. Lietuvos geologijoje tas reaktyvuotas linijas jau 
priimta vadinti neotektoninio aktyvumo zonomis.

Naujosios alpinės kalnodaros paveikta neogene Nevėžio lyguma pakilo. 
Tada buvo lemtingi jau ne ilguminės krypties (V–R) tektoniniai lūžiai kaip permo 
periode, hercyninės ir alpinės kalnodarų sąvartoje, o įstrižiniai, daugiausia PV–ŠR 
krypties (rytlinkiai). Paviršius pasviro į pietvakarius. Ta kryptimi pasuko ir upių 
slėniai. Dėl upyno paveldėjimo įvairių Lietuvos tyrinėtojų nuomonės skiriasi. 
A. Šliaupa rado pagrindinę magistralę 
nuo Kauno vietovės pasukus į pietus, 
J. Paškevičius ir A. Basalykas – į vaka-
rus. A. Šliaupos prieškvarterinis slėnis 
įjungė ir Pronevėžį.

17 Šliaupa S., Popov M. Linkage between basement 
and linear structures in Lithuania, Litosfera, 2, 
Vilnius, 1998; Kondratienė O., Vonsavičius V. 
Kvarteras, Lietuvos geologija, Vilnius, 1994. 
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4 pav. A – Neotektoniškai aktyvios linijinės zonos (A. Šliaupa, 1998). Tarpregioninės  
zonos turi tarptautinius pavadinimus (storesnės linijos), regioninės ir lokalinės dažniausiai  
lygiagrečios tarpregioninėms (plonosios linijos); B – Pabaltijo tektoninio rajonavimo schema  
(pagal P. Suveizdį, A. Brangulį ir V. Pūrą). Struktūrų ribos: 1 – stambiausių – Baltijos  
sineklizės, 2 – pirmos eilės (sineklizės ribose), 3 – antros eilės struktūros, artimos Nevėžio  
lygumai, įvardytos schemoje
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Pokvarterinis paviršius. Lieka nemenkas metodinis ir koncepcinis palaidotų 
slėnių rekonstrukcijos klausimynas. Daugelyje modelių įrėžiai neišsitenka slėnių 
formos apibrėžtyje. Tų modelių esama daugiau kaip dešimt. Ypač neapibrėžtas 
slėnių užkonservavimas ledyno nuogulomis. Svarbesnėmis hipotezėmis laikytinos: 
tarpuslėniuose išlūstinti kreidos sluoksniai ledyno liežuviams įslenkant, tektoninių 
blokų nulemtas upių tinklas neogene ir tarpledynmečiais (autoriaus nagrinėjamas 
straipsnyje), esminis neogeno upyno palikimas (autoriaus toleruojamas). A. Šliaupa 
savo rekonstrukcijose griežčiau atskyrė senslėnius nuo bendrojo paviršiaus, nuo 
ikikvarterinių plynaukščių. Tas paviršius įgavo gana pakopėtą pavidalą. Jis gali 
būti priklausomas nuo jūrinių nuogulų atsparumo ardymui ir nuo tektoninių 
lūžių apibrėžto karkaso (5 pav., A). Nustatyta, kad centrinė Lietuvos teritorija 
su Nevėžio lygumos pietine dalimi yra šimto kilometrų ilgio ir pločio +10 m 
abs. a. pakopa. Šiaurinė lygumos dalis atitinka jau +35 m pakopą. Sugretintos 
su ledyninių kraštinių darinių vietovėmis, pakopų ribos tik iš dalies su jomis 
siejasi (5 pav., B).

A. Šliaupos žemėlapis ir prekvartero palaidoto paviršiaus koncepcija ben-
draisiais bruožais sutampa su ankstesniu O. Kondratienės ir V. Vonsavičiaus 
modeliu (6 pav., A).18 Nors genezinė pakopų pusė slepia dar daug neaiškumų, 
šio straipsnio autorius eskaloparadigmą (pakopėtumo fenomeną) laiko viena pers-
pektyviausių metodinių sistemų geologijoje. Prisimintina, kad pusę amžiaus ji 
buvo nepagristai puolama konservatyvių priešininkų, nepaisant jos geofizinių ir 
geoenergetinių argumentų.

Remdamasis gana turtinga kvartero ir viršutinio devono gręžinių medžia - 
ga autorius bandė detaliau paryškinti Nevėžio lygumos šiaurrytinės dalies po-
kvarterinį paviršių, jo priklausomybę nuo geologiškai paveldėtų upyno įrėžių į 
devono klodus (6 pav., B)19. Nepaneigiant A. Šliaupos pavaizduotų pokvarteri -
nių pakopų, jose galima išryškinti mezoreljefo elementus: 25 m reliatyvaus aukš - 
čio Troš k¿nų pakilumą, 40–50 m reliatyvaus gylio Kavãrsko–Tauj¸nų–Pagirių–Kė-
dainių įrėžį (Praobelies), panašaus gylio Prašventosios įrėžį žemiau Kavarsko. 
Darytina prielaida, kad pakopėtumas orografiškai ir geneziškai susietas su palaido - 
tų ar atsikūrusių slėnių (likslėnių) paveldu. Esmingiausia to priežastis – milijardo  
me tų senumo tektoniniai lūžiai ir 3–5 mln. m. rezonavusios neotektoninio akty-
vumo zonos.

Dar grumiasi prieštaringos ledynų užslinkimo ir jų buvimo Lietuvos teri-
torijoje koncepcijos. Pirmųjų ledynmečių agresyvumą ir ardomąjį ar skobiamąjį 
darbą gal ir galima pripažinti, tačiau paskutiniojo, Nemuno (Vyslos, Valdajaus, 
Viurmo) vardu vadinamo, užslinkusio prieš 120 tūkst. m., etapus, veiklos pobūdį, 
slinkimą į pietus ir pietryčius, tenka peržiūrėti. Viena paskutiniųjų ledynmečio 
periodizacijos schemų pateikiama 7-ame pav.19 Ledyno srautų tirpimo vanduo, 
smėlio ir žvyro nešmenys mūsų kraštą galėjo pasiekti jau prieš 65 tūkst. m., 
kai pats ledynas užslinko ant Latvijos 
teritorijos. Gali būti, tai buvo vasari-
niai srautai, įsiveržę į senuosius upių 
slėnius, nors nepaneigtas ir plastiškų 
ledyno liežuvių (ingresinių lobų) įsiver-

18 Šliaupa A. The tectonical structure of the Lithu-
anian geological area, Litosfera, Vilnius, 1998, t. 2.

19 Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius, 
2005.
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5 pav. A – A. Šliaupos nustatytas bendrasis pakopėtasis pokvarterinio reljefo pobūdis.  
Pakopų reljefas ryškėja į pietvakarius ir į rytus nuo Ramygalos. Detaliau reljefas analizuotas 
šiaurrytinėje Nevėžio lygumos dalyje (6 pav., B, R. Kunsko analizė); B – Pakopinio  
pokvarterinio reljefo lyginimas su A. Basalyko ledyno pakraštinių darinių žemėlapiu.  
Kampe yra ledyno plaštakų schema, kur Nevėžio plaštaka palyginti mažai diferencijuota
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6 pav. A – ledynmečių nuogulų palaidoto paviršiaus svarbiausi  
orografiniai vienetai (V. Vonsavičius, O. Kondratienė, 1994);  
B – Kvartero arba pleistoceno nuogulų pado izolinijos kas 10 m.  
Pietinės kartoschemos dalies siaura, gili, neigiama forma yra ledyno  
srautų išgraužta devono uolienose. Ji sutampa su neotektoniškai  
aktyvia linijine zona. Panašios kilmės ir kampe esanti Šventosios  
ledyninė išgrauža (schema sudaryta R. Kunsko)
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žimas į Pranevėžio, Pradaugyvenės, 
Prašventosios senslėnius. Paslėniuo - 
se bent 40 tūkst. metų tvyrojo arktinė 
stepė ir tundra, ganėsi elniai ir mamutai, kromanjono medžiotojams buvo darbo.

Ledynų palikta danga. Tiesiogiai mūsų lygumą ledynas užgriuvo prieš 
22 tūkst. metų. Milžiniškas ledo skydas elgėsi ne kaip buldozeris, kaip buvo aiš-
kinama dar prieš 40–30 metų, o greičiau kaip žemas, bet modernus tankas miesto 
gatvėse, bent jau mūsų krašte. Rinkosi jis žemiausias vietas, vikšrai neardė senojo 
lygumos ar kalvyno lomų grindinio. Tiktai sustorėjusiam skydo pakraščiui atsirėmus 
į kalvų kliūtis, neišvengta stūmimo ar paviršinio nuardymo. Nevėžio lygumoje 
galima atsekti didžiulės ledyno plaštakos nevientisumą, daugiasegmentiškumą, 
kartais ir smulkesnes skaidulas, vadinamuosius ledyninius pirštus. Atslenkančio 
ledyno frontinis pakraštys nebuvo status. Veikiau daugelyje klimatinių fazių jis 
buvo takus, plastiškas. Morenos, nuardytos terigeninės medžiagos malimas į 
moreninį priemolį, pernešimas, nuguldymas lygumoje buvo atliekamas skirtingos 
fizinės būsenos ledyno tarpusluoksniuose. 

Negyvo ledo fenomenas. Paviršiaus nelygumas, ilguminiai nedideli gūbriai 
buvo palankūs susidaryti ledyno plaštakos suplonėjimui, plyšiui ir ten akumu-
liuoti nešamą moreną, žvyrą ar smėlį. Skersai plaštakos pasitaikančios ilguminės 
krypties kliūtys, dažniausiai sutapdavusios su neotektoninio aktyvumo zonomis, 
buvo pretekstas ledyno plaštakai stagnuoti, jos pakraščiui sustorėti, jei buvo snie-
gingas periodas, ar atitrūkti pavieniams pakraščio ledo luitams, jei buvo laikinas 
atšilimas. Ir progresuojančio, ir tirpstančio bei regresuojančio ledyno labai svarbios 
stagnacijos, arba recesijos, skersinės linijos ir ties jomis bazavęsi ledyno pakraš-
čio lankai Lietuvoje žinomi ties Mūšõs aukštupiu (Šiaurės Lietuvos fazė, stadija, 
tiksliau – lokacija), ties Neriìs, Nìmuno ir Dubôsos santakomis (Vidurio Lietuvos 
glacilokacija), ties Pietų Lietuvos duburiais, ties Šilavótu ir Simnù (Pietų Lietuvos 

7 pav. Bendraeuropinė vėlyvojo pleistoceno 
stratigrafinė ir paleogeografinė schema (1995)
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glacilokacija) ir serija ledyno pakraštinių lankų Baltijos kalvyne (Baltijos glacilokaci-
jos). Sudėtinga minėtų ledyno kraštinių darinių struktūra ir daugiasluoksniškumas 
byloja apie ledyninę akumuliaciją glacilokacijose ir ledynui šliaužiant į pietus, ir 
jam tirpstant, pakraščiui judant šiaurės ar šiaurės vakarų linkui. 

Atitrūkę nuo ledyno pavieniai didžiuliai ledo gabalai galėjo būti palaidoti 
ledyno nešamoje morenoje, žvyre, smėlyje, pagaliau visai prislėgti į pietus šliau-
žiančios ledyno plaštakos. Retesniais atvejais tai atsitikdavo ir su keliolikos kilo-
metrų pločio atitrūkusiu priekiniu ledu. Daug dažnesni atvejai, kai buvo paliekami 
milžiniški negyvo ledo laukai ledynui jau atsitraukiant. Tokie vieniši ledlaukiai ir 
ledo luistai tapdavo poledinių ežerų dangčiais, arba skydais.20, 21 Po jais vykdavo 
gana ilga ir intensyvi molio arba aleurito akumuliacija. Taip atsirado didžiuliai 
stori Nemuno vidurupio, Šešùpės vidurupio, J¿ros žemupio, Širvintõs vidurupio, 
Ventõs aukštupio, Dysnõs vidurupio molynai. Panašios kilmės molynų būta ir 
Nevėžio lygumoje, pavyzdžiui, Linkavõs baseine, Linkãučių dauboje. Daugelis 
mažesnių ledo luitų, kurie buvo įmontuoti į ledyno nešmenis glacilokacijose arba 
kraštiniuose dariniuose, ilgainiui buvo užkloti storesnio ledyno sluoksnių, virto molio 
ar aleurito sedimentacijos katilais. Mat nuo slėgio apatinė luisto dalis ištirpdavo 
ir tapdavo giluminiais ežerėliais. Tokių katilų molynų randama Šiaurės Lietuvoje, 
Linkuvõs gūbryje ir Vidurio Lietuvos gūbryje apie Lapês22, dar šiauriau Kråkių.

Poledinių ežerų ar ežerėlių sedimentacijos pastovumą užtikrindavo poledinė 
ramybė, vandens karbonatingumas, koaguliacinė hidrocheminė aplinka ir egzoter-
miškos energijos taupos dėsnis.

Koaguliaciją galima apibrėžti kaip koloidinių dalelių sukibimą, agregatų 
stambėjimą. Efektyviausia lokalinė sedimentacija yra susijusi su ledyninių ir 
poledinių ežerų mityba, vandens ir mineralų prietaka į juos, su upelių ir upių 
žiotimis. Trumpai sakant, tai yra gėlo ledo tirpsmo vandens ir šarmingo ežero 
vandens sąmaišos koaguliacinis efektas. Procesas yra egzotermiškas. Taigi, koloidinės 
struktūrinės sistemos koaguliacijoje sumažindamos entropiją (energetinį nuostolį) 
atpalaiduoja dispersinių dalelių (molio, dumblo) specifinę paviršiaus energiją. Taip 
dispersinė aplinka padidina savo temperatūrą, užtikrina giluminio ežero egzistavimą.23 
(N. P. Peskov, 1936). 

Pirmasis, bet ne vienintelis, atslenkančio ledyno užsibuvimas Žiemgaloje, jo 
stagnacija sukūrė didžiulį Žiemgalos molyną, kuris irgi buvo poledinis. Po kurio 
laiko plastiškajam ledynui suaktyvėjus, Lėvens aukštupio, Tatulos, Lėvens žemupio 
ir Daugôvenės senslėniais takūs ledyno srautai pasiekdavo ir dabartinę Nevėžio 
lygumą. Jų vanduo turėjo platinti Šùšvės, Nevėžio vidurupio, Nevėžio aukštupio, 
Mūšiõs ir Šventõsios senslėnius. Jau minėta, kad ankstesni ledynų tyrinėtojai labai 
akcentuodavo ledyno pasitraukimo aktus. Tyrimai autorių privertė persigalvoti, 
kad reljefui ir ypač upių slėniams ne 
mažiau svarbus buvo ledyno atėjimas. 
Nemuno ledyno atėjimas nebuvo skan-
dalingas, ypač Nevėžio lygumoje. Le-
dyno plaštakos atslinkimą ir išėjimą 
labai komplikavo jo pulsacijos, gana 
skirtingi klimato laikotarpiai: švelnių 

20 Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius, 
2005.

21 Kunskas R. Sintautų lygumos kraštovės raida ir 
sandara, Sintautai, Vilnius, 2013.

22 Juozapavičius G. Molis, Lietuvos geologija, Vilnius, 
1994.

23 Лукянов А. Б. Физическая и колойдная химия, Моск -
ва, 1988. 
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sniegingų ir speiguotų mažasniegių, labai kontinentinių speigingų žiemų ir šiltų 
vasarų, šiltų žiemų ir vasarų. Ateinančio, pulsuojančio, šliaužiančio, tekančio, 
neretai stumiančio ir griaunančio ledyno fronto klimato žaismą patyrė ir Nevėžio 
lyguma. Slėnių šlaituose raguvų likučiai liudija apie panašias kaip Nemuno ar 
Neries slėniuose pasitraukiančio ledyno atotirpio vasaras, požeminį, paviršinį ir 
spūdinio požeminio vandens skatinamą geležies dioksido ir trioksido išplovimą 
į žvyringus sluoksnius, raguvų ar naujų griovų dugnus. Dėl tokių procesų labai 
informatyvūs Daugyvenės, Šušvės ir Dubysos senslėniai, deja, dar per mažai tirti.

Morenos. Įžymusis ledyninio reljefo tyrinėtojas A. Dreimanis savo gana 
išsamioje ledyninių nuogulų tipologijoje24 išskiria tris svarbiausias morenų facijas: 
dugninę, vidinę ir paviršinę. Slenkančio ledyno pado ir užklojamo paviršiaus nuotrupos 
formuoja dugninę moreną, vidinės ledo plaštakos dalies nešamos nuotrupos – vidinę 
moreną, o nešamos paviršinio sluoksnio – paviršinę moreną. Paties ledyno suklotos 
morenos vadinamos pirminėmis, ortogeninėmis, o ledyno vandenų perplautos iš 
nešmenų – jau antrinėmis, alogeninėmis. Lietuvoje A. Dreimanio tipologijos laikėsi 
A. Gaigalas. Jis Nevėžio ir Nemuno žemupio plaštakų ledyno atžvilgiu gal kiek 
per menkai įvertino alogenines nuogulas, pernelyg vertindamas ortogenines. Antai 
kristalinių uolienų nuotrupų padidėjimą viršutiniuose ledo plaštakos sluoksniuose 
ir atodangose šifruojamo jų viršutinių sluoksnių nuotrupų padidėjimą A. Gaigalas 
aiškina mechaniniu ir šalčio dūlėjimo poveikiu: tai šaltis pirminės morenos riedulius 
sutrupina į gargždo dydžio nuotrupas (10–30 mm).25 Sutinkant su šia nuomone tektų 
pripažinti užtrukusius speigmečius ir didelį ledyno paviršiaus sueižėjimą. Tačiau 
gargždingumą aiškinant neilgų šiltmečių vandens plaunama viršutine morena, jos 
priemolio komponentų nunešimu į žemesnius tarpuledžius ar plyšius, taigi paverčiant 
alogeninių priemoliu, mums nereikės išradinėti labai ilgų šalčio periodų. A. Gai-
galas gargždo ilgųjų ašių metodu sėkmingai ištyrė atodangas apie Serìdžių, taigi 
ledyno Nevėžio plaštakos ir Nemuno žemupio plaštakos šoninės sankirtos vietoje. 
Tos plaštakos į Seredžiaus apylinkes atslinko iš skirtingų vietų. Nevėžio plaštaka, 
slinkusi iš šiaurės, ardė gelsvus Latvijos dolomitus, raudonspalvius molius, todėl 
jos morena rusvų atspalvių. Nemuno žemupio plaštaka iš šiaurės vakarų glemžėsi 
ledyno substrate buvusias mezozojaus uolienas. Juodi fosforitai, žalias glaukonitas, 
visokie moliai ir aleuritai tos plaštakos moreną nudažė žalsvai pilkai ar melsvai 
pilkai. Abiejų lygumų plaštakų morenų apatiniai sluoksniai turi sumaišytas, netai-
syklingai orientuotas gargždo ašis. A. Gaigalas tai paaiškina pasipriešinimu ledo 
srautui. Autorius pridėtų, kad pasipriešinimo jėgoms ledynas pasitelkė plastiško ir 
smulkiai lobuoto, taigi, įvairiakrypčio ledyno pado judėjimą (tanko vikšrų metodą). 
Tuo tarpu aukštesnieji ledyno sluoksniai jau įgavo vienakryptį slinkimą.

Gana vertinga yra 14 m aukščio Pådubysio atodanga, A. Gaigalo analizuota 
kaip dviejų didžiųjų lyguminių ledyno plaštakų kontaktas. Išlikusios Nemuno le-
dynmečio Baltijos stadijos Rytų Lietuvos 
fazės 3 morenų facijos (dugninė, vidinė, 
paviršinė), buvusios paliktos Nemuno 
žemupio plaštakos, o viršuje jau gražiai 
užklota šiaurietės, Nevėžio plaštakos 
panašios facijos, bet jau Pietų Lietuvos 

24 Dreimanis A. Tills: Their genetic terminology and 
classification. Genetic Classification of Glacigenic deposits, 
Balkema, Rotterdam, 1989.

25 Gaigalas A. Seredžiaus geologinis pagrindas, 
Lietuvos lokaliniai tyrimai, 2002–2005. Gamta, Vilnius, 
2006.
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fazės metu. Paskui sustiprėjusi vakarų plaštaka vėl paėmė viršų. Tai vadinasi 
sluoksnių įsipleišėjimu, retu radiniu ledynų tyrinėtojams. Tokias ledyno plaštakų 
grumtynes patvirtina ir kita Padubysio sluoksnių atodanga – 25 m aukščio Repečkýnė. 

Rekonstruodami paskutinės, svarbiausios, Nemuno ledyno stadijos darbą 
prieš 22–13 tūkst. metų, turime įsivaizduoti ledyno mūsų į pietus judančios Ne-
vėžio plaštakos elgesį: daugelį trumpų ir ilgų stabčiojimų, aptirpimų ir didžiulių 
priekinių ledo laukų atitrūkimą, naujus šliaužimus į pietus ir panašų trūkčiojantį 
atsitraukimą. Tie stabčiojimo lankai ir, matyt, neotektoninio aktyvumo linijos Šiau-
rės Lietuvoje, Vidurio Lietuvoje, Pietų Lietuvoje ir Pietų Lietuvos galutinėje fazėje 
(Auštaitijos, Rytų Lietuvos) būtų artimi Linkuvos, Kauno, Si§no ir Drùskininkų 
vietovėms. Tačiau ledyno Nevėžio plaštakos kelionėje atgal, jai plonėjant ir tirpstant 
ties Kaunu, jau įsirėmė galingesnė Nemuno žemupio plaštaka. Aiškinant permainą 
tektoniškai, galima matyti ilguminių lūžių ir jų zonų (Priegliaus–Vîevio, 4 pav.) 
pažemėjimą, galimą loviškos formos vakaruose susidarymą. Ta Baltijos sineklizės 
įdaubos forma labai aiškiai pasikartojo poledynmečiu (Kunskas, 1974, 1978, 1995). 

Dar prisimintini A. Gaigalo Påšušvio atodangų tyrimai, kur buvo aptiktas 
Nevėžio plaštakos vakarinių kraštinių darinių moreninio priemolio didžiulis su-
slėgtumas. Tai kėlė įtarimą, kad Kråkių moreninis gūbrys Baltijos stadijoje galėjo 
įgauti nedidelių glacigeninių rinų (poledyninių upinių lovių) formuotojo vaidmenį26, 
27. Didelio slėgio 50–200 m plaštakos storymė galėjo užtikrinti ir ramiai įsimonta-
vusių pavienių ledo luistų, būsimų molynų, pastovią sedimentaciją.

Kvartero dangos pjūviai. Kvartero ir pokvarterinės dangos pjūvis per Ne-
vėžio lygumą tarp aukštupio ir vidurupio (8 pav., A–B prof.) parodo lygumos 
pakopėtumą nuo 50–55 m žemosios iki 70–80 m aukštosios. Pakopas, kaip įprasta, 
riboja upių slėniai ar senslėniai. Viršutinio devono paviršiuje susiformavę senslėniai 
ar statūs gūbrių šlaitai beveik visur sutampa su neotektoninio aktyvumo zonomis. 
Tai Glitėnų daubų ir pelkių grandinė, Nevėžio ir Upytės senslėniai, Ùžkalnių ir 
Bãrklainių pašlaitės loma, Juodõs, Alantõs ir Nevėžio senslėniai. Įdomus tektoninis 
facijinis Glitėnų lomos giminingumas: devoninį jūros įlankos molyną rezonavo vė-
lyvojo pleistoceno molynas ties neabejotinu tektoniniu lūžiu. Devono tatulos svitos 
rytinio sparno karstas poledynmečiu regeneravo 10 km ilgio Glitėnų daubų grandinę.

Įvairių pakopų litologijai būdingas priesmėlis, kuris yra lengvo moreninio 
priemolio paskutinių tirpstančio ledyno fazių perdirbinys. Užkalnių papėdės lomoje 
matyti periodiškai plūstančio pagūbrės srauto smėlingos ir molingos nuogulos – 
fliuviopulsatai. Žemosiose Glitėnų, Ródų ir Upytės lygumose paviršius užneštas 
2–5 m smėlio sluoksniu (8 pav.).

Šiek tiek išskirtinas Juodos ir Aptekõs tektoninis blokas, devone klostęs 
smėlį, molį, smiltainį, išlaikęs Juodos senslėnio proformą, o paskutinįjį ledynmetį 
sulaukęs tarpstadijinės smėlio ir žvyro 
srautų akumuliacijos. Atrodo, vietovė 
atitinka dvi platumines neotektonines 
lūžių zonas.

Kitas, Pašiliÿ–Šilÿ, skersinis ly-
gumos profilis paryškina vietinius ne-
aukštus gūbrius: Pašilių, Ramygalos bei 

26 Гайгалас А. Структура, текстура и генетические 
разновидности основных морен, Строение и 
морфогенез Средне-Литовской моренной равнины, 
Вильнюс, 1971.

27 Kunskas R. Krakių moreninio gūbrio morfogenezės 
ir holoceno paleogeografijos klausimu, Geografijos 
metraštis, 16, 1979.
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8 pav. Skersinis Nevėžio lygumos geologinis profilis per šiaurinę Ramygalos valsčiaus dalį A–B. 
Matyti lygumos vietovių pakopėtumas, kurį nulemia upių slėniai ir neotektoniškai aktyvių zonų 
linijos (sudarė R. Kunskas). Sutartiniai ženklai: 1 – moreninis priemolis su žvyru ir gargždu, 
2 – moreninis priesmėlis, 3 – žvyras su gargždu, 4 – žvyras su smėliu, 5 – įvairiagrūdis  
smėlis, 6 – smulkus smėlis, 7 – labai smulkus, tarpais aleuritingas smėlis, 8 – aleuritas, 9 – 
molis, 10 – sapropelis, 11 – ežerinės klintys, 12 – karbonatingas sapropelis, 13 – žemapelkės 
durpės, 14 – aukštapelkės durpės; ikikvarterinės nuogulos, – 15 – smiltainis, 16 – aleuritingas 
smiltainis, 17 – smulkus smėlis, 18 – vidutinis ir rupus smėlis, 19 – aleuritas, 20 – molis, 
21 – mergelis, 22 – dolomitas, 23 – priesmėlis, 24 – gręžinio vieta profilyje, vietovardis ir  
gręžinio numeris; D3 – viršutinis devonas, Q3 – vėlyvasis pleistocenas.  Storesnė linija 
sluoksniuose žymi kvartero nuogulų padą. Profilio viršuje žymimas vietovės  
(apyrubių komplekso) pavadinimas ir tįsa
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Naujådvario, Stebºkių ir Vadoklių. Lygumai labai būdingos gūbrių ir pagūbrių 
lomų morfosociacijos. Kita vertus, Pašilių ežero, Ža»čių pelkės, Upytės aukštupio, 
Juodos lomos vietovės akivaizdžiai susijusios su neotektoninio aktyvumo zono-
mis. Ypač tektoniškai paveldus Juodos aukštupys (9 pav.). Ramygalos gūbrio ir 
pagūbrio pelkės bendrąjį vaizdą matome 10-ame pav.

Mūsų lyguma pasižymi išilgine ir skersine sąskaida. Skersinė jau aptarta 
pirmuose geologiniuose pjūviuose su upių slėnių skiriamomis pakopinėmis vieto-
vėmis, daugiausia priesmėlio lygumomis. Išilginę sąskaidą savotiškai kontroliuoja 
Nevėžio intakų kryptys ir, žinoma, litologiniai kompleksai bei gūbrių pobūdis 
100 kilometrų tįsoje. Kadangi šio darbo tikslas yra šiaurinė lygumos dalis, tik 
trumpai reikėtų paminėti keturias lygumos atkarpas, pažymėtus upių slėnių ir 
jas atitinkančius ledyno plaštakos atsitraukimo, tiksliau – ledyninės akumuliacijos 
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etapus. Ledyno Nevėžio plaštakos atsitraukimo fazės parodytos 11-ame pav. Ry-
tinėje baseino dalyje yra neabejotinų litologinių skirtumų, o ir vakarinė dalis tarp 
Šušvės ir Nevėžio slėnio pasižymi tektonine Ąžuolãičių kreidos periodo slėptuve. 
Taigi, Šušvės ir Obeliìs upių linija atidalija pietinę lygumą nuo gūbrėtos ir pel-
kėtos vidurinės dalies (B fazė). Beje, vidurinėje dalyje lomų gylis nemenkas, jos 
pačios atsidūrusios Obelies ir Linkavos intakų takoskyroje. Kitoje Nevėžio plaš-
takos tirpimo fazėje C lominis pelkynas nesumažėja, kai kur išlaikė ir ežerinius 
duburius. Tai Liãudės ir Linkavos ruožas. Tiktai paskutinėje plaštakos fazėje D 
Upytės ir Bikilio ruože lomos ir jų pelkės labai sumažėja, klodai suplonėja. Neverta 
aprašinėti daugelio aiškių Obels, Linkavos ir Upytės slėnių šlaitų nesimetriškumo, 
pylimų, fliuvioglacialinių smėlio šleifų, kaip Upytės ties Pašilių mišku, ¨riškiais, 
Zalatoriais (8 pav.).

Jau aptarėme tolimiausiąją, pietinę, Nevėžio lygumos klojimo fazę, jos periferinį 
lankinį gūbrį pro Sîesikus, Jónavą, Kauną, Viµkiją, Čìkiškę, Krakês ir Baisógalą, jo 
sudėtingumą. To gūbrio litologinių kompleksų yra daugiau kaip 10, juos galima 
matyti daugelyje vietų (11 pav., B). Gūbryje ties Kråkėmis skersai ir įstrižai įsi-
terpia nedidelės rininės daubos. Seniai 
aiškėjo moreninio ir fliuvioglacialinio 
gūbrio nevienalaikiškumas.28 Tipingą 
moreninio gūbrio vidinį molio sedi-

28 Kunskas R. Krakių moreninio gūbrio morfogenezės 
ir holoceno paleogeografijos klausimu, Geografijos 
metraštis, 16, 1979.

9 pav. Skersinis Nevėžio lygumos vidurinės dalies geologinis profilis 
C–D, ryškinantis lygumos vietovių pakopėtumą ir lokalinius gūbrius, 
nulemtus neotektoniškai aktyvių zonų (sud. R. Kunskas)
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10 pav. A – Paliuko kalnas ir kapinių pakraštys šiaurinėje Ramygalos pusėje – Ramygalos  
smėlinio gūbrio dalis; B – Paliuko kalnas ir kapynkalnis Ramygalos panoramoje; C – Šalia  
Ramygalos gūbrio iš vakarų pusės tįsojo platoka sekli Liūnų pelkė, kuri melioracijos įkarštyje 
buvo paversta kultūrine pieva. Dabar nekultivuojami plotai naudojami ganykloms.  
Ši ir visos kitos nuotraukos R. Kunsko straipsnyje
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11 pav. A – Ledyno kraštinių darinių Lietuvoje žemėlapis pagal  
A. Basalyką (1965). Nevėžio plaštakos geomorfologinė modifikacija  
pagal R. Kunską, (1998). Plaštakos tirpimo ir stabčiojimo fazės:  
A – tolimiausioji ir stabiliausioji Vidurio Lietuvos fazė (Nemuno ir 
Neries), B – Šušvės ir Obelies fazė, C – Liaudės ir Linkavos fazė,  
D – Upytės ir Bikilio fazė. L – Lapių ir Šatijų molio katilų bei jiems 
gretimo Drąseikių žvyro telkinio vieta vadinamosios Vidurio Lietuvos 
ledyno recesinės fazės sukurtame gūbryje žemiau Jonavos

mentacijos katilą, apie kurio diskretišką sedimentaciją kalbėta aptariant poledinius 
ežerus, galima matyti 11-ame pav., C, Lapių katilo blokdiagramoje.

11-ame paveikslėlyje, D profilyje, vaizduojančiame išilginio Ramygalos–Uli¿nų 
gūbrio sandarą netoli Uliūnų, aiškiai matomi 5 gūbrio litologiniai kompleksai ir 
4 ar 5 pagūbrio lomos sluoksniai. Ledyninės akumuliacijos moreninis priemolis 
persisluoksniuoja su ledyno tarpupirščių klostomais smėliu, žvyru ir kiek užsi-
stovinčio vandens – priesmėliu. Pagūbrio lomoje, ant 700 m pločio pirmykščio 
fliuvioglacialinio smėlio, formavusio gūbrį ledynui esant toliau pietuose, matosi 
prieledyninio lominio ežerėlio priemolio sluoksnis, ant jo guli ledynmečio pa-
baigoje išplautos klintys iš gūbrio moreninio priemolio. Poledynmetyje iš gūbrio 
besiveržiantys požeminiai vandenys lomoje ugdė pelkę, suklostė apie 3 m storio 
plynraistinių durpių klodą (po melioracijos jis trečdaliu suplonėjo).
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11 pav. B – Vidurio Lietuvos moreninio gūbrio daugiasluoksniškumas 
Nevėžio plaštakos pietvakarių ir pietryčių sparne (akumuliacijos  
juostoje); C – Lapių ir Šatijų molio katilų, ledynmečiu įmontuotų  
į daugiasluoksnį moreninį gūbrį, bendrasis pavidalas ir dydis  
(G. Juozapavičiaus blokdiagrama, 1994); D – Smėlinio, žvyrinio ir 
priesmėlinio Ramygalos–Uliūnų gūbrio daugiasluoksniškumas ties  
Uliūnais. Gūbrį sudaro ne mažiau kaip 5 ledyno ir jo vandenų  
sedimentaciniai kompleksai. Nendrės pelkė kūrėsi ant ežerinio  
priemolio ir klinčių sluoksnių. Ryškus gūbrio požeminių vandenų  
poveikis. Panaudota agrarininkų hidrogeologų medžiaga (Z. Kaunas, 
Z. Kinderis ir kt.) 
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12 pav. Šatrėnų kaimo laukai, smėlio gūbrio likutis ir rekultivuoti  
karjerai gūbrio vietoje (2011 m.)

13 pav. A – smėlinis gūbrys ties Barklainiais. Kairėje matyti buvusi 
plati Maloko pelkė; B – Smėlio karjerai gūbrio pakraštyje ties Joskildais
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Daugelyje vietų Ramygalos–Uliūnų gūbrio smėlio ir žvyringo smėlio sluoks-
niai buvo išeksploatuoti, nugulė į magistralinius kelius (12 pav., 13 pav., B). 
Karjerų rekultivacija elementari: jie apsodinami mišku, daugiausia pušynu. Atrodo, 
jau nebesodinama karjerus mėgstančių šaltalankių, šviesamėgių oranžinių uogų 
krūmų, nes patirta, kad pakelės zonoje jų uogos sukaupia daug švino. Tačiau 
arti šio labai judraus Europos kelio ir daržų, ir javų kultivavimas yra pavojingas. 
Reikalinga kompensacijų sistema. Paradoksalus atsivėrimas į Europą. Trečiajame 
dešimtmetyje ramygaliečių iš Respublikos išsiderėtas plentas po 80 metų virto 
dieną naktį netylančia, gyventojus varginančia transporto trasa. 

Grįžtant prie ledyno upių nešmenų daugiasluoksniškumo, verta pasidomėti 
Nevėžio paslėniu ties Rabíkiais, netoli Krekenavos ar Pašilių, gūbriu. Šie dariniai 
ledyno tarpupirščiais buvo atnešti daugeliu etapų, gali turėti klimatinį ciklinį 
pobūdį. Tuo tarpu gūbrys ties Aukštadvariu yra sukurtas iš moreninio priemolio, 
apskalauti, priesmėlėti tik viršutiniai sluoksniai (14 pav.).

Įstrižinis lygumos geologinis pjūvis Glitėnai–Pagiriai neblogai išryškina atskirų 
tektoninių blokų ir jų kuruojamų vietovių skirtumus. Gana įdomus dviejų Linkaučių 
priesmėlio lygumos blokų kontaktas, net priešprieša Truskavos gūbrio blokui. Vietovė 

14 pav. Skersinis Nevėžio lygumos vidurinės dalies geologinis profilis 
E–F, rodantis lygumos vietovių pakopėtumą. Vietovių ribas lemia upių 
slėnių ir neotektoniškai aktyvių zonų linijos (sud. R. Kunskas)
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ties Rabikiais ir Butrimoniais slepia viduriniojo Nemuno ledynmečio 5–12 m molio 
klodą, kuris, atrodo, susidarė poledinėmis sąlygomis, lygumoje atitrūkus nemenkam 
ledo luistui. Aplinkui aktyvaus ledyno klostomas priemolis nebuvo karbonatingas, 
nes ledyno Nevėžio plaštaka nepasižymėjo priemolio kompaktiškumu, sunkumu. 
Užuot stūmusi atsidalijusius ledo luistus, ji skandino juos smėlio srautuose (į ŠV 
nuo Rabikių, ties Krekenava, į Š ir ŠR nuo Butrimonių, Linkavos upės vingyje, 
ties Linkaučiais; 15 pav.). Dėl tokios poskydinės molio kilmės jame gana maža 
karbonatų, nekalbant jau apie kalcio konkrecijas. Butrimonių plytinė garsėjo geros 
kokybės plytomis, jas naudojo aplinkinių miestelių bažnyčių statybai. Ir Ramygalos 
bažnyčią statant 1903–1910 m. parapijiečiai vežė plytas iš Butrimonių. 

Linkaučių bloko fliuvioglacialinis srautas buvo reikšmingas. Dugne jis su-
klojo 15–17 m smėlio storymę, o Truskavõs gūbrio šlaite periodiškai sluoksniavo 
smėlio žvyro 20–24 m sluoksnyną. Greičiausiai tai tektoninio lūžio tarp Linkavos 
slėnio ir Truskavos gūbrio suaktyvėjimo neogene ir kvartere padarinys. Viršutinio 
devono moliai ties Truskavâ rytų sparne buvo pakelti 30–35 m vakarinio sparno 
ties Li¹kava atžvilgiu. Tad Linkaučių blokas buvo tarsi vartai vienai 10 km pločio 
ledyno srovei prasiveržti į pietus, o klimato kontinentalioje fazėje stagnuoti ties 
Linkavõs upės vingiu.

Linkavos aukštupys, tekantis beveik platumine kryptimi 
pro A¹ciškį, taip pat yra susietas su siauresniu ledyno srautu, 
kuris paliko per 20 m storio priemolio ir priesmėlio. Atskiro 
tyrimo vertas gilus Rudekšnõs įrėžis ties Pagiriais. Jis daugiau 
kaip 150 m gylio ir buvo lankytas jau priešpaskutinio ledyno 
(smėliai, priemolis, net 25 m molio; 15 pav.).

15 pav. Įstrižinis 
geologinis profilis 
G–H per Linkaučių 
ir Pauslajo  
priesmėlio lygumas 
(sud. R. Kunskas)
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16 pav. A – Meridianinės krypties geologinis profilis I–K  
išilgai Ramygalos–Uliūnų gūbrio. Pietinę jo dalį lydi ilga  
pašlaitinė ir slėninė Pavermenių pelkė, šiaurinėje dalyje  
įsiterpia Praperšos supelkėjęs upelis ir stamboka skersinė  
gūbriui Kučių pelkė (sud. R. Kunskas); B – Kučių pelkės  
panorama nuo gūbrio į rytus. Už jos matyti Bistrampolio  
dvaras. 1863 m. sukilimo metu čia buvo tankus raistas, 
A. Mackevičiaus sukilėlių būrys iš jo puolė carinės armijos 
dalinį, traukiantį keliu pro Uliūnus (Bistrampolio mūšis)
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Ramygalos–Uliūnų gūbrio rytinės 
pusės išilginę sandarą pateikta 16 pav. 
A. Gūbrys turi apyvienodį 20–25 m 
storio priemolio sluoksnį, vietomis paį-
vairintą smėlio. Tokia sandara kontras-
tuoja su vakarinės lygumos dalies sluoksniais, esančiais ties Linkavos pelkėtąja 
loma, piečiau Påvermenio gūbrio. Sluoksniai rodo, kad ledynas Poci¿nų slėsnumoje 
ilgai klostė priesmėlį, o vėlyvuoju klimato metu plūstelėjo smėlio tėkmės. Pole-

17 pav. Nevėžio lygumos šiaurinės dalies  
upynas, ežerynas, pelkynas, neotektoniškai  
aktyvių zonų tinklas, geologinių profilių  
vietos (sud. R. Kunskas)



31

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

dynmečiu ši tipinga loma, susieta su gilumine struktūra, ugdė pelkę. Pavermenio 
gūbrio sluoksniai leidžia spėti, kad nestoras ledyno pirštas dar barkšojo lomoje, 
kai vandenys ant gūbrio užklojo priesmėlį. Naujådvario struktūrinis blokas leido 
Nemuno ledynmečiu gūbrio pažemėjime kauptis smėlio žvyro storymei.

Neotektoninių ilguminių zonų (V–R) vietose gūbrys turi pertrūkių. Pagal 
kaimo pavadinimą juos galima vadinti bendriniu vardu (apeliatyvu) praperšomis 

18 pav. Ramygalos seniūnijos, buvusio valsčiaus, vakarinės dalies reljefas ir kraštovės  
elementai: Pašilių ir Žarčių pelkinės lomos, Upytės aukštupio slėnis ir Ramygalos gūbrys  
(panaudotas sovietinio planšeto fragmentas, 1957, 1973)
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ar properšomis. Ties Praperšos kaimu prateka skersinis raiškaus slėniuko upelis, 
kurio aukštupys nuo Juodos upės yra papelkėjęs. Kitas visiškas svetimkūnis gū-
bryje yra Kučių pelkė tarp Bistrampolio ir Uliūnų. Jos guolis įsirėžia į gūbrį iš 
rytų. Po melioracijos pelkės raistinis ir plynraistinis klodas suplonėjo perpus, iki 
2 m. Dabar čia kultūrinė pieva. Gaila, kad tokios geomorfologiškai ir istoriškai 
vertingos, su 1863 m. sukilimu susijusios pelkės neišsaugotos. 

Bendrąją šiaurinės Nevėžio lygumos dalies struktūrą geriausiai išreiškia ne-
otektoniškai aktyvių zonų sistema. Ji apima ir jau žinomas gilumines geologines 
struktūras, kvartero nuogulų įvairovę, poledyninio reljefo pakopas, lomas, ežerus, 
pelkes, pelkynus (17 pav.). Taip geologinių amžių tektoninę integraciją kraštovėje 
pratęsia reljefo, upyno, dirvožemio dangos ir kaimaviečių integracija. Ramygalos 
ir gretimųjų kraštovių struktūriniame tinkle galima matyti šiuos esminius ele-
mentus: septynias platumines (Š–P, meridianines) neotektoninio aktyvumo zonas, 
penkias ilgumines (V–R) zonas, šešias įstrižines (diagonines, penkias vakarlinkes 
(ŠV–PR), vieną rytlinkę (ŠR–PV) zonas. Liãudės upės Glebauskÿ–Júodžio ežero 
ilguminė zona yra gana svarbi tektoniškai. Greičiausiai ji yra kelių kalnodarų 
padarinys. Su ja susijusios ir ledyno plaštakų stagnacijos, ir tarpledynmečių bei 
poledynmečio geofiziniai reiškiniai – perkūnvietės, arba žaibgalos, ir geofantomi-
kos (dujų ekskrecijos) vietovės. Labai svarbios ir beveik platuminės (submeridia-
ninės) Ėriškių–Pašilių–Ariståvos, Žarčių–Pavermeniÿ, Glebauskų–Sangailÿ, ypač 
Vadoklių–Pagirių 10 pelkių sudariusi zona. Beveik platuminė Jotainių–Lėno zona 
labai reikšmingai veikia ledynmečio nuogulų medžiaginę sudėtį ir hidrogeologines 
struktūras, kuriomis pasinaudojo Aptekos ir Juodos aukštupiai. Tyrimo vertas 
reiškinys gali būti aukštapelkė (oligotrofinio tipo p.) Šaltlieknis ir Bikilio bei Pra-
peršos giluminio poveikio klodai, sutampantys su Krekenavõs–Jotãinių–Raguvõs 
ilgumine zona. Šis reiškinys šiek tiek siejasi su didelio Õnuškio–Dusmenÿ–Žilinÿ 
pelkyno priklausomybe nuo giluminių struktūrų29.

Kitas žemėlapis detaliau vaizduoja vakarinės Ramygalos kraštovės dalies – 
Žarčių ir Pašilių pelkėtų lomų padėtį lygumoje (18 pav.).

Nevėžio lygumos įvykiai ledynmečio pabaigoje. Upių persimainymai. 
Lygumos gūbrėtumas nepalaiko tyrinėtojų nuomonės, kad tirpstantis ledynas 
sutrūkinėjo į gabalus. Tačiau ir ledyno plaštakos stabčiojimas, plaštakai skersinės 
ledynupės neleidžia teigti buvus ledyno kūną vientisą, nesidalantį. Arčiau tiesos 
modelis, kad plaštaka tirpo panašiai kaip progresavo; slinko į priekį pavieniais 
plačiais pirštais, o tarpupirščiais nutekėjo tirpsmo vanduo, klostydamas smėlį ir 
žvyrą, užsistovėjęs vanduo praplovė riedulingą moreninį priemolį, paliko plačią 
priesmėlinę lygumą, tokią patogią kraštovės artojams. Aukštesni ir šiauriau esantys 
ledyno plaštakos sluoksniai išsaugojo pirštų tarpusavio sankabą ir plastiškumą, 
geresnį negu statoko ledyno pakraščio veikimą aukštumose. Toks turėjo būti lygu-
mos padinis ledas. Jis buvo jautresnis klimato pulsacijoms: plaštakos poslinkiams 
sniegmečiais, jos tirpimui šiltmečiais ir stagnacijoms speigmečiais, kai atsirasdavo 
gūbrių paviršiaus nuošliaužų ir slėnių 
šlaitų išgraužų. Svarbus ledyno plašta-
kos pranašumas prieš frontinio ledyno 
pakraštį – akumuliacijos labilumas ir 

29 Kunskas R. Aukštadvario ir gretimų vietovių 
priklausomybė nuo gelmių sandaros, Aukštadvaris, 
Vilnius, 2002.
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jos paliktų nuogulų margumas. Analogišką reiškinių kaitą galima išskaityti ir di-
džiosios vakarų krypties plaštakos – Nemuno žemupio – paliktame sluoksnyne29, 30.

Gali būti, kad tirpstanti ir šiaurėn į Mūšõs baseiną pasitraukianti plaštaka 
turėjo didėjančią sąskaidą. Apie Pùšalotą ir Vabalni¹ką pirštai plaštakoje riogsojo jau 
kas 2–4 km. Į šiaurę nuo Panevėžio jiems patogiau buvo priklausyti Mūšos–Lėvens 
ir Nemunºlio plaštakoms. Pietinėje Nevėžio lygumos dalyje storieji ledyno pirštai 
vis dar palikdavo moreninio priemolio ir žvyro sankrovų. Kai kurie tyrinėtojai 
platuminius gūbrius ligi Š¸tos, Sîesikų, Tauj¸nų dar vadina šoninėmis morenomis. 
Kuo toliau į šiaurę, tuo tarpupirščiai smėlingesni, žvyringesni. Ligi mūsų dienų 
gūbriai vietomis buvo eksploatuojami ar iškasioti fragmentiškai (12 pav.).

Lomose gulinčių pirštų galai tirpdami prinešė moreninio priemolio ir pries-
mėlio. Šiltų vasarų vandenys daug kur tarpupirščių pylimus apardė, paliko tik 
pailgų kalvų virtines. Tuo tarpu ryškiausias, pakiliausias yra ištisinis Kulvõs–Šėtos–
Truskavõs–Ramygalos–Uliūnų–Panevėžio gūbrys. Gūbrių daugiasluoksnė sandara ir 
lygumos dugno lopėta danga leidžia įsivaizduoti daug šimtmečių trukusį ledyno 
plaštakos tirpimą. Nuo ledo išsilaisvinusios piečiau stūksančios lygumos vietovės 
galėjo turėti bendrą tendenciją – izostatinį kilimą, taigi ledyno įspausto paviršiaus 
atsikūrimą. Izostatika, be abejonės, buvo blokinė. Svarbiausios ilguminės lūžių 
linijos, kurios buvo susijusios su minėtomis stagnacinėmis fazėmis A, B, C ir D 
(11 pav., A), buvo ir izostatinio kilimo gradientinės linijos. 

Tirpsmo vandenų drenažo problema paleogeografijoje yra viena pagrindinių. 
Kuo pasitraukiantis ledynas plonyn, tuo jo vandens nutekėjimas labiau komplikuo-
jasi, vietoj fliuvioglacialinių srautų, zandrų (smėlinių) laukų atsiranda senslėniai, 
visokie tranzitiniai latakai. Nevėžio plaštakai esant netoli Neriìs–Nemuno–Dubysos 
paupių, lygumos tirpsmo vandenys dar galėjo prasiveržti kur nors ties Ka»klės 
upeliu, netoli Vilkijos, vėliau galėjo pasitarnauti Ringóvė ir Gyn¸vė. Nevėžio plašta-
kai  plonėjant, galbūt Šušvės–Obelies fazės metu, vandenys dar galėjo pasinaudoti 
senuoju, bent iš pirmosios, vadinamojo Nemuno I arba Grūdõs stadijos paveldėtu, 
Daugyvenės–Kutenos–Ki»šino–Šušvės–Gynėvės–Dubysos senslėniu.

Kai pietinė lygumos dalis ėmė kilti, tarpugūbrių ir lomų erdvėse seklūs 
ežerėliai juos drenuojančiais upeliais pamažu ėmė ištekėti į šiaurę, laikinai juos 
surinko Nevėžio aukštupys, Pienios senslėniu gavęs nutekėjimą į magistralinį 
Šventosios senslėnį. Tokie senslėniai jau buvo tranzitiniai ir neperkrauti nešmenų. 
Šiaurinės lygumos dalyje pagrindine drenažo arterija tapo Nevėžis su lygiaverte 
tranzitine atšaka – Vešetâ. Jie prasiveržė jau į Mūšos baseiną. Lygumos poledy-
ninio drenažo klausimas kiek plačiau aptartas Raguvos kraštovės nagrinėjime31.

Ežerai. Jau aptarta, kad milijonų metų amžiaus Nevėžio senslėnio (likslė-
nio) vieta buvo paveldėta dėl tektoninės struktūros, o pačioje Nevėžio lygumos 
slėsnumoje, giliausioje lomoje, matyti buvo palikta ir ledo luistelių, kurie nespėjo 
ištirpti per laikotarpį, kai ledyno kla-
nuose klostėsi nuosėdos. Poledynmečiu 
ten jau spinksojo ežerėlių virtinė. Buvo 
kilęs klausimas: ar tie ledo luisteliai 
buvo apnešti smėliu ar moliu, ar sutirpo 
atviri, būdami gana stori. 1976 m. eks-

29 Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius, 
2005.

30 Kunskas R. Sintautų lygumos kraštovės raida ir 
sandara, Lietuvos valsčiai, Sintautai, Vilnius, 2013.

31 Kunskas R. Raguvos apylinkių kraštovaizdis, 
Raguva, Vilnius, 2001.
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19 pav. A – Lieležeris, pelkėtame lomų vietovaizdyje nemažas ežeras – XIV a. jungęsis  
su Gudeliukų ežeru šiaurėje ir Pašilių ežeru pietuose, beveik 4 km ilgio. Dabar jį saugo  
platus pelkinis žiedas; B – Iš visų šalių Lieležerį supantis liūninis žiedas apaugęs beržų  
ir juodalksnių raistu; C – Kanalizuotas Liaušės aukštupys – svarbi priežastis Lieležerio  
liūnui skraistėti
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pedicijos metu nuo ledo padaryti nuosėdų klodo gręžiniai leidžia teigti, kad luistų 
nebūta storų. Jie buvo apnešti smėliu ir moliu, vėliau dubumos supelkėjo, apžėlė 
viksvine plyne (1,6 cm durpių sluoksnelis). Tiktai klimatui staigiai atšilus aleriodo 
laikotarpiu, Liìležeris su kitais savo grandinės ežerėliais pradubo. Mat ištirpo po 
moliu tūnojęs ledas arba pasišalino požeminis po pelke ir molio sluoksniu buvęs 
ežerėlis. Dabar Liìležerio dugno durpių sluoksnelis randamas 6,2–7,3 m gylyje. 
Virš jo slūgso jau ežero nuosėdos – molingo, karbonatingo ir detritinio sapropelio 
4–5,5 m sluoksnis. Vandens – 2–3,5 m. Dabar pelkėjimas nėra labai spartus, nes 
Lieležerį saugo samanotas pelkinis žiedas. Tačiau melioracijos projektai nesistengė 
Liaušės aukštupį visai priartinti prie ežero, jo lygis smuktelėjo keliolika cm ar net 
0,3 m. Liūnas apaugo egliniu, beržiniu, juodalksniniu plynraisčiu (19–21 pav.).

Dar galima pastebėti plataus, negilaus Girìlės ežero krantų žymes. Jis loma 
jungėsi su Žarčių ir Truskavos sekležeriais. Sistemą papildė Maloko ir Néndrės 
smėlėtas, vėliau apipelkėjęs latakas. Viduriniajame ledyno plaštakos etape, kol pie-
tinė lygumos dalis nepakilo, šie sekležeriai Nevėžio ir Sulevos slėniais nutekėdavo 
į žemesnes marias ties Obelies ir Lankesõs santaka. Be šių mažų prieledyninių 
marių smėliai palikti apie Nevėžninkùs, Berči¿nus. Juos žymi šilai.

Jau kitokios kilmės yra rytinės lygumos dalies ežerai: Siesikas, Kritas, Ílgajis, 
L¸nas ir Júodis. Tai senųjų rininių dubenų ežerai (ilgiai), nors atsikuriant jie buvo 
modifikuoti. Tektoniškai jie susiję su Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės šlaitu. Jų 
dubenis sudarė priešpaskutinio ir dar 
senesnių ledynmečių ledyno plyšinių 
upių atkarpos, orientuotos į rytus ir 
pietryčius. Beveik visos jos susijusios 
su tektoninių lūžių zonomis. Ši savybė 
būdinga beveik visam Baltijos aukštumų 

20 pav. A – Lieležerio, arba Gudelių, ežero 
šiaurinis galas ties Gudeliais; B – Kimininė 
plynė ir beržų eglių raistas šiaurrytiniame 
paežerės kampe vietoje kimininio liūno,  
liumpsėjusio prieš 60 metų
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21 pav. A – Pašilių  
pelkės šiaurinis 
galas – aukštapelkė 
Šaltlieknis; 

B – Pašilių pelkės  
žemutinio tipo  
viksvinio beržyno  
pakraštys ties  
Gudeliais

22 pav. Juodžio ežero (Vadoklių ež.) pakrančių vaizdai dailininkės  
ir pedagogės Onos Ruzienės paveiksluose. Iš Ramygalos gimnazijos  
Kraštotyros muziejaus (RGKM) rinkinių
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rininiam ežerynui. Senieji rininiai ežerai dėl ledo konservacijos buvo išsaugoti il-
guose ruožuose. Jų poledynmečio atsikūrimas, pradubimas kiek priminė jau minėto 
Lieležerio istoriją, nors šis ir ne rininis. Ramygalos kraštovės rytinis ežeras Juodis 
buvo neparankus ledyno plaštakos krypčiai; jis senesnis už paskutinį ledynmetį 
ir pavaldus ilguminei tektoninei zonai.

Lygumos upynas. Jis susidarė savotiškai. Pirminės A, B, C, D fazės ledyn-
mečiu jau aptartos. Kai ledynas nusikraustė į šiaurę ligi Linkuvos gūbrio, susidarė 
Žaliósios girios marios ir Joniškºlio–Påsvalio marios. Iš pradžių didžiulius van-
dens kiekius teko nuplukdyti Suõsai ir Vadakstai, Vîešintai ir Griežai, Vašuõkai 
ir Låtavai, Júostai ir Susienai, Nevėžio aukštupiui ir Pieniai, Aluonai ir M¿šiai, 
Júodai ir A»monai. Ir vis į tą pačią Šventosios magistralę. Vienu metu Šventçja 
plūdo net Dauguvõs aukštupio vanduo. Nev¸žis tuo tarpu turėjo vandeningus 
vakarinius intakus: Šúoją, Ki»šiną, Liãudę, Dotnuvºlę ir Šùšvę. Nuo Survíliškio 
Nevėžis tekėjo į šiaurę, į L¸venį, M¾šą, o pietinė dalis – į pietus, į Nemuną. Vėl 
dideli pasikeitimai upyne vyko ledynui pasitraukus iš Lietuvos teritorijos. Dauguvâ 
su Liìlupe gavo nuotėkį Abava į Ventõs žemupį. Permainos upyne sutapo su 
biolingo šiltmečiu prieš 12 500–12 000 metų.

Laikinajai Nevėžio takoskyrai tarp Surviliškio ir Krekenavos įtakos, be abe-
jo, turėjo ir šios linijos tektoninių blokų kilimas, kuris leido upės vagai pasiekti 
dolomitinį devono kraigą, tarsi uolinį perkalą upėje. Ir šiandieninėje upėkritoje 
(išilginiame profilyje) matosi lūžis, senais, gal dar kunigaikščio Vytìnio laikais, 
turėjo būti rėva upės vagoje (23–25 pav.). Nevėžio aukštupio apsigręžimo laikus 
liudija ir tuometinės salpos likučiai (prieš 10 000 metų), dabartinė terasa, stūksanti 
12–16 m virš upės lygio. Kaip sumenko upės kritimas, rodo labai mažas nuolydis 
tarp Krekenavõs ir Raudóndvario. Slėnio dugną padabinusios vagos kilpos, dau-
gelio tūkstantmečių salpos sluoksnynas rodo, kokia kukli Nevėžio erozijos galia. 
Po biolingo laikotarpio Nevėžio 15 m terasa pažemėjo apie 3 m. Ties Surviliškiu 
gerai matosi pasvirusi į upę 8–15 m terasa, ypač ties slėnio sala – Koplyčkalniu. 
Panaši Nemuno apsigręžimo vieta yra slėnyje ties Nemunãičiu.

Kito reikšmingo klimato pašiltėjimo – aleriodo – metu visas Lietuvos upynas 
gilino vagas. Nevėžis ėmė atsikariauti aukštupį, pamažu įgavo nuolydį į pietus ir 
šiauriau Krekenavõs. Tiesa, takoskyra tarp Nevėžio ir Lėvens ilgokai užsibuvo ties 
Upyte ir Naujåmiesčiu. Greičiausiai tik bendrojo klimato atšilimo laikais, anksty-
vuoju poledynmečiu, prieš 9 000 metų, Nevėžis atsiėmė savo aukštupio upelius 
iš Lėvens. Tiktai ryšiai su juo, „potvynių talkos” nenutrūko net istoriniais laikais.

Ir ledynmečio pabaigos speigmečiais, ir senojo poledynmečio vėsiaisiais 
driaso periodais, pavyzdžiui, prieš 10 000 metų, slėnių šlaitus raižė raguvos. 
Jos kūrė atragius, pusiasalius, salas, kurios žalvario ir geležies amžiais buvo 
paverstos tvirtovėlėmis, piliakalniais, alkais, ragėmis, kapynkalniais. Po upių įsi-
rėžimo laikotarpių – aleriodo ir borealio – pagilintas Nevėžis vėl buvo šiek tiek 
užnešamas. Kai atlantiniu laikotarpiu, prieš 8–5 tūkstantmečius, pradėjo smarkiai 
grimzti Nemuno delta ir žemupys32, Nemuno dugnas ties Kaunu dėl sąnašavi-
mo savo kilimu pralenkė intaką Ne-
vėžį, mat šio potvyniai nešdavo labai 
menkus nešmenis. Jo žemupys apie 

32 Kunskas R. Pamario ir Nemuno deltos krašto-
vaizdžių raida, Lietuvininkų kraštas, Kaunas, 1995.
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23 pav. A – Nevėžis plačiame slėnyje ir lygi antroji terasa žemiau Naujamiesčio; pirmoji terasa 
suartėjusi su salpa; B – Vešetos senslėnio raguvos netoli Upytės, liudijančios Upytės senslėnio 
buvimą dar šalto senojo poledymmečio laikotarpiu ir aleriodo šimtmečiu
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Babtùs tapo labai gilus, lėtas, krentantis 16 cm/km (23–25 pav.). Kai pavasarį 
Nevėžis virsdavo 130 km ilgio ežeru, vandenį nutraukti padėdavo Lėvuõ, nes 
buvo išlaikęs 0,5 m/km nuolydį. Taip didžioji Nevėžio baseino vandens dalis 
pagal „amžiną paprotį” tekdavo Da÷guvai. Mūsų Upytė dar žalvario amžiaus 
pradžioje ir pilaičių laikotarpiu pavasarį plūsdavo Vešetõs senslėniu pro Upy-
tės gyvenvietę ir Čičínsko kalną, pro Berči¿nus, Sanžílės slėniu. Taip paprastai 
paaiškinama, kodėl senovinė piliavietė Upytė dabar stovi ne prie Upytės vagos. 
Upytės senovė gali siekti žalvario amžius, nors to laiko radinių kol kas nerasta 
prie Juostõs ir Nevėžio santakos, Stači¿nuose prie Obels ir kituose paupiuose33.

Nevėžio upynas savotiškas – tan-
kus, bet mažai vandeningas. Iš 1 km2 per 
metus teatiteka 6–7 l/s. Kur Nevėžio 

33 Kunskas R. Paleogeografijos pastabos apie Nevėžio 
lygumą ir Upytės apylinkę, Upytė. Vilnius, 1986.

24 pav. A – Upytės žemupio slėnio statūs šlaitai ties Dubuliais;  
B – Upytės slėnis ties Dubuliais prieš 50 metų, kur dabar mirga  
Stepanonių tvenkinys ir iš senojo poledynmečio išlikusios slėnio 
šlaito raguvos
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intakai greičiau atplukdo lietaus vandenis, būna staigoki patvinimai, net salpą 
apsemiantys. Upelių vandeningumas per metus labai keičiasi. Nevėžis, nusekęs 
tarp Krekenavos ir Kėdainių, plukdo apie 1 m3, pavasario potvynio metu jam 
tenka 450–500 m3/s vandens, todėl dažniausiai tampa ežeru.

25 pav. Nevėžio ir jo intakų upėkritos (išilginiai profiliai).  
Upytės upėkritoje Šambalionių tvenkinys pasinaudojo Šlekių  
pelkės, skersinės slėniui, duburiu, upės nuolydis labai nepakitęs.  
Upytės upėkrita statumu pranoksta šiaurinių Nevėžio intakų  
upėkritas dėl užtrukusio Upytės nuotėkio Vešetos slėniu  
į Mūšos baseiną
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Požemių potencija. Nevėžio lygumos ir ypač Ramygalos kraštovės pole-
dynmečio raidai lemiamos reikšmės turėjo didžiulis regioninis hidrogeologinis 
faktorius – požeminių spūdinių vandenų plūdimas iš rytų, nuo Baltijos aukštumų 
pusės, o tektoniškai – ir nuo Moz¿rijos–Baltarùsijos anteklizės šlaito. Baltijos 
aukštumų vietovėse, kur yra intensyvi infiltracinė požeminių vandenų mity-
ba, spūdinių vandenų, arba pjezometrinis lygis, yra 120–150 m abs. aukščio34. 
Srautas nukreiptas į vakarus (26 pav., A, B). Pakeliui ta milžiniška nematoma 
vandens stichija atiduoda gerą dalį savo vandens skersai einančių slėnių Šven-
tosios ir Nevėžio upėms. Ties slėniais pjezometrinis lygis pažemėja iki 60–80 m 
absoliutaus aukščio. Ramygalos kraštovėje spūdinių vandenų potencinis lygis 
yra aukščiau už lygumos paviršių, todėl lomose požemio vandenys natūraliai 
skatino užmirkimą ir pelkėjimą. Spūdiniai vandenys labai susiję su viršutinio 
ir vidurinio devono, vadinamojo terigeninio komplekso, gėlaisiais vandenimis. 
Panevėžyje ir Kėdainiuose jį žmonės ir geria. Iš apatiniojo devono sluoksnių, 
kurie turi sunkiau pralaidžių vandensparų, patenka jau gerokai mineralizuotas 
vanduo. Gėlo vandens mineralizacija laikoma 0,4–0,8 g/l, jame daugiausia kalcio 
ir hidrokarbonatų jonų. Neotektoninio aktyvumo zonos kai kur leidžia vertikaliai 
požeminių vandenų cirkuliacijai pakelti mineralingumą iki kelių g/l. Į vakarus 
nuo Nevėžio dažniau pasitaiko natrio chloridinio vandens, šiaurinėje lygumos 
dalyje – sūroko sulfatų vandens. Gėlo vandens paplitimo į rytus riba paprastai 
laikoma linija Kėdãiniai–Šiaulia¤.

Su mineralizacijos didėjimu tektoninėse zonose yra susijęs geležies junginių 
padaugėjimas iki 2,5 mg/l, tačiau senuoju poledymmečiu dėl šalto klimato geo-
cheminės energetinės specifikos geležies ir kalcio junginiai nusėto žvyro ar smė-
lio sluoksniuose keleriopai didesniais kiekiais. Lyguma žino Geležiùs, R¿dupius, 
Ža¤bgalą ir Graumus, vietoves, pamėgtas perkūno (senieji žyniai reikalautų rašyti 
Dievo Perkūno). Geležingieji sluoksniai raguvose, pelkių pakraščiuose tapo reikš-
minga žaibų koncentracijos vieta sausmečiais arba po nedidelės vietinės pelkių 
melioracijos. Gamtinius kondensatorius padarė sauso sluoksnio sukūrimas, geležingo 
durpių arba žvyro sluoksnio perskyrimas sausu dialektrišku sluoksniu (26 pav., 
C). Tokias nuolat veikiančias elektrostatiškas  žaibgalas ir šiandien galima stebėti 
Ve»knės vidurupio slėnyje ties Lepeliónimis, Víšakio Rūdõs slėnyje, Dysnõs intako 
Ringºs baseine, dar daugybėje melioruotų pelkių pakraščių. Bene svarbia Perkūno 
kulto vieta Rytų Europoje ligi mūsų dienų lieka Ukrainos Korostenis, geofizinio 
fenomeno nulemta istorinė vietovė.

Žaibgalos netoli Ėriškių ir Graumų lomos, greta Puškónių, istorijos mini 
sausus periodus, kai perkūnijos ypač siausdavo, žaibai trankydavo į apsausintą 
Dukynės pelkę arba į Graumų raguvą (26 pav., C). Dabar retas naujamiestietis 
bepamena senąjį kaimo vardą, vadina jį Puškoniais. 1554 m. Upytės pavieto in-
ventoriuje kaimo vardas – Graumiečiai–Graumai – archyvuose visgi yra išlikęs. 
Straipsnio autorius Graumų ir kitų žaibgalų praeitį paremia savo senelės Teklės 
Gurskytės-Kunskienės, ten gyvenusios, ir Upytės vargonininko bei krašto žinovo 
Jono Belazaro pasakojimais.

Lygumos dirvožemiai. Nevėžio 
lyguma laikoma trijų pagrindinių dir-

34 Juodkazis V., Mikalauskas V. Požeminis vanduo, 
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
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26 pav. A (kairėje, viršuje) – Požeminio spūdinio vandens horizonto nuolydis į vakarus  
ir devono vandeningojo komplekso mineralizacijos didėjimas Nevėžio neotektoninio aktyvumo  
zonoje, 100–300 m gylyje (pagal A. Klimą). Spūdinio vandens horizonto lygis pranoksta  
lygumos paviršiaus lygį, todėl lomose, ypač neotektoninio aktyvumo zonose, pelkėjimas turi  
hidrogeologinę priežastį, o lygumos dirvožemio glėjėjimas yra lygumos padėties nulemtas.  
Žymėjimas: 45–70 – spūdinio horizonto lygio linijos (hidroizopjezos, abs. a. m). Vietovės,  
gyvenvietės: Bb – Babtai, Gr – Grinkiškis, Ėr – Ėriškiai, Jn – Jonava, Js – Josvainiai,  
Kd – Kėdainiai, Kr – Krekenava, Ln – Lėnas, Pš – Pašiliai, Pg – Pagiriai, Pj – Pajieslis,  
Pn – Panoteriai, Rg – Raguva, Rm – Ramygala, Sr – Surviliškis, Ss – Siesikai, Št – Šėta, 
Tj – Taujėnai, Tr – Truskava, Vd – Vadokliai, Vn – Vandžiogala, Žb – Žibartoniai,  
Žm – Žeimiai; 
B (kairėje, apačioje) – Hidrogeologinis pjūvis per viršutinio ir vidurinio devono vandeninguosius  
sluoksnius ir hidrogeocheminė (mineralizacijos) kaita: 1 – plane (A), 2 – hidrogeologiniame  
pjūvyje, 3 – vienodos mineralizacijos linijos – izokonos, m (pjūvyje), 4 – vandeningojo  
komplekso hidroizopjezų (spūdinio vandens lygio) abs. a., m, 5 – hidrogeocheminio pjūvio  
vieta Nevėžio lygumoje (sudarė A. Klimas); 
C – Nevėžio paslėnio ties Naujamiesčiu ir Puškoniais ledynmečio pabaigos raguvos – Rudupėlis 
ir Graumų loma, tapusios dirvožemio ir geomagnetinėmis anomalijomis. Tai požeminio spūdinio 
vandens paslėnio zonoje panaudotoji hidrogeologinė potencija (sudarė R. Kunskas)
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vožemio procesų sąveikos erdve. Mišriuosius miškus lydėjęs jaurėjimo procesas 
buvo anksti išstumtas velėnėjimo, ypač arčiau upių slėnių, prie kaimaviečių, dvarų 
žemėse. Tačiau prastas lygumos bendras nuotakumas, gilesnių dirvožemio sluoks-
nių tankumas, aukštas gruntinio vandens lygis dėl giluminio spūdinio vandens 
poveikio atsirado dar didesnis glėjinis dirvos tankėjimas ir užmirkimas. Šiaip 
Nevėžio lygumos dirvožemių mechaninė sudėtis laikoma lengvoka, nes nedidelės 
ledyninės tvankos paliko priesmėlį arba lengvą priemolį. Žolinės augalijos lieka-
nos beržynuose su eglėmis, lapuočių giraitėse gausindavo dirvožemio humusą. 
Padidėdavo vandens imlumas, oro poveikis silpnėdavo. Užtat daugėdavo azoto 
ir augalams svarbių biogeninių mineralinių medžiagų. Taip velėnėjimas sustabdė 
miškų paliktą išplovimo ir jaurėjimo procesą. Valstiečių kultivuojamos varpinės ir 
ankštinės žolės dirvožemyje paliko ne tik humuso ir karbonatų; velėnos horizonte 
jos sukūrė trupininę struktūrą. Panašiai velėnėjimą apibūdino įžymus lygumų 
dirvožemių tyrinėtojas, klasikinių darbų autorius Juozas Bulotas (J. Bulotas, 1953, 
1959, 1965).35

Velėnėjimo raida priklauso nuo dirvožemio medžiagos ir reljefo. Karbona-
tingose uolienose, jas turime Nevėžio lygumoje, velėnėjimas truko ilgai. Lietaus 
vandenys žemesnėse įlomėse, slėsnumose dirvą plauna daugiau. Jis ten net pelkėti 
ima. Lygiose žemumose ar gausiose tarpugūbrių lomose, kur gruntinis vanduo 
yra negiliai, aukštą vandens lygį dar palaiko talkšų molio ar priemolio sluoks-
neliai, velėnėjimas ypač užtrunka. Įdomu, kad šio proceso metu šaknynas maisto 
medžiagas perneša į viršutinius dirvožemio horizontus, jie praturtėja humuso, 
didėja derlingumas. Tik štai bėda. Sutrikus oro ir vandens pusiausvyrai sulėtėja 
augalų liekanų irimas, susidaro pelkėjimo sąlygos. Yra žinomas ribinis užmirkimo 
rodiklis – 70–80 proc. viso vandens imlumo. Užmirkimą parodo drėgnamėgiai 
augalai: asiūkliai, vėdrynai, dryžučiai. Jie oksidaciją dar labiau silpnina. Deguonies 
deficitas jauriniuose pelkiniuose dirvožemiuose netrunka nukristi iki nulio.

Užmirkstančiame dirvožemyje įsikuria vis daugiau anaerobinių organizmų, 
deguonį imančių iš mineralinių junginių. Antai Fe2O3 redukuojama trivalentė ge-
ležis virsta geležies bikarbonatu Fe(HCO3)2. Šis linkęs oksiduotis, ypač sausesniais 
klimatiniais periodais. Toks dvivalentės geležies susidarymas vadinamas glėjėjimu, 
valstiečių kalba – melsvėjimu ar šlyno susidarymu. Neilgo periodiško dirvožemio 
užmirkimo atvejais jo horizontai turi melsvų dėmių, ir jis vadinamas glėjišku. 
Kai užmirkimas užtrunka, dvivalentės geležies susikaupia daug, horizontas jau 
ištisai melsvas, toks dirvožemis vadinamas glėjiniu (27 pav., 28 pav., 1, 2, 3, 6).

Glėjėjimo metu dirvožemio struktūra pablogėja arba jos visai netenkama, 
priemolis ar molis susilieja į masę, dingsta poros. Tariamą struktūrą palaiko tik 
šaknų puvėsiai. Aišku, esant tam sutankėjimui didėja tūrinis svoris, labai sumen-
kėja laidumas vandeniui. Taigi Nevėžio lygumos totalinė melioracija ir drenavimas 
ūkio ekonomikos požiūriu buvo neišvengiamas etapas.

Beveik visi dirvožemiai, susidarę ant karbonatingų uolienų, paveikti velėnėji-
mo ir glėjėjimo, vadinami velėniniais glėjiniais. Jiems susidaryti didžiulį vaidmenį 
turėjo daug kalcio karbonato turintis 
gruntinis vanduo, žmonių vadinamas 
kietu. Minėjome, kad gėlame lygumos 

35 Bulotas J. Velėniniai glėjiniai dirvožemiai, Lietuvos 
TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.



45

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

27 pav. Panevėžio rajono pietinės ir vidurinės dalies dirvožemiai pagal 
Žemėtvarkos projektavimo instituto aštuntojo dešimtmečio medžiagą

vandenyje esama 0,4–0,8 g/l karbonatų. Sluoksniai, turintys laisvo kalcio bikar-
bonato, prisotina jo besisunkiantį vandenį. Karbonatai gali neutralizuoti organines 
rūgštis, jų sudarytos druskos yra neutralios. Todėl ir ariamas horizontas velėni-
niuose glėjiniuose dirvožemiuose yra neutralus arba silpnai rūgštus. Jaurinis A2 
ir iliuvinis B horizontai šiuose dirvožemiuose būna neišsivystę. Juk karbonatingas 
paviršinis ir gruntinis vanduo visai sustabdo bent menkiausią išplovimą ir jaurėji-
mą. Slėsnumose augantys uosiai, juodalksniai, avietės, garstukai, rupūžiniai vikšrai 
ir liucerna reiškia, kad tie dirvožemiai yra toli nuo išplovimo.

Būna kitaip, kai turtinga augalija veši ant vandeniui mažai laidžių uolienų. 
Dėl mažalaidžių limnoglacialinės lygumos ar jos vietovių pagrindinių uolienų 
dirvožemio vandenys pasiskirsto į pastovesnio lygio gruntinius vandenis ir gana 
labilius paviršinius vandenis, negalinčius nutekėti ar susisunkti gilyn.

Beveik pusė Lietuvos velėninių glėjiškųjų dirvožemių susidarė ant dvisluoks-
nio priemolio, ant molio. Ant vienalyčių limnoglacialinių priesmėlių ir priemolių, 
dažniau esančių Nevėžio lygumoje, susidarė tik ketvirta dalis to tipo dirvožemių 
(J. Bulotas, 1965).
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28 pav. A – Daugiausia Nevėžio lygumoje paplitusių dirvožemių profiliai pagal Lietuvos TSR 
dirvožemių monografiją (1965): 1 – velėninis glėjiškas nujaurėjęs priesmėlis, 2 – velėninis  
glėjiškas nujaurėjęs, dulkiškas priemolis ant molio, 3 – velėninis glėjinis nujaurėjęs priemolis, 
4 – velėninis karbonatinis, nujaurėjęs priemolis ant dolomitinių uolienų (jis labiau būdingas  
Mūšos lygumai), 5 – velėninis karbonatinis, nujaurėjęs priesmėlis ant žvyro, 6 – velėninis  
glėjiškas, nujaurėjęs priesmėlis ant priemolio, 7 – velėninis jaurinis, glėjiškas, vidutiniškai  
nujaurėjęs priemolis, 8 – pelkinis, žemutinio tipo, seklus durpinis, ant smėlio, 9 – pelkinis  
žemutinio tipo, gilus; B – Lietuvos durpingumo žemėlapis, sudarytas R. Šimkūno. Kontrastinga 
išilginė (platuminė) riba tarp mažai durpingų vietovių ir vidutinio durpingumo plotų –  
vakarinę ir rytinę Nevėžio baseino dalis skiriantis Nevėžio senslėnis
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Ir Ramygalos, ir Keråvos, Maženiÿ apylinkių velėniniai glėjiški dirvožemiai 
labai panašūs, todėl pažvelkime į vieną jų prakasą.

A1 – 0–27 cm – tamsiai pilkas, grumstiškas ir grūdėtas, purus drėgnokas 
priesmėlis. B1 – 27–53 cm – gelsvai rusvas su žalsvu atspalviu, neryškiai plokšte-
linis, purus drėgnokas priesmėlis. B2 – 53–84 cm – šviesiai rusvas, su geltonomis 
dėmelėmis ir melsvai balzganomis dėmėmis, neryškios struktūros, purus drėgnokas 
lengvas priesmėlis. Nuo HCl putoja 55 cm gylyje. D – 84–120 cm – rausvai rudas, 
plokštelinis, kietas, drėgnokas lengvas priemolis (28 pav., 1, 2). Taigi, velėninio 
jaurinio dirvožemio nujaurėjimas neryškus, karbonatai randami aukštai. Ryškesni 
A1, B ir C horizontai. Priemolio dirvožemiuose pastebimas didesnis sluoksniuotu-
mas. A1 horizontas paprastai turtingas šaknų ir sliekų, kurie labai mėgsta liosinę 
frakciją (50–10 mkm arba 0,05–0,01 mm). Sliekų skaičius senesnės žemdirbystės 
laikais labai priklausė nuo drėgmės. Mūsų dešimtmečiais mineralinės trąšos, deja, 
nepaprastai sumenkino dirvos fauną, o patį dirvožemį nušviesino.

Viršutiniuose horizontuose, iki 70 cm gylio, gausiausia yra liosinė frakcija, 
iki 60 proc. Smulkių dulkių frakcija (5–1 mkm) dirvožemio gilumoje irgi reikš-
minga. Iš kitų svarbesnių šio dirvožemio savybių – A1 horizonto poringumas ir 
gana intensyvus šaknų mineralėjimas.

Vengiant glėjėjimo ir užmirkimo pavojaus, didžiuliai ledyninių talkšų pries-
mėlio plotai Nevėžio lygumoje prieš keturis dešimtmečius buvo nudrenuoti. Kera-
minių vamzdžių ir vamzdelių podirvinės sistemos nuvestos į lomų griovius, upelių 
slėnius, raguvas. Vamzdynas klotas, apskaičiavus žiemos įšalo pavojų, nes speigai 
vamzdyną iškraipo. Tačiau mūsų dienomis drenuotiems laukams pavojus kyla dėl 
magistralinių vamzdžių užkimšimo, trasų užkrūmėjimo, apskritai dėl aplaidžių 
ūkininkų ar savanaudiškų medžiotojų būrelių toleruojamos bebrų savivalės.

Lygumos lomų ir jų šlaitų nuoplova išryškėja lietingesnį pavasarį. Trinkant 
drenažo sistemai, paviršiaus nuotėkis pavaduoja giluminį. Kai kurie ūkininkai grįžo 
prie tarpukariu praktikuoto lysvinio dirvų arimo. Suariamos išgaubto paviršiaus 
lysvės, žiemgalių vadinamos lovos.

Nevėžio lygumos ir Ramygalos kraštovės dirvožemių moziškumą lemia 
velėnėjimo, glėjėjimo ir pelkėjimo procesų permainingumas, priklausantis nuo 
atstumo, esančio nuo upelio ar griovio, kai laukai dar buvo nedrenuoti.

Mūsų lygumos gūbriuose ir gerai nuotakiuose paupiuose pasitaiko nemaža 
velėninių karbonatinių tipingų dirvožemių, nors gūbriuose būna ir nemaža ve-
lėninių karbonatinių, išplautų. Tačiau didžioji to dirvožemių tipo dalis yra kiek 
blogesnio nuotėkio, nujaurėję arba pajurę (28 pav., 4, 5)36. Iš kitų karbonatinių 
jie išsiskiria nujaurėjimo pėdsakais – balzganomis dėmėmis po A1 horizontu. 
Lengvo priemolio litologijoje viešpatauja velėnėjimo procesas, dirvoje kaupiasi 
šaknų liekanos, humusas. Žolinė augalija leidžia susikaupti daug kalcio, magnio, 
mangano, kalio, daugeliui mikroelementų. Kalcio karbonatas greitai neutralizuoja 
organines rūgštis, augalų likučių irimo padarinį, tad dirvožemio reakcija silpnai 
šarminė. Mums gerai žinomas baltalksnis (Alnus incana), retkarčiais pakeičiantis 
pievų ir ganyklų augaliją, yra labai 
geras velėninio karbonatinio dirvože-
mio palaikytojas.

36 Baginskas B. Velėniniai karbonatiniai dirvožemiai, 
Lietuvos TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.



48

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

Žolėtuose spygliuočių ir spygliuočių su lapuočiais miškuose ant moreninio 
priemolio ir priesmėlio formavosi velėniniai jauriniai glėjiški dirvožemiai. Žolės 
ir medžių šaknys kaupė organinę medžiagą. Dabar viršuje yra trupiniškas A1 
horizontas, giliau – balzganas, išplautas jaurinis horizontas A2. Pagal šios jauros 
išblukimo laipsnį dirvožemiai vadinami silpnai, vidutiniškai ar stipriai nujaurė-
jusiais. Jei jauroje matoma daugybė juosvų ar juodų taškelių, tai jau mangano 
konkrecijos. Karbonatai silpnai nujaurėjusiuose prasideda 70–80 cm gylyje. Iliuvinis 
horizontas B1 yra rausvai rudas, riešutiškas, o dar gilesnis, glėjėjimo paveiktas 
horizontas B2, šlapias būdamas, supuola į stambius gabalus. Jaurėjimo procese iš 
dirvožemio pirmiausia išplaunamas kalcis ir magnis. Geležies ir aliuminio trioksidai 
išplaunami tik iš viršutiniojo A1. Į apačią panašiai didėja ir kalio kiekis. Fosforo 
išvis nedaug. Silpnai nujaurėjusių velėninių jaurinių glėjiškų dirvožemių pH yra 
5,2–6,2, giliau šarmėjimas didesnis.

Velėnėjimo proceso tęsinys yra pelkėjimas, arba pelkinio dirvožemio su-
sidarymas. Tankiakerės žolės kaupia organines liekanas, jų masė sugeria daug 
vandens kritulių. Drėgmės perteklius sukuria anaerobines, beorių bakterijų ir 
grybų klestėjimo sąlygas. Po organine danga labai pasmarkėja jau minėti glėjėjimo 
procesai. Ir organika ima kauptis durpių pavidalu, nes turi 30–60 proc. nesusi-
skaidžiusių augalų liekanų. Nuolatiniame pelkėjime į žolių bendrijas dažniausiai 
įsimaišo žaliosios samanos, ilgainiui ir labai imlios vandeniui kimininės. Tokia 
durpių danga ir vadinama pelkiniu dirvožemiu. Jaunose pelkėse durpės telkiasi 
viršutinėje dirvožemio dalyje (horizontas Ad), po jomis mineralinės uolienos pa-
sidaro glėjinės (horizontas Cg; 28 pav., 8)37.

Kur augalus maistu aprūpina metų laikais ir klimato periodais svyruojantis 
gruntinis vanduo, velėnėjimas ir periodiškas durpių kaupimasis pelkinėje plynėje 
arba raiste gali užtrukti šimtmečius ir tūkstantmečius. Pelkėjimo recidyvas (proceso 
pasikartojimas) lenktyniauja su velėnėjimo procesu, kartais su durpių minerali-
zacija. Ilgų siaurų lominių pelkių klodai byloja apie nenuoseklią, smulkiaperiodę 
durpėdarą. Atrodo, kad sausmečiais viršutiniai pelkės sluoksniai vėl atkurdavo ir 
sekloki dvimetrinio storio, ir gilūs, iki šešių metrų aerobinių bakterijų viešpatiją, 
vietomis pelkinių žolių likučiai vėl sugebėdavo padidinti azoto kiekį (azotobakte-
riozė), giliau išdžiūvę pelkių klodai net deguonies kiekį pasididinti (retrooksida-
cija). Tokiose pelkėse sluoksnių amžių nustatyti sunku, ypač sporų ir žiedadulkių 
metodu, nes didelė dalis žiedadulkių įplaunama gilyn arba jos kooroduojamos. Tik 
ilgesnių drėgnų laikotarpių, buvusių istorijoje, makedoniškasis (IV–II a. pr. Kr.) 
ar vadinamasis vėlyvasis ledynmetis (XVI a. vidurys–XVIII a. vidurys), nuolatinės 
durpėdaros sluoksniai pelkėse patvirtina periodizavimo autentiškumą. Slėniniai 
ir lominiai pelkynai sausmečiais galėjo turėti emanacinių (dujų išskyrų) savybių, 
dialektrinių elektrostatinių vaidmenų. Žmonių atsiminimai apie tuos reiškinius 
vis miglotesni, o pripuolami ekscesų aprašymai nenurodo reiškinių parametrų.

Visada kelia klausimą didelė Nevėžio lygumos išskirtinų savybių prieštara. 
Jau minėtas pelkėjimas, lemiantis spūdinio požeminio vandens poveikį lygumai  
rytinėje jos dalyje, tarp Nevėžio aukš-
tupio ir vidurupio. Tačiau klimato eiga 
lygumoje, durpėdaros pertrūkiai ir dis-

37 Mil iauskas V. Jauriniai pelkiniai dirvožemiai, 
Lietuvos TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.
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krecija, sekanti išimtinai sausų Nevėžio lygumos vasarų periodus, verčia galvoti, 
kad klimato svyravimo, sausų vasarų kreivė, kritulių deficitas veikia ir Rytų 
Lietuvos spūdinių požeminių vandenų potenciją. Taigi, ne visada mūsų lygumai 
jie pagelbėja. Dar maža meteorologinių duomenų apie sausmečių kritulių sumažė-
jimą lygumose. Po 1992–1994 m. sausojo periodo Geografijos instituto Pelkėtyros 
grupė padarė kontrolinį hidrologinį niveliacinį pjūvį per didžiąją Kamånų pelkę. 
Samaninis pelkės klodas rastas suslūgęs kiek daugiau negu 1 m (92–115 cm). Tai 
atsitiko su masyviu rezistentišku 5 km ilgio ir 10 m gylio klodu. Pelkėtyrininko 
praktika leidžia tvirtinti, kad žemapelkių, ypač raistų, klodai daug paveikesni 
sausmečiams. Apibendrinti Nevėžio lygumos meteorologiniai duomenys tvirtina, 
kad metinis kritulių kiekis joje yra 550–600 mm, lyginant jį su 650 mm Baltijos 
aukštumoje ir 800 mm Žemaičių aukštumoje. Šiltojo periodo krituliai atitinka-
mai 450, 450–500 ir 550 mm. Vidutinis sausmečio (birželio–vasario mėn.) upių 
nuotėkis mūsų lygumoje yra 80 mm, Baltijos aukštumoje – 160 mm, Žemaičių 
aukštumoje – 280 mm.38

Pelkių fondo statistikos duomenys rodo gana dėsningą rytinės Nevėžio ly-
gumos dalies pelkinę sistemą. Ji tarsi kontrastas vakarinei lygumos daliai (28 pav., 
B)39. Geofizinę Ramygalos kraštovės pelkyno lemtį tektoninio grimzdimo izolinijomis 
pagrindžia ir patyręs geoido tyrinėtojas A. Ražinskas (28 pav., C)40.

Labai panašu, kad didžiajai Nevėžio lygumai yra būdingas klimatinis ir 
hidrologinis kontrastingumas, dideli skirtumai tarp sausų ir drėgnų periodų pro-
cesų. Lietingi laikotarpiai, vėsios vasaros, drėgni rudenys, didelė oro drėgmė, dar 
nuotakumo neturinčios lygumos su negiliai slūgsančiais gruntiniais vandenimis 
sudarydavo sąlygas pelkėdarai šėlioti plačiose lygumose, ne tik lomose. XVI a. 
Valakų reformos dokumentai41 ir XIX a. Panevėžio apskrities aprašai42. liudija 
tada almėjusį raistą, matyt, nestoro klodo Maloko pelkę, pietuose besisiekiančią 
su Ža»čiais, nutįsusią pro Ramygalą, Lingerį, Masiokùs (Liūnai, Lieknas), Rimaisÿ, 
Ùžkalnių, Šatrėnų, Dudonių palaukėmis iki Papojaus pakilumos, kur susiliedavo 
su kita ilga Néndrės pelke. XX a. melioracijos šiuos raistus pavertė pievomis, kai 
kur – laukais. Malokas beliko generolo V. Gukovskio raštuose.

Lygumų ir pagūbrių pelkės. Ramygalos kraštovė nuo seno siejama su pel-
kėmis. Ji lietuvio vazduotėje atliepia atkampų, ramų kraštą. Iš Livonijos kronikos 
žinomas 1372 m. niokojantis Livonijos ordino žygis palietė Šílagalių, Uli¿nų, 
Bãrklainių ir Sokelių kaimus, taigi 
Ramygalos pagūbrio laukai jau buvo 
kultivuojami43. Jau XIV a. buvo įsteigtas 
valsčius. Šiaurinės ribos paniro į Mū-
šos lygumos miškus, ordino niokotą ir 
apleistą kraštą, o Upytės žemės pietinė 
dalis apėmė Linkavõs baseino laukus. 
Į juos turėjo atsikelti laikinieji ordino 
karų kolonistai, Mūšos ir Krúojos lygu-
mų pabėgėliai. Žiemgališkoji Linkuva 
yra tikroji palinkavio Linkavičių tėvy-
nė. Grįžimas į šiaurinę lygumą galėjo 

38 Ignatavičienė I. Krituliai, Lietuvos TSR atlasas, 
Maskva, 1981.

39 Šimkūnas R. Lietuvos durpių fondas, Lietuvos 
durpynų kadastras, Vilnius, 1995.

40 Ražinskas A. Pabaltijo geopotencialo tyrimas, 
Geografijos metraštis, 13, Vilnius, 1969.

41 Valakų reformos Upytės pavieto 1554 m inventorius, 
rankraštis, nr. 15, Feodalinių žemės valdų Lietuvoje 
inventorių aprašas, Vilnius, 1963, p. 557.

42 Археографический сборник документов, относя-
щихся к истории Северо–Западной Руси, Виль - 
но, 1870, т. 8.

43 Lowmianski H. Studja nad początkami spoleczenstwa 
i panstwa Litewskiego, Wilno, 1932, t. 2.
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būti lėtas, nes penktos šeštos žiemgalių kilmės jaunimui teko įveikti atvėsusių 
vasarų ir sniegingų žiemų vargus. Rekolonizacija sutapo su vadinamuoju mažuoju 
ledynmečiu. Papelkių ir slėnių erdvės Ramygalos kraštovėje turėjo priglobti ir 
ankstesnių, ikiordininių laikų, ir vėlesnių karų su Rusija, laikotarpių politinius ir 
ūkinius pabėgėlius. Tad Ramygalos vardo prasmė labai santykinė. Migrantams ji 
buvo geidaujamo prieglobsčio vardas, vietiniams galėjo skambėti kitaip.

Kruopštaus Lietuvos žemėtvarkos tyrinėtojo ir krašto žinovo Jono Miliaus, 
besigilinusio į valakų reformos laikus, nuomone, XVI a. viduryje tik trečdalis 
Upytės valsčiaus ploto buvo dirbamos žemės ir pievos. Likusieji plotai – miškų 
ir pelkių viešpatija44. Miškinga kai kurių kaimų žemė buvo mažai naudojama, gal 
tik ganoma. Gyventojai keleriems metams buvo atleidžiami nuo prievolių. Tada 
nebuvo ekonominio nuopuolio. Daug blogiau galėjo būti XVI a. pabaigos karų 
dėl Livonijos metu, ir ypač švedų okupacijos 1655–1661 metais ar šiurpų Šiaurės 
karo dešimtmetį, kai siautė Rusijos, Švedijos ir Saksonijos kariuomenės.

Įniršusios alkanos kariaunos traukė krašto gūbrių kaimais. Valakų reformos 
naujakuriai tada pralošė prieš nuošaliuosius kaimelius, vienkiemius, palivarkus, 
užsienius. Tyrinėtojai 1789 m. liustracijoje (valstybinių turtų apraše) randa feodalų 
susmulkėjimą. Upytės paviete tada jau buvo 16 smulkių seniūnijų, daug pasauliečių 
ir dvasiškių valdų. Pelkėtus miškus servitutine teise naudojo baudžiauninkai ir 
valstybiniai valstiečiai. Ganyba miškuose labai veikė jų natūralumą: naikino jau-
nųjų medžių atžalas, didino kupstėtumą, labai mažino rūšinę įvairovę, pristabdė 
kiminų samanėjimą, aukštapelkių susidarymą, raidą. Beržynai su juodalksniais ir 
juodalksnynai su 0,7–1,3 m aukščio papartėtais, viksvėtais kupstais Ramygalos 
kraštovėje tada buvo įprasti. Panašus Lieknas liko ir šio straipsnio autoriaus vai-
kystės prisiminimuose.

Gal palankesnė buvo plyninių pelkių, pelkėtų lankų situacija. Potvynių 
semiamos ir patręšiamos lankos visur buvo šienaujamos, o žolė visokio dydžio 
valkčiais buvo išvelkama į džiovyklų aikštes. Ramygalos kraštovėje jos vadintos 
bendrėmis, o kai kur, prie latgališkų kaimų – ir biedrėmis (pvz., ties Uliūnais). Plynių 
šienavimas biologiniu požiūriu naudingesnis už ganymą, nes neleidžia sausesniais 
laikotarpiais apaugti medžiais, krūmais. Jis keičia žolyno rūšinę sudėtį, leidžia 
įsigalėti salpinės mitybos mėgėjams monažolei, nendriniam dryžučiui, mažosioms 
viksvoms, tarp jų ir trainei. Taip išsaugomos ir pievos paukščių lizdavietės – tada 
buvo pempių, griežlių, tilvikų ir perkūno oželių laikai.

Melioracija į Ramygalos kraštovės pelkes atėjo gana vėlai. Palaukių pelkes 
pievoms įruošti savo dvaruose bandė Švoinickiai, Eidrigevičiai, Bistramai, Rat-
kovskiai, Zaluckiai, Rimavičiai, Stankevičiai. Visgi politinės peripetijos, 1831 m. ir 
1863 m. sukilimai reformos žemių gerinimo planus nustūmė. Atviresnės opozicijos 
imperijai atstovai Gombrovičiai, Švoinickiai ir Bistramai buvo sankcionuoti, jų 
dvarai parceliuoti, atsirado tokie miškų vardai kaip Zabranas, Zostaunos.

Ryškesnis melioracijos šuolis įvyko nepriklausomoje Lietuvoje. 1921 m. Lie-
tuvos žemės ūkio ministerijoje įsteigtas 
Durpynų skyrius. Tyrimų organizato-
riai ir vykdytojai buvo V. Taujenis ir 
V. Skaisgirys. 1928–1934 m. tyrimus ir 

44 Milius J. Upytės apylinkių žemės naudojimas, 
žemėvalda ir žemėtvarka Valakų reformos laikais, 
Upytė, Vilnius, 1986.
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sausinimo projektus rengė ministerijos 
Melioracijos skyrius45. Tada sumanyta 
platų ir pelkėtą Juodos upės slėnį ap-
tvarkyti, vagą kanalizuoti. Ekskavatorių Lietuvoje tada dar nebūta. Išrūpinus 
solidžią pinigų sumą kasėjams (zimagorams) samdyti, vadovaujant Kultūrtechnikos 
mokyklos direktoriui Vytautui Daugėlai, uždumblėjusi Juodos upės vaga po metų 
tapo pratakesnė, žolynai nebeverždavo jos vasaros lietų nuotėkio, nebesemdavo 
pievų (29 pav.)

Didžioji melioracija su sunkiąja technika kraštovėje pasirodė apie 1952 m. 
Pelkėtos pievos, užmirkę laukai, visokios slėsnumos buvo perrėžti didžiuliu dvi-
pusiu melioracinių plūgu, velkamu galingų traktorių. Ramygalos apylinkėje tokių 
keleto dirbta. Gaila, buldozeriai didplūgio paliktus pylimus pradėjo skirstyti tik 
po kelerių metų. Tada jau siūbtelėjo ir upių kanalizacijos banga, didžiuliai sau-
sinimo projektai buvo ruošiami kuo skubiausiai braižyklose, žemėlapiuose, be 
jokio tyrimo. Turbūt niekas iš projektuotojų nespėjo pažvelgti į upelių vingius, jų 
pakrančių šimtamečius uosius ir ąžuolus. Mūsų Upytei teko tokių pačių gamtos 
egzekutorių aukos dalia (30 pav.), nebeliko žuvingiausių duburių ir žvyringų 
brastų, Mintaušio, Palivarko šimtamečių ąžuolų. Nuo tada atsirado projektuoto-
jų paprotys gamtą vertinti ne pagal upelio ar ežero gražumą, retumą, o pagal 
projekto didumą, pelningumą, milijoninį honorarą. Rūpestingojo kultūrtechniko 
V. Daugėlos laikai jau buvo praėję.

Paveiksluose jau matėme, kad ramygaliečių vadinamos balos telkšo slėniuose, 
paežerėse, pagūbriuose ar net skersai jų. Melioracijos metu daug pelkių klodo 
sumenko, suslūgo, išdžiūvo; prarasta ir labai vertingų gamtinių metraščių. Tačiau 
kultūringi vadovai kartais nesivaikė vien pelno. Imta ruošti poilsio tvenkinių ir 
tvenkinėlių prie pat kaimo (31–37 pav.).

Kad pelkės lygumoje paplitusios ne chaotiškai, jau svarstyta tektoninės 
struktūros skyrelyje. Ryškėjo elementari tipologija. Be minėtų sąsajų su platumi-
niais gūbriais ar net juose inkorporuotomis pelkėmis, didžioji pelkyno dalis telpa 
žemiausiose reljefo vietose, lomose ir upių slėniuose. Trečias pelkių grandinės 
atvejis yra moreninė lyguma, poledynmečiu suvarpyta pradubų, tektoninio lūžio 
vietoje atsiradusių karstinių daubų (Glitėnų ir Vešetõs grandinės). Pagaliau ketvirto 
tipo pelkių virtinės yra susijusios su 
ledyno Nevėžio plaštakos periodišku 

29 pav. Plačiojo Juodos slėnio, prieš 80 metų 
melioruoto, lankos ir ganyklos žemiau Jotainių

45 Lietuvos TSR durpynų kadastras, Vilnius, 1966.
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30 pav.  
A – Kanalizuotoji 
Upytė ties Juškaičiais 
sunkiai ir ne visai 
gražiai natūralėja. 
Žuvys ją beveik 
pamiršo; 

B – Upytės tiesiai  
ir nuobodžiai  
suprojektuotas  
kanalas, kasamas 
1954 m.

31 pav. Šambalioniškių tvenkinys Upytės aukštupyje. Prie jo krašto 
žinovai: A. Samėnas, V. Šidlauskas, L. Basijokienė, G. Navalinskienė  
ir I. Zubauskienė
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32 pav. Ėriškių tvenkinys ant Upytės
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33 pav. A – Tvenkinys Juodos ir Aptekos santakoje ties Jotainiais;  
B – Lėkštas ir platus Juodos slėnis žemiau Jotainių, kur vyko pirmoji  
prieškario laikotarpio melioracija; kairėje – Griniūnų kaimavietė

34 pav. Pavermenyje, Linkavos slėnyje ir buvusioje pelkėje, įrengta 
dailių poilsio tvenkinių
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35 pav. A – Linkavos aukštupys ties Juodžių mišku; B – Linkavos 
senslėnis ir Daratavos pelkė ties Anciškiu. Už slėnio – Aukštadvario 
dvarvietė; C – Iškilių Aukštadvario rūmų likučiai į šiaurę nuo Anciškio, 
šalia Linkavos senslėnio



56

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

36 pav. A – Septintojo dešimtmečio  
melioracijos metu buvo aplygintas  
vakarinis Pašilių gūbrio šlaitas,  
šaltiniuotos pelkaitės pertvarkytos  
į poilsio tvenkinėlius; B – Pauslajo  
priesmėlio lygumos plačios pelkės –  
beržynraisčiai, dėl didelio samanėjimo  
ir menko potvynių poveikio pereinantys  
į tarpinį tipą (aukštapelkėja); Steprių  
pelkės pietinė dalis

37 pav. Ramygalos pietinė dalis,  
auganti šalia karjerinių ežerų; čia  
buvo smėlinis gūbrys su vėjo malūnu
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stabčiojimu ties neotektoniškai palankia ilgumine lūžių zona (17 pav.). Bene 
būdingiausia iš jų – Burvìlių–Linkãučių–Kraujìlių–Glebauskÿ–Dani¿nų zona su 
Linkavos upės lanku.

Ir platuminės krypties daugelio ilgųjų pelkių tįsa beveik sutampa su neo-
tektoninio aktyvumo linijomis. Jų pelkėdara paprastai yra sena, prasidėjusi dar 
senojo poledynmečio laiku, prieš 8–9 tūkstančius metų. Tačiau jų klodai retai 
būna stori. Ir klysta tie tyrinėtojai, kurie teigia lygumą supelkėjus vėlai. Vyrauja 
2–4 m klodai ar net perpus plonesni. Tai jau minėto Nevėžio lygumos klimatinio 
diskretiškumo ir hidrogeologinio permainingumo rezultatas. Storaklodėms pelkėms 
į sausmečius reaguoti teko mažai. 

Būtina pažiūrėti į pelkes ties neotektoninio aktyvumo zonomis. Ramygalos 
kraštovės natūraliausiame kampe, ties Ėriškių–Petk¿nų–Arístavos platumine lini-
ja, randame Pašilių pelkę (436 ha, iš jų 43 ha samaninę aukštapelkę Šaltlieknį, 
6,2 m didžiausio durpių storio). Toliau į pietus tęsiasi Jósvainių (44 ha; 0,9 m), 
Dr¿lupio (117 ha; 3,7 m), Pagilupio (52 ha; 0,7 m), Pj¿klų (69 ha; 1,5 m) pelkės. 
Gretimos, ryčiau esančios zonos didžiosios pelkės – Ža»čių (1 013 ha; 3,2 m), 
Ókainių (44 ha; 0,7 m), Pavermeniÿ (678 ha; 7,9 m). Dar rytesnės zonos, beveik 
sutampančios su Ramygalos–Uliūnų gūbriu, pelkės: Bajõriškių (21 ha; 0,7 m), Dū-
donių (8 ha; 1,0 m), Kučiÿ (36 ha; 4,0 m), Masiõkų (21 ha; 0,7 m), Li¿nų (31 ha; 
1,7 m). Glebauskÿ–Š¸tos neotektoninio aktyvumo zonoje įsikūrė Šlekiÿ (417 ha; 
6,0 m) ir Laukågalių (374 ha; 6,0 m) giliosios pelkės. Kitoje rytinėje zonoje, ties 
Juodos vingiu, randame Žvalgãičių (30 ha; 2,2 m), Pamiškiÿ (24 ha; 1,3 m) pel-
kes. Rytinėje zonoje ties Vadõkliais dar turime Vidugojų (29 ha; 2,2 m), Pakščiÿ 
(138 ha; 2,6 m), septynias smulkesnes ir Rudekšnõs (41 ha; 1,0 m) pelkes. Kiek 
retesnės, tačiau gana įdomaus klodo yra ilguminės Gen¸tinių (42 ha; 1,6 m), 
Bíkilio (51 ha; 1,1 m), Dùbios (110 ha 7,2 m), Uliesio (24 ha; 1,6 m) pelkės. Verta 
dėmesio Kuršìlės aukštupyje įsikūrusi Bartk¿nų pelkė, turinti vos 4 ha plotą, 
tačiau 5,2 durpių ant sapropelio sluoksnyno. Neatmestina ir karstinė kilmė. Ties 
Dubios ir Bikilio pelkėmis atsekamas palaidotas ilguminės krypties slėnis gali būti 
susidaręs Nemuno ledyno ankstyvesnės stadijos laikais (7 pav.).

Tolimoji užunevėžio Glit¸nų karstinių pelkių grandinė taip pat pasižymi 
nemenkais ežerėlių sapropelio sluoksniais (1,5–4,6). Tai potenciali gamtinė greito 
nuosėdų kaupimosi laboratorija. Karstas vyko viduriniuoju poledynmečiu, apytikriai 
prieš 6 500 metų. Nuo to laiko daubose susiklostė plyninių ir plynraistinių durpių 
klodai nuo 9,6 iki 0,7 m storio. Būtina peržvelgti grandinę nuo šiaurės į pietus: 
Palieluvės pelkė (11 ha; 0,7 m durpių, 3,5 m sapropelio), Baibõkų (8 ha; 4,0 m), 
Šve¹tupių pelkė I (6 ha; 4,0 m), Šventupių pelkė II (34 m; 3,5 m, sapr. 1,6 m), 
Jùragių pelkė (19 ha; 1,5 m, sapr. 0,5), Glitėnų pelkė I (9 ha; 9 m, sapr. 1,5), 
Glitėnų pelkė III (10 ha; 2,0 m, sapr. 4,6 m), Pasodėlės pelkė III (11 ha; 5 6 m, 
sapr. 3,8 m), Pasodėlės pelkė I (8 ha; 9,6 m, sapr. 3,5 m, ež. 0,8h a). Tikrai įdomaus 
sluoksnyno kolekcija, kurią reikia saugoti nuo neatsargaus „melioracinio” įsikišimo. 

Preliminariais duomenimis, Glitėnų karstinių pelkių grandinė ir kita analogiška 
grandinė Vešetos senslėnyje tarp Upytės ir Berčiūnų yra panašaus amžiaus. Skiriasi 
tiktai buvusio tranzitinio Vešetos senslėnio raida. Slėnis karstiškai išsidaubijo vidu-
riniuoju poledynmečiu. Abiejų karstinių grandinių tįsa lygiagreti, beveik platuminė.
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Kraštovė, arba vietovaizdis. Pagerbiant vieną pirmųjų Lietuvos geografų, 
kalbininkų ir kraštotyrininkų Antaną Vireliūną (1887–1925), istorinį, nuo seno 
įgyventą vietovaizdį imta vadinti jo pasiūlytu terminu kraštovė. Kito įžymaus 
geografo Alfonso Basalyko Lietuvos fizinių, geografinių rajonų sistemoje apy-
linkių ir valsčių dydžio teritoriniai vienetai vadinami mikrorajonų terminu. 
Kadangi valsčiai jau pasižymi savo etniniais, kalbiniais ir socialiniais bruožais, 
šio straipsnio autorius kraštovės terminą laiko adekvatesniu. Kraštovės dalys 
gali būti vietovės, atitinkančios fizinius, geografinius, istorinius ir kaimų grupių 
tradicijų skirtumus. Straipsnyje minimos keliolika Ramygalos valsčiaus vietovių. 
Ramygalos mikrorajonas A. Basalyko rajonavimo schemoje juosta nutįsta nuo 
Žeimiÿ iki Panevėžio.46 Siūloma vartoti 3 gūbrių, 3 lomų, 1 senslėnio ir 9 lygu-
mų pavadinimus. Gūbriai: Ramygalos–Uliūnų, Pagirių–Jotainių, Pašilių. Lomos: 
Pašilių pelkinė, Žarčių pelkinė, Laukagalių–Linkavos pelkinė. Senslėniai: Nevėžio. 
Lygumos: Ålantės priesmėlio, Glitėnų priesmėlio, Jotainių–Velôkių priesmėlio, 
Linkaučių priesmėlio, Pabéržės priemolio, Pauslajo priesmėlio, Ródų–Upytės 
priesmėlio, Steb¸kių priesmėlio, Vadoklių priesmėlio. Taigi lygumos ir senslėnis 
išeina už valsčiaus ribų, tačiau visuomet lieka fizinio geografinio rajonavimo 
prioritetas, gamtinis determinavimas.

Gana prasmingas ir informatyvus A. Basalyko vietovaizdžių charakteriza-
vimas stringa nelabai populiarioje jų indeksacijoje, kuri reikalauja kartografuotojo 
įgūdžių. Valsčių charakteristikoje ji tik susisieja su dirvožemio žemėlapiu. Visgi 
vietovaizdžių charakteristika trumpa morfologiškai litologiška: nenuotakių lygu-
mų priesmėlingasis, stambių bangų priesmėlingasis, lygumų su lėkštais slėniais 
priemolingasis ir t. t. (38 pav.). Praktiškai žvelgiant į Ramygalos vietoves į akis 
krenta lygumos formos ir dirvos (39 pav.), o jų vardai – nuo svarbiausių kaimų.

Miškai. Brandžių lygumos miškų tragiško mažėjimo ir prastėjimo etapus 
aprašė miškotyros patriarchas Povilas Matulionis. Mikalojus Lukinas, tyrinėtojas, 
pedagogas, geriausiai pažinęs Lietuvos ąžuolynų istoriją, „Ąžuolynų ir jų atkūrimo 
Lietuvoje” studijoje (1967) nurodo daugybę Nevėžio lygumos ąžuolynų augimviečių. 
Svarbus jo darbas yra ir „Upytės krašto miškai XVI amžiuje” (Girios, nr. 1, 1974).

XIX a. grobuoniškas miškų kirtimas paspartėjo nutiesus geležinkelius, galutinai 
juos įveikė poreforminiai dešimtmečiai, kai dvarai gelbėjosi skubiai parduodami 
uosius, ąžuolus, šimtametes egles.

Iš gražiausių miškų dar minėtini žaliasamaniai pušynai su eglių priemaiša 
(žaliašiliai), likę Gėlainių miške, į šiaurę nuo Ėriškių, dar mėlyninių pušynų kvar-
talai Pašilių miške (40 pav.). Mišrūs plačialapių ir eglynų miškai (šilagiriai) ugdomi 
Radikonių ir Pašilių miškuose, tolydžio papildomi ąžuolais. Eglynų (41–42 pav.) 
ir plačialapių su eglėmis miškų vietoje vis plačiau įsigalėję minkštieji lapuočiai 
(beržas, epušė). Tai žolėti ir gana derlūs Girelės, Deblono, Kalnelio, Girste¤kių, 
Juodžiÿ miškai. Girelės ir Pašilių miškuose dar yra gražių ąžuolų, liepų ir uosių 
augimviečių. Kai kuriuose privačiuose miškuose pastebima aiški medyno degrada-
cija, prieaugio mažėjimas. To priežastis – besaikis bebrų savivaliavimas, daugybė 
kanalų patvankų (43–45 pav.).

Plačialapių miškų ir žolinių egly-
nų vietoje žemės naudmenų dabar yra 

46 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. 2.
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38 pav. Nevėžio lygumos Ramygalos apylinkių vietovaizdžiai pagal 
A. Basalyką ir jo terminologiją. Upių slėniai ir miškai yra svarbus  
vietovaizdžių komponentas; reljefas ir dirvožemių mechaninė sudėtis 
lemia vietovaizdžio pavadinimą (Basalykas, 1965)

39 pav.  
A – Aukštadvario  
ir Šlekių derlingieji  
laukai, velėninio 
glėjiško, nujaurėjusio 
priesmėlio arealas; 

B – Ties  
Aukštadvario gūbriu, 
turinčio ir velėninio 
karbonatinio  
dirvožemio
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40 pav. Mėlyninis 
pušynas su eglėmis 
ir ąžuolais, išlikęs 
pakilioje smėlėtoje 
Pašilių miško dalyje

41 pav. Eglynas  
su žaliasamaniais 
kupstais, plytintis 
rytinės ir vakarinės 
Lieležerio pakrantės 
miškuose

42 pav. Pašilių  
miško ir Girelės  
smėlėtos pakilumos,  
spygliuočių medžių 
tankmės, pravertusios  
partizaninio karo 
metais
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44 pav. Bebrų, šernų 
ir oficialiųjų medžio-
tojų „sindikato” pur-
vo vonios Masiokų 
miške, netoli Obelinės

43 pav. A – Kadaise 
buvę mažaviksviai ir 
daugiažoliai beržynai,  
dabar dėl bebrų  
tvankų virstantys  
didžiaviksviu ir  
vilkdalgiu  
juodalksnynu (miškas 
netoli Obelinės ir jos 
intako); 

B – Per medžiotojų 
protekciją bebrai gali 
vidurvasarį išlaikyti  
aukštą vandens lygį  
kanaluose į Upytę  
ir Obelinę
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45 pav. Miškai, esantys netoli upelių ir kanalų, tarp Rimaisų  
ir Masiokų, daugelyje vietų iš šienaujamų beržynų virto nendriniais  
ir didžiaviksviais juodalksnynais. Raistėjimui padėjusios bebrų  
užtvankėlių sistemos
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46 pav. A–B – Girelės stumbryno žvėrys, jų palėpės ir ėdžios;  
C–D – Ramygalos kraštovės dumblėtuose upeliuose gausiai visusios 
kremzlinės žuvys nėgės, arba vijūnai (C – upinė nėgė – Lampetra  
fliuviatilis, D – mažoji nėgė – Lampetra planeri)
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47 pav. Ramygalos ir Krekenavos valsčių žemėlapis. Lietuvos kariuomenės Karo topografijos 
skyriaus 1939 m. leidinio-planšeto Krekenava–Panevėžys, 1306, fragmentas; medžiaga papildyta 
to meto oro nuotraukomis, praturtinta daugybe vietovardžių; gausybė natūralių pievų, ganyklų, 
pelkių, dar buvusios vingiuotos upės
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daugiausia – beveik visi platūs Ramygalos kraštovės laukai. Natūralios pievos 
buvo daugiausia sausuminės ir žemuminės. Daugybė žemuminių kultūrinių pievų 
degraduoja jų neatnaujinus. Vietomis gyvulininkystė tik liekaninė, nepaisant dar 
neblogos melioracinės bazės. Galvijų fermos retos. Pievų ir dirvų plotus vis labiau 
užgožia rapso laukai, kurių cheminis apdorojimas pražudo kadaise neblogą bitinin-
kystę. Bitininkai, bėgdami į nuošalias, apleistas sodybas, tampa plėšikų aukomis.

Ramygalos ir Krekenavos kraštovės oficialiai didžiuojasi Girelės stumbrynu, 
kuris išgyvena reprodukcinę ir ūkinę krizę (46 pav. A, B). Pusė bandos jau ganosi 
laisvėje, ir tuo plačių apylinkių ūkininkai nesidžiaugia. Kompensacijų reikalas yra 
gana problemiškas. 

Krekenavos regioninio parko aktyvas galėtų užsiimti moksline žuvų likimo 
melioruotuose upeliuose problema. Tam kraštui tai specifinis klausimas. Kadaise 
nemelioruotų upelių duburiai ir karštą vasarą išlaikydavo biotopus – priebėgas. 
Ar kas bandė gelbėti nykstančią Nevėžio upyno vandens fauną? Upynas yra ne 
menkesnėje krizėje negu stumbrynas. Nebekalbėsime apie senuosius puikiuosius 
karosus, karpius, lynus, karšius, ešerius, kuojas, raudes, pusmetrines lydekas. Se-
nuosiuose nemelioruotuose upeliuose gausiai veisęsi vijūnai, ramygaliečių vaikų 
džiaugsmas, dar yra išlikę viename kitame kanalo duburyje (46 pav., C, D). Tos 
retos, šimtų milijonų metų senumo kremzlinės žuvys, nagrinėtų ordoviko ir silūro 
sluoksnių pažiba, reto dabartinio ramygaliečio yra matytos, o jau jų skanumas 
tikrai seniai užmirštas.

Kraštovę saugo kaimai. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvos kariuo-
menėje veikė Karo topografijos skyrius (V. Maksimaitis, A. Kaunas, P. Krinickas 
ir kt.). Tai buvo patriotiška, kūrybinga grupė, bendravusi ne tik su viršaičiais ar 
matininkais, bet ir su ūkininkais, mokytojais. Jie planšetuose išryškino daugybę 
krašto įdomybių, vėliau vadintų kultūros paminklais, kalnų, upelių, pievų, pelkių, 
dvarų, palivarkų, kaimų pavadinimus sulietuvino arba užrašė autentiškesnį vardo 
variantą (47 pav.). 1:100 000 mastelio žemėlapiuose nedingo nė viena sodyba, 
nes planą koregavo aerofotonuotraukos. Dabar patogu to laikotarpio kaimus ir 
vienkiemius lyginti su dabarties didkaimių apimtimi, prisiminti tūkstančių din-
gusiųjų gyvenimą.

Ramygaliečių žvilgsniai dažnai krypsta į gražius ir ramius kaimus vakari-
niame valsčiaus pakraštyje: Raukštónius, Gudeliùs, Pašiliùs, išsaugojusius ne tik 
etnografinių elementų, bet ir darbštumą (48–51 pav.). Toliau miške buvęs Girìlės 
kaimelis, davęs pasauliui būrį inteligentų, tarp jų tarpukario kaimo švietėjų – 
mokytojus Antaną Ratkų, Verikundą Grubytę, tris Grubių šeimos inteligentus, 
dabar, deja, jau tik kiaunių lankoma kaimavietė. Įžymus ir Juodikonių kaimas 
savo ūkininkų išsilavinimu, novacijomis, kurį gražiai prisimena senoji mokytoja 
L. Katinaitė-Krotkienė (žr. šiame leidinyje). Palaukėje, jaujoje, karšinosi knygnešys, 
veteranas Adomas Ladukas. Pokario metais čia kas savaitę maišėsi miško brolių 
ir stribų pėdsakai, miške aidėjo automatų serijos (52–53 pav.)... Iš daugelio dva-
rų išliko daugiausia liepų alėjos (54 pav.), tik Jotainių dvarui buvo lemta gerai 
valstybės remiamo pensionato dalia. XX a. pradžioje patyręs didžiulę išeivystės 
bangą (jubiliejinė likimo ironija!), Anciškis pagerbė amerikonus gražiu paminklu.
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48 pav. A – Senoji Pašilių kaimo mokykla, 
išleidusi daugybę būsimų inteligentų;  
B – Pašilių kaimo panorama, 2011 m;  
C – Dievadirbio Vinco Svirskio keturšalis 
koplytstulpis Pašilių kaime
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49 pav. A – Gudelių kaimo panorama, 2012 m.; B – Naujoji sakralinė 
medžio skulptūra Gudelių kaime (prof. J. Gvergždžio sodyba, 2012 m.)

50 pav. Jauki Gudelių pagirio sodyba ir jos šeimininkas – kaimo  
meistras auksarankis Vladas Kalvaitis
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51 pav. Išsaugota  
senovė Gudelių  
kaime: pinučiai  
ir kanapės (viduryje)

52 pav. Medžių 
gobiamas senovinis 
Juodikonių kaimas 
su gražiu paminklu 
partizanams
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53 pav. A – Juodikonių kaimo palaukės, kur prieš 80 metų stovėta  
jaujos, gyventa įžymaus daraktoriaus, Garšvių knygnešių draugijos  
vadybininko Adomo Laduko; B – Juškaičių kaime atsigauna žąsų  
augintojai

54 pav. Senojo Sokelių dvaro parko alėjos
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55 pav. Senasis Papiškių kaimo dekoratyvinės sodininkystės meistras, grožio saugotojas  
Jonas Velikonis 1969 m. Svečią pasitinka liūdnokas, po neseniai mirusios žmonos portretu.  
Ūkį perėmė ir žaliąjį pasaulį tvarko sūnus Vytautas
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56 pav. A – Laisvyda Pakeltytė iš Papiškių, kai ji dar buvo Ėriškių  
mokyklos šeštokė. Senelė A. Pakeltienė vis primindavo, kad darželis  
ir kiemas yra geriausia mergaitės valda. 1969 m.  
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56 pav. B – Garsi senųjų dailiųjų drobių audėja iš Žaibgalos kaimo 
Stasė Nemanienė savo kiemelyje. 1969 m.; C – Žvirblių kaimo audėja, 
menininkė ir gera ūkininkė Antanina Pakeltienė. 1969 m.

Kai pavyko rasti senųjų ekspedicijų nuotraukas iš Ėriškių, Påpiškių, Ža¤b-
galos ir Žvírblių, prisiminti taip mielus darbščiųjų kaimiečių, menininkų ir gro-
žio saugotojų veidus, norisi jiems visiems padėti už tokus pavyzdžius gyventi 
(55–56 pav.). Naujojo gyvenimo moko ir judrioji kaimo architektė Salvina iš 
Šlekiÿ kaimo.

Išvados
1. Nevėžio lyguma, nutįsusi šimtą kilometrų, išplatėjanti 35–50 km, viduryje 

įdubusi 15–20 m, atitinka ją formavusios ledyno Nevėžio plaštakos gabaritus. 
Jos paviršiaus atributas – 10–20 m aukščio išilginiai retoki gūbriai. Tai specifiški 
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lyguminės ledyno plaštakos kūriniai, genetiškai susiję su neotektoninio aktyvumo 
linijomis bei zonomis.

2. Tektoniškai lyguma susieta su Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės vakariniu 
šlaitu, jos papėde Baltijos sineklizės pakraštyje. Lyguma plyti ant lūžių linijų 
ribojamos Šiaurės Lietuvos kristalinio pamato pakopos. Iš vakarų į ją remiasi 
Dubysos kyšulys, iš rytų – Rytų Lietuvos monoklina ir Vidurio Lietuvos kyšulys. 
Tas pakopas ribojantys ir aižantys lūžiai yra seni, daugiau negu dviejų tektoninių 
etapų, o seniausi – daugiau nei 1 mlrd. m. Nuosėdinėje dangoje palaidotų slėnių 
ir požeminių vandenų sankaupų poveikis daugiausia reiškiasi ties grabenais – 
milžiniškais loviais anteklizės šlaite bei pašlaitėje.

3. Neotektoninio aktyvumo zonų Nevėžio lygumoje yra įvairių krypčių, 
rangų ir amžiaus. Skaičiumi pranoksta senosios platuminės zonos (Š–P), tačiau 
ilguminės, bene seniausios, kontroliuoja įvairių rangų lūžių sistemas. Tų zonų 
kryptis susisieja su senųjų ledynmečių paliktomis glacigeninėmis rinomis. Bene 
svarbiausiais ir lygumoje aktualiausiais lūžiais laikomi perme, alpinėje kalnodaroje 
rezonavusios linijos, atsinaujinę sprūdžiai, grabenai. Neogene ir kvartere neotek-
tonika paliko įstrižus ir beveik platuminius lūžius.

4. Pokvarterinį paviršių neblogai nusako A. Šliaupos pakopinė paviršiaus 
koncepcija. Ramygalos kraštovę atitinka bendroji 40–50 m abs. a. pakopa. Pakopas 
paįvairina reti įrėžiai, tokie kaip Prašventosios, Praobelės.

5. Nevėžio lygumoje atsekamas Nemuno ledynmečio didžiulės ledyno plaš-
takos nevientisumas, keli segmentai jo progresavimo ir tirpimo fazės. Moreninė 
sedimentacija dažniausiai susijusi su plaštakos pirštais, ledyno padalomis pagal 
storiausios tėkmės vietas, kurios poledynmečiu virto lomomis. Tuo tarpu fliu-
vioglacialinės ištirpusio vandens tėkmių sedimentacijos ruožai ėjo vadinamaisiais 
tarpupirščiais, kurie sušilus klimatui inversiškai virto pylimais ir gūbriais. Visgi 
moreninio priemolio akumuliacija plaštakos suaktyvėjimo laikotarpiais būdavo 
būdinga ir tarpupirščiuose. Gūbriai dažniausiai heterogeniški, sluoksniuoti, ilgi 
tortai iš priemolio, priesmėlio, smėlio ir žvyro.

6. Su ledyno Nevėžio plaštaka susijęs negyvo ledo luistų fenomenas. Ati-
trūkę nuo aktyvios plaštakos ledo luistai ir mezoreljefą formuojantys negyvo 
ledo laukai buvo laidojami fliuvioglacialiniuose nešmenyse arba po suaktyvėjusio 
ledyno morena. Po ledo luistais ir laukais ramybėje, slėgyje ir kontaktuojant 
gėlam bei karbonatingam vandeniui ilgus tūkstantmečius vyko molio susida-
rymas, egzistavo diskreti limnoglacialinė sedimentacija. Vidutinio dydžio ir maži 
polediniai baseinai Nevėžio lygumoje sutapo su neotektoninio aktyvumo zonose 
atitrūkusiais luistais (Linkavos ir Obelies baseinai). Tai savo ruožtu rodytų, kad 
neotektoninio aktyvumo zonos nulėmė ledyno progresavimo ir degradavimo 
fazių vietas. Vadinamųjų ledyno recesinių fazių kilmė yra dvifaktorė: neotekto-
ninis suaktyvėjimas sustiprino klimatinio faktoriaus poveikį – ledyno plašta - 
kos stagnaciją ar tirpimą. Ypač akivaizdus dvifaktoriškumo argumentas – mo-
lio katilai, įmontuoti recesiniuose moreniniuose gūbriuose (Lapių ir Šatijų molynai 
netoli Kauno).

7. Nevėžio ir Nemuno žemupio ledynų plaštakų šoninė sandūra ties Vidurio 
Lietuva, vakarinės plaštakos pergalė ir jos vandenų protrūkis į Neries žemupio 
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lygumą primena apie naują neotektoninę fazę, Priegliaus ilguminės tektoninės 
zonos blokų grimzdimą ir Nevėžio plaštakos tektoninių blokų tendencijos kitimą.

8. Ledyno Nevėžio plaštakos degradavimo istorijoje galima išskirti 4 fazes, 
ryškiau pasižymėjusias upių lankų forma, smėlynų serijomis. Tai lygumos platu-
minės sąskaidos elementai.

9. Lygumos ilguminę skersinę sąskaidą padėjo kurti upių slėniai, kurių 
nemaža dalis sutampa su tektoninėmis linijomis.

10. Lygumos gūbriai, lomos, upių slėniai, pelkių klodai, neotektoninio 
aktyvumo zonos turi tarpusavio struktūrinę genetinę priklausomybę. Senslėniai 
ir pagrindiniai gūbriai daugelyje atvejų lokalizuojasi ties tektoninėmis zonomis. 
Upių slėniai su jomis sutampa tik iš ankstesnių stadijų paveldėtose arba senslėnio 
funkcijas atlikusiose atkarpose. Netgi pelkių dubenų grandys susietos su tokiais 
slėniais (Linkava). Pelkių grandiškumas daugelyje vietovių atitinka tektonines 
zonas. Iš ankstesnių ledynmečių paveldėtų rininių ežerų dubenys taip pat yra 
tektoniškai zoniški (Lėno, Juodžio ežerai).

11. Nevėžio upynas poledynmečiu patyrė kelis nuotėkio kitimo etapus. 
Kaitą lėmė palaipsnis izostatinis paviršiaus kilimas ledynui traukiantis, vėliau at-
sinaujino Priegliaus tektoninės zonos grimzdimas ties Vidurio ir Vakarų Lietuva. 
Tirpstančio ledyno Nevėžio plaštaka drenavosi į Nemuno vidurupio baseinus pro 
Karklės pralaužą gūbryje, per Nevėžio aukštupio–Pienios–Šventosios magistralę, 
per Lėvens–Mūšos magistralę į Dauguvos baseiną. Užsibuvusi takoskyra Nevė-
žio slėnyje, žemiau Krekenavos, pranyko tik po aleriodo šiltmečio, prieš 11 000 
metų. Viduriniojo poledynmečio Nevėžio žemupio grimzdimas nulėmė lėčiausios 
ir konservuočiausios upės vardą.

12. Lieležerio ir mažesniųjų ežerų grandinė prie Pašilių savo raida rodo 
giliausios lomos užkonservuotų ledo luistų duburių likimą. Tai termokarstinių pra-
dubų ežerai, baigiantys užpelkėti, išskyrus Lieležerį, konservuojamą pelkinio žiedo.

13. Požeminių vandenų potencija lygumoje yra prieštaringa. Kadangi Nevėžio 
lyguma pasižymi klimatiniu kontrastingumu – ryškiais sausmečiais ir užpelkėjimą 
skatinančiais drėgnais periodais – požeminių spūdinių vandenų potencija, poveikis 
į gruntinius vandenis kaitaliojasi su laikotarpio vandeningumu. Tai vyksta nepai-
sant pjezometrinio horizonto, pakylančio aukščiau Ramygalos lygumų paviršiaus. 
Drėgmečiai ugdo pelkes, didina upelių nuotėkį ir vasaromis nepriklausomai nuo 
kritulių. Tuo tarpu sausmečiai verčia durpių klodus mineralizuotis, išdžiūti. Dėl 
to lygumoje paplitusios senos ir plonaklodės pelkės, istorijos tėkmėje ne kartą 
išdžiūvusios. Tai pasitraukiančių ir vėl grįžtančių raistų lyguma. Palyginti nedaug 
pelkių išsaugojo 6 m storio klodus.

14. Drėgnieji klimatiniai periodai lygumoje skatina dirvožemio glėjėjimo pro-
cesą. Blogai drenuojamose vietovėse įsigali pelkėdaros procesas. Tačiau priesmėlingi 
karbonatingi dirvožemiai paupiuose ir gūbriuose senųjų artojų krašte puoselėjo 
velėnėjimą, tokį reikalingą žemdirbiams. Melioracija ir drenažas lygumai buvo 
būtina priemonė, apsauganti nuo įsigalinčio dirvožemio glėjėjimo ir užmirkimo.

15. Upelių kanalizacija totalinio lygumos sausinimo laikais buvo pražūtinga 
upelių slėnių ir vagų biotopams ir daugeliui augalų bei gyvūnų bendrijų. Upytės 
aukštupys, vidurupis, Juoda ir daugybė gražiųjų lygumos upelių labai nuken-
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tėjo. Prieš 40–50 metų praktikuota tvenkinių statyba yra vienpusis rekreacinių 
ir estetinių išteklių papildymas. Šachtinės vandens pralaidos gyvūnijai visai ne-
pritaikytos, vandenkritos sutrauko biotopų grandinę. Lygumos upeliams būtinos 
tradicinės, pigiai įruošiamos vagos dubumos ir nedideli pratakūs vandens telkiniai, 
kuriuos senieji kaimų gyventojai mokėjo įsirengti patys. Jie pasinaudodavo pava-
sario potvyniais. Naudota srovės sūkurio jėga, išgremžianti vagoje ar užutėkyje 
duobes. Tokios gilios srovių sukurtos duobės tebėra išlikusios Nevėžio žiotyse į 
Nemuną, Minijos – į Atmatą, Mituvos, Ūlos, Me»kio vagose. Kitas slėnių biotopų 
turtinimo būdas – upės galvių (slėnio pakraščio tvenkinėlių) įrengimas potvynio 
metu. Potvynio užutėkiai atskiriami pylimėliais (Šešupės, Merkio, jų intakų slė-
niuose). Galvių žymių dar išliko Upytės, Liaušės, Juodos, Aptekos senųjų slėnių 
pakraščiuose. Oficialūs hidrotechnikai su „duobutėmis“ negaišta, todėl viltį tenka 
sieti su Krekenavos regioninio parko biologais.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Ramygala“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Gražina Navalinskienė).

Straipsnio kalbos redaktorė Teresė Gužauskienė, korektorë Gražina 
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Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná 
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai 
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo 
svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).


