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Įvadas
Ilgą laiką apie Semelíškių apylinkių Žemės gelmių sandarą labai apytikriai 

žinota tik iš bendro regioninio konteksto. Daugiau sužinota tik 1961–1963 ir 
1971–1973 m. atlikus kompleksinę geologinę-hidrogeologinę nuotrauką M 1:200 000. 
Netoli Semeliškių išgręžti du gręžiniai pasiekė silūro sistemos viršutinių sluoksnių 
uolienas. Ypač vertingi duomenys apie minėtos teritorijos geologinę sandarą gauti 
atlikus 1979–1983 m. geologinę nuotrauką M 1:50 000.1 Buvo išgręžta apie 40 
gręžinių, pasiekusių triaso, permo ar devono sistemų (periodų) uolienas. 

Labai vertinga informacija gauta Elektr¸nų apylinkėse išgręžus hidrogeologi-
nius gręžinius vandenvietėms įrengti. Be to, per pastaruosius 50 metų Semeliškių 
apylinkėse nemažai išgręžta gręžinių požeminio vandens tiekimui kaimo vietovėse. 
Tad šiuo metu susidarė palankios sąlygos, apibendrinus visą sukauptą geologinę 
informaciją, pirmą kartą detaliai aprašyti Semeliškių apylinkių geologinę sandarą. 
Toks buvo darbo tikslas.

Straipsnio medžiagai surinkti bei publikacijai parengti naudota įvairi me -
todika: tai ir geologinių bei hidrogeologinių tyrimų archyvinės (fondinės) me-
džiagos peržiūrėjimas ir atrinkimas numatytam darbui, tai ir gausių laboratorinių 
(paleontologinių, petrografinių ir kitokių) duomenų naujas įvertinimas bei inter-
pretacija, taip pat originalių autorinių žemėlapių ir geologinių pjūvių sudarymas. 
Autoriams yra tekę aprašyti kai kurių gręžinių pjūvius (kerną) dar jų gręžimo 
metu. Taip buvo sudaryti detalūs prekvartero geologinis ir struktūrinis žemėlapiai, 
geologiniai pjūviai ir kt., vaizduojantys vietovės gelmių struktūrinius ypatumus. 
Tam taip pat pasitelktos ir žinios iš literatūrinių šaltinių, ypač iš monografijų 
„Lietuvos geologija“ (1994)2 ir „Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai“ (2004)3. 
Prieš dėstant medžiagą, reikia trumpai 
paaiškinti, kad geologijos tekstuose, 
kalbant apie laiką, paprastai naudojami 
tokie terminai kaip „periodas“ (pvz., 
devono periodas), „amžius“ (pvz., santo-
nio amžius), Lakajos laikotarpis. O štai 
tuo metu susidarę nuosėdų (uolienų) 
sluoksnynai atitinkamai vadinami „sis-
tema“ (pvz., devono sistema), „aukštas“ 
(pvz., santonio aukštas), Lakajõs serija 
(gali būti ir horizontas, svita, posvitė 
ar sluoksnis).

 Straipsnis, leidyklai įteiktas 2012 03 14, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 10 17, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 05 29 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

1 Битинас А., Гуобите Р., Шляупа А., Салдукай
тене М ., Вершицкас И ., Кораблева Л . Отчет о 
проведенной групповой геологической съемке 
масштаба 1:50 000 в Юго–Восточной Литве (в трех 
томах), Геологический фонд Геологической службы 
Литвы, Вильнюс, 1983.

2 Lietuvos geologija, sud. A. Grigelis, V. Kadūnas, 
Vilnius, 1994, 447 p.

3 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. 
V. Baltrūnas, Vilnius, 2004, 700 p.
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Kristalinio pamato ir prekvartero  
nuosėdinės dangos sandara
Semeliškių apylinkėse kristalinis pamatas plyti giliai po nuosėdinių uolienų 

storyme. Gręžinių, pasiekusių jo paviršių, čia nėra. Piečiau Semeliškių, Õnuškio 
apylinkėse, į kristalinio pamato uolienas įsigręžta 606 m gylyje. Semeliškių 
apylinkėse jis turėtų būti giliau (apie 650–700 m). Uolienų sudėtis pateiktoje sche-
moje didžiąja dalimi nustatyta geofizinių tyrimų (gravimetrinė ir magnetometrinė 
nuotrauka) pagrindu. Taip išskirti įvairaus stambumo metamorfinių ir magminių 
uolienų masyvai ar juostos, susiformavę per kelis milijardus metų. Lietuvoje patys 
stambiausi Žemės plutos blokai ar sritys yra Vakarų Lietuvos granulitų domeinas 
ir Rytų Lietuvos domeinas, atskirti Vidurio Lietuvos sandūros zona.4 1994–1996 
metais atlikus giluminį seisminį zondavimą, paaiškėjo, kad abiejų sričių Žemės 
pluta iš esmės skiriasi savo gilumine sandara.5 Vakarų Lietuvos srities pluta plona 
(apie 42–44 km) ir palyginti vienalytė, kur vyrauja uolienos, artimos granitui. Rytų 
Lietuvos srityje pluta storesnė (52–54 km) ir labai nevienalytė. Joje išsiskiria keli 
skirtingo tankio ir sudėties masyvai. Abiejų sričių riba labai staigi: plutos storis 
ir sandara pasikeičia 30–40 km ruože. Tas ruožas ir pavadintas Vidurio Lietuvos 
sandūros zona, kurioje maždaug prieš 1,84 mlrd. metų vyko labai sudėtingi procesai.6 

Tuo metu čia egzistavo „ugninis lankas“. Rytų Lietuvos srities Žemės pluta 
lindo po Vakarų Lietuvos pluta. Pasireiškė labai intensyvus vulkanizmas: formavosi 
vulkaninių uolienų (bazalto ar diabazo) klodai juostoje nuo Lazdíjų link Bíržų. 
Semeliškių apylinkės tuo metu buvo netoli šios juostos rytinio pakraščio, kur taip 
pat vietomis reiškėsi vulkaniniai ar plutoniniai procesai. Po paminėtų audringų 
geologinių procesų vyko jau susidariusių uolienų (tiek vulkaninių, tiek ir nuosėdinių) 
dideli pakitimai dėl slėgio ir temperatūros. Todėl šiandien kristalinio pamato 
viršutinėje dalyje konstatuojama sudėtinga skirtingų uolienų mozaika. Semeliškių 
apylinkės išsidėsčiusios virš dioritoidų-granodioritų masyvo ir amfibolitų – pirminių 
bazaltų bei diabazų juostos (žr. splv. 1 pav.). Kristalinio pamato paviršius rytinėje 
Lietuvos dalyje, prieš jį užklojant pirmais nuosėdinės dangos sluoksniais, jau buvo 
gana lygus, t. y. paveiktas daugelio denudacijos procesų. Taip paviršiuje atsidūrė 
plutoninių uolienų (gabroidų ir dioritoidų-granodioritų) masyvai.

Pačios seniausios nuosėdinės uolienos pradėjo formuotis neoproterozojuje 
prieš 600 mln. metų. Tai Vendo komplekso uolienos. Pačioje Vendo laikotarpio 
pradžioje Lietuvos teritorija buvo dalis didelio žemyno, kur vyko intensyvus uolienų 
dūlėjimas. Tuo metu prasidėjo didelis kontinentinis apledėjimas.7 Jo pėdsakų Lietuvoje 
neišliko, tačiau yra kaimyninėje Baltarusijoje. Ledynams ištirpus, susidarė kalvota 
lyguma. Gretimoje Baltarusijoje, taip pat 
Lenkijoje ir Ukrainoje, dėl atsiradusių 
giluminių lūžių Žemės plutoje vyko in-
tensyvus vulkanizmas. Taip susiformavo 
lavų ir vulkaninių pelenų storymės 
(Volynės serijos). Lietuvos teritorijoje 
tuo metu vyko denudacija. Ardymo 
produktai buvo klostomi žemesnėse 
reljefo vietose. Taip Pietryčių Lietuvoje 

4 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato) 
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, 
ats. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004, p. 17–40.

5 Motuza G., Nasedkin V., Korabliova L. Gilu-
minis seisminis zondavimas – žvilgsnis į litosferos 
gelmes, Geologijos akiračiai, 2002, Nr. 3–4, p. 6–17.

6 Motuza G. Lietuvos ugninis lankas, Geologijos 
akiračiai, 2006, Nr. 4, p. 33–40.

7 Lietuvos geologija, sud. A. Grigelis, V. Kadūnas, 
Vilnius, 1994, 447 p.
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susidarė Volynės serijos smiltainio, gravelito, konglomerato sluoksnis. Vulkaninės 
medžiagos jame nerasta.

Platesnis nuosėdinių uolienų susidarymas Rytų Lietuvoje prasidėjo Vendo 
laikotarpio antrojoje pusėje. Jos priskiriamos Valdajaus serijai ir buvo aptiktos 
piečiau Semelíškių, prie Õnuškio, Taučioniÿ gręžinyje, taip pat Vilniaus rajone. 
Semeliškių apylinkėse Valdajaus serijos uolienų yra, bet neaiški jų litologinė sudėtis 
ir nežinomas tikslus sluoksnio storis. Taučionių gręžinyje jo storis viršija 50 metrų. 
Tai gravelitas ir smiltainis su aleurolito tarpsluoksniais. Jiems būdinga rausvai ruda, 
ruda, violetinė ir pilka spalvos. Terigeninės frakcijos sudėtyje vyrauja feldšpato 
bei kvarco grūdeliai ir įvairių magminių bei metamorfinių uolienų nuolaužėlės. 

Valdajaus serijos terigeniniai dariniai nedarniai padengti kambro periodo, 
prasidėjusio prieš 542 mln. metų, Baltijos serijos uolienomis. Tai iš rytų į Lietuvos 
teritoriją plitusios jūros nuosėdos – smiltainis, smėlis, molis, aleurolitas. Jų storis 
Semeliškių apylinkėse gali siekti 60–70 metrų. Smiltainis ir smėlis nuo smulkaus 
iki stambaus, kvarcinis, vietomis su glaukonito priemaiša, šviesiai pilkas, gelsvai 
pilkas, rečiau rusvai gelsvas ar violetinis. Molis pilkai žalias, žaliai pilkas, violetinis. 
Aleurolitas kvarcinis, žėrutingas, melsvai žalias, žalsvai pilkas, pilkas, violetinis. 
Uolienose aptinkamos retos fosilijos – senosios faunos liekanos, bet gausu vienaląsčių 
mikroorganizmų (akritarchų).

Baltijos serijos uolienos Semeliškių apylinkėse turėtų būti užklotos apatinio 
kambro Lakajos svitos smiltainio, smėlio ir molio sluoksniu, kurio storis gali siekti 
apie 50–60 metrų. Šios uolienos po trumpos sedimentacinės pertraukos susidarė 
jūroje, jau plitusioje iš vakarų pusės. Smiltainis ir smėlis paprastai smulkūs, kvar-
ciniai, pilkos spalvos. Molis – tamsiai pilkas ir žėrutingas.

Lakajos serijos uolienų sluoksniai dengiami ordoviko karbonatine storyme, 
pradėjusia formuotis prieš 488,3 mln. metų. Jos storis Semeliškių apylinkėse gali 
siekti 60–70 metrų. Tai jūrinės kilmės klintis ir mergelis. Tuo metu šiltame jūros 
vandenyje suklestėjo gyvūnija (trilobitai, graptolitai, moliuskai, koralai, vėžiagyviai 
ir kiti) bei augmenija (dumbliai). Ordoviko karbonatinę storymę nedarniai dengia 
silūro karbonatinės uolienos (mergelis, klintis, dolomitas), kurių storis turėtų siekti 
70–80 metrų, ir kurios pradėjo formuotis prieš 443,7 mln. metų. Silūro jūroje klestėjo 
gausi ir įvairi gyvūnija bei augalija. Tai stratigrafijai reikšmingi graptolitai, taip 
pat koralai, pečiakojai, samangyviai, moliuskai, trilobitai ir kt. Atsirado pirmosios 
žuvys. Tarp augalų ypač buvo paplitę karbonatiniai dumbliai.

Silūro karbonatinės uolienos šių apylinkių didžiojoje dalyje dengiamos 
viršutinio permo Naujõsios Akmìnės svitos uolienomis. Tiktai pačioje šiaurinėje 
dalyje pasirodo apatinio devono Gargždÿ serijos uolienos (molis, smiltainis, aleu-
rolitas, dolomitas su ichtiofaunos liekanomis (žr. splv. 4 pav.).

Permo sedimentacinis laikotarpis prasidėjo maždaug prieš 270 mln. metų. 
Prieš tai Semeliškių, Onuškio, Aukštadvario ir kitose apylinkėse buvo nudenuduo-
tos devono, o vietomis ir silūro (žr. splv. 4 pav.) uolienos. Sedimentacijos per-
trauka galėjo būti jau ir vėlyvojo devono famenio metu, taip pat karbono peri-
ode. Semeliškių apylinkes jūra apsėmė tik vėlyvajame perme, kai susiformavo 
Naujosios Akmenės svitos klinčių sluoksnis, kurio storis siekia 20–40 metrų. Ant 
klinčių vietomis slūgso viršutiniojo permo Pr¸gliaus svitos anhidritas bei gipsas 
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(žr. splv. 3, 4 pav.). Anhidritas – svarbi naudingoji iškasena, kurią galima būtų 
eksploatuoti šachtiniu būdu. Anhidrito ir gipso sluoksnis aptiktas 642 gręžinyje 
netoli Semeliškių 229–247,5 m gylyje. Tenka apgailestauti, kad anhidrito sluoksnis 
nebuvo iki galo pergręžtas. Prėgliaus svitos viršuje (229–235,9 m) slūgso sugipsėjęs 
dolomitinis mergelis, o žemiau (235,9–238,7 m) aptiktas gipso dolomitas. Dar gi-
liau (238,7–247,5 m) slūgso gelsvai pilkas, pilkai gelsvas ir pilkas, apatinėje dalyje 
stikliškas anhidritas. Gipsas ir anhidritas susidarė lagūnoje, kuri nuo Semeliškių 
tęsėsi vakarų kryptimi link Prîenų ir Ka÷no. 

Po Prėgliaus laikotarpio sedimentacija Rytų Lietuvoje nutrūko, jūrai pasitraukus 
į vakarus. Naujas sedimentacijos etapas čia prasidėjo maždaug prieš 251 mln. metų ir 
tęsėsi vos kelis mln. metų. Tai buvo triaso periode, kai susidarė kaitaus storio (nuo 
100 iki keliolikos metrų) raudonspalvė molinga apatinio triaso Nemuno–Palangos 
svitų storymė. Apatinėje pjūvio dalyje vyrauja smiltainis su molio tarpsluoksniais, 
o aukščiau – molis su smiltainio tarpsluoksniais. Molis kietas, raudonspalvis su 
melsvai pilkais tarpsluoksniais ar dėmėmis. Smiltainis dažniausiai smulkus, rusvai 
geltonas ar gelsvai rudas, feldšpatinis kvarcinis, paprastai silpnai sucementuotas 
molinga medžiaga. Šios svitos molinga storymė susidarė nenuotakinėje dumbančioje 
lygumoje aridinio klimato sąlygomis, kada mažiau drėgmės, gyvūnijos bei augalijos.

Po trumpos sedimentacijos triaso periode Rytų Lietuvoje įsivyravo žemyninės 
sąlygos, kurios baigėsi maždaug prieš 170 mln. metų juros periode. Tada čia 
turėjo būti jūrinio baseino pakraštys, kuomet susidarė viršutinės juros kelovėjo ir 
oksfordžio aukštų nuogulos. Labiau paplitusios yra oksfordžio nuogulos, kurios 
vietomis slūgso ant triaso molių (žr. splv. 3, 4 pav.). Nors tiek vienos, tiek kitos 
Semeliškių apylinkėse aptinkamos tik nedideliais ploteliais dėl vėliau vykusių 
denudacijos procesų. Kelovėjaus nuogulas sudaro smulkus smėlis, glaukonitinis 
kvarcinis, žalsvai pilkas ir juosvai pilkas. Oksfordžio aukštui būdingi aleuritas ir 
smėlis su faunos nuolaužomis. Aleuritas yra žalsvai pilkas, pilkas, žėrutingas, o 
smėlis – smulkus, žalsvai pilkas ir pilkai juodas.

Po juros periodo sedimentacijos 34 mln. metų įsigalėjo žemyninės sąlygos. 
Vyko aktyvi denudacija, ypač Pietryčių Lietuvoje. Taip Semeliškių apylinkėse išliko 
nedideli juros periodo nuogulų ploteliai, buvo ardomos triaso, permo ir devono 
uolienos. Ant denudacinio išlyginimo paviršiaus maždaug prieš 110 mln. metų 
čia pradėjo klostytis apatinės kreidos jūrinis glaukonitinis smėlis, kurio sluoksnio 
storis kai kur pasiekia ar net viršija 30 m (žr. splv. 3 pav.). Jūra tyvuliavo ir 
vėlyvosios kreidos metu: nusėdo cenomanio aukšto glaukonitinis kvarcinis smėlis ir 
mergelis su fosforitine „plyta“ sluoksnio pade, taip pat turonio, konjakio, santonio, 
kampanio, mastrichčio aukštų kreida bei mergelis, vietomis su gausiais titnago 
gniutulais. Semeliškių apylinkėse dėl vėlesnių denudacinių procesų iš viršutinės 
kreidos storymės beliko cenomanio ir turonio uolienos (žr. splv. 2 pav.). Kreidos 
periode būta gausaus organinio pasaulio. Uolienose aptiktos gausios fosilijos. Tai 
pirmuonys – foraminiferos, suakmenėjusios amonitų, belemnitų, kitų organizmų 
liekanos. 

Kreidos periodo pabaigoje (prieš 66 mln. metų) Rytų Lietuvoje prasidėjusi 
intensyvi prekvartero (ikikvarterinių) uolienų denudacija tęsėsi iki pat kvartero 
periodo pirmųjų žemyninių apledėjimų. Dėl to susidarė sudėtingas prekvartero 
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uolienų paviršius, išraižytas giliais, dabar jau palaidotais, senųjų upių slėniais (žr. 
splv. 8 pav.), kurių šlaituose ir dugne atsidengia senesnių geologinių periodų 
uolienos, tarp jų permo ir triaso sistemų sluoksniai (žr. splv. 2 pav.). Prekvartero 
uolienų paviršiaus paaukštėjimuose išliko viršutinės kreidos jauniausios (cenomanio 
ir turonio aukštų) nuogulos.

Kvartero storymės sandara ir stratigrafija
Kvartero sistemos storymę apibūdinsime šiek tiek plačiau, kadangi tai 

arčiausiai žemės paviršiaus ir paviršiuje esančios nuogulos, turinčios didelę praktinę 
reikšmę vietinių gyventojų ūkinei veiklai. Kaip jau minėta, jos slūgso ant erozinių 
ir egzaracinių procesų suraižyto senesnių prekvartero uolienų paviršiaus (žr. splv. 
8 pav.). Šio paleopaviršiaus pagrindiniai akcentai – tai du beveik lygiagretūs 
submeridianinės krypties paleoįrėžiai. Vienas jų vakarinis, prasideda šiauriau tirtos 
teritorijos ties Stroši¿nais (gręž. Nr. 579) ir pietų kryptimi tęsiasi per Nošk¿nus 
(gręž. Nr. 645). Ties Stroši¿nais paleoįrėžio dugnas tįso 156,2 m žemiau dabar-
tinio jūros lygio, o ties Nošk¿nais – 90–100 m žemiau jūros lygio. Kitas, rytinis, 
paleoįrėžis prasideda ties Elektr¸nais ir tęsiasi vakariau Semeliškių (gręž. Nr. 614 
ir 642) link Bij¾nų ir Vilkókšnio ežero.

Kvartero sistemos nuogulų storis svyruoja nuo 120–140 m iki 180–200 m (gręž. 
Nr. 615, 44, 647, 663, 589, 197)8. Didžiausias storis nustatytas paleoįrėžiuose, ypač 
jiems sutampant su dabartinio paviršiaus aukštumomis. Tad galimas didžiausias 
storis siektų 240–250 metrų. Nors kvartero periodas prasidėjo prieš 2,58 mln. metų, 
tačiau Semeliškių apylinkėse seniausios nuogulos tėra maždaug 0,7 mln. metų 
ir susijusios su pirmaisiais Lietuvą dengusiais ledynais. Beveik visos nuogulos 
priklauso kvartero sistemos pleistoceno amžiaus sluoksniams ir tik labai nedaug – 
dabartinių upių, pelkių, ežerų, šlaitų nuogulos priklauso jauniausiam – holoceno 
laikotarpiui. Šiuo metu geologiniais tyrimais nustatyti 5–6 apledėjimų sluoksniai, 
kurie pagal kilmę yra trejopi. Beveik pusę visos kvartero storymės sudaro ledynų 
palikti moreninio priemolio ir priesmėlio sluoksniai su didele žvirgždo, gargždo 
ir riedulių priemaiša. Likusią dalį (dažnai tarpmoreninę) sudaro ledyno tirpsmo 
vandenų srautų suklostytos (įvairus smėlis, žvirgždas, gargždas) ir prieledyniniuo-
se ežeruose nusėdusios (molis, aleuritas, smulkutis smėlis) nuogulos. Semeliškių 
apylinkėms būdinga tai, kad kvartero storymės apatinėje dalyje vyrauja ledynų 
palikti moreninių nuogulų sluoksniai, o viršutinėje – ledynų tirpsmo vandens 
aplinkoje suklostytos nuosėdos (žr. splv. 3, 4 pav.). Pastaroji aplinkybė svarbi tuo, 
kad vandeningi sluoksniai, iš kurių dažnai arteziniais gręžiniais eksploatuojamas 
geriamasis požeminis vanduo, yra netoli paviršiaus ir nesunkiai pasiekiami. 

Paleoįrėžių giliausiose vietose paprastai slūgso tirpsmo vandens suklostytos 
nuosėdos – žvirgždas, įvairus smėlis, savo kilme susijusios su seniausiais apledėjimais 
šioje Lietuvos dalyje. Paleoįrėžiuose 
dažni prekvartero uolienų, ypač krei-
dos, luistai, nuslinkę žemyn nuo savo 
slūgsojimo vietų paleoįrėžių šlaituose. 
Seniausios patikimai identifikuotos yra 
Dzūkijos posvitės glacigeninės (ledyno 

8 Битинас А., Гуобите Р., Шляупа А., Салдукай
тене М ., Вершицкас И ., Кораблева Л . Отчет о 
проведенной групповой геологической съемке 
масштаба 1:50 000 в Юго–Восточной Литве (в трех 
томах), Геологический фонд Геологической службы 
Литвы, Вильнюс, 1983.
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ir tirpsmo vandens) nuogulos, atsiradusios Dzūkijos apledėjimo metu. Paplitimas 
nėra didelis, paprastai žemesnėse pokvartero uolienų paviršiaus vietose. Moreninių 
sluoksnių storis siekia 40 m, nors vyraujantis yra apie 20 m. Slūgso šiek tiek 
žemiau jūros lygio ir dengia pokvartero uolienų paviršiaus –10 – –20 m aukščio 
terasinį lygį. Paprastai tai tankus, pilkas, pilkšvai rudas ir rusvai pilkas moreninis 
priesmėlis ir priemolis su blogai apzulintų žvirgždo, gargždo ir riedulių priemaiša, 
liudijančia, kad ledyno slinkta iš šiaurės per devono uolienų paplitimo arealą. 
Skiriami bent du moreninių nuogulų sluoksniai, kurie gali būti gretinami su bu-
vusio apledėjimo keliomis stadijomis. Dainavos posvitės glacigeninės nuogulos 
siejamos su Dainavos apledėjimu. Paplitimas konstatuotas beveik visoje buvusio 
Semeliškių valsčiaus teritorijoje. Paprastai slūgso žemesnėse pokvartero uolienų 
paviršiaus vietose, ypač žemesniame terasiniame lygyje ant prekvarterinių uolienų 
bei Dzūkijos posvitės darinių. Savo paviršiumi (kraigu) Dainavos morena maždaug 
+40 m absoliučiame aukštyje išlygina giliau esantį labai nelygų paleopaviršių 
(žr. splv. 3, 4 pav.). Moreninių nuogulų storis iki 40–50 m (gręž. Nr. 611, 615, 
647, 583, 589). Tai pilkas ir rusvai pilkas, kartais su žalsvu atspalviu moreninis 
priesmėlis ir priemolis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais. Pastarųjų tyrimas liudija, 
kad Dainavos ledynas, skirtingai nuo Dzūkijos, yra atslinkęs iš šiaurės vakarų per 
mezozojaus uolienų paplitimo teritoriją Vakarų Lietuvoje. Pastebimi du išlaikyti 
plote moreninių nuogulų sluoksniai, kurie taip pat sietini su Dainavos apledėjimo 
keliomis ryškesnėmis stadijomis. Po moreninėm nuogulom ir virš jų, taip pat tarp 
jų yra ledyno tirpsmo vandenų suklostytas žvyras, įvairus smėlis, aleuritas, molis. 

Semeliškių apylinkėse kol kas nėra aptikta Turgìlių tarpledynmečio nuosėdų, 
kurios kitose vietovėse skiria Dzūkijos ir Dainavos posvičių nuogulas. Panaši situacija 
ir su But¸nų tarpledynmečio nuosėdomis, kurios turėtų skirti Dainavos ir jaunesnio 
Žemaitijos apledėjimų nuogulas. Kol kas tirtoje teritorijoje jos taip pat nenustatytos.

Aukščiau slūgso Žemaitíjos ir Mìdininkų posvičių nuogulos, kurios greti-
namos su buvusiais Žemaitijos ir Medininkų apledėjimais, tarp kurių Semeliškių 
ir kitų gretimų apylinkių pjūviuose tarpledynmečio nuogulų kol kas neaptikta. 
Paminėtų posvičių nuogulas sudaro pačių ledynų dariniai (moreninis priemolis ir 
priesmėlis) ir jų tirpsmo vandenų suklostytos nuosėdos (molis, aleuritas, smėlis, 
žvirgždas, gargždas). Žemaitijos ir Medininkų moreniniai sluoksniai yra plačiai 
paplitę, labai kaitaus storio, kuris vietomis siekia 30–40 m, su dažnomis įvairaus 
smėlio ir žvirgždo tarpsluoksniais ir lęšiais. Bendras abiejų morenų storis kartais 
pasiekia 60–70 m (gręž. Nr. 615, 611). Vietomis šių moreninių nuogulų komplekso 
vidurinėje dalyje išsiskiria pilkas ir rusvai pilkas moreninis priesmėlis, kuris gali 
būti žemiau slūgsančios Dainavos morenos luistai arba iki šiol dar nefiksuota 
savarankiška, galbūt stadijinė morena komplekso sudėtyje. Vyraujantis moreninis 
priemolis ir priesmėlis tankus, rudos, gelsvai ir pilkšvai rudos spalvos, su didele 
žvirgždo, gargždo ir riedulių priemaiša, kurios tyrimai liudija ledynus atslinkus iš 
šiaurės ir šiaurės rytų per devono dolomitingų uolienų paplitimo arealą.

Merkínės svitos nuogulos, susidariusios Merkinės tarpledynmetyje, skiria 
Medininkų ir Nemuno apledėjimų paliktas nuogulas. Šio tarpledynmečio nuosėdos 
aptiktos į šiaurės vakarus nuo Semeliškių (gręž. Nr. 583 Jagelonyse), kur 46,7–61,2 m 
gylyje nustatytas smulkus ir vidutinis gelsvai rudas, gerai išrūšiuotas, karbona-
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tingas smėlis bei virš jo slūgsantis 43,0–46,7 m gylyje pilkas, masyvus smėlingas 
aleuritas su pilko smulkučio smėlio ir rudo molio tarpsluoksniais iki 10 cm storio. 
Pastarajame sluoksnyje rastos gausios ir gerai išlikusios žiedadulkės ir sporos. 
Tarp medžių vyrauja pušis (50–70%), beržas (15–23%), olcha (14%), eglė (iki 7%), 
lazdynas (5%), liepa (2%). Spektrai liudija tarpledynmečio pabaigą.

Nemuno svitos nuogulos tirtoje teritorijoje yra išreikštos Grūdõs ir Bãltijos 
posvičių nuogulomis. Storymėje didžiausią dalį sudaro Grūdos posvitės, gretinamos 
su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo maksimalia stadija bei šios stadijos Žiogìlių 
faze, nuogulos. Tirtų pjūvių sudėtis rodo, kad vyrauja tirpsmo vandenų srautų 
ir prieledyninių baseinų nuosėdos, kurių bendras storis siekia iki 80–100 m (žr. 
splv. 3, 4 pav.). Ties Semeliškėmis (gręž. 591) jų storis paleoįrėžyje pasiekia beveik 
120 metrų. Grūdos posvitės rudas, kartais pilkos spalvos moreninis priesmėlis ir 
priemolis mažai kur beišlikęs, erozinių procesų nuplautas, retkarčiais tesiekiantis 
20–25 m storio (gręž. 647, 663). Morenos sudėtyje esantis žvirgždas, gargždas ir 
rieduliai liudija, kad moreną suklostė ledynas, atslinkęs iš šiaurės, šiaurės vakarų. 
Šios posvitės nuogulas ištisai dengia Baltijos posvitės dariniai, kurie gretinami 
su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo Baltijos stadija. Šio ledyno ir jo tirpsmo 
vandenų aplinkoje suformuotos nuogulos sudaro žemės paviršiaus įvairios kilmės 
reljefo formas. Baltijos posvitės moreninis priemolis ir priesmėlis, vietomis siekiantis 
20–30 m (gręž. Nr. 589), paprastai rudos ir gelsvai rudos spalvos, su žvirgždu, 
gargždu ir rieduliais, liudijančiais, kad šios stadijos ledynas į Semeliškių ir kitas 
gretimas apylinkes atslinko iš šiaurės.

Nuosėdinės dangos struktūra
Struktūriniu atžvilgiu Semeliškių apylinkės priklauso dviejų stambių struktūrų, 

tokių kaip Baltijos sineklizė ir Mozūrijos–Baltarusijos anteklizė, sandūros zonai. 
Todėl čia susiformavo sudėtinga nuosėdinės dangos struktūra. Tai atsitiko dėl 
kaičių geologinių procesų, kuriuos lėmė Žemės plutos blokų diferencijuoti judėjimai. 
Semeliškių apylinkių nuosėdinės dangos geologinės struktūros būdingu bruožu yra 
gana dažni tektoniniai lūžiai. Ypač svarbi yra piečiau Elektrėnų išryškinta lūžių zona 
(žr. splv. 5 pav.). Svarbūs lūžiai yra ir ryčiau Semeliškių. Šiais lūžiais nuosėdinių 
uolienų sluoksniai yra sutraukyti ir perstumti imtinai iki apatinio triaso sluoksnių 
(žr. splv. 3, 4, 6 pav.). Devono periodo uolienų dabartinės išplitimo pietinė ir rytinė 
ribos yra sąlygotos paminėtų lūžių, todėl devono uolienos lūžių zonose kontaktuoja 
su silūro ir permo uolienomis9 (žr. splv. 3–6 pav.). Devono sistemos sluoksnių 
struktūros formavimasis vyko keliais tektogenezės etapais (kaledoniškojo, herciniškojo 
ir alpiškojo). Kaledoniškojo etapo Žemės plutos blokų judėjimas nulėmė apatinio 
devono Gargždų serijos uolienų dabartinį išplitimą. Herciniškajame etape susidarė 
devono uolienų sluoksniai, pradedant Piarnu svita (vidurinis devonas) ir baigiant 
franio (o gal ir famenio) aukštu (viršutinis devonas). Semeliškių apylinkėse išliko tik  
apatinio devono Gargždų serijos uo-
lienos. Jaunesnės devono sistemos nuo - 
gulos piečiau Elektrėnų lūžio zonos bu-
vo nudenuduotos. Šiauriau šios zonos 
išliko Gargždų serijos uolienos, taip pat 

9 Жейба С. Ю., Шляупа А. И. Литостратиграфи
ческие особенности и условия залегания девонских 
отложений на участке Вильнюс–Электренай, Geo
logija, Vilnius, 1985, t. 6, p. 41–49.
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vidurinio devono Piarnu svitos, Narvos horizonto ir Upninkų svitos uolienos. Tai 
reiškia, kad Žemės plutos blokas piečiau Elektrėnų lūžių zonos kilo intensyviau 
už šiaurinį bloką. Diferencijuoti šių blokų judėjimai karbono bei ankstyvojo permo 
metu buvo nulemti intensyviu Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės kilimu.

Alpiškojo tektogenezės etapo pradžioje (vėlyvojo permo pradžia) aprašomajame 
ir gretimuose rajonuose egzistavo išlyginimo paviršius, sudarytas iš devono, silūro, 
ordoviko uolienų, ribos tarp kurių dažniausiai sutampa su lūžiais. Tose ribose 
kontaktavo skirtingo amžiaus uolienos. Pavyzdžiui, Elektrėnų lūžio zonoje apatinio 
devono Gargždų serijos uolienos slūgsojo prieš vidurinio devono Narvos horizonto 
uolienas, sudarydamos vieningą išlyginimo paviršių. Į rytus nuo Semeliškių lūžių 
kontaktavo silūro ir ordoviko uolienos, taip pat sudarydamos vientisą išlyginimo 
paviršių. Toks skirtingo amžiaus uolienų santykis vėliau vėl buvo pakeistas.

Po vėlyvojo permo ir ankstyvojo triaso sedimentacijos laikotarpių Pietryčių 
Lietuvoje (taip pat ir Semeliškių apylinkėse) pasireiškė naujas intensyvus diferenci-
juotas Žemės plutos kilimas, tuo pačiu metu vykstant diferencijuotiems denudaci-
niams procesams. Šiauriau Elektrėnų lūžių zonos labai intensyviai kilo Žemės plutos 
blokas, kur buvo nudenuduotos permo ir triaso uolienos. Pietinis blokas išliko 
gana stabilios būklės. Todėl Elektrėnų lūžių zonoje dabar stebime kontaktuojančias 
devono ir permo, taip pat triaso ir permo uolienas (žr. splv. 6, 7 pav.).

Po apibūdintų intensyvių Žemės plutos blokų judėjimo laikotarpių prasidėjo 
ramesnis tektoninių procesų etapas, nors uolienų denudacija laikas nuo laiko taip 
pat pasikartodavo. Taip Semeliškių apylinkėse buvo nudenuduotos beveik visos 
viršutinės juros nuogulos, taip pat labai buvo paliestos ir kreidos sistemos uolienos. 
Pagal plačiausiai čia aptinkamų apatinės kreidos nuogulų padą buvo sudarytas 
struktūrinis žemėlapis (žr. splv. 7 pav.), kuriame matomos palyginti nedidelės 
sluoksnio deformacijos, išreikštos struktūrinėmis „nosimis“, įlinkiais ar pakilumomis, 
kurių amplitudės tesiekia 10–20 metrų.

Dėl Žemės plutos blokų aktyvumo formavosi prekvartero uolienų nelygus 
paviršius, išraižytas senųjų upių slėniais (žr. splv. 8 pav.). Šie paleoįrėžiai orien-
tuoti daugiausiai šiaurės vakarų kryptimi, rečiau – platumine kryptimi. Didžiausios 
apylinkėse Strėvõs upės slėnis sutampa su vienu iš šiaurės vakarų krypties 
pokvarteriniu paleoįrėžiu, kuris pasikartoja ir kvartero nuogulų storymėje. Daug 
faktų liudija, kad paleoįrėžiai buvo „kontroliuojami“ aktyvių kristalinio pamato ir 
nuosėdinės dangos lūžių.

Lokalios struktūros pagal apatinės kreidos pado struktūrinį žemėlapį buvo 
aktyvios ir neotektoniniame etape (neogeno ir kvartero periodais). Tai leidžia 
teigti prekvartero reljefo pobūdis. Pavyzdžiui, Aukštadvario struktūrinė „nosis“ ir 
Rusåkalnio pakiluma sutampa su prekvartero paviršiaus pakilumomis. Nork¿nų 
ir Kùrkliškių įlinkiai plyti minėto paviršiaus pažemėjimuose. Žemės plutos blokų 
diferencijuoti judėjimai tebevyksta iki šių dienų pagal senuosius tektoninius lūžius. 
Tai liudija struktūriniais geomorfologiniais metodais išryškintos neotektoniškai 
aktyvios linijinės zonos (NALZ). Semeliškių apylinkėse NALZ yra meridianinės, 
platuminės ir šiaurės vakarų krypties (žr. splv. 7 pav.). Pačios Semeliškės atsiduria 
kelių NALZ sandūroje. Didžioji NALZ dalis sutampa su žinomais kristalinio pa-
mato ir nuosėdinės dangos lūžiais.
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Išvados
1. Artimiausių gręžinių duomenimis, Semeliškių apylinkėse kristalinis pama-

tas slūgso 650–700 m gylyje. Jį dengia tokio pat storio nuosėdinių uolienų danga, 
susidariusi vendo, kambro, ordoviko, silūro, permo, triaso, juros, kreidos ir kvar-
tero periodais. Šiaurinėje buvusio valsčiaus dalyje tarp silūro ir permo sluoksnių 
iš šiaurės pusės įsipleišėja devono periodo nestori sluoksniai. Toks ilgaamžis ir 
didelis nuosėdinių uolienų pjūvis turi didelę uolienų įvairovę.

2. Arčiausiai žemės paviršiaus slūgsanti kvartero periodo metu susidariusi 
storymė dengia labai nelygų, palaidotų slėnių išvagotą seną prekvartero uolienų 
paviršių. Kvartero nuogulų storis – 120–200 m. Jį sudaro 5–6 apledėjimų palikti 
moreninio priemolio sluoksniai bei tarp jų slūgsančios vandeningos smėlio ir 
žvirgždingo smėlio (žvyro) nuogulos, iš kurių dažniausiai ir siurbiamas požeminis 
vanduo ūkio ir gyventojų poreikiams. 

3. Dėl Žemės plutos blokų aktyvumo formavosi prekvartero uolienų storymės 
struktūra ir nelygus jo paviršius, kuris buvo ardomas slenkančių ledynų ir raižomas 
senųjų upių. Šie palaidoti įrėžiai (slėniai) orientuoti daugiausiai šiaurės vakarų 
kryptimi, rečiau – platumine kryptimi. Dabartinės Strėvos upės slėnis sutampa su 
vienu iš šiaurės vakarų krypties senuoju paleoįrėžiu, kuris pasikartoja ir kvartero 
nuogulų storymėje. Daug faktų liudija, kad paleoįrėžiai buvo „kontroliuojami“ 
aktyvių kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos lūžių.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Semeliškės“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Daiva Červokienė).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë 
Rasa Kaðëtienë, anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

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 svetainás 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).
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2 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus geologinis žemėlapis. Sutartiniai ženklai:  
prekvartero sluoksniai: 1 – viršutinės kreidos turonio aukšto; 2 – viršutinės  
kreidos cenomanio aukšto; 3 – apatinės kreidos; 4 – viršutinės juros oksfordžio  
aukšto; 5 – apatinio triaso; 6 – viršutinio permo Prėgliaus svitos; 7 – viršutinio  
permo Naujosios Akmenės svitos; 8 – vidurinio devono Narvos horizonto;  
9 – geologinio kartografavimo gręžinio vieta; 10 – geologinio pjūvio linija.  
Sudarė A. Šliaupa

1 pav. Kristalinio pamato geologinė schema.  
Sutartiniai ženklai: suprakrustalinės uolienos:  
1 – biotitiniai-kvarciniai-plagioklaziniai gneisai –  
pirminiai psamitai; 2 – amfibolitai – pirminiai  
bazaltai ir diabazai; migmatitai: 3 – granulitinės  
facijos su metapelitų paleosoma, su bazinių  
granulitų ir metapsamitų paleosoma, taip pat  
amfibolitinės facijos su amfibolito ir metapsamito  
paleosoma; plutoninės uolienos: 4 – gabroidai,  
5 – dioritoidai-granodioritai, 6 – tektoninis lūžis.  
Pagal G. Motuzą, 2004
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3 pav. Geologinis pjūvis A–B. Pjūvio vieta pažymėta 2 pav. Sutartiniai 
ženklai: 1 – geologinės nuotraukos gręžinys ir jo numeris; 2 – gręžinys 
išgręžtas šalia pjūvio linijos; 3 – kvartero sistemos moreninio priemolio 
ir priesmėlio kompleksai: Q2dz – Dzūkijos posvitės, Q2dn – Dainavos 
posvitės, Q2žm – Žemaitijos posvitės, Q2md – Medininkų posvitės, 
Q3gr – Grūdos posvitės, Q3gr (ž) – Grūdos posvitės Žiogelių sluoksniai, 
Q3bl – Baltijos posvitės; 4 – Kvartero sistemos neledyninės (nemoreninės) 
nuogulos (molis, aleuritas, smėlis, žvirgždas, gargždas); 5 – prekvartero  
sistemų uolienos: Є1 – apatinio kambro, O – ordoviko, S – silūro, 
D1gr – apatinio devono Gargždų serijos, D2nr – vidurinio devono 
Narvos horizonto, P2nk – viršutinio permo Naujosios Akmenės svitos, 
P2pr – viršutinio permo Prėgliaus svitos, T1nm–pl – apatinio triaso 
Nemuno ir Palangos svitų, J3cl – viršutinės juros kelovėjo aukšto, 
J3ox – viršutinės juros oksfordžio aukšto, K1 – apatinės kreidos, 
K2cm – viršutinės kreidos cenomanio aukšto, K2t – viršutinės kreidos 
turonio aukšto; 6 – tektoninis lūžis. Sudarė A. Šliaupa, V. Baltrūnas, 
B. Karmaza
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5 pav. Devono–triaso uolienų paplitimo schema Elektrėnų apylinkėse. Sutartiniai ženklai:  
prekvartero uolienos: 1 – apatinio triaso; 2 – viršutinio permo; vidurinio devono:  
3 – Upninkų svitos, 4 – Narvos horizonto, 5 – Piarnu svitos; 6 – riba tarp skirtingo  
amžiaus sluoksnių; 7 – tektoninis lūžis; 8 – gręžinys ir jo numeris; 9 – geologinio  
pjūvio linija. Pagal S. Žeibą ir A. Šliaupą, 1985

4 pav. Geologinis pjūvis C–D. 
Pjūvio vieta pažymėta 2 pav.  
Sutartiniai ženklai prie 
3 pav. Sudarė A. Šliaupa, 
V. Baltrūnas, B. Karmaza
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6 pav. Geologiniai pjūviai E–F ir G–H. Sutartiniai ženklai:  
1 – Q – kvartero sistemos sluoksnių storymė; prekvartero  
sistemų sluoksniai: 2 – K – kreidos; 3 – T1 – apatinio triaso; 
4 – P2 – viršutinio permo; 5 – D2up – vidurinio devono 
Upninkų svitos; 6 – D2kr – vidurinio devono Narvos horizonto 
Kernavės svitos; 7 – D2ld – vidurinio devono Narvos horizonto 
Ledų svitos; 8 – D2pr – vidurinio devono Piarnu svitos; 
9 – D1gr – apatinio devono Gargždų serijos; 10 – S2 – viršutinio 
silūro; 11 – tektoninis lūžis. Pagal S. Žeibą ir A. Šliaupą, 1985
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7 pav. Apatinės kreidos pado struktūrinė schema. Sutartiniai ženklai: 
1 – apatinės kreidos pado izohipsė (m), 2 – neotektoniškai aktyvi linijinė 
zona, 3 – geologinio kartografavimo gręžinio vieta. Sudarė A. Šliaupa

8 pav. Semeliškių ir gretimų apylinkių prekvartero uolienų paviršiaus  
reljefo schema. Sutartiniai ženklai: 1 – nepasiektas paleopaviršius 
gręžinyje, 2–3 – paleopaviršiaus absoliutus aukštis gręžinyje (m),  
4 – paleoįrėžis. Pagal A. Šliaupą, 2004


