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Sintautų lygumos kraštovės  
sandara ir raida
Rimvydas Kunskas

Esminiai žodžiai: Kraštovė (istorinis kraštovaizdis), tektoniniai lūžiai, limno-
glacialinė lyguma, ledyno plaštaka ir liežuviai, ledyno plaštakos pulsacija, priele-
dyninis ežeras/baseinas, po ledinis (poegidinis) ežeras, sedimentacinė pusiausvyra.

Įvadas
Paskutiniais dešimtmečiais gamtininkai atsigręžė į visuomenės poreikių 

klausimus, o socialiniai klausimai glaudinami su gamtosauga ir ekologija. Krašto-
vė, arba istorinis kraštovaizdis, juk kūrėsi kasdieniame geologinių ir geografinių 
procesų fone, miško ir kietos ar šlapios dirvos pasipriešinimas darė naujakurio 
arba senbuvio charakterį, gyvenimo būdą ir etninius bruožus.

Šios mažos apybraižos tikslas – bandymas integruotai apibendrinti der-
lingiausios Lietuvos lygumų kraštovės geologinę sandarą, tektoninę struktūrą, 
paleogeografinę raidą, hidrografijos sistemos paveldimumą, gelmių išteklių ir 
dirvožemių tausojančios panaudos būdus. Tai labai trumpa ir truputį iliustruota 
istorija nuo ledyno iki modernaus kombaino.

Klausimų kekė ir metodai
Kraštovaizdžio sąvoka ir gamtos mokslų integravimas Lietuvoje turi daugiau 

kaip 50 metų istoriją. A. Basalyko pradėtos morfogenezinės reljefo studijos vėliau 
pasuko kraštovaizdžio struktūros ir priklausomybės nuo daugybės gamtinių faktorių 
integravimo kryptimi. Vėliau, kaip daugelyje Europos šalių, geografija nukrypo 
į pernelyg utilitarinius, specifinius vietovės dėsningumus peršokančius tyrimus. 
Vis tiktai geologų branduolys išlaikė žemės turtų, monitoringo ir kraštonaudos 
tausojančią liniją. Apybraižoje probėgšmais, bet iliustruotai, atsigręžta į praeitųjų 
dešimtmečių tyrinėtojų darbus, kurių vienas kitas imti nepelnytai nutylėti (P. Vai-
tiekūnas, V. Čepulytė, L. Micas, A. Basalykas, V. Vaitonis). Vertėtų prisiminti, kad 
sukanka net šimtmetis nuo įžymaus amerikiečių glaciomorfologo J. W. Gregory 
koncepcijos paskelbimo. Ji kalba apie glacieliuvio reikšmę, laikinų ledyno tvankų, 
stovinčio ledo lūstų ir į jų tarpą įsiveržiančių naujų ledyno liežuvių akumuliaciją.1

Kalvynų kūrimesi mūsų literatūra labai dažnai ignoruodavo negyvo ledyno 
elementų vaidmenį. Limnoglacialinių lygumų mechanizmas liko miglotas. Dažniausia 
operuojama patvenktųjų ežerų lygiais, jų palaipsniu žemėjimu ledyno pasitraukimo 
laikotarpiais, tačiau jų krantai netyčia 
įslaptinami. Ledynų ekspansijos laiko-
tarpiai, jų klimato klausimai tik dabar 
ima nušvisti, nors J. Mangerudo Viur-
mo–Vyslos–Nemuno ledynmečio kreivė 
ne visai kūrybiškai taikoma Lietuvai.

Ši apybraižėlė kritiškai vertina ta - 
riamai vientisų limnoglacialinių sluoks - 

 Straipsnis, leidyklai įteiktas 2012 08 22, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 10 17, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 07 05 elektroninio serialinio leidi-
nio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

1 Gregory J. W. The relations of kames and eskers, 
Geographical journal, 1912, p. 40, 169–175.
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nių interpretavimą. Klimatofacijinis lygumų sluoksnių permainingumas, jų lokali-
nis nevientisumas ir kartu bendras orografinis lygumas (monokliniškumas) kelia 
naujus klausimus. Vis tiktai senuose darbuose, ypač kitų Rytų Europos tyrinėto-
jų darbuose, nors nerasime tiesioginio atsakymo, rasime daugybę limnoglacialų 
sąskaidos analogijų. Ir stambiųjų limnoglacialinių lygumų, ir lokalinių arealinių, 
ir ingresinių (įšliaužiančių į slėnius) ledynų aplygintų lygumėlių, ir recidyvinių, 
kelis periodus pasikartojančių, molynų klodų. Antai O. Aboltinš (1972)2 aprašė 
Kalupės Latvijoje recidyvinių molynų reiškinį menamoje tektoninių lūžių apspręs-
toje aplinkoje. V. Auslenderis (1967) nušvietė 110–100 m lygio Mologos–Šeksnos 
lygumos limnoglacialo geologinę struktūrą ir neabejotiną priklausomybę nuo 
tektoninių sąlygų.

G. J. Eberhardas (1967) didžiulėje Latvijos Lubano limnoglacialinėje lygu-
moje atrado recidyvinę sedimentaciją3, tuo tarpu J. Elchanovas (1967) prie Bežano 
aukštumos aptiko plačius ir pakopėtus molynų klodus. Prieledyninių ežerų pro-
blemoms Polocko ir Pskovo sričių lygumose daug dėmesio skyrė V. Isačenkovas 
(1970).4 Jo originalus kritiškas požiūris iš dalies paskatino ir šio darbo autorių, 
kai jis sprendė ežerų ir marių nuogulų mįsles (1970, 1975, 1979, 1986, 2005). 
Dar 1959 m. S. Lencevicz Vyslos slėnyje ištyrė ingresinio limnoglacialo peripetijas 
aukščiau Plocko.5 M. Nikolskaja ir S. Golcas (1965) Galičo ežero terasų ir slė-
nių ingresinių molių ir morenų kaitoje konstatavo tektonines priklausomybes. 
Netolimoje Galičui Kostromos žemumoje V. Pisareva (1965) surado recidyvius 
ir labai horizontalius molynų klodus. Pagaliau seniai žinomi mūsų stratigrafijos 
korifėjo V. Vonsavičiaus darbai (1969, 1973) ir seniai keltas aukštumų pakopų ir 
jų limnoglacialinio modifikavimo klausimas.6

Lygumų didžiausias turtas dirvožemiai kūrėsi visą poledynmetį, tačiau kai 
kurie geologai tą procesą linkę ignoruoti, išimti iš metodologinės ir paleogeo-
grafinės apyvartos. Norėtųsi atkreipti dėmesį į lygumose gana dažną dirvožemių 
dvinariškumą, netgi kelianariškumą, hidrocheminius genezės argumentus dirvože-
myje – konkrecijas. 

Lygumos paviršius. Tektonikos klausimai.  
Plokštumų, pakopų ir slėnių dominavimo  
periodai geologinėje raidoje
Užnemunės lyguma rytinėje da-

lyje turi didžiausią Lietuvoje Kazlų 
Rūdos smėlyną ir vakaruose plytinčią 
molinę Šešupės lygumą. Didysis smėlio 
dangtis nuo pakaunės į pietvakarius 
per 25 km žemėja apie 30 m (1 pav.). 
Šia kryptimi ir upės teka. Šešupės vi-
durupis molinėje lygumoje surenka jau 
į vakarus tekančių upių puokštę, o 
paviršius nuo 60 m NN pažemėja iki 
40 m, pašešupy – ir iki 35 m. Taigi 
lyguma čia per 35 km žemėja tik 20 m 

2 Aбольтинш O. П. К вопросу о формировании 
острововидных возвышенностей, Ледниковый мор
фогенез, Рига, 1972.

3 Эберхард Г. Я. Об озерноледниковом бассейне 
Восточно Латвийской низменности, История озер 
Северо, Запада, Ленинград, 1967.

4 Исаченков В.  А.  О приледниковых водоемах 
Псковской низины, История озер, 2, Вильнюс, 1970.

5 Lencewicz S. Geografia fizyczna Polski, Warszawa, 
1959, p. 221–231.

6 В о н с а в и ч ю с  В .  Строение четвертичных 
отложений Литвы и проблемы их расчленения, 
Палеогеография и стратиграфия четвертичного 
периода Прибалтики, Вильнюс, 1984.
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(2 pav.). Pašešupy prie Aukspírtos dar išliko kalvelės, taikytos senojo kulto tikslams, 
koks yra 44 m aukščio Ka÷kakalnis. Šešupės slėnis jau įsigilino iki 23–20 m NN.

Mįslingasis Nõpaičio senslėnis-likslėnis į pietvakarius nuo Sintautÿ poledyn-
metyje sukūrė pelkės klodą, kurio paviršius yra 30–32 m NN lygyje. 

Labai sudėtingas ir vingėtas Nóvos upės slėnis ties Sintautais yra įsigilinęs 
į lygumą 7–8 m ir išplatėja iki 300–600 m. Nóva turi paveldėtų kilpų iki 1 km 
ilgio ir labai stačių vingių. Kitos upės – Pentâ I, Pentâ II ir Pentâ III turi kiek 
lėkštesnius slėnius, jų plotis 200–400 m. Gilumu ir siaurumu išsiskiria Aukspírtos 
ir Aukštõsios Aukspírtos slėniai. Šešupės didslėnis su visu terasų spektru yra 
vietomis platesnis negu 1 km. Ir Šešupė, ir jos rytinio paslėnio 4 km juosta su 
įtekančių upių žemupiais žymi išraiškinga raguvų sistema, labai senais, beveik 
visą poledynmetį sustojusiais slėnių vingiais.

Žemės paviršiai ir tektoniniai judesiai visus geologinius amžius yra tarpu-
savyje susiję, tačiau kiekviename regione saviti. Mūsų aptariamoje lygumoje jie 
gana sudėtingi. Žemės plutai gimstant, plito jūros, o kylant jos atsitraukdavo, 
nuoplova ir upių tėkmės paviršių raižė, žemino ir palaipsniui lygino. Tuo tarpu 
retai pasitaikantys ledynų laikotarpiai upių slėnius ir paviršių apskritai veikė dar 
neišaiškintais būdais. Tektonikos mokslo žinomi paviršiaus deformavimo būdai (ply-
šiai, sprūdžiai, lūžiai) paliesdavo ir stambesnes struktūras (įdaubas, sineklizes, grabenus, 
anteklizes, horstus). Tektoniškai ramiais laikotarpiais paviršius svyruodavo ±1–3 mm 
per metus, kaip dabar Lietuvoje, kalnuotose šalyse – keliolika mm. Visai kitaip 
būdavo kalnodaros laikotarpiais: dideli ir staigūs reljefo pokyčiai vyko ir verti-
kalia, ir horizontalia kryptimi. Vieno žemės drebėjimo metu blokai pasislinkdavo 
1–5 m ir daugiau.

1 pav. Užnemunės 
lygumos reljefas 
(Lietuvos reljefo 
žemėlapio fragmentas; 
Respublikinis 
žemėtvarkos 
projektavimo 
institutas)
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Lietuva glūdi Rytų Europos plat - 
formoje, jos sluoksniai pergyveno iki-
platforminį ir platforminį raidos perio-
dus. Dar prieš platformos laikus susidarė archėjaus-proterozojaus kristalinių uolienų 
pagrindas. Taigi nuosėdinė jūrų ir sausumų uolienų nuosėdinė danga klostėsi 
ant uolinės bazės. Ir tas vyko kone milijardą metų nuo proterozojaus per visą 
paleozojų, mezozojų ir kainozojų. Visais laikotarpiais Žemės tektoniniai, giluminių 
jėgų sukelti, judesiai ir pamate, ir viršuje esančiose nuosėdose palikdavo savo 
padarinius – deformacijas (3 pav.). Paprastai tai atitikdavo gretimų geosinklinų, 
kalnodaros sričių suaktyvėjimo laikotarpius.

Žemės pluta laikoma ketursluoksne. Nuo gilumos kylant 60–40 km gylyje 
randamas bazinių uolienų sluoksnis, 40–15 km gylyje – granatų – piroksenitų, 
metalų – gabrų, amfibolitų sluoksnis, 15–0,5 km gylyje – granitų-gneisų sluoksnis, 
o ketvirtasis yra jau nuosėdinė danga.7

Grąžtų pasiekiamas granitų-gneisų sluoksnis yra griežtai kristalinis, su-
darytas iš kvarco, plagioklazo ir feldšpatų mineralų. Tokie granitai ir gneisai 
sudaro įvairiausias plyšėtas struktūras, išgaubtas ir įgaubtas, pakylėtus blokus. 
Raukšlėdara ir deformacijos paprastai priskiriami kareliniam tektoniniam etapui, 
kuris ne jaunesnis negu 1 900 mln. 
metų. Negana tokio amžiaus solidu-
mo, į tas granitų proplaišas iš apačios 
įsiterpia dar senesni archejiniai blokai, 
bent 2 000 mln. metų senumo.8 Patys 
seniausi ikiplatforminiai tektoniniai lū-
žiai Lietuvoje yra būtent iš kareliškojo 

2 pav. Sintautų lygumos su vienišomis medžių 
gobiamomis sodybomis panorama

7 Suveizdis P. Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės ir 
Baltarusijos sineklizės sandūros zonos tektonikos 
ypatumai, Gelmių geologinio tyrimo, naudojimo ir 
apsaugos problemos Lietuvoje, Vilnius, 1994; Lietuvos 
Žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004.

8 Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, 1994, 
p. 213–227.
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etapo; jie aptikti Pietų Lietuvoje, einantys PV–ŠR kryptimi. Labai sena lūžių 
sistema yra ir ŠV krypties. Tai Pietvakarių Lietuvos ir Užnemunės lygumos, 
Nemuno žemupio ir Ku»šių mårių regionai.

Platforminiai lūžiai buvo aktyvūs ir ikiplatforminiame etape, tačiau sprū-
džiais ir pakopomis ypač išryškėjo nuosėdinėje dangoje. Iš tikrųjų, be nuosėdinės 
dangos mūsų dabartinių lygumų regionas panašėtų į kalnus. O tuomet tų kalnų 
vakarinėje dalyje būta gilokos įdaubos – Baltijos sineklizės, o pietinėje – pakilumos, 
Mozūrijos–Baltijos anteklizės. Jų šlaitus sudarė grandinės pakeltų ar įgrimzdusių 
didžiulių, dešimtimis kilometrų nutįsusių blokų. Būta 100–200 m aukščio pakopų. 
Tokias struktūras tektonistai skirsto į I, II ir III rangus.9

Kalnodarų Lietuvoje nebuvo, tačiau tektoniniai judesiai pasiekdavo šalį iš 
jųjų sričių bent keturių svarbių kalnodarų metu: baikalinės, kaledoninės (Šiaurės 
jūros), hercyninės (Vidurio Europos) ir alpinės (Karpatų) (3 pav.).

Kaledoninis struktūrinis kompleksas apėmė grimztančią Pietvakarių Lietuvą, 
ir dabar jį sudaro iki 180 m storio kambro periodo Aisčių serija, Gegės, Virbalio 
ir Kybartų svitos (3 pav.). Prūsijos dalyje kompleksas daug storesnis. Didžiausio 
grimzdimo ašies eita PV–ŠR kryptimi per Vidurio Lietuvą ir Užnemunės lygumą. 
Baltijos sineklizės grimzdimas tęsėsi nuo ankstyvojo silūro ir ankstyvajame devone. 
Baikaliniu metu lūžių pakopos susiskaidė į blokus, kurių iškilesnieji sausumoje 
jau buvo ardomi.

Hercyninis kompleksas dviejų aukštų: apatinio devono–apatinio karbono ir 
apatinio permo. Baltijos sineklizė devone smarkiai grimzdo dar kartą. Po to buvo 
ilgas sausumos laikotarpis ir stipri de-
nudacija. Šiame etape susikūrė dauguma 
tektoninių struktūrų – kontinentinių, 
regioninių ir lokalinių. Ryškiai vyravo 

3 pav. Geologinis tektoninis PV–ŠR krypties profilis, rodantis skirtingo 
giluminių jėgų poveikio ir sąskaidos kompleksus (P. Suveizdis, 1994). 
Sistemų indeksai: Q – kvartero, N – neogeno, P – paleogeno,  
K – kreidos, J – juros, T – triaso, P – permo, D – devono,  
S – silūro, O – ordoviko, E – kambro, V – prekambro, vendo kompl.

9 Сувейздис П. И., Брангулис А. П., Пуура В. А. 
Современные структурные элементы поверхности 
фундамента, Тектоника Прибалтики, Труды Лит. 
НИГРИ, 33, Вильнюс, 1979.
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ilguminės struktūros ir lūžiai, ypač būdingi Užnemunės lygumai. Tada kilo ir Sū-
duvos aukštumų regionas.10

Alpinį struktūrinį kompleksą nuo apačios pradeda vėlyvojo permo sluoksniai, 
baigia kvartero. Užnemunėje kvartero storis pasiekia 300 m. Iš vėlyvesniųjų, jau 
kreidos-paleoceno aukšto formacijų, Užnemunės lygumai yra svarbios bent trys. 
Apatinė terigeninė glaukonitinė 70 m storio formacija turi ir ūkinių perspektyvų, 
eksploatacijos galimybių, ne menkesnių už žinomas anhidrito akcijas.11 Vidurinė 
karbonatinė formacija sudaryta iš 180–200 m storio baltosios kreidos. Viršutinė 
paleoceno 50 m storio formacija jau terigeninė. Minėtus struktūrinius aukštus kiek 
chaotiškai paslepia pirmųjų ledynmečių riedulingų gargždų formacija, kai kur, 
senųjų įrėžių ir palaidotų slėnių atkarpose, sustorėjusi iki 200 m. Šių mįslingų 
giluminių slėnių paplitimas byloja apie neogeno ir kvartero neotektonikos etapo giliųjų 
tektoninių judesių reikšmę.

Neotektoninio etapo specifiškas bruožas yra įvairių Lietuvos vietų diferenci-
juoti tektoniniai judesiai. To laikotarpio padarinys – ryški Suvalkų pakiluma. Patyręs 
tektonistas P. Suveizdis pripažįsta, kad kvartero struktūriniame aukšte ledynmečių 
paliktoje storymėje aptinkama sudėtingų įdomių giluminės tektonikos atspindžių. 
Dėl neišaiškintų priežasčių storymes veikė jėgos ties seniausiais regiono tektoni-
niais lūžiais, netgi ikiplatforminiais lūžiais.

Pabaltijo ir Lietuvos tektoninis rajonavimas leido atsakyti į itin svarbų 
struktūrų klausimą – jų ribas žemės gelmėse. Buvo išvesta Suvalkų–Dzūkijos tek-
toninių lūžių zona, anteklizė atribota nuo sineklizės. Tai beveik platuminė linija 
Druskininkai–Valmiera. Suvalkų sprūdis vakarinėje pusėje, kristalinio pamato pa-
viršiuje, yra beveik 300 m amplitudės. Jis atsirado dar proterozojuje. Kita svarbi 
regioninių tektoninių lūžių zona išsiskiria Nemuno žemupyje. Jos ilgis daugiau 
kaip 75 km, amplitudė – dešimtimis metrų.

Užnemunės žemuma įeina į vadinamąją Suvalkijos tektoninę pakopą, kuri 
šiaurėje, už Nemuno, ribojasi su Dubysos kyšuliu. Pakopos tektoniniai lūžiai 
buvo aktyvūs daugiau negu du tektoninius etapus. Pakopa yra monoklina, maž-
daug 4 m/km pasviręs kristalinio pamato paviršius (70 × 50 km), nugrimzdęs 
800–1 000 m. 

Buvo paminėtos stambiosios struktūros, tačiau Lietuvoje ir Užnemunėje apstu 
trečiaeilių ir lokaliųjų. Su kai kuriais grabenais (loviais) ir horstais (stuomen-
gūbriais) Užnemunėje siejasi palaidoti slėniai ir požeminio vandens sankaupos. 
Vietines struktūras peržvelgsime kitame skyriuje.

Sintautų kraštovėje iš gilesniųjų gręžinių tenka paminėti Panóvių gręžinį netoli 
Šešupės slėnio (586 m). Jis atspindi Šešupės lygumos geologinių sluoksnių storį.

Gręžinys padarytas ant antrosios Šešupės terasos.

10 Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, 1994.
11 Radzevičius A. Glaukonito pasiskirstymas Pietų 
Pabaltijo apatinės kreidos uolienose, Naujausi Lie-
tuvos TSR geologijos tyrimų rezultatai, Vilnius, 1975, 
p. 90–92.
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Sistema, 
skyrius

Trumpas apibūdinimas

Q 0–0,35 m – dirvožemis,

0,35–1,25 m – smulkus molingas smėlis,

5,60 (padas) – raudonai rudas plastingas molis,

9,80 – priesmėlis, pilkšvai rudas, tankus, su žvirgždu 
ir gargždu,

14,90 – priesmėlis, rusvai pilkas, tankus, su žvirgždu 
ir gargždu,

16,30 – priesmėlis, pilkas, smėlingas, labai tankus,

19,80 – priesmėlis, pilkas, tankus, su žvirgždu ir gargždu,

29,90 – smėlis, pilkas, smulkiagrūdis, polimiktinis,

30,30 – smėlis, pilkas, įvairiagrūdis, su žvirgždu ir gargždu,

31,40 – priesmėlis, pilkšvas, smėlingas, tankus, su žvirgždu, 
gargždu ir rieduliais,

K2 32,40 – mergelis, pilkšvas, kreidinis, tankus, plyšiuotas,

164,0 – mergelis, pilkas, aleuritingas, tankus, masyvus,

J3 194,6 – aleuritas, pilkas, karbonatingas, tankus,

195,0 – smiltainis, žalias, smulkiagrūdis,

222,6 – aleuritas, tamsiai pilkas, tankus, karbonatingas,

224,2 – smiltainis, gelsvai žalias, vidutingrūdis, su retu 
žvirgždu,

228,5 – smėlis, žalsvai pilkas, įvairiagrūdis,

J2-3 229,8 – smiltainis, gelsvai žalias, smulkiagrūdis, polimiktinis,

236,5 – aleuritas, juodas, su smulkaus kvarcinio smėlio 
sluoksneliais,

239,6 – smėlis, pilkas, itin smulkus su juodo aleurito  
sluoksneliais,

248,1 – aleuritas, juodas su pilkšvo smėlio sluoksneliais,

T1 474,0 – molis, rudas, melsvas, raudonas, vietomis  
mergelingas,

P2 477,5 – dolomitas, rusvai pilkas, smulkiagrūdis,

479,0 – molis, rudas, tankus,

484,5 – gipsas, rusvai pilkšvas,

541,2 – gipsas, pilkas, kristalinis tankus,

547,5 – dolomitas, pilkas su tamsiomis dėmėmis, su  
kavernomis,

551,3 – smiltainis, pilkšvas, itin smulkus, kvarcinis,

D1-2 553,1 – molis, melsvai pilkšvas,

582,5 – smiltainis, margaspalvis,

586,0 – smėlis, raudonai rudas, smulkiagrūdis. 
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Naudodamiesi geofiziniais kompiuterinės interpretacijos metodais, taip pat ir 
gravitacinio lauko terasavimo operacijomis, jaunesnės kartos geologai Saulius Šliaupa 
ir Michailas Popovas nustatė labai įdomių dėsningumų. Beveik visos neotektoniš-
kai 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 – kvartere)12 (4 pav.).

4 pav. Neotektoninių 
lūžių linijų 
svarbiausios zonos 
(regioniniai lūžiai – 
storos linijos, vietiniai 
lūžiai – plonos). 
S. Šliaupos ir 
M. Popovo 
kartoschema (1998)

5 pav. Lūžių zonų 
sugretinimas su upių 
tinklu

12 Šliaupa S., Popov M. Linkage between base-
ment and linear structures in Lithuania, Litosfera, 
2, Vilnius, 1998.
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Kaip jau minėjome, terciaro antrojoje pusėje, neogene, naujos alpinės kalno-
daros paveikta lyguma pakilo. Tačiau tada buvo lemtingi ne ilguminės krypties 
tektoniniai lūžiai, kaip permo periode, o įstrižiniai (diagoniniai), PV–ŠR krypties 
(5 pav.).

Paviršius pasviro į pietvakarius. Ta kryptimi pasuko upių slėniai. A. Šliaupa 
savo tyrimuose nustatė, kad daugelis upių iš Kauno vietovės tada pasuko į pietus. 
J. Paškevičius ir A. Basalykas manė, kad neogeno pabaigoje Panemunio upynas 
pasuko į vakarus.13, 14 Ir A. Šliaupa pažymėjo prieškvarterinį įrėžį-slėnį, jungiantį 
pietinės krypties upių slėnius.15

Iš viso priešledynmečio slėnių įrėžiai, jų plotis, erdvumas, daugely vie-
tų neprimena upių slėnių. Jų užkonservavimas ledyno nuogulomis yra atviras 
klausimynas. Priskaičiuotume iki dešimties aiškinimų ir modelių. Svarbesnėmis 
hipotezėmis laikytinos: tarpuslėniuose išlūstinti kreidos sluoksniai ledyno liežu-
viams įslenkant; tektoninių blokų nu-
lemtas upių tinklas neogene ir tarp-
ledynmečiais (autoriaus paliečiamas 
apybraižoje); esminis neogeno upyno 
palikimas (autoriaus toleruojamas). 

6 pav. Pokvarterinio paviršiaus pakopų ir prekvartero sluoksnių litologinės sudėties palyginimo 
schema: 1 – pakopų paviršiaus absoliutinis aukštis, 2 – pakopų šlaitas, 3 – kreidos-kainozojaus 
uolienos (kreida, mergelis, opoka, aleuritas, smėlis), 4 – apatinio triaso ir viršutinės juros 
molingos nuogulos, 5 – viršutinio permo karbonatinės uolienos, 6 – viršutinio devono 
karbonatinės ir molingos karbonatinės uolienos, 7 – viršutinio–vidurinio devono (Šventosios 
svita ir Upninkų serija) smėlingos uolienos, 8 – vidurinio devono (Narvos svita) karbonatinės ir 
molingos karbonatinės uolienos, 9 – neogeno aleuritinių-smėlingų nuogulų sporadinio paplitimo 
arealas (Šliaupa A. Ten pat, p. 46–57)

13 Paškevičius J. Baltijos respublikų geologija, Vilnius, 
1994.

14 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2, 
Vilnius, 1965.

15 Šliaupa A. The sub-Quaternary relief of Lithuania 
and of adjacent territories, Litosfera, 1, Vilnius, 1997.
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A. Šliaupa savo rekonstrukcijose griežčiau atskyrė senslėnius nuo bendrojo pa-
viršiaus, ikikvarterinių plynaukščių. Tas paviršius įgavo gana pakopėtą pavidalą. 
Jis gali būti priklausomas nuo jūrinių nuogulų atsparumo ardymui. Didžiulis 
Kazlų Rūdos smėlynas ir dar didesnė Šešupės lyguma yra tos ikikvarterinės 
beveik visiškos lygumos bazėje. Jos aukštis 10–20 m virš dabartinio jūros lygio. 
Ją kerta Proneries, Prošventosios, Pronevėžio senslėniai su pietlinkio Pronemunio 
magistrale (6 pav.). Labai svarbi yra A. Šliaupos konstatuota platumine kryp-
timi pro Sintautus einanti giluminė pakopa, atskirianti plačią rytinę Užnemunės 
lygumą nuo vakaruose glūdinčio Šešupės vidurupio proslėnio ir į vakarus toli 
nutįstančios Šilėnų–Įsručio prekvarterinės lygumos, kuri staigokai pažemėja iki 
15–20 m NN. Toks reljefo pakopų geologinis rezonansas su šiuolaikiniu reljefu 
negali nestebinti.

A. Šliaupos žemėlapis ir bendroji prekvartero palaidoto paviršiaus koncepcija 
bendrais bruožais sutampa su kiek ankstesniu O. Kondratienės ir V. Vonsavičiaus 
modeliu16, kurį A. Šliaupa smarkiai detalizavo ir išryškino pakopų dominavimą 
(ypač knygoje „Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai“, 2004). Vis tiktai gene-
zinė jo pakopų pusė slepia daug neaiškumų. Apybraižos autorius eskaloparadigmą 
laiko viena perspektyviausių metodinių sistemų geologijoje. Beveik pusę amžiaus 
ji sulaukdavo nepagrįsto priešininkų puolimo. A. Basalyko prieledyninių baseinų 
žemėjimo sistema daugelio Lietuvos lygumos problemų galutinai nepaaiškina.17

Kvartero sluoksnynas ir 
menama lygumų daryba
Kvartero ledynmečių palikta nuo-

sėdų danga iki XX a. pabaigos buvo 
skirstoma į tris dalis, nors apledėjimų 

7 pav. Prekvartero 
palaidotas paviršius 
(O. Kondratienė, 
V. Vonsavičius, 1994)

16 Kondratienė O., Vonsavičius V. Kvarteras, 
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.

17 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2, 
Vilnius, 1965; Basalykas A. Lietuvos geomor-
fologinis žemėlapis, Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 
1981.
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8 pav. Kvartero (ledynmečio nuogulų) profiliai per Užnemunės lygumą (V. Vonsavičius, 1973). 
Indeksų reikšmes žr. 9 pav.

būta 5 ar 6: ankstyvojo ledynmečio (Q1, QI), viduriniojo (Q2, QII) ir vėlyvojo (Q3, QIII). 
Indeksuojamos ir vėlyvojo ledynmečio stadijos: kr – ankstyvoji, ak – vidurinioji, 
bl – vėlyvoji. Pagal naująją europinę schemą Q1 ledynai Lietuvos teritorijos nepasie-
kė, o paskutiniojo (Nemuno–Vyslos–Valdajaus–Viurmo) ledynmečio padaliniai liko 
trys. Ankstyvasis, apatinis, apima ledyno poslinkius iki Suomijos ir praretėjusius 
miškus (beržynus ir pušynus) Pietvakarių Lietuvoje. Vidurinio, Nemuno–Vyslos, 
ledynmečio ledynas jau pasiekė Latvijos teritoriją, o mūsų Lietuvoje paplito tik 
tundra ir arktinė stepė (prieš 70–25 tūkst. metų). Vėlyvasis Nemunas–Vysla buvo 
trumpiausias, bet šalčiausias  laikotarpis, kai ledynas pasiekė ir Sūduvos aukštumas 
(prieš 25–12 tūkst. metų). Augalija galėjo išlikti tik priebėgų biotopuose ir po ledu.

Modifikuodami J. Mangerudo stratigrafinę sistemą, J. Satkūnas ir O. Kond-
ratienė apatiniame Nemune išskyrė Nemuno Ia ir Nemuno Ib ledyno poslinkius, 
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tarp jų – Jonionių I ir Jonionių 2 klimato pašiltėjimus.18 Viduriniajame Nemune 
būta jau  bent 5 ledyno antslinkių ir 5 pašiltėjimų (Jonionys 3 – Mickūnai 4). 
Paskutinis šaltmetis pavadintas Nemunas 3; jo pabaigoje dar sekė biolingo ir 
aleriodo interstadijalai. Tokių nuoseklių stratigrafijos modifikavimų šviesoje senoji 
V. Vonsavičiaus ir P. Vaitiekūno medžiaga, jų pabrėžti profiliai nepraranda vertės. 
Jų sluoksnių indeksacija padeda identifikuoti sudėtingą vėlyvojo ledynmečio sluoks-
nyną (8, 9 ir 10 pav.).19, 20 Svarbiausi kvartero kompleksai, jų struktūrinės, fizinės 
ir esminės cheminės kaitos savybės detaliai išnagrinėti V. Baltrūno darbų cikle.21

P. Vaitiekūno interpretaciniame profilyje ir Dzūkų aukštumų stuomenį, ir 
Užnemunės lygumos kvartero storymę sudaro viduriniojo ir viršutiniojo pleisto-
ceno (Q2, Q3) moreninės nuogulos ir jas perklojantys fliuvioglacialiniai smėliai ir 
žvyrai. Kvartero asla pasitarnavo daugiausia viršutinės kreidos mergeliai, klintys ir 
moliai, tiktai tarp Marijampolės ir Simno išliko paleogeno dangtis (9 pav.). Pagal 
V. Vonsavičių, Kalvarijos ir Bartininkų kalvarų (vienodos genezės kalvų grupių) 
pagrindas paliktas vėlyvajame ledynmetyje, tiktai pačią apačią sudaro viduriniojo 
pleistoceno sluoksniai. Vien Šešupės žemumoje jis randa ankstyvojo pleistoceno 
sluoksnių (8 pav.). Šis tyrinėtojas eilinio ledynmečio pradžiai teikė svarbų limnogla-
cialo formavimo vaidmenį. Šiauriau šių 
milžiniškų profilyje pažymėtų molynų 
V. Vonsavičius rekonstravo didžiulius 
Šešupės vidurupio fliuvioglacialinius 
smėlynus. Taigi Šešupės grabeno ir pa-
veldėto likslėnio vaidmuo buvo didžiu-
lis. Ežerinis ir upinis etapai panašiose 
vietovėse kartojosi ir prieš paskutinį 
ledyno antslinkį, gal prieš 45–25 tūkst. 
metų. Su tuo limnoglacialu galėjo sie-

9 pav. Kvartero dangos kaita aukštumoje ir lygumose (P. Vaitiekūnas, 1981)
Indeksacija: g I dn – pirmojo ledynmečio (Dainavos, Okos) morena, g II žm – antrojo, 
viduriniojo ledynmečio (Žemaičių, Dnepro) morena, g II md – viduriniojo ledynmečio 
(Medininkų, Maskvos) morena, g III gr – trečiojo, vėlyvojo ledynmečio (Nemuno–Grūdos, 
Bologojės, Brandenburgo) morena, g III ak – vėlyvojo ledynmečio (Nemuno–Aukštaičių, Vepsų, 
Pomeranijos) morena, gt III ak – vėlyvojo ledynmečio (Nemuno–Aukštaičių) kraštinių darinių 
morena, lg III ak – Nemuno apledėjimo limnoglacialiniai dariniai

18 Satkūnas J., Kondratienė O. Quaternary strati-
graphic scheme of Lithuania for National geological 
mapping. International Union for Quaternary research: 
XV International Congress, Berlin, 1995, abstracts, 
Bona, Terra Nostra, no 2.

19 Вонсавичюс В. Строение четвертичной толшщи, 
Строение и рельеф Жемайтской возвышенности, 
Вильнюс, 1979.

20 Vaitiekūnas P. Kvartero nuogulos, Lietuvos TSR 
atlasas, Maskva, 1981.

21 Baltrūnas V. Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija, 
Vilnius, 1995.
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tis ir Peršekės baseino molynai, kurių datavimas parodė apie 45 tūkst. metų 
senumą (8 pav.).22

Naujai autoriaus sudarytieji geologiniai pjūviai per Šešupės lygumą ir Sin-
tautų apylinkę (10–15 pav.) paryškina lygumos sandaros dėsningumą: po 30–40 m 
ledynmečių danga barkšančios viršutinės kreidos periodo klintinius ir mergelinius 
stuomengūbrius ir jų tarpan įsigilinusius proslėnius, užpildytus kvartero laikų 
moreninio priemolio ir žvyro bei smėlio prosluoksnių.

Platuminiame Janukiškių–Prūselių profilyje, einančiame per Sintautų rytinę 
apylinkę (11 pav.), į akis krenta nedidelis lygumos pakopėtumas (5–6 m). Tačiau 
svarbiausia lygumos savybė – litologinis nevienodumas, neplonų molynų, smėlynų 
arealus įvairinantys žvyrynai ir priemolynai. Apie Janukiškius ir Žvirgždaičius 
sluoksniai rodo permanentišką žvyro nuogulų apnešimą, tuo tarpu tarp Nenupio 
ir Pentos beveik ištisai paliktas moreninis priemolis, vietomis ir gana lengvas. 
Priemolio sedimentacijai priklauso ir 
Kermuš¸nų pakiluma ryčiau Šakių. 
Molynų klodai turi 6–8 km ilgio tįsą ir 
5–8 m storį (Tupíkų, Veršiÿ ir Prūsìlių 
molynai). Įdomus arealas tarp Pentõs 

22 Gaigalas A., Dvareckas V., Kazakauskas V. 
Prieledyninių ežerų drenažinių lygių nuosėdų ryšys 
su atsitraukiančio ledyno recesijomis, Gamtos bei 
visuomenės geografinis pažinimas bei krašto tvarkymas, 
Vilnius, 2001.

10 pav. Kvartero 
didžiojo profilio 
ir Užnemunės 
lygumos vietinių 
profilių vietos
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11 pav. Platuminis kvartero dangos profilis A–B per Užnemunės lygumą (sudarė R. Kunskas)

ir Siesartiìs. Čia po lengvu 2–3 m storio priemoliu palaidotas solidus, 4–5 m 
storio molio klodas. Į šiaurę, Siesarties link, priemolis keičiasi į priesmėlį ir smėlį.

Moreninio priemolio užpildyti mergelio ir klinčių tarpugūbriai viduriniajame 
ir vėlyvajame ledynmečiais pleistocene patyrė gana dažną nuosėdų kaitą. Prie-
molį gana dažnai perklodavo žvyringi smėliai tiek Novos–Pentos vietovėse, tiek 
ir Siesarties tarpugūbryje. Valiulių–Kermušėnų vietovėje galima priskaičiuoti bent 
13 moreninio priemolio ir smėlio-žvyro kaitos periodų. Atrodo, kad paskutiniojo 
ledynmečio pradžioje čia buvo įsivyravusi rami molio sedimentacija, o ją pakeitė 
priesmėlis su trumpais žvyro antplūdžiais (Oríjos slėnis, Prūsìlių vietovė). 

Turčinÿ–Bliuvíškių ilguminiame profilyje per Sintautų apylinkę (12 pav.) 
lygumos paviršiaus sąskaida ne menkesnė negu ankstesniajame profilyje. Molio 
klodai čia dar storesni (8–12 m), tačiau paviršiuje jie pridengti ar paįvairinti 
priesmėlio ir lengvo priemolio. Tik už Pentos, apie Griškabūdį ir Bliuviškius, 
pereina į moreninį priemolį. Nóvos–Pentos arealas įdomus savo lokaline struktūra: 
60 m gylyje kreidos periodo klintinio stuomengūbrio kraštas buvo paskutiniojo 
ledynmečio pradžios lokalinio limnoglacialo vieta. Viduriniajame ir vėlyvajame 
ledynmečiais būta dažnos moreninės ir smėlinės sedimentacijos kaitos.

Profilis kerta gilų ir platų paveldėtą Nopaičio slėnį, turintį daugiau 10 m 
organinių dumblų ir durpių klodą. Slėnio dugnas tarsi siejasi su žvyro bei smėlio 
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sluoksnynu, kuris galėjo būti ir tarpstadijinis, ir tarpledynmetinis. Antrasis vari-
antas tikresnis. Pentos slėnių vietovėje apie Veršiùs vėl įžiūrimas permainingos 
sedimentacijos arealas.

Kitas ilguminis profilis (13 pav.) tarp Panovių ir Valiulių parodo kiek didesnį 
lygumos žemėjimą tarp Šakių ir Šešupės slėnio, nušviečia Aukspirtų slėnių geo-
loginį pagrindą. Ledynmečio danga čia tiktai 40–50 m storio, o kreidos sluoksnių 
gūbriai barkšo net 15 m virš jūros lygio. Įdomu, kad ledyno vandenų apsemtas 
vienas mergelio gūbrys ties Šakiais buvo skalaujamas ir perklostomas į iš kreidos 
sluoksnių ledynmečio formuotą molį. Manoma, kad ir ties Šešupe prie Panovių 
toks pat padirbinys slūgso. Panovių vietovė turi neprastą geologiją: negilūs kreidos 
sluoksniai su mineraliniais vandenimis, Šešupės, Novos ir Aukspirtos santakose 
glūdi priesmėlio ir smėlio storymė, požeminio vandens talpykla, o viršuje 5–7 m 
storio molynas, vos tepridengtas smėlio. 

Ties Naudžių ir Vaitiekupių nuolyduma moreninė pakopa pridengta žvyrin-
go smėlio, o už Vaitiìkupių plyti jau 10–12 m aukščiau esantis molynas abipus 
Siesarties. Panovių žemos pakopos molynai, ypač įdomūs savo menama ingresine 
kilme, tarsi Šešupės paveldėtojo slėnio paslauga ledyno liežuviui iš šiaurės. 

Šilgalių–Švendriškių geologinis profilis tarp Šešupės ir Nemuno slėnių (14 pav.) 
paryškina keletą lygumos bruožų: iš neogeno paveldėtus senslėnius (sąlyginai 
vadintinus likslėniais) ir 45 m NN lygio Šilgalių–Gotlybiškių molyną palygina su 

12 pav. Ilguminis 
kvartero dangos 
profilis C–D per 
Sintautų apylinkę 
(R. Kunskas)
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10 m žemesniu Panovių lokaliniu molynu (35 m NN). Kreidos stuomengūbris čia 
pasilikęs net 20 m NN aukštyje. Jis tūno apie 4–5 km nuo šiuolaikinės Šešupės 
slėnio, o upė šioje vietovėje pasinaudojo giliu, daugiau kaip 50 m gylio, neogeniniu 
įrėžiu. Upės slėnio reliktai rodo Merkinės tarpledynmetyje upę tekėjus panašioje 
vietoje. 3–4 m žvyro kompleksas 15 m NN lygyje sietinas su viduriniojo pleistoceno 
pabaiga. Šilgalių molynas susiklostęs ant 5–7 m storio smėlio ir žvyro sluoksnyno. 
Tuo jis primena Šešupės žemupio fliuvioglacialų ir limnoglacialų periodišką kaitą. 
Kiek nuoseklesnis yra molio ir priesmėlio facijų perėjimas Aukštosios–Gotlybiškių 
molyne prie Siesarties.

Platuminis geologinis profilis Užsieniai–Pasnietalys (15 pav.) geriau atskleidžia 
Sintautų giluminę struktūrą dideliame 10 km pločio kvartero tarpugūbriniame 
proslėnyje, kur nuogulos storesnės kaip 90 m. Sąlyginai išskiriami bent dviejų 
ledynmečių kompleksai. Kiekvieno ledynmečio pabaigoje (?) buvo limnoglacia-
liniai periodai, palikę 8–12 m storio molio klodus. Su viduriniuoju ledynmečiu 
Šešupės–Novos vietovėje susijusios smulkaus smėlio storymės, menamo atvirojo 
limnoglacialo padarinys. Gali būti, kad čia ežeras egzistavo ir tarpledynmetyje. 

13 pav. Ilguminis 
kvartero dangos 
profilis E–F per 
Šakius (R. Kunskas)
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14 pav. Kvartero profilis per pašešupį ir panemunę G–H (R. Kunskas)

15 pav. Platuminis kvartero profilis per Sintautų, Šakių apylinkes ir panemunę I–J 
(R. Kunskas)
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Ežerinės lygumos
Užnemunės lygumos svarbiausi kūrimo etapai prasideda nuo vadinamosios 

Pietų Lietuvos fazės ledyno suaktyvėjimo. Ledyno plaštakos pajudėta beveik iš 
vakarų. Pietinė jos atšaka nuslinko į Lynos baseiną, rytinė užgožė Nemuno že-
mupio ir Šešupės lygumas. Plaštakos ledoskyra ėjo per Vištyčio ežerą.23

Ledyno tirpimas paliko didokus Prienų zandrus, tačiau prieledyninių ežerų, 
tokių kaip Simno–Balbieriškio, palikusių kranto žymes maždaug apie 120 m lygį, 
veikla ir sedimentacijos režimas dar glūdi migloje. Kiek panašus, tik mažesnis 
lokalinis ledyninis ežeras buvo Angerupės ir Galdupės aukštupiuose. Nuo tų 
laikų ligi šiol limnoglacialinėje lygumoje, Darkiemio apylinkėse išliko milžiniškos 
užsikonservavę Angerupės kilpos, davę ir upei pavadinimą (ange, anger prū-
sų k. angis, angies). Darkiemio ir Punios–Birštono upių išvingiuoto limnoglacialo 
analogija grąžina į lemtingos upyno kovos dėl tirpsmo vandenų nutekėjimo, 
srautų svyravimo pietų–šiaurės–pietų–šiaurės paskui klimato svyravimą ir ledyno 
būsenos kaitą.

Ledynas, jo plaštakos, vėliau susiskaidžiusios į liežuvius, tirpo sudėtingai, 
vyko dažni postoviai, tuo tarpu prieledyniniai ir polediniai ežerai dėl daugiamečio 
įšalo išliko labai ilgus periodus, juose vyko sedimentacija. Aukštumų papėdėse ir 
plynaukštėse menkas ledyno storis jį darydavo mažai veiksmingą, tačiau dažni 
ingresiniai ledo liežuviai išlaikė smėlio bei žvyro ir ežerinio priemolio, priesmėlio 
ir molio periodiškos kaitos potenciją. 
Taigi zandro ir ežerinių nuogulų pa-
kaitinė akumuliacija būdinga didesniems 
Lietuvos upių slėniams, pradedant Ne-

16 pav. Vėlyvojo ledynmečio Nemuno–Vyslos stratigrafijos ir paleogeografijos lentelė (Mangerud, 
1992; Satkūnas, Kondratienė, 1995)

23 Вайтекунас П.  Краевые ледниковые образования 
и закономерности дегляциации территории Ка
ли нинградской области, Краевые образования ма
териковых оледенений, Москва, 1972.
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rimi Rytų Lietuvoje ir baigiant Šešupe Pietvakarių Lietuvoje. Dubumose, lygumose 
ledyno liežuviai buvo vientisesni, kartais ir aktyvesni, tiktai dėl jų storio tyrinėtojai 
sutarimo nepasiekė.

Klimato pašaltėjimo, vadinamosios Vidurio Lietuvos stadijos metu Baltijos 
pietvakariniame regione susikūrė naujos stambios ledyno plaštakos, Kuršių ir Gdansko 
ledo srovės. Kuršiškoji atslinko iki Vidurio Lietuvos, ties Vilkija ir Kaunu susidūrė 
su šiaurine Nevėžio plaštaka. Iki šiol galutinai neatsakytas klausimas yra Nemu-
no žemupio plaštakos ir Nevėžio plaštakos sąveikos ir nesinchroniška jų veikla. 
Nemuno plaštakos labilumas, etapiškumas, netgi pulsuojantis režimas daugiau 
patvirtintas. Daugelis glaciomorfologų buvo įpratę rašyti, kad Nemuno žemupio 
plaštaka ilgam stabilizavosi, bent kelis šimtmečius. Dar daug buvo rašoma, kad 
tą plaštakos stagnaciją panaudojo ežerų sedimentacija. Iš tikrųjų didžiulė įdauba, 
kur dabar Nemuno ir Šešupės žemupiai, Jūros ir Mituvos baseinai, buvo užsklęsta 
iš vakarų. Plastingas ledynas virto ežeru. Šiek tiek žemesnis ledyninis baseinas 
susidarė pietinėje Prūsijoje (Kaliningrado srities dalyje) (17 pav.). Matyti, nevien-
kartinis buvo šiauresniojo, Nemuno žemupio baseino nuotėkis Įsručio senslėniu į 
pietvakarius, kurį kontroliavo įsirėžęs drenažo senslėnis tarp Šešupės žemupio ir 
Įsručio, dabar visai užpelkėjusi upynų takoskyra. Labai svarbus ledynežerių pul-
sacijos paliudijimas: drenažinio senslėnio šlaitų raguvos, ypač raguvų šlaitai, vietomis 
padengti molio sluoksnio. Tiesiog ežerų drenažo, po to sekusio šalto periglacialinio 
periodo ir naujojo limnoglacialinio aptvindymo ir molio sedimentacijos ekspozicija. 
Mažai žinomas, mažai lankomas gamtos muziejus. 

Dar vienas paleogeografiškai įdomus faktas – Nemuno vagos keli rieduliniai 
bei gargždiniai grindiniai. Atrodo, Vidurio Lietuvos stadijos metu ne vieną kartą 
vadinamieji ingresiniai ledyno liežuviai buvo įsibrovę į Nemuno žemupio slėnį.

17 pav. Pietvakarių Lietuvos ir Kaliningrado srities ledyno pakraštinių darinių, limnoglacialinių 
ir smėlinių lygumų žemėlapis (P. Vaitiekūnas, 1972, su nedideliais autoriaus papildymais)



20

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 05.

Oficialiai priimtoje paleogeografinėje Nemuno žemupio schemoje A. Basalyko 
ir P. Vaitiekūno pripažinti 80 m, 50–60 m ir 40 m lygumą kūrę prieledyninio 
baseino lygiai nebūtinai turėjo būti nuosekliai žemėjantys.24 Atsiranda argumentų, 
paremiančių pulsacinį tų didžiųjų baseinų charakterį. Panemunio laikinosios deltos 
ties Kaunu ir Jurbarku buvo kuriamos etapais, kartais sąnašaudavo į kylančias 
ledynmares, o kartais ant neištirpusio daugiamečio ledo paviršiaus.

Nemuno žemupio ledyno liežuvis, traukdamasis į vakarus, buvo sustojęs 
ne kartą, kai paliko Sudãrgo gūbrį. Sustojimai reiškė šalto drėgno klimato pe-
riodus, tačiau būta daugybės trumpų panašių periodų, kai ledynas pulsuodavo, 
nedaug pajudėdavo į rytus ar pietryčius. Jo sustojimo metu būdavo keliolikos 
metų (retai ilgiau negu 22–28 metai) šalto sauso klimato sąlygos su jam būdin-
gais periglacialiniais procesais (solifliukciniu atotirpio šliaužimu, intensyvia griovų 
daryba). Periglacialiniai trumpi laikotarpiai labai būdingi didžiųjų upių slėniams, 
ypač raiškios to laikotarpio raguvos susidarė Nemuno aukštutinėse terasose tarp 
Nevėžio ir Mituvos.

Sudargo pusiau zandro paslėptas moreninis gūbrys, be savo mįslingumo, yra 
tarsi priekaištas „organizuoto ledyno pasitraukimo“ koncepcijos šalininkams. Juk 
Sudargo moreninės kalvos, jas palaidoję smėlynai ir ryčiau slūgsantys molynai yra 
gana skirtingo amžiaus. Panašiai yra ir su Nemuno deltoje palaidotu moreniniu 
gūbriu ties Kaukiemiu (Jasnoje), Šilininkais ir Leitgiriais.25

Pagal didžiųjų prieledyninių baseinų hipotezę didžiuliai tirpsmo vandenų 
kiekiai susitvenkė tik ledynmečio pa-
baigoje, ledynui traukiantis. Panašius 
didžiojo limnoglacialo modelius Lie-
tuvoje kūrė V. Mikaila26, A. Garunkš-
tis27, A. Basalykas28, palaikė daugybė 
geografų ir geologų. A. Basalykas la-
bai svarbiomis laikė 125–130 m lygio 
ledynines marias. Vėlyvosios ledyno 
plaštakos liudytojai vėliau yra buvę 
105–100 m lygio vadinami krantiniai 
dariniai, siejami su Sudargo galinių 
morenų likučiais, vėlesni 80 m lygio 
krantai – su Vilkyškių kalvagūbrio le-
dyno plaštakos stovėsena.29 Tada be-
veik visą Užnemunės lygumą turėjusios 
semti marios, o Neries ir Nevėžio žiotys 
bei Nemuno vidurupis skleidė smėlį 
milžiniškoje pakaunės ir Kazlų Rūdos 
vietovių erdvėje. Dar nustatyti 60–65 m 
lygio ledynmarių krantai, siejami su le-
dyno plaštakos Pagėgių postoviu. Kazlų 
Rūdos lygumoje ledynmarės virto smėli-
ne delta, kiek žemesnė vakarinė Šešupės 
lyguma klostė priemolynus ir molynus.

24 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2, 
Vilnius, 1965, p. 236–240.

25 Kunskas R. Kuršių marių fizinė geografinė apž-
valga ir paleogeografinė raida, Kuršių marios, 1, 
Vilnius, 1978.

26 Mikaila V. Stambesniųjų Pietų ir Vidurio Lietuvos 
TSR limnoglacialinių baseinų išplitimo, struktūros 
ir kilmės klausimu, Lietuvos TSR MA Darbai, 
ser. B, 4, 1957; Mikaila V. Lietuvos stambesniųjų 
limnoglacialinių baseinų nuosėdos ir jų ryšiai su 
paskutiniuoju ledynu, Lietuvos TSR MA Geologijos 
ir geografijos in-to moksliniai pranešimai, 7, 1958; 
Mika i l a V . Lietuvos TSR pietryčių molynų 
klausimu, Geografinis metraštis, t. 3, 1960; Mi -
kaila V. Limnoglacialinių baseinų ir juostuotųjų 
darinių formavimosi klausimu, Lietuvos TSR MA 
Geologijos ir geografijos in-to moksliniai pranešimai, 
XIV, I, 1962; Микайла В. Структура и текстура 
ленточных образований приледниковых озер и их 
связь с отступающим ледником, История озер, 2, 
Вильнюс, 1970. 

27 Garunkštis A. Vidurio Lietuvos limnoglacialinio 
baseino krantinių darinių klausimu, Lietuvos TSR 
MA Darbai, ser. B, 3(26), 1961.

28 Basalykas A. Nemuno deltos žemuma (fizinio 
geografinio rajono apybraiža), Geografinis metraš-
tis, t. 4, Vilnius, 1961; Басаликас А. Проблемы 
изучения позднеледниковых озерных водоемов, 
История озер (Труды всесоюзн. симп.), II, Вильнюс, 
1970.

29 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2, 
Vilnius, 1965, p. 224–253.
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Tyrinėjant lygumas, pakraštinius gūbrius ir daugybę atsikūrusių ar naujų 
slėnių bei pelkių guolių, autoriui teko susidaryti kitokį limnoglacialo modelį. Teko 
pasigilinti į dažnas ledyninio klimato peripetijas.

Ledyno skydo augimą šiaurėje paprastai sąlygojo kritulių gausa pasižymintis 
periodas šaltmečio pabaigoje. Ledyno plaštakos slinkimą pristabdydavo naujas 
šaltmetis, mažai sniegingas, tačiau storinantis daugiametį pašalą, ledo dangą ant 
ežerų ir upių. Kitame etape, klimatui suminkštėjus, prieledyniniai ežerai būdavo 
užklojami nestoromis plastiško ledo plaštakomis bei liežuviais. Tai būdavo jau 
antskydiniai (sup raegidiniai) ledynai. Apatinė, trečioji, sedimentacinė erdvė būdavo 
ledyno ir skydo arba tik skydo dengiamas poledinis vanduo. Seklesni ar gilesni 
ežerai buvo palaikomi šarmingo vandens. Dvinariškumas ar dvizoniškumas tokiuo-
se ežeruose buvo įprastas. Nuosėdų klostymosi zonos buvo bent dvi: poledinių, 
vasarą nenutirpstančio storo skydinio ledo padengti ežerai, ir vasarą nuledėjantys 
tų ežerų pakraščiai. Pakraščio zonos dažniausia būdavo seklios, priklausydavo 
nuo svyruojančio vandens lygio, nuo klimatinės situacijos. Užnemunės lygumos 
atveju sedimentaciją modifikuodavo ir Nemuno vidurupio, Neries, Nevėžio ir 
Dubysos nešmenų režimas. Pratirpstančio sekležerio nuosėdos daugiausia buvo 
smėlis, rečiau aleuritas, tuo tarpu smulkesnės frakcijos, tarp jų molinės, koloidinės 
apskritai, sudarė poledinio ežero suspensiją (drumzles) ir nuosėdas. Daug subark-
tinio klimato šimtmečių (galbūt Viduriniojo Nemuno ledynmečio laiku) molis ir 
ežerinis priemolis klostėsi polediniuose ežeruose.30 Dar trūksta duomenų teigti, 
jog tai buvo ledyno liežuvio pridengtas Užnemunės lygumos ežeras, vienalaikis 
su ryčiau buvusiu Balbieriškio ir Simno polediniu ežeru (16, 17 pav.). Balbieriškio 
ežero molio klodai plyti bent 30 m aukščiau už Šakių. Teoriškai jie galėjo būti 
ankstesni. Facijinis limnoglacialo dvilypumas išryškėja įvairaus dydžio ledynmečio 
ežeruose, ir lokaliuose, įterptuose į aukštumas, ir upių slėniais pasinaudojusių 
ledynų, vadinamų ingresinių, nuosėdose.

Molio ir aleurito kloduose gana dažnai išryškėja smulkus sluoksniuotumas, di-
ataktiškumas, sudarantis metų sezonų sluoksnelių įspūdį. Tą reiškinį įprasta vadinti 
varvomis. Pagal naująjį autoriaus modelį sluoksniuotumui susidaryti hidrodinami-
niai (vandens judėjimo) reiškiniai polediniame ežere nebuvo pirmaeiliai. Čia buvo 
lemiantys hidrocheminiai reiškiniai. Koloidinės molio dalelės turi fenomenalių energijos 
taupymo savybių. Žinome, kad didžiąją dalį gamtos procesų diriguoja energijos 
taupymas. Termodinaminės energijos nuostoliai, arba entropija, mažinami koaguliacijos 
procese. Taip susidaro sedimentacinė pusiausvyra. Išlaisvintoji energija šilumos pavidalu 
ir leido polediniams ežerams išsilaikyti. Molio sluoksnyne pagrindiniai koaguliantai 
būna karbonatinės konkrecijos, dirvožemininkų vadinami pūpsniai. Žinoma, visa kekė 
klausimų slypi ir hidrologinio, ir hidrocheminio barjero tarp poledinio ir priekrantinio, 
litoralinio ežero modeliavime, ir poledinio ežero vandens apykaitoje. Tačiau turime 
nepamiršti, kad ledyno plaštakų ekspansijos metu glacitektoninės jėgos labai suakty-
vino giluminių vandenų, taip pat ir mineralinių, prietaką į poledinius ežerus. Šešupės 
lygumos atveju vienas iš molynų karbonatų šaltinių galėjo būti negiliai, kreidos mer-
gelių ir smėlių stuomengūbriuose sly-
pintys hidrokarbonatai, vietomis išsilieję 
į kvartero smėlio bei žvyro sluoksnius. 

30 Kunskas R. Ežerų ir pelkių geosistemų raida, Vilnius, 
2005, p. 118–122.
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Hidrocheminiai požeminės apy-
kaitos ryšių argumentai aptinkami 
palaidotų slėnių vietose, apie kuriuos 
kalba bus kiek vėliau. Norisi paminėti 
tik  didelės koncentracijos karbonati-
nio vandens vietas, gręžiniuose aptiktas 
ties kreidos sluoksnių paviršiumi ir 
kiek aukščiau. 400–600 mg/l koncent-
racijos hidrokarbonatų aptikta šiuose 
gręžiniuose: Barzdÿ, Bliùviškių, Dabítų, 
Daugirdíškių, Gõtlybiškių, Gùdlaukio, 
Jotýškių, Kaimìlių, Kia÷lupių, Kisie-
lių, Kudírkos Na÷miesčio, Liepaló-
tų, Miknãičių, Mišùrkės, Naudžiÿ, 
Naujokãičių, Panóvių, Piesčiÿ, Prūsìlių, 
Sintautÿ, Šakiÿ, Šilgaliÿ, Turčinÿ, 
Ùžpjaunių, Valåkbūdžio, Voveriÿ, 
Žyg¸nų ir Žvirgždãičių. Druskinio pa-
vidalo chloro (100–500 mg/l) konsta-
tuota Bliuviškių, Kermuš¸nų, Kiduliÿ, 
Kirkilÿ, Kudirkos Naumiesčio, Panóvių, 
Påvingrupių, Plyniÿ ir Veršiÿ gręžiniuo-
se. Kudirkos Naumiesčio vietovė, mūsų 
identifikuota kaip tektoninių lūžių san-
kirta ir palaidoto senslėnio vieta, kaip 
ir kitos geologiškai komplikuotos vie-
tovės, išsiskiria dideliu Ca, Mg, Na, K 
kationų kiekiu požeminiame vandenyje.

Ledyno plaštakos skirtingų kli-
matinių etapų diagraminius modelius galime matyti 18 pav. Ledyno suaktyvėjimo 
stadijoje išlikusio poledinio ežero situaciją rodo 19 pav. 

Išlyginta iš pirmo žvilgsnio, nuosekliai į vakarus žemėjanti limnoglacialinė 
lyguma plačioje užnemunėje, nuo smėlinio kopyno iki Šešupės nukrenta tik apie 
10 m (nuo 50 iki 40 m NN) ir atrodo kaip limnoglacialinio išlyginimo fenomenas 
(17 pav.). Daugiau įsigilinę į kvartero sluoksnių ir paties paviršiaus įvairovę, 
priemolio, priesmėlio, smėlio bei žvyro ir staiga – molio kaitą net toje pačioje 
Sintautų kraštovėje (11–15 pav.), atsakymo ieškome jau detalesnio sedimentacijos 
mechanizmo veikimo modelyje (18, 19 pav.). Prisimindami kai kurių šiuolaikinių 
staigesnių pavasarių vandens srautų darbą ežero pakraštyje, lengviau galime 
įsivaizduoti ir prieledyninių (periglacialinių) vietovių procesus staigaus atšilimo 
ir ledyno tirpimo atveju, ir nedidelio naujo ledyno antslinkio ant daugiamečio 
ledo skydo padarinius. Poledinių suspensinės kilmės molių, aleuritų ir priemolių 
padengimas antlediniu kiek žvyringu smėlingu priemoliu ir smėliu yra bent dviejų 
etapų rezultatas: sluoksniai prieš skydui sutirpstant ir nešmenų užsiklojimas skydui 
sutirpus. 11–15 paveikslų profiliuose matomi vietovių aukščių ir litologiniai skir-

18 pav. Limnoglacialinio proceso skirtingų fazių 
kaita ledynmečio klimatui svyruojant (autoriaus 
blokdiagramos ir ledo skydo koncepcija)
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tumai tą iš dalies patvirtina. Jau minėtas Šilgalių ir Panovių molynų slūgsojimo 
aukščių skirtumas galėjo atsirasti dėl keliasluoksnio ledo skydo ties Panoviais. 
Smėliniai ruožai kai kuriuose paupiuose (Penta, Aukspirta) žymi viršutinio, nau-
jesnio ledyno vandens srautus (11, 13, 15 pav.).

Sluoksniuoto aleurito klodai aptinkami ir smėlinėje, vėjo paveiktoje lygumoje 
po kai kurių Novos ir Šilupės aukštupių pelkių klodais. Jie leidžia spėti ir ten 
laikinai tūnojusius, vasarą nesutirpusius ledo skydus, po kuriais jau galėjo vyrauti 
negilių ežerėlių koaguliacijos ir sedimentacinės pusiausvyros kaita, o ne bangų 
skalaujamo smėlio ir aleurito nuosėdų kaita (20 pav.). Kazlų Rūdos smėlingosios 
lygumos kopos yra sudėtingos, nevienalaikės, vėjo supustytos įvairiais periodais. 
Apie tą lygumą, jos kontaktą su Šešupės moline lyguma medžiaga jau kitoje 
apybraižoje (trumpai buvo rašyta ir straipsnyje).31 

Geneziškai Užnemunės lygumai labai artima Kãršuvos lyguma, to paties lygio 
ir laikotarpio limnoglacialas, yra tirta ir molio paieškininkų, ir geologų–stratigrafijos 
tyrėjų. Svarbus yra, tačiau gana problemiškas, klausimų kekę tęsiantis Tauragės 
molio karjero pjūvis ir jo radiokarboniniu metodu datuota vidurinioji dalis, limnogla-
cialinis priemolis, ir apatinė varvinė dalis. Joje karbonatai pasiekia 25% koncentraciją 
(21 pav.). A. Gaigalo, V. Dvarecko ir V. Kazakausko straipsnyje32 molynas siejamas 
su paskutiniojo ledyno deglaciacijos stadijomis nepaisant radiokarboninio datavimo 
45 000 metų. Šios apybraižos autoriaus nuomone, molynas darėsi Viduriniojo Ne-
muno ledynmetyje. Apatinė klodų da-
lis formavosi arba nemoreningo ledyno 
pridengtoje moreninėje lygumoje, arba 
po storu daugiamečio ledo skydu. Va-
dinamieji „vasaros ir žiemos sluoksneliai“ 
gali būti paprasčiausi 11 metų klimati-

19 pav. Poledinio 
ežero kranto 
situacijos profilis 
pagal autoriaus 
koncepciją

20 pav. Vėjo 
pustomos ledyninės 
paežerės palikti 
sluoksniai (R. Kunsko 
koncepcija)

31 Kunskas R. Kazlų Rūdos smėlynų kraštovės 
kilmė ir sandara, Gamta, 1, 2006, p. 108–128.

32 Gaigalas A., Dvareckas V., Kazakauskas V. 
Prieledyninių ežerų drenažinių lygių ir nuosėdų 
ryšys su atsitraukiančio ledyno recesijomis, Gamtos 
bei visuomenės geografinis pažinimas ir krašto tvarky-
mas, Vilnius, 2001.
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nio ciklo sluoksneliai. Ežerinis priemolis 
viršuje gali būti vasarą nutirpusio ledo 
ežero sedimentacija. Detalizuoto apa-
tinio molio sluoksnio granulometrija 
ir didžiulis šarmingumas byloja apie 
nepriklausomybę nuo ledyno tirpsmo 
vandenų (21 pav.).

Upių slėniai
Palaidotų neigiamų reljefo formų 

tipologijos ir indikacijos ligi šiol nėra. 
Daugelis tyrinėtojų pasitenkina bendru 
paleoįrėžių, paleoslėnių ir senųjų slėnių 
terminais, dažnai juos suversdami į 
vieną sąvoką. Ji apima ir tarpledyn-
mečių upyno slėnius, ir ilgųjų ežerų – 
rinų – dubenis, ir ledynmečio palaidotas 
glaciokarstines įdaubas, ir atslenkančio le-
dyno liežuvių įsiveržimus į upių slėnius 
ir rinas, vadinamus ingresinius ledynus 
ir ledo liežuvius. Blogiausia, kad viso-
je Rytų Europoje nenustatyti neogeno 
upių slėnių ir jų tarpuslėnių išlyginimo 
pirmaisiais ledynmečiais  kriterijai. Le-
dyno ardymo (egzaracijos) tyrimuose 
labai svarbūs geologiniai šoninės dina-
mikos faktai, vandeningųjų laikotarpių 
aliuvio akumuliacija. Nemažai geologų 
morfotipus (plačiaslėnius, palaidotuosius 
slėnius ir ledyno praplatintus slėnius) tie-
siog ignoruoja. Net į A. Šliaupos po-
kvarterinio reljefo pakopų jau anksčiau 
paminėtąją hipotezę (6 pav.) žiūrima 
įtariai. Tačiau ši rekonstrukcijų kryp-
tis metodiškai perspektyviausia. Ypač 
tektoninių lūžių zonų suaižytoje kraš-
tovėje, komplikuojančioje geologinių 
sluoksnių pasiskirstymą, įvykių mastą 
ir šoninės erozijos bei sedimentacijos 
tempą. Faktoriai buvo įvairūs: nuosė-
dų atsparumas ardymui, nuplovimui, 
atskirų periodų tektoninis aktyvumas, 
upyno konfigūracija, jo paveldimumas, 
hidrocheminis poveikis vėlesniems sluoksniams. A. Šliaupos nužymėtos didžiulės 
10–20 m NN Kauno lygumos pokvarterinis paviršius sudarytas iš triaso ir kreidos 

21 pav. A. Užnemunės ir Karšuvos lygumų 
limnoglacialiniai molynai, jų periferijoje ir iš 
dalies viršuje slūgsantys smėlynai, paveikti vėjo 
pūstymų. Skaičiai rodo didžiausią molio storį 
(V. Mikaila, 1962). B. Molio su priemoliu ir 
juostuotojo molio dvisluoksnis 6 m klodas 
Tauragės molyno karjere. Apatinė juostuotojo 
molio dalis analizuota chemiškai (A. Gaigalas, 
V. Dvareckas, V. Kazakauskas, 2001)



25

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 05.

sluoksnių.33 Šiaurės ir šiaurryčių kryp-
timi pakilus į 20–25 m aukščio pakopą 
ties Jonava, dar toliau 40–60 m aukš-
tyje jau plyti devono įvairių epochų 
sluoksnynas. Kita kryptimi, į vakarus 
einant, didžioji prekvartero lyguma nuo 
apatinės kreidos mergelių ir aleuritų 
klodų ties Sintautais nusileidžia iki 
10–15 m NN pakopos viršutinės kreidos 
klinčių, mergelių, molių (5, 6 pav.).

Geologijos populiarinimui nere-
tai daug padeda dabartinio upyno, 
palaidotųjų įvairaus rango slėnių ir ne-
otektoniškai aktyvių zonų kartografinis 
susiejimas (5, 6 ir 22 pav.). Vakarinė-
je Šešupės lygumos dalyje palaidotųjų 
slėnių sistema gana tanki, rastume čia 
ir Novos, ir Siesarties prototipinius 
slėnius. Vyraujanti nuotėkio kryptis – 
į vakarus – primena dabartinį upyną. 
Tariama Prošešupė ar Proširvinta ledynmečių pradžioje buvo magistralinėje situ-
acijoje. Toliau į vakarus upyno būta reto (22 pav.).

Aukšta kreidos sluoksnių padėtis ir neotektoninių lūžių įvairiakryptė sistema 
Šešupės lygumoje suvaidino „didžiojo lango“ į požeminius vandeningus sluoksnius 
vaidmenį. Dirbdamas heliometrinio tyrimo metodais, tą Šešupės lygumos unikalu-
mą dar 1972 m. aptiko Z. Šonta (23 pav.). „Hidrogeologinių langų“ gausa Sintautų 
kraštovė gali didžiuotis.

Žiūrint į Šešupės upyno žemėlapį (24 pav.), Novos lankiškas slėnis yra 
tarsi hidrografinė riba tarp vakarinės krypties upių pluošto ir Šešupės vidurupio 
upyno, nutekančio į pietvakarius. Šešupės, Nenupės ir Novos trikampyje įrėmintas 
didelis paveldėtas Nopaičio senslėnio fragmentas, vertas nuodugnesnio komplek-
sinio geologinio tyrimo. Tokia tarsi upyno praplaiša rodytų ilgesnį ar trumpesnį 
Nopaičio vietovės tektoninį pakilimą, gal ir kadaise tūnojusį neploną ledyno lūstą 
ar negyvojo ledo arealą, apeinamą upių tėkmių, taip pat ir Novos.

Šešupė Kudirkos Naumiesčio ir Panovių ruože teka į šiaurę ir daro didelius 
stačius vingius ir mažas dvi kilpas. Statieji vingiai labai primena kitas upes, kurių 
slėnių struktūra susijusi su tektoninių lūžių sankryžomis. Pirmosios ir antrosios 
terasų paliudijimu (viduriniojo ir senojo holoceno laikai, 7–9 m ir 12–14 m aukš-
tyje nuo upės lygio), slėnio vingiai paveldėti iš ledynmečio pabaigos. Atrodo, 
kad molinėje lygumoje slėnio konservacija veiksmingesnė negu moreninėje arba 
smėlinėje (25 pav.). Panašiai galima pasakyti ir apie Novos ir Pentos žemupius. 
Tų upių slėniuose 0,4–1,0 km skersmens kilpos yra apibrėžtos maždaug 40 m 
izohipsės, o raguvų viršūnės pasiekia 
42–43 m NN lygį. Abiejų upių kilpos 
gali būti ir patvankinės (Šešupės potvy-

33 Šliaupa A. The sub-Quaternary relief of Lithuania 
and adjacent territories, Litosfera, 1, Vilnius, 1997.

22 pav. Pokvarterinio paviršiaus reljefo pobūdis 
ir senieji palaidoti įrėžiai bei upių slėniai. Tai 
svarbiausios įrėžių sistemos, kai kur besikūrusios 
visą kvartero epochą nuo pat neogeno periodo 
(sistemos); A. Šliaupa, 1997
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24 pav. Užnemunės lygumos Šešupės vidurupio upynas

23 pav. Židininės hidrogeocheminės anomalijos, susidariusios mineralizuotam vandeniui srūvant 
iš gilumos (pagal Z. Šontą, 1972). 1 – požeminio vandens, turinčio daugiau kaip 350 mg/l 
chloro, slūgsojimo gylio izohipsė, m, 2 – regioninių vandensparų paplitimo riba ir jų geologinis 
indeksas, 3 – tektoniniai lūžiai, 4 – injekcinio tipo židininės hidrogeologinės anomalijos
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nių patvankinė zona, skatinanti vagų meandravimą), kitaip tariant, čia susidaro 
hidrologinė protekcinė zona. Nova dar išsiskiria keistoka slėnio sandara, matyti, 
upės slėnis kažkiek giminingas plačiajam paveldėtajam Nopaičio senslėniui. Ypač 
ypatinga, hidrografiškai nepaaiškinama, litologiškai permaininga, gargždą ir rie-
dulius atidengianti Novos vaga tarp Kutų ir Kirmiškių. Ta slėnio dalis gali būti 
išsaugojusi tarpledynmetinio Novos slėnio elementus. Riedulyno esama ir vagoje 
ties Voveriais.

Trišakės Aukspirtos labai siauras žemupys beveik 4 km ruože primena Novą 
protekciniu Šešupės poveikiu, tiktai yra statesnis, su mažais slėniniais vingiais, 
labai stačiais slėnio šlaitais, raguvėtas.

Šešupės lygumos ūkiniame laikotarpyje paaukštėjo upių potvyniai, pakilo 
viršutinė Šešupės ir jos intakų salpos. Toje kraštovėje didžioji upė turi tris salpos 
lygius: 0,7–1,0, 2,0–2,5 ir 4,0–4,5 m nuo vasaros upės paviršiaus. Aukštoji salpa 
vietomis priartėjusi prie pirmosios terasos, siejamos su šiltuoju ir lietinguoju vi-
duriniuoju holocenu (6–7 m). Prorečiais ties slėnio praplatėjimais matyti senojo 
holoceno laikams priskiriama antroji terasa (Kubilėliai, Turčinai, Panoviai, 12–14 m). 
Viršsalpines terasas galima matyti ir Novos žemupyje.

Atsikūrusių upinių formų yra likusių abipus Šešupės slėnio. Vakarinėje 
pusėje 2 km nuo slėnio nutįsęs supelkėjęs Budupio senslėnis ir upelis, o dugnas 

25 pav. Novos, Nopaičio ir Pentos žemupių slėnių morfometrija ir Šešupės slėnis tarp Kubilėlių ir 
Panovių. Užbrūkšniuoti 2 Pentos tvenkiniai, o taškais pažymėtas Novos hidrografinis draustinis
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40–42 m NN. Ta sulatakinta forma atitiktų biolingo šiltmečio arba trečiosios Še-
šupės terasos lygį. Gali būti, kad Budupio menama terasa susidarė dar anksčiau, 
paskutiniųjų 40–50 m lygio ledyno ingresinio liežuvio kaimynystėje, kai Proširvintos 
ir Prošešupės nutekėjimas tojo liežuvio buvo užsklęstas.

Rytinėje pusėje vos už 1 km  ta pačia šiaurės kryptimi dunkso 7 km ilgio 
ir 0,3–0,8 km pločio atsikūrusio Nopaičio senslėnio erdvė (25–27 pav.). Nopaičio 
upelis įteka į Novą maždaug 31 m NN lygyje. Turi daugybę senovinių raguvų. 
Mockupis ir Skardupis – jau išsivysčiusios į raguvinius upelius iš rytų pusės. 
Yra gana įdomus pavasarinio nuotėkio latakas iš Šešupės į Nopaičio slėnį ties 
Užsieniais. Tuo 33–35 m dugno aukščio 1 km ilgio naujaslėniu aukštųjų Šešupės 
potvynių metu, kai vanduo beveik  pasiekdavo pirmosios terasos lygį, Šešupė 
persipildavo į Nopaitį. Visam balandžio, o kartais ir gegužės mėnesiui susidary-
davo ežeras. Didelės ir mažos tvankos yra Šešupės lygumos savybė, nuo seno 
valstiečių palaikoma. Juk pjaunis, kitaip šienaujama pelkė, po Šešupės potvynių 
lankymų būdavo patręšta puikiausiu sūduvišku dumblu.

Didelis užpelkėjęs Pietvakarių Lietuvos slėnis seniai atkreipė mūsų holoceno 
(poledynmečio) tyrinėtojų dėmesį. Giliausioje vietoje aptiktas 2 m storio viksvų 
ir įvairiažolis durpių klodas, o ežerinės nuosėdos moliniu klodu glūdi iki 8 m. 
Tyrėjams problemiški buvo du durpių prosluoksniai, 6 m gylyje įsiterpę į molio 
klodą. Sluoksniai tirti žiedadulkių metodu. V. Gudelio ir M. Kabailienės paskelbtas 
darbas teigė, kad samaninės durpės senkančiame ežere susiklostė alerodo šiltmetyje 
(interfazijale) ir prieš jį buvusiame šiltmetyje biolinge.34 Tai galėjo atsitikti prieš 
11,5–12,5 tūkstantmečių.

Logiška, kad negiliai palaidotas senslėnis, ar likslėnis, glaciokarstiniu būdu 
atsikūrė. Tai reikštų, kad anksti sutirpus palaidotam slėnio ledo lūstui, ežeras 
pradubo. Jis šiltmečiais ir suklostė į durpių sluoksnelius.35 Tačiau buvo ir kitų 
interpretacijų.

Tarpledynmečių augalijos ži-
novė O. Kondratienė tarpledynmečių 
sluoksnius ir jų klostymosi laikotarpius 
suskirstė į klimato ir augalijos apspręs-
tas zonas. Pagal O. Kondratienę pati 

26 pav. Didžiojo 
Nopaičio likslėnio 
arba paveldėtojo 
tarpledynmečio slėnio 
panorama nuo 
Užpjaunių, rytinio 
slėnio šlaito. Slėnio 
pelkė nusausinta, 
Nopaitys kanalizuotas. 
Jau trečias amžius 
pelkė šienaujama ir 
ganoma

34 Gudelis V., Kabailienė M. Alerodinis ir prie-
šalerodinis laikotarpiai Lietuvos Nopaičio pelkės 
palinologinių tyrimų šviesoje, Lietuvos TSR MA 
Geolog. ir geograf. in-to moksliniai pranešimai, t. 6, 
Vilnius, 1958.

35 Ten pat.
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27 pav. Pelkės vidurio gręžinys ir žiedadulkių diagrama. Diagramos ženklai: 1 – medžiai, 
2 – žolės, 3 – sporiniai augalai, 4 – beržas, 5 – eglė, 6 – pušis, 7 – plačialapiai med., 8 – 
lazdynas, 9 – ąžuolas, 10 – liepa, 11 – guoba. 1–12 ir I–X-holoceno klimatinis periodizavimas

viršutinė Merkinės tarpledynmečio sluoksnių dalis irgi pažymėta pušų ir beržų 
retmiškių žiedadulkėmis ir sporomis.36 Taigi ir tarpledynmečio sluoksniuose iš-
reikšti laikotarpiai yra labai panašūs į Nopaičio giluminių durpių prosluoksnių 
laikotarpius. Jie galėjo klostytis Merkinės tarpledynmečio pabaigoje, maždaug prieš 
121–122 tūkstantmečius.37 Nopaičio slėnio tyrėjams nedavė ramybės didelis kiekis, 
iki 20% plačialapių medžių miško žiedadulkių spektre, tuo tarpu pirmieji klimato 
atšilimai holocene buvo dar vėsūs. Beliko aiškinti Nopaičio slėnį kaip išimtinai 
šiltą biologinę priebėgą. Apybraižos autorius atkreipia dėmesį į abiejų interpretacijų 
reikšmingumą. Lietuvoje buvo aptinkama vis daugiau Merkinės tarpledynmečio 
sluoksnių arti šiuolaikinio paviršiaus, tiesiog estafetinių nuosėdų ežerų. Ledo kon-
servacija ledynmetyje galėjo būti labai veiksminga.

Visame Šešupės slėnyje išsiskiria bent penkios skirtingos atkarpos. Dar 
Lenkijos teritorijoje aukštupys naudojasi Sūduvos aukštumų tektoniniu loviu – 
Šešupės gabenu.38 Iki Kalvarijos matyti labai platus paveldėtas likslėnis su ežerėlių 
virtine. Apie Želsvelės intaką likslėnio požymiai baigiasi. Marijampolės ruože iki 
Sasnos Šešupės slėnis tik kai kur pasi-
naudojo prieledyninių baseinų diktuo-
tais vingiais ir Balbieriškio ledynmarių 
nuotėkiu į žemesniąją Šešupės lygumą. 
Čia slėnis turi 6–8 m aukščio viršsal-
pines terasas, yra permainingo pločio, 
nes upė jungė ir lokalines ledynines 
tvankas. Nuo Sasnos (Gavaltuva) iki 

36 Kondratienė O. Tarpledynmečių klimatas Lie-
tuvoje, Geografinis metraštis, 16, Vilnius, 1979.

37 Kондратене О. Стратиграфия и палеогеография 
квартера Литвы по палеоботаническим данным, 
Вильнюс, 1996.

38 Ber A. Plejstocen Polski polnocno-wschodniej w 
nawiązaniu do glębszego podloža i obszarow są-
siednich, Prace Panstwowego Institutu Geologicznego, 
170, Warszawa, 2000.
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c

27a pav. a – senovinė 
sulėkštėjusi raguva, 
atsiverianti į Nopaičio 
likslėnio šiaurinį 
galą ties Suodžiais, 
b – kanalizuotas 
upelis Nopaitys, už jo 
tvenkinys galvijams 
girdyti, 
c – slėnio šlaituose 
kultivuojami kviečiai

b

a
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a

a

b

b

28 pav. Nopaičio likslėnio ir upelio intakas Mockupis. Dabar ir jis kanalizuotas, tačiau išlaikė 
senosios raguvos formas (a). Didžiojo slėnio šlaituose, ypač rytiniame, ties Užpjauniais, seniau  
ištekėdavo nemenki šaltiniai. Vienas toks sukūrė net 2 m aukščio sufozinį kauburį. Buvo 
pastatytas šulinio rentinys. Po žemių drenavimo šaltinis išdžiūvo (b)

29 pav. Užpjauniai turėjo stambią gyvulių fermą, tačiau pievas dabar nurungė javų laukai. 
Daugiausia auginami kviečiai
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Širvintos slėnis dar labai priklausomas nuo limnoglacialo etapiško svyravimo 
diktuotų vingių, kilpų, ypač apie Pilviškius. Yra 7 m aukščio terasa ir dviejų 
lygių salpa. Apie Kudirkos Naumiestį terasa pasiekia jau 7–8 m lygį, ji artima 
40 m ledynmarių lygiui. Kudirkos Naumiesčio–Kirkilų ruože Šešupė daro stačia-
kampius vingius. Tam, matyti, poveikio turėjo ir tektoninė blokinė struktūra, ir 
40 m ledynmarių nevienasluoksnio ledyno skydo tirpimo etapai. Aukštoji salpa 
apie Slavikùs atsidūrė net 5 m aukštyje nuo vasaros vandens, turi dvi žemesnes 
pakopas. Tai labai aukštų potvynių padarinys. Ryškios ir 7–9 m ir 10–13 m 
aukščio terasos, panašios į vienaamžes Nemuno slėnyje (30–33 pav.).

31 paveiksle galima įžiūrėti Šešupės ir jos intakų upėkritas, iš kurių Novos 
upė yra nuosekliausia, lėkštesnė, o Jotija – stačiausia. Pirmoji, viduriniojo holoceno 
terasa daug kur susiliejusi  su vėlesnėmis aukštomis salpomis. Tai gali būti ne-
tiesioginis ankstyvojo Užnemunės lygumos kolonizavimo, potvynius menkinančių 
girių iškirtimo paliudijimas.

Jau paminėtas didelis Šešupės potvynių poveikis į jos intakų žemupius ne-
leido ten klostytis savarankiškoms salpoms. Šimteriopai padidėjęs Šešupės potvynių 
debitas balandžio mėnesį ir keliasdešimt kartų gruodžio mėnesį Novą, Aukspirtą ir 

30 pav. Nemuno žemupio upėkrita (išilginis profilis), svarbiausių 4 terasų ruožai ir ledyninių 
ežerų atžymėti lygiai (A. Basalykas, 1965; VI-X žymėjimai – prieledyninių ežerų kritimo etapai 
pagal A. Basalyką)

31 pav. Šešupės ir jos intakų upėkritos
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32 pav. Šešupė ties 
Kudirkos Naumiesčiu. 
Santakoje su Širvinta 
upė sukūrė plačią ir 
pakopėtą 400–600 m 
salpą, liko nesiauros 
I-osios terasos 
(7–9 m)

a

b

33 pav. Siesarčio 
slėnis netoli 
Duobiškių, žemiau 
Šakių
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Siesartį palieka protekcinėje būsenoje. Salpą jų žemupiuose klosto Šešupės vandenys, 
patvankos erdvės sukuria išskirtinai plačias aliuvio sankaupas, smėlio ir dumblo 
persisluoksniavimus (34 pav.). Protekcinį aliuvinį procesą reikia įsivaizduoti kaip 
vandeningos upės ir jos nedidelių intakų kooperaciją. Didžioji upė teikia vandenį, 
intakai pristato nešmenų, kietojo debito srautus. Potvynių metu Aukspirta žemiau 

34 pav. Šešupės 
režimo grafikai 
(1956 m). Skaičiai 
ties stulpeliais – 
minimalaus arba 
maksimalaus debito 
reikšmės

35 pav. Aukspirtos 
ir Aukštosios 
Aukspirtos žemupių 
slėniai, pasižymintys 
išskirtiniu slėnio arba 
vagos šlaitų statumu, 
slėnių siaurumu 
ir priklausomybe 
nuo Šešupės režimo 
(Aukspirtos 
hidrografinis 
draustinis) 
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Panovių virsta potvynio apsemta raguva. Jos siauro slėnio šlaitai tiesiog primena 
jauną raguvą, vietomis ir griovą (35 pav.).

Verta palyginti vidutinius upių debitus. Šešupė ties Širvintos intaku Kudir-
kos Naumiestyje neša 26,2 m3/s vandens, o ties valstybine siena netoli Kirkilų – 
33,0 m3/s. Tuo tarpu Novos vidutinis vandens debitas žiotyse, netoli Panovio, 
yra 2,38 m3/s, Aukspirtos – 0,58 m3/s, Siesarties – 1,2 m3/s, Jotijos – 1,61 m3/s. 
Potvynių metu ta disproporcija beveik logaritmiška.

Molinės lygumos dirvožemiai
Šešupės lygumą dirvožemio žinovai laiko trijų pagrindinių dirvožemio 

procesų sąveikos pavyzdžiu. Mišriuosius užnemunės miškus lydėjęs jaurėjimo 
procesas buvo anksti išstumtas velėnėjimo, o lygumos nenuotakumas ir medžiagos 
tankumas prisikvietė dar didesnį glėjinį dirvos tankėjimą ir užmirkimą.

Žolinės augalijos liekanos gausindavo dirvožemio humusą, dėl to padidėdavo 
vandens imlumas, oro poveikis silpnėdavo. Užtat daugėdavo azoto ir augalams 
reikalingų (biogeninių) mineralinių medžiagų. Taip velėnėjimas sustabdė miškų 
paliktą medžiagų išplovimo ir jaurėjimo procesą. Valstiečių kultivuojamos varpinės 
ir ankštinės žolės dirvožemyje sukaupė humuso, karbonatų, velėnos horizonte 
sukūrė trupininę struktūrą. Panašiai kultūrinių lygumų velėnėjimą aprašė įžymusis 
Užnemunės lygumos tyrinėtojas, klasikinių dirvožemio mokslo darbų autorius, 
Juozas Bulotas.39

Velėnėjimo vystymasis priklauso nuo dirvožemio uolienų ir reljefo. Kar-
bonatingose uolienose, kokias turime Šešupės lygumoje, velėnėjimas truko ilgai. 
Lietaus vandenys žemesnėse vietose, slėsnumose dirvožemį plauna daugiau, ten 
jis net pelkėti ima. Lygiose žemumose, kur gruntiniai vandenys yra negiliai, 
aukštą horizontą palaiko dar molio storymė, velėnėjimas ypač užtrunka. Įdomu, 
kad šio proceso metu maisto medžiagos šaknyno pernešamos į viršutinius dir-
vožemio horizontus. Taip juose padaugėja humuso, didėja dirvos derlingumas. 
Tiktai sutrikus oro ir vandens pusiausvyrai, sulėtėjus organinių liekanų irimui, 
susidaro pelkėjimo sąlygos. Užmirkimo ribinis rodiklis yra 70–80% pilno vandens 
imlumo, jį dažniausia parodo įsikuriantys drėgnamėgiai augalai, kurie oksidaciją 
dar labiau silpnina. Deguonies deficitas jauriniuose pelkiniuose dirvožemiuose 
pasiekia 80% ir daugiau.

Užmirkstančiame dirvožemyje įsikuria vis daugiau anaerobinių organizmų, 
deguonį imančių iš mineralinių junginių. Antai FeO3 redukuojamas, trivalentė ge-
ležis virsta geležies bikarbonatu Fe(HCO3)2. Jis linkęs oksiduotis, ypač sausesniais 
klimatiniais periodais. Toks dvivalentės geležies susidarymas vadinamas glėjėjimu, 
valstiečių kalba, melsvėjimu. Neilgo ar periodiško dirvožemio užmirkimo atve-
jais jo horizontai turi melsvų dėmių, 
jie vadinami glėjiškais. Kai dvivalentės 
geležies susikaupia daug, kai užtrun-
ka užmirkimo laikotarpis, dirvožemiai 
tampa glėjiniais, jų horizontai jau ištisai 
melsvi.

39 Bulotas J. Šakių rajono dirvožemiai, Lietuvos TSR 
MA fondai, Vilnius, 1953; Bulotas J. Panemunės 
lygumos limnoglacialinių priemolių ir smėlių dir-
vožemiai, Lietuvos žemdirbystės moksl. tyrimo instituto 
darbai, t. 4, Dotnuva, 1959; Bulotas J. Velėniniai 
glėjiniai dirvožemiai, Lietuvos TSR dirvožemiai, 
Vilnius, 1965.
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Glėjėjimo metu dirvožemis pablogina struktūrą arba visai jos netenka, mo-
lis susilieja į masę, dingsta poros. Tariamą struktūrą palaiko tik šaknų puvėsiai. 
Aišku, tame procese didėja tūrinis svoris ir labai sumenksta laidumas vandeniui. 
Taigi Užnemunės lygumos totalinė melioracija ir drenavimas buvo ekonomiškai 
būtinas etapas.

Beveik visi dirvožemiai, susidarę ant karbonatingų uolienų, paveikti velė-
nėjimo ir glėjėjimo, vadinami velėniniais glėjiniais. Jų daryboje didžiulį vaidmenį 
suvaidino daug kalcio karbonato turintis gruntinis vanduo, žmonių vadinamas 
kietu. Sluoksniai, turintys laisvo kalcio bikarbonato, prisotina jais besisunkiantį 
vandenį. Kalcio bikarbonatas ir karbonatas sugeba neutralizuoti organines rūgštis, 
jų sudarytos druskos yra neutralios. Todėl ir ariamasis horizontas velėniniuose 
glėjiniuose dirvožemiuose yra neutralus ar silpnai rūgštus. Jaurinis A2 ir iliuvinis 
B horizontai šiuose dirvožemiuose būna neišsivystę. Juk karbonatingas paviršinis 
ir gruntinis vanduo visai sustabdo bent menkiausią išplovimą ir jaurėjimą. Kai 
slėsnumose pastebime augant uosius, juodalksnius, avietes, garstukus, rupūžinius 
vikšrius ir liucerną, reiškia, kad velėniniai glėjiniai dirvožemiai labai toli nuo 
išplovimo. Deja, ši visko gausi aplinka įsikūrusi ant vandeniui mažai laidžių 
uolienų (36–38 pav.).

Dėl mažalaidžių pirminių uolienų limnoglacialinės lygumos dirvožemio van-
denys pasiskirsto į pastovesnio lygio gruntinius ir labilius paviršinius, nesugebančius 

36 pav. Užnemunės 
lygumos dirvožemių 
žemėlapis 
(A. Mejerio 
žemėlapio fragmentas, 
1981, dirvožemio 
tipai ir mechaninė 
sudėtis)
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37 pav. Būdingiausių derlingųjų lygumos dirvožemių, paliestų jaurėjimo, velėnėjimo ir glėjėjimo 
procesų, profiliai. Dirvožemio dalelių dydžio ir spalvos kaita prakasoje (J. Buloto tyrimų 
medžiaga, 1953, 1961, 1965)



38

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 05.

38 pav. 
Limnoglacialinės 
lygumos dirvožemio 
sluoksnių vadinamieji 
pūpsniai (geologiškai – 
konkrecijos), susidarę 
ledynmečio poledinio 
ežero dugne 
(J. Buloto nuotraukos 
kopija; velėninis 
glėjiškas nujaurėjęs 
lengvo priemolio ant 
molio dirvožemis)

39 pav. Lygumų 
ūkininkų bėdos 
pavasarį, gegužės 
mėnesio pabaigoje. 
Lomelės, Gyliškių 
lauke nutekančios į 
Aukspirtą, paviršinės 
nuoplovos trasa (a). 
Drenažo vamzdžiai 
per tris dešimtmečius 
iškrypo ir užsikimšo 
(Gyliškių lauke – b, 
Žaltynų palaukė-
je – c)

a

c

b
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a

b

40 pav. Novos slėnio 
raguvos pradžia 
palaukėje aukščiau 
Voverių (a). 
Ji atsiveria į 
Novos salpą upelio 
palydima (b)

nutekėti ar susisunkti gilyn. Kur dirvožemio užmirkimas priklauso nuo paviršinio 
vandens, karbonatai yra antrinės kilmės. Kapiliarais kylantis vanduo juos išneša iš 
giliau esančių karbonatinių sluoksnių aukštyn, ir viduriniuose horizontuose iškrenta 
įvairių  karbonatinių konkrecijų pavidalu (38 pav.). Konkrecijų kilmės aiškinime 
dirvožemio tyrinėtojų ir šio darbo autoriaus nuomonės išsiskiria. Dirvožemininkai 
konkrecijas randa esant antrinės kilmės, kaip karbonatų, išneštų iš gilesnių sluoks-
nių, koncentracijos rezultatą (cheminė 
translokacija).

Autorius laikosi akvalinės konkre-
cijų kilmės hipotezės.40 Kalcio karbo-
nato iškritimą iš priedugnės vandens 
sluoksnio skatina aktyvus geocheminis 

40 Зарицкий П. В.,  Македонов А.В. Конкреции 
и конкреционный анализ, Харьков, 1973; Македо�Македо�
нов А.  В. Геохимические признаки и условия 
образования угленосных и торфоносных форма�
ций, Основные закономерности строения и обра�, Основные закономерности строения и обра�Основные закономерности строения и обра�
зования угленосных формаций, Труды ВСЕГЕИ, 
313, Ленинград, 1985.
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ba

41 pav. Molinė Nova, besibraunanti per natūralų mišką, išlaikė daugybės šimtmečių senumo 
vagos vingius. Aukštus vagos šlaitus saugo labai tankios juodalksnių, gluosnių, beržų ir net 
šimtamečių ąžuolų šaknys (Urbantų ir Voverių ruožas)

a b

42 pav. Tarp Urbantų ir Voverių Novos vaga išplatėja iki 8–10 m. Dažniausia tai nuopelnas 
pavasarį potvynio nešamų rąstų ir stuobrių. Tokiose vietose ir vešliažolė salpa platesnė



41

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 05.

kontaktas tarp vandens ir sluoksnio dugno. Ten susikuria diferencijuoto augimo 
centrai, išvirstantys į žirnio ar pūpsnio pavidalą. Koncentracija labai priklauso 
nuo sedimentacijos centrų ir arealų, mūsų jau nagrinėto poledinio ežero facijų 
ledynmečio laiku. Taigi konkrecijos kūrėsi pačiame molyje, o ne karbonatuose, 
išneštuose iš gilesnių molio sluoksnių poledynmetyje. Dirvožemininkų tiesos grūdas 
gali būti atkreiptas dėmesys į giluminę filtraciją iš apačios aukštyn. Povandeniniame 
polediniame molyno formavimesi ledynmetyje galėjo dalyvauti giluminio karbo-
natingo vandens filtracija iš apačios, nuo kreidos periodo sluoksnių, ir sudaryti 
optimalius akvaglacialinius konkrecijų darybos arealus.

43 pav. Natūralūs 
tvenkiniai Novos 
pietiniame krante ties 
Urbantais

44 pav. Daugelį Novos paupio tvenkinių globoja bebrai. Slenkstelius į upę jie pedantiškai prižiūri

a b
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Velėniniai glėjiški ir velėniniai 
glėjiniai dirvožemiai skirstomi pagal 
karbonatingumo laipsnį: karbonatingi 
(VGK

1), išplauti (VG
i
1,Vg

i
2),  ir nujaurėję 

(VGj
1, VG

j
2) (36 pav.).

41

Mūsų lygumoje daugiausia papli-
tę dirvožemiai pagal mechaninę sudėtį 
yra lengvas priemolis ir smulkus smėlis 
ant molio (36 pav., 21). Kiek mažesnis 
plotas priemolių, gulinčių ant molio 
(19), lengvo priemolio ir smulkaus smė-
lio (9) bei vidutinio ir sunkaus priemo-
lio (14). Ant šių geologinių padermių 
velėniniai glėjiški nujaurėję dirvožemiai 
sudaro apie 75% viso velėninių glėjinių 
limnoglacialinių baseinų ploto. Beveik 
pusė velėninių glėjiškųjų dirvožemių 
susidarė ant dvisluoksnio priemolio ant 
molio, ketvirta dalis to tipo susidarė ant 
vienalyčių limnoglacialinių priemolių. 
Tik 15% ant ištiso molio klodo.42

Velėninių glėjiškų dirvožemių 
nujaurėjimas neryškus, karbonatai ran-
dami jau 50–60 cm gylyje. Ryškesni A1, 
B ir C horizontai. B ir C horizontuose 
yra tų problemiškų karbonatų pūpsnių-konkrecijų. Priemolio dirvožemiuose paste-
bimas didesnis sluoksniuotumas. Horizonte A1 yra daug šaknų, einant gilyn jų 
staiga sumažėja. Tik panašiame miško dirvožemyje gilesniuose horizontuose šaknų 

45 pav. Ties Voverių vingiais Novos vaga 
vėl susiaurėja, užtat iki 40 m pločio susidarė 
aukštesnioji salpa. Taip pavagio galingi 
juodalksniai ir gluosniai potvynių stuobrių 
srauto išvengia

46 pav. Akmenuota ir žvyrėta Novos 
vieškrantė tarp Voverių ir Kutų

41 Mejeris A. Dirvožemiai, Lietuvos TSR atlasas, 
Maskva, 1981.

42 Bulotas J. Velėniniai glėjiniai limnoglacialinio 
priemolio dirvožemiai, Lietuvos TSR dirvožemiai, 
Vilnius, 1965, p. 202–238.
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47 pav. Nova besiveržianti iš didžiosios paveldėtosios kilpos ties Kutais. Pavasarį susidaro 
sąvartinės užtvankos. Salpa čia plati, iki 3,5 m aukščio, turi senvagę (Novos hidrografinis 
draustinis)

a

a

b

b

48 pav. Natūralioji 
Penta žemiau 
Totorviečių ir 
tvenkinio įtvarų. 
Matosi dviejų pakopų 
salpa. Aukštesnioji 
gana plati ir 
įvairiažolė
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daug (37 pav.). Kartu A1 horizonte daug sliekų. Sliekai labai mėgsta „savo“ liosinę 
frakciją (kitaip, stambių dulkių, 50–10 mkm, 0,05–0,01 mm frakciją). Sliekų skaičius 
senesnės žemdirbystės laikais labai priklausė nuo drėgmės. Mūsų dešimtmečiais, 
deja, mineralinės trąšos nepaprastai sumenkino dirvos fauną, kartu sumenkino 
humuso kiekį, dirvožemį nušviesino.

Viršutiniuose horizontuose iki 
70 cm gylio gausiausia yra liosinė frak-
cija (iki 60%). Dumblo frakcija (<1 mkm) 
yra negausi viršutiniuose horizontuose, 
o žemai pasiekia net 70% (37 pav.). 
Smulkių dulkių frakcija (5–1 mkm) dir-
vožemio gilumoje taip pat labai reikš-
minga.

Iš kitų svarbesnių velėninio glė-
jiško dirvožemio savybių pabrėžtinas 
A1 horizonto poringumas iki 50%, gana 
intensyvus mineralėjimas.

Vengiant glėjėjimo ir užmirkimo 
pavojaus, didžiuliai limnoglacialinių ly-
gumų plotai prieš du tris dešimtmečius 
buvo nudrenuoti. Keraminių vamzdžių 
vamzdelių podirvinės sistemos nuves-
tos į lomas, raguvas, upių slėnelius ir 
slėnius. Vamzdynas klotas paskaičiavus 
žiemos įšalo pavojų. Mat įšalo pasiekti 
vamzdžiai iškilnojami, deformuojami, 
greitai užsikemša. Kai kurios laukų 
lomelės, nedideli duburiai iki 40–70 cm 
gylio melioracijos projektuotojams la-

49 pav. Nova ties Vaišvilais, netoli Pentos intako. Aukštasis salpos krantas smarkiai 
ardomas ir vasarą

50 pav. Nova netoli žiočių ties Panoviais prieš 
įtekėdama į Šešupę. Labai plati aukštoji salpa, 
bendra su Šešupe
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bai komplikavo planus. Juk drenažo sistemos pagilinimas eksponentine kreive 
pakelia drenažo įrengimo sąnaudas, nes reikalauja viso lauko tranšėjų gilinimo. 
Šitos ekonominių siekių ir klimatinių norminių reikalavimų kovos pasekmės aiš-
kėja dabar, po kelių dešimt mečių. Lygumos nebūna idealios. Šalčio deformacijos 
drenuotuose Sintautų kraštovės laukuose gerai matosi gegužės mėnesį (39 pav.). 
Laikinais ežerėliais kartais pasinaudoja tilvikai ir antys.

Lygumos lomų ir jų šlaitų nuoplova išaiškėja lietingesnį pavasarį. Šlubuojant 
drenažo sistemoms, paviršiaus nuotėkis ir nuoplova pavaduoja giluminį nuotėkį 
(39, a pav.).

Novos ir Aukspirtos hidrografinių  
draustinių savitumai
Šešupės lygumos upės turi keletą bendrų agrarinei molinei lygumai bū-

dingų bruožų – palyginti nemenką kiekį nuo laukų nutekančio vandens, apibrė-
žiamą vadinamojo hidromodulio l/s iš kvadratinio kilometro, dar staigokus potvynius, 
nes nuotėkį stabilizuoja dažniausia tik kultūrinės pievos. Visam Novos baseinui hi-

51 pav. Aukspirtų 
aukštupiai. Visos 
Aukspirtos čia 
kanalizuotos, 
sugriovintos, todėl 
panašios: 
a – Aukspirta, 
b – Aukštoji 
Aukspirta, 
c – Senoji Aukspirta

a

b c
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dromodulis paskaičiuotas 5,9 l/s/km2, Aukspirtos dar kiek didesnis – 6 l/s/km2. 
Palyginimui galima paminėti Jūros žemupio, panašios limnoglacialinės lygumos 
hidromodulį, viršijantį 12,5 l/s/km2, Nevėžio lygumos Gynios baseino – 5 l/s/km2.

Nepaisant upių baseinų lyginamojo vienodumo, Novos ir Aukspirtos slėniai, 
ypač jų žemupiai, yra natūraliai pavirtę senojo kraštovaizdžio oazėmis su gausiu 
kiekiu biotopų. Paliesime tik kelis geografinius dabar saugomų slėnių bruožus.

Novos upės ilgis – 69 km, baseino plotas – 403 km2. Iš kairės įteka Šilupė, 
Tamošupis, Nopaitys, iš dešinės – Šedyga, Rogupis, Penta. Pati Nova išteka iš 

52 pav. Senosios ūkininkų sodybos, vadinamosios Linginės vieta prie Aukspirtos ties Gyliškiais. 
Ligi šio duburio, pelkėto ir kadaise patvenkiamo, matomo kairėje nuotraukos pusėje, 
aukštesnėje tėkmėje Aukspirta jau visa kanalizuota. Sodybvietę puošia paminklinis koplytstulpis 
Lingių šeimai ir didžiojo choreografo Juozo Lingio gimtinei pagerbti

a b

53 pav. Labai senos ir nuosekliai lygumą įvairinančios raguvos viršūnė. Drenažo projektuotojams 
raguvos gerokai komplikuodavo planus
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54 pav. Palaukė ir 
Aukspirtos slėnio 
briauna žemiau 
Panovių. Slėniui 
būdingos raguvėlės, 
kartais ir su 
srūviomis griovomis, 
kurios surenka 
drenažo vamzdžių 
vandenį (a, b). 
Kai kurios raguvos 
puikuojasi 
stambialapių šaukščių 
sąžalynais (a)

b

a

55 pav. Savaiminio 
potvynių tvenkinio 
vieta ir trys salpos 
pakopos. Prie vagos 
matyti užtrukusio 
potvynio metu apnykę 
baltalksniai
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56 pav. Aukspirtos potvynio įvykių 
padariniai gegužės mėnesį. Slėnio sąsmauga 
ties Panovių tiltu užlaiko savitą potvynio 
kaskadą. Aukšti tilto stulpai dažną didelį 
potvynį paverčia laikina stuobrių užtvanka

57 pav. Natūralus paupinis tvenkinys 
pietinėje Aukspirtos pakrantėje. Nuo senų 
laikų noviškiai ūkininkai pavasariais 
pasilieka dalį potvynio vandens ir žuvies

58 pav. Aukspirtos aukštosios salpos 
išplatėjimai ties Panoviais. Žemiau upė 
pereina į kitą, siauraslėnį ruožą, labai 
įtakojamą Šešupės
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59 pav. Aukspirta žemiau Panovio, nors siaurame slėnyje, dar susikūrė 1,5 ir 3 m aukščio 
neplačios salpų pakopos. Šlaitus saugo seni ąžuolai ir juodalksniai

a

a

b

b

60 pav. Aukspirtos žemoji salpa netoli žiočių ties Rukšniais

Novaraisčio, jau išeksploatuotos aukštapelkės. Aukštupio vaga būna iki 5 m pločio, 
netoli Rogupio 7–9 m, gylis – 0,3–1,3 m, srovės greitis svyruoja 0,2–0,3 m/s. Metų 
debitas labai svyruoja. Bliukiškiuose vidutinis yra 1,14, o didžiausias 25 m3/s, 
žiotyse – 2,14 m3/s. Aukštupys vasarą vietomis išdžiūsta. Didžiausia vandens 
lygio svyravimo amplitudė – 3,7 m Novos draustinio teritorija tarp Rūgių ir 
Bukšnių kaimų.

Raguvėtumas Novos slėnio šlaituose jau matosi žemiau Rūgių. Ta aplin-
kybė skatino ūkininkus laukus patraukti toliau nuo upės, sukurti miškėtą slėnio 
ir paslėnio galeriją (24, 25, 40 pav.). Pačias egzotiškiausias galerijas sukuria pati 
upė, jos molinė vaga, saugoma senų medžių šaknynų (41 pav.). Iš senųjų užne-
munės girių čia liko vienas kitas ąžuolas, uosis, labai gausu juodalksnių, beržų 
ir gluosnių. Novos vagos platinimo priemonė yra tų pačių pakrantės medžių 
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kamienai, kartais smarkiai aplaužyti, 
sutrūniję, įvairūs stuobriai. Ties vagos 
pavasario sangrūdomis yra išplatėjusių 
ir salpinių, 50–70 m platumo, pievų. 
Salpa pakopėta. Vidurinioji yra 2–3 m 
aukščio. Žemoji, vasarinė, tik 0,7–1,0 m 
(42 pav.). 

Vidurinei Novos draustinio daliai 
tarp Urbantų ir Voverių labai būdingos 
tvankos, nedideli ežerėliai, kuriuos seni 
žmonės vadindavo ir galviais. Žemesnė 
salpos vieta pati užlaiko potvynio van-
denį. Seniau slenkstelį palaikydavo dar 
kaimo gyventojai, dabar tuo pasirūpinti 
užtenka bebrų (43, 44 pav.).

Voverių vingiai leidžia Novai 
pavasarį užsikimšti, todėl salpa čia 
aukštesnė negu 2,5 m, turi ir 3,5 m 
aukščio segmentą. Taip miškėtoji Nova 
yra modifikavusi  salpos nuosėdų kro-
vimą (45 pav.). 

Ties Voveriais menami paveldėti 
senovinio slėnio ruožai parodo ir ge-
ologinį savitumą, riedulius, gargždą, 
gana nebūdingus Novos vagai (46 pav.). Fenomenaliai stačioje Kutų–Kirmiškės 
kilpoje „sibiriška tvarka“ ir rąstų sangrūdos pavasariais sukūrė senvagę, įrėžtą į 
3,5–4,0 m aukščio salpą (47 pav.).

Novos intakas Penta žemiau Totorviečių tvenkinio taip pat turi puikiausią 
gamtinę miškinę galeriją su dvipakopės salpos plačiomis pievomis (48 pav.). Arčiau 
Novos ir Pentos santakos jau matyti Šešupės hidrologinės protekcijos požymių, 
išplatinta Pentos vaga, pavasarį virstanti ledų sangrūdų tvenkiniu, kuris labai 
smarkiai ardo aukštus šlaitus, griauna galerinio miško medžius. Kai kur aukštoji 
salpa susilieja su pirmąja terasa (49 pav.), o ties Panoviais Nova kartu su Šešupe 
kuria bendrą salpą, vietomis ir trinarę (50 pav.). 

Aukspirta su savo bendros kilmės intakais – Aukštąja ir Senąja Aukspir-
tomis agrarinėje molinėje lygumoje jau tarpukariu kooperuotų ūkininkų bandyta 
kanalizuoti, kadangi menka žolynų užgožta vaga suspindėdavo tik pavasarį. Slėnis 
aukštupiuose menkas, tai daugiau nuolydumos į vagą (51 pav.). Laukų nuoplova 
aukštupiuose vagą greitai uždumblino. Ir vėlyvoji šeštojo septintojo dešimtmečio 
melioracija, po jos ėjęs laukų drenavimas, nepašalino visų aukštupių priežiūros 
bėdų, tačiau nuo krūmų kanalai kruopščiai saugomi.

Aukspirtos upės ilgis – 22 km, o baseino plotas – 98 km2. Į Šešupę įteka 
ties Šilgaliais. Kairėje turi intaką Kamšupį, dešinėje – Kiaulupę, Vaitiekupį, Aukš-
tąją (Mažają) Aukspirtą. Plotis aukštupyje – 2–3 m, žemupyje – 4–10 m, gylis – 

61 pav. Netoli Aukspirtos ir Aukštosios 
Aukspirtos santakos matosi plati, 50–80 m 
salpa (2 pakopos) ir pirmoji terasa (7–8 m)
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62 pav. Didysis 
Pentos tvenkinys, 
hidrotechnikos mazgas 
ir vandenkritos 
šulinys ties 
Totorviečiais (a). 
Tvenkinys ties 
Braškiais (b). 
Žolėta tvenkinio 
viršūnė ties 
Barandais (c)

a

b

c
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0,4–2,5 m. Srovės greitis – 0,1–0,7 m/s. Vaga reguliuota apie 15 km aukščiau 
Jundilų. Vis tiktai ir aukštupiuose vagos nuolydis nemenkas – 1–1,3 m/km.

Aukspirtos slėnis gerokai ryškesnis, turi ir praplatėjusių duburių, senųjų 
pelkėtų tvenkinių žymių jau žemiau Jundilų, nuo Gyliškių kaimo laukų. Lyg 
orientyras prie Aukspirtos išlikusi graži Lingių ūkio sodybvietė, nuo kurios į va-
karus prasideda gyvybės pilna gamtos galerija (52 pav.). Į tą slėnio dalį jau veda 
laukų nuolydumos, pasirodo vienos kitos raguvos viršūnė, pasitaiko ir šaltinėtų 
raguvų, griovų su upokšniais (53, 54 pav.).

Iki Panovių laukų Aukspirta dar savarankiškas hidrologinis vienetas, siauras 
slėnis, tačiau su žemąja ir aukštąja salpomis. Tiktai apie 30 m NN, 8 m aukščiau 
Šešupės vasaros lygio, Aukspirtos slėnis vėl pasikeičia, vagos nuolydis sumažėja 
beveik perpus (0,7–0,8 m/km). Čia, ties Panovių laukais, slėnis labai išplatėjęs, yra 
trejopo lygio salpos, o vidurinioji 2–2,5 m aukščio pasiekia ir 110 m plotį. Tai pirma 

63 pav. Mažasis 
tvenkinys ant 
Senosios Aukspirtos 
ties Pusdešriais

64 pav. Pentų 
santakos tvenkinys 
prie Sintautų. Seklūs 
atabradai labai žolingi 
ir storai dumblingi
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65 pav. 
Iš Užnemunės 
lygumos girių 
istorijos. Girių 
suskirstymas ir 
administraciniai 
pavadinimai 
XVI amžiuje, Valakų 
reformos metu ir 
dabartiniai girių 
likučiai (A). Novos 
ir Višakio baseinų 
miškų kolonizacijos 
etapai pagal 
žemėtvarkos istoriką 
A. Gūžį (1979 – B)

reikšminga Šešupės potvynių poveikio vieta, nors jų lygis jį siekia ne taip dažnai. 
Susidaro hidrauliška Aukspirtos nuotėkio pakopa ir pavasarinis ežeras (55 pav.). 
Hidraulinei pakopai turėjo reikšmės ties Panoviais pastatytas aukštas, bet siaurokas, 
pralaidos tiltas. Jis gerokai užlaiko pavasarį plaukiančius stuobrius, krūmus, kitus 
nešmenis (56 pav.).

Tvankų, arba galvių, daryba, minėta Novos slėnyje, būdinga ir šiai Aukspir-
tos vietai. Pavasarį ūkininkai pasaugo 3–4 m pločio pylimėlį, skiriantį salpos 
dalies dubumą nuo upės slėnio. Taip išlaikomas švarus ir žuvingas kaimo tven-
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66 pav. Iš likusių lygumos miškų gražiausi 
ir brandžiausi atrodo beržynai. 
Tai daugiausia vešliažoliai garšviniai beržynai 
(a, b). Pakraščiuose neretai plyti asiūklinių 
juodalksnynų gojeliai (c)

a

c

b
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kinys (57 pav.). Ir Aukspirtos lankų 
įvairiažolis šienas nuo seno laikomas 
geriausias (58 pav.).

Siaurajame, vietomis tarsi kan-
joniniame, slėnyje tarp Panovio ir Šil-
galių galima rasti vėl gana egzotiškų, 
lygumai nebūdingų, juodalksnių ar 
juodalksnių su ąžuolais galerijų. Pa-
vasarį ištisai apsemtas slėnis – Šešupės 
potvynio ežero gili rytinė įlanka – vos 
viename kitame vingyje išsaugojo du 
salpinius lygius (59 pav.).

Vėl kitokios salpos, ir pats slėnis, 
Aukspirtų santakoje ir arčiau – artėjant 
į Šešupės slėnį, plati salpa žolinga 
arba užimta brandžių juodalksnynų 
(60, 61 pav.).

Be derlingųjų laukų, galerinių 
Novos, Pentos ir Aukspirtos žemupių, 
Sintautų kraštovė turi ir trečiąjį ele-
mentą, tiesa, naujadarą – ilgus upių 
tvenkinius. Du jų padaryti ant Pen-
tos, trečiasis – ant Senosios Aukspir-
tos, ketvirtasis jau toliau – užtvenktas 
Nopaitýs ties Būblìliais. Tai septintojo 
dešimtmečio hidrotechninės statybos 
kūriniai su šachtinėmis vandenkritomis, 
betonuotais žemutiniais bjefais. Didžiausias įrengtas ant Pentos ties Totorviečiais, 
vanduo pakeltas apie 6 m, turi 55,2 ha plotą (62 pav.). Už jį gali būti senesnis 
nedidelis tvenkinukas ant Senosios Aukspirtos, apie 13 ha ploto. Jame daug fau-
nos, apskritai biotopų įvairovės (63 pav.).

Ant Pentų santakos ties Sintautais yra kiek seklesnis (per 4 m kėlimo) Pentos 
tvenkinys (43,7 ha; 64 pav.) Jojo dumblėjimas, žolingumas ir menkėjantys biotopai, 
atrodo, sintautiškių nebedžiugina. Per menkas jo vandens judėjimas, menkas Pen-
tos debitas, vidutinis žiotyse vos 0,6 m3/s. Iš viso Pentos ilgis – 31 km, baseino 
plotas – 113 km2. Ji prasideda prie Paluobių. Iki Gaisrių aukštupys sureguliuotas. 
Tvenkinio vietoje plotis buvo 4–8 m, gylis – 0,5–2,27 m.

Miškų ir kaimų likimas
Visuotinai žinoma, jog tai daugiausia bemiškė kraštovė Lietuvoje, kurios 

miškų plotas yra tik šimtoji viso ploto dalis. Apie Šešupės lygumos miškų sudėtį 
ir kaitą daug gali pasakyti organinių sluoksnių žiedadulkių ir sporų diagramos. 
Nopaičio pelkės diagrama (27 pav.) byloja apie nepaprastai kontrastingus pole-
dyninių laikų pasikeitimus. 

67 pav. Novos draustinio miškas gana įvairus. 
Vyrauja garšvinis beržynas, jame gausu ir 
šermukšnių, ir juodalksnių. Kadangi mišką supa 
sodybos, miško žolyne įsikūrė apyniai, kurie 
išnaudoja šermukšnių draugiją. Yra prieš tris 
dešimtmečius sodintų eglynėlių
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a b

68 pav. Senuosius medynus išsaugojo kaimų kapinės. Senolių atmintis gražiai pagerbiama 
Braškių kapinėse (a). Pelkėtose salpose yra likusių brandžių juodalksnynų (b – Aukspirtų 
santakos miškas)

Ankstyvasis holocenas buvo ber-
žynų ir pušynų laikas. Retmiškius kirs-
dami žmonės leido išplisti lazdynams, 
guobynams su beržais ir lazdynais. Vi-
durinis holocenas, šilčiausio drėgniausio 
klimato laikas, buvo ir plačialapių miškų 
viešpatystė. Prieš 5–6 tūkstantmečius 
augta ypač daug ąžuolų ir liepų. Vėly-
vajame holocene gyvūnijos daug turintis 
Nopaičio ežeras supelkėjo, slėnį užgožė 
juodalksnių miškas, o lygumas – ber-
žynai su eglėmis ir plačialapiais me-
džiais. Senieji lygumos artojai ir gyvulių 
augintojai daugiau negu prieš 1 000 
metų juodalksnyną iškirto, pelkę pavertė 
šienaujama pieva – pjauniu. 

Derlingoji lyguma dar XVIII–
XIX a. prikvietė tiek artojų, kad valaką 
užėmė net keli. Sunkus buvo molynų 
arimas kas neturėjo kelių jaučių. Sen-
buviai naujakurius pašiepdavo Karnių, 

69 pav. Kaip žvėrys prisitaiko molinėje 
lygumoje. Lapės pamažu įsirausia į kietą 
apsaususią Aukspirtos pakrantę sodybvietėje
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a

b

c

70 pav. Vidutinių 
ūkininkų Urbantų 
kaimas. Lengvoko 
priemolio dirvose kai 
kur pajėgia dirbti 
ir gerai prižiūrimi 
arkliai. Kaimas 
išsaugojo kelių 
šimtmečių ąžuolus 
ir liepas, paslėnio 
juodalksnius
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Kirmiškių, Menčikų, Menkinių, Pusdešrių, Puskelnių, Šunkarių (I ir II), Urvinių, 
Vyžpinių kaimavardžiais. 

Užnemunės lygumos kolonizacija labai sena, turbūt jos istorija siekia neolitą, 
nes pašešupiai patogūs ir žvejams, ir sielininkams. Kirkilų ir Slavikų sielininkų 
kaimai liko ligi šiandien. Girių kolonizacijos metu kirkilas buvo pelninga pro-
fesija. Daugiau kaip šimtmetį trukęs Kryžiuočių ordino karas (XIV a.) lygumos 
gyventojus praretino, privertė juos išsiskirstyti į užmaskuotus vienkiemius, tačiau 
lygumų artojai, medkirčiai, medžio apdirbėjai, sielininkai, rūdakaliai ir smėlynuo-
se, ir miškėtoje molinėje lygumoje išliko. Nebuvo čia jokios „dykros“, nekritiškų 
istorikų pasigautos.

Vertingi šaltiniai yra Valakų reformos meto XVI a. girių administracinės pri-
klausomybės valsčiams raštai (65 pav., A). Mūsų, Sintautų, apylinkė įėjo į Veliuonos 
girios sudėtį, Naudžių vietovė – jau Skirsnemunės girioje, o Panoviai – trečiojoje, 
Jurbarko girioje.43 Labai įdomią medžiagą apie girių kolonizacijos tarp Šešupės ir 
Novos etapus yra suradęs kruopštus sūduvių tyrinėtojas A. Gūžys (65 pav., B).44

Be minėtų upių slėnių galerijų, dabartinė Sintautų kraštovė turi dar dve-
jopų miško sklypų. Yra likusių dešimčių ha ploto miškelių privačiose ūkininkų 
žemėse, daugiausia beržynų, šiek tiek juodalksnynų (66 pav.). Beržynai derlūs, 
žolingi, daugiausia garšviniai. Pomiškyje daug šermukšnių. Panovio miškai jautė 
sodybų įtaką, ten aptinkame kultūrinių medžių, krūmų, žolynų (67 pav.). Labai 
svarbios medynų užsikonservavimui yra kapinės (Braškių, Valakbūdžio) (68 pav.).

Iš senųjų kaimų paprastai yra išlikusios 2–4 sodybos – tiek yra praretėjusi 
kraštovė, nepaisant geros laukų melioracijos. Ir vis tik sintautiškių dvasia nelei-
džia kirsti medžių sodybvietėse. Jose dabar ugdomi išlakūs ąžuolai, uosiai, liepos, 
tuopos, beržai. Savotiškos senųjų miškų 
rekonstruotos ekspozicijos. Aišku, vie-
nur kitur prisitaiko ir nauji šeiminin-
kai. Tai lapės, barsukai, usūriniai šunys 
(69 pav.). Keletas „laukų šeimininkų 

71 pav. Senojo 
Valakbūdžio kaimo 
likučiai. Karo metu 
sunaikintos bažnyčios 
pamatai ir šventorius

43 Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija, Kaunas, 
1932. 

44 Gūžys A. Užnemunės, Vilkijos girios apgyvendinimas 
XVI–XVIII amžiais istorinių šaltinių ir vietovardžių 
šviesoje, 1979, p. 17.
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72 pav. Senasis ir 
naujasis Totorviečių 
kaimas, globiamas 
išlakių medžių. 
Valstiečiai neapsieina 
be naujos įvairios 
ūkio technikos (a), 
bet ir be „varlių 
konservatorijų“, vaikų 
džiaugsmo (b) 

a

b

šeimynų“ – šernų būrių – mėgsta įsikurti Aukspirtos šlaitų brūzgynuose, ypač 
pribrendus kviečiams.

Mūsų dienomis yra dar gana daug gražiai atrodančiųjų senųjų vienkiemių 
su šimtamečiais medžiais, sodais ir bitynais. Ūkininkai mėgsta erdvias trobas, 
kartais su mansardomis (70 pav.). Ir senoviniai gatviniai kaimai, koks liko Va-
lakbūdis (71 pav.), ir naujosios gyvenvietės netoli buvusių kolūkių gamybinių 
centrų (Totorviečiai) stengiasi suderinti senus tradicinius sodus, darželius, bitynus 
su sunkios technikos kiemais, nedidelėmis fermomis, poilsio patogumais, vaikų 
pramogų kampeliais (72 pav.). Atrodo, kad tokiems kaimams trūksta tik nedidelių 
jaunimo klubų. Sintautų, Panovių ir Šakių kultūros įstaigos pasiekiamos ne kie-
kvienam. Totorviečiai jau turi krepšinio aikštelių, bet prie tvenkinio dar puikiai 
derėtų vandens sporto įrenginiai. Reto vaizdingumo Pentos ir Novos slėniai galėtų 
būti pritaikyti vasaros poilsio stovyk loms. Panoviai turi dar didesnę poilsiavietės 
potenciją. Ten, gražiame parke, veikia vasaros filharmonija. Kaip pasakė senas 
sintautiškis, kaimas dar lūkuriuoja žvyrkelio kryžkelėje.
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Autoriui Sintautų kraštovę pažinti padėjo žmonės idealistai, jiems jis vi-
sada dėkingas. Tai į kito pasaulio galerijas išėjusi pedagogė ir kraštotyrininkė, 
didelė kultūros ugdytoja Marija Puodžiukaitienė, ten pat iškeliavęs mano stu-
dijų draugas, daugybės vaikų globėjas, daktaras Algimantas Bandza. Paupius 
pažinti labai nuoširdžiai padėjo kaimo profesorius, rūpestingas ūkininkas Jonas 
Matijošaitis, kaimo švietėjas Justinas Kasparaitis. Sintautų akademijos rektorius, 
tiek energijos dedantis Sintautų kultūrai kelti, Vytas Girdauskas visad ištiesdavo 
pagalbos ranką. 

73 pav. Senasis ir 
naujasis Totorviečių 
kaimas, globiamas 
išlakių medžių. Kaime 
matosi giloko Pentos 
slėnio šlaitas (a, b) ir 
aukšta plati salpa (b)

a

b
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Išvados
1. Kraštovaizdžio struktūrinio pažinimo integruojanti ašis yra geologinė 

struktūra mezoreljefe.
2. Upių slėnių elementas limnoglacialinėje lygumoje yra bene svarbiausias ne 

tiek orografine, kiek kvartero darinių diferenciacijos prasme. Tarp ledynų srautų 
ledynmetyje ir upių slėnių yra tiesioginis ryšys.

3. Diferencijuoti tektoniniai judesiai neotektoniniame etape sukūrė Suvalkijos 
pakilumą. Jos tektoniniai lūžiai, ypač ortogoniniai platuminiai, taip pat ir mažesni 
ilguminiai regioniniai ir lokaliniai, neatmetant ir diagoninių rytlinkių (PV–ŠR) 
regioninių svarbos, sukūrė blokinę pakopinę sistemą kristaliniame pamate.

Suvalkijos tektoninės pakopos lūžiai buvo aktyvūs kelis tektoninius etapus. 
Jie lėmė ir ledyno liežuvių orientaciją ledynmečių pradžioje, padėjo ankstesniojo 
upyno konservacijai, o paskutiniojo ledynmečio pabaigoje lėmė kryptį ledyno 
plaštakų, sudariusių limnoglacialinius baseinus.

4. Bendras lygumos kvarterinės dangos sandaros dėsningumas – iškilūs 
viršutinės kreidos periodo gūbriai kaitaliojasi su dešimtimis metrų įsigilinusiais, 
užpildytais ledynmečių moreninio priemolio, fliuvioglacialinių nešmenų ir limno-
glacialinių baseinėlių molio bei priemolio.

5. Labai nedidelis Šešupės lygumos nuolaidumas vakarų kryptimi (20 m per 
35 km) yra tariamas limnoglacialo išlyginimo rezultatas, tačiau priežastys slypi 
ne ištiso didžiulio baseino lyginamoje veikloje, o keliasluoksnėje išlyginančioje  
ledyno plaštakų sedimentacijoje.

6. Limnoglacialinės dangos daryba vyko ledyno plaštakų ir liežuvių pul-
sacijos aplinkoje. Dangoje išskaitomos kelios klimatinės-dinaminės fazės: ledyno 
poslinkio pirmyn fazė, stagnacijos ir sauso šalto klimato fazė (kartu ji sudarė 
sąlygas daugiamečio ledo skydui susikurti ar storėti), klimato atšilimo ir greito 
prieledyninių baseinų (ledynmarių) kilimo fazė. Dažniausiai beveik visų šių fazių 
metu poskydinio ežero sedimentacija vyko. Ledynui galutinai tirpstant, jo mine-
ralinių medžiagų sluoksniai papildė ir oranžavo poledinių molynų klodus.

7. Lygumos molynų arealai yra kelių kilometrų pločio, o tarp jų įsiterpia 
heterogeniškos litologijos ruožai, paprastai susiję su upių slėniais; smėlio, prie-
smėlio, priemolio laukai, neretai pridengia molio klodų pakraščius.

8. Šešupės lygumos viršutinių  molio klodų slūgsojimo aukštis dvejopas. 
Apie 10 m žemesni klodai siejasi su Šešupės paveldėtu slėniu ir gali būti aiški-
nami ingresinio (įšliaužusiojo) ledo liežuvio veikla. Šešupės vidurupio senslėnio 
stabdomą poveikį ledyno Kuršių plaštakos veikloje galima matyti paskutinių 
ledynmečių nuogulose.

9. Priimtuose paleogeografiniuose deglaciacijos modeliuose pripažįstami 80, 
50–60 ir 40 m aukščio lygumą kūrę prieledyniniai baseinai nebuvo nuosekliai 
žemėjančių vandens telkinių kaskadas. Ledyno klimatinė pulsacija baseinų krantus 
keitė keliais kontrastingo klimato etapais – ledyno ekspansijos, ledyno stagnacijos 
ir etapinės deglaciacijos (laikinojo tirpimo).

10. Pastoviausia sedimentacija buvo polediniuose ežeruose, suspensinėje 
erdvėje. Antledinėje erdvėje plaunamo priemolio ir smėlio sluoksniai bei ledyno 
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liežuvių antslinkių ant  skydinio ežero palikto smėlio ir žvyro plotai komplikavo 
bendrąją lygumos medžiaginę darybą, sukūrė ją iš keleriopų facijų.

11. Polediniai ežerai, suskaidyti sekliųjų sąsmaugų, ilguminių, V–R krypties 
ruožų, sedimentacinę pusiausvyrą pasiekdavo ne tiek hidrodinaminės ramybės 
laikotarpiais, kiek hidrocheminio optimumo, didelio šarmingumo periodais. Hid-
rocheminio faktoriaus svarbą patvirtina dumblinių dalelių koaguliacijos proceso 
pasiekta konkrecijų daryba. Intensyviausios karbonatinės koaguliacijos proceso 
molyje arealai, buvęs poskydinio ežero priedugnis, pasižymi konkrecijų gausa.

12. Keliama hipotetinė tezė, kad ledynmečiais požeminių vandenų apykaita 
suintensyvėdavo, hidrokarbonatų srautai nuo negiliai esančių kreidos sluoksnių 
padidėdavo, todėl polediniai molį klostantys ežerai buvo stipriai šarminiai.

13. Vertikaliajai požeminių vandenų cirkuliacijai labai padeda Šešupės ly-
gumos kvartero sluoksnių ir pokvarterinė struktūra, vadinamieji „hidrogeologiniai 
langai“. Jie savo ruožtu priklauso nuo neogeninių palaidotų upių slėnių, atskirų 
ledynmečių paveldimų slėnių ir nuo giliai esančių ikiplatforminių tektoninių lū-
žių, ypač nuo ortogoninės orientacijos lūžių, sutampančių su Šešupės vidurupiu.

14. Iš ankstyvesniųjų ledynmečių paveldėtas Nopaičio senslėnis (likslėnis) 
taip pat yra tektoninės struktūros ir slėnių paveldimumo faktas.

Nopaičio pelkės apatinių šiltmetinių durpių stratigrafinis bei paleobotaninis 
tyrimas reikalauja didesnio dėmesio. Tai menamas Merkinės tarpledynmečio ir 
holoceno sedimentacinės „estafetės“ atvejis.

15. Dirvožemio tyrinėtojų konstatuotus pūpsnius-konkrecijas lygumos molio 
kloduose autorius laiko ne antrinės, infiltracinės kilmės, o tiesioginiu molio koa-
guliacinių procesų polediniame ežere padariniu.

16. Šešupės lygumos drenažo sistemos sukūrimas buvo būtinas žingsnis 
kraštotvarkoje. Dabartinės sistemos šalčio deformacijos gali būti nebrangiai paša-
linamos, nes apima tik nedaugelį lomelių.

17. Logiškas ir būtinas buvo Novos ir Aukspirtos slėninių gamtos draus-
tinių įkūrimas. Jų pažintinę ir rekreacinę perspektyvą reikia derinti su Sintautų, 
Panovių ir Totorviečių gyvenviečių kultūriniais poreikiais ir iniciatyva. Praktiškai 
nepraplaukiami upių slėniai turėtų būti aprūpinami kelių atšakomis link tų slėnių 
apžvalginių aikštelių, laiptų į slėnį.

18. Panovių kraštovaizdžio ir hidrogeologiniai resursai, bendruomenės kultūra 
ir neblogas pašešupio kelias leidžia tikėtis didesnių investicijų į šį šiuolaikišką kaimą.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Sintautai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Vida Girininkienė).

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

Straipsnis recenzuotas ne maþiau kaip dviejų mokslininkø ekspertø.

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