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Kupiškio krašto geologinis pamatas
Gediminas Motuza 

Geologinis pamatas, ant kurio gyvename, yra svarbi mūsų aplinkos dalis. 
Jis lemia paviršiaus ypatybes, dirvožemio rūšis ir savybes, požeminio vandens 
kiekį ir kokybę, naudingąsias iškasenas, o tai veikia žmogaus gyvenimo sąlygas, 
ūkinės veiklos ypatybes, šiek tiek netgi kultūrines tradicijas.

Kupiškio rajono geologija ištirta neblogai. Moksliniai tyrimai čia pradėti dar 
XIX amžiuje, vėliau atliktas vidutinio ir stambaus mastelio geologinis kartografavi-
mas, naudingųjų iškasenų paieškos ir žvalgyba. Rankraštinės šių darbų ataskaitos 
saugomos Lietuvos geologijos tarnybos fonduose. Apibendrinančius darbus apie 
Kupiškio rajono geologiją paskelbė V. Marcinkevičius1 ir A. Gaigalas2, remda-
miesi ankstesnių darbų medžiaga ir papildę ją savais originaliais tyrimais. Šiame 
straipsnyje panaudoti šių autorių darbuose pateikti faktai ir skaičiai.

Nors Kupiškio rajone išgręžta apie 325 gręžinius, giliausias iš jų Šernupio 
kaime siekė tik 292,4 m ir kirto beveik vien ledynmečio uolienų storymę. Gilesni 
gręžiniai yra tik gretimuose rajonuose, tai – Svėdasų gręžinys, Anykščių rajone 
ir Parovėjos, prie Biržų. Šie gręžiniai kirto visą nuosėdinę storymę, pasiekė kris-
talinį pamatą ir atskleidė krašto giluminę sandarą. Kupiškio kraštas yra tarp šių 
gręžinių, todėl, remiantis jų duomenimis, čia galima išskirti tris skirtingo amžiaus, 
sandaros ir kilmės lygius – kristalinę plutą; nuosėdinę storymę; kvartero ledyn-
mečio ir poledynmečio darinius. 

Kristalinė pluta yra seniausia ir giliausiai slūgsanti pjūvio dalis. Jos pavir-
šius po Kupiškio valsčiumi yra apytikriai 900 m gylyje. Žemyninė kristalinė pluta 
čia susidarė litosferos plokščių sandūroje. Viena jų buvo vakaruose, kita slinko iš 
pietryčių ir niro po vakarine. Susidarė ištisinė Vidurio Lietuvos sandūros juosta, 
nutįsusi nuo Biržų iki Lazdijų ir toliau į Lenkiją. Kupiškis yra tos juostos rytinia-
me pakraštyje. Susiduriančių plokščių pakraščiai eižėjo, lūžių atskirti blokai slinko 
aukštyn, kilo kalnai, gilumoje lydėsi magma ir ugnikalniais veržėsi į paviršių. Išil-
gai sandūros ruožo susidarė kelių kilometrų aukščio kalnynas. Tai vyko apytikriai 
prieš 1,84–1,83 milijardo metų. Dabartiniame kristalinės plutos paviršiuje ir yra tų 
nuardytų kalnynų giluminės dalys – „šaknys“, atsidengusios nuardžius 15–20 km 
plutos uolienų klodą. Buvusios tokiame gylyje vulkaninės ir nuosėdinės uolienos 
aukštos temperatūros (600–700 °C) ir slėgio (apie 6 tūkst. atmosferų) sąlygomis tapo 
metamorfinės, tai yra pakeitė pavidalą – persikristalizavo, įgijo kryptingą (gneisišką) 
sandarą, iš dalies išsilydė. Remiantis geofiziniais duomenimis, pirminių vulkaninių 
uolienų – bazalto, diabazo, dėl metamorfizmo virtusių amfibolitu, liekanų gali 
būti vakarinėje valsčiaus pusėje. O rytinėje vyrauja pirminės nuosėdinės ir labiau 
silicingos vulkaninės uolienos, jautresnės temperatūros poveikiui, todėl iš dalies 
išlydytos uolienos – migmatitai ir įvairių 
rūšių granitas. Kaip minėta, Kupiškio 
valsčiaus ribose nėra gilių gręžinių, 
bet pamatyti, kaip tos metamorfinės ir 
magminės uolienos atrodo, galima ir 

1 Marcinkevičius V. Geologinė apžvalga, Kupiškėnų 
enciklopedija, Vilnius, 2006, t. I, p. 422–426.

2 Gaigalas A. Aplinkos geologija, Kupiškis. Gamtos 
ir istorijos puslapiai, Kupiškis, 2009, p. 10–25.
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paviršiuje – rieduliuose. Jie yra liudininkai tų pačių procesų, vykusių panašiomis 
sąlygomis, tik keliasdešimt milijonų metų anksčiau, susidarant dabartinės Suomijos 
plutai, kur tos uolienos slūgso tiesiog paviršiuje.

Šis pirmasis „romantiškas“ geologinės istorijos laikotarpis, kai vyko plokščių 
sandūra,  kalnodaros ir magmatizmas, baigėsi maždaug prieš 1,8 mlrd. metų. Po 
to daugiau kaip milijardą metų kalnai ir visa kristalinė pluta buvo ardoma, kol 
prieš ~600 mln. metų jos aplygintą paviršių uždengė nuosėdinių uolienų sluoks-
niai. Nuosėdinis sluoksnynas po Kupiškiu yra maždaug 900 m storio, suklostytas 
laikotarpiu nuo ediakaro periodo iki devono, tarp ~600 ir 360 mln. metų (pjūvis 
iš spalvotos įklijos, Marcinkevičius, 2006). Šitos uolienos klostėsi mūsų žemynui 
slenkant iš pietinio pusrutulio į šiaurinį. Slinkdamas jis kirto pusiaują ir įvairias 
klimato juostas, susidurdavo su kitais žemynais ir vėl nuo jų atskildavo, todėl 
būsimą mūsų kraštą užliedavo jūros, kurios ir vėl pasitraukdavo arba išdžiūdavo, 
palikdamos įvairių nuosėdinių uolienų sluoksnius. Nuosėdinės storymės apatinė 
dalis klostėsi ediakaro, kambro, ordoviko periodais vėsaus ir vidutinio klimato 
juostose. Čia vyrauja smiltainis, molis. Viršutinę dalį sudaro silūro ir devono sis-
temų uolienos, kurios susidarė karšto – atogrąžų ir paatogrąžių klimato juostose. 
Čia daugiausia mergelio, klinties, dolomito. Šios storymės viršutinė dalis jau atsi-
dengia paviršiuje upių krantuose, Stirniškių, Buivėnų, Pauliankos karjeruose. Tai 
viršutinio devono dolomitas su gipso tarpsluoksniais. Šios uolienos susidarė prieš 
~380–360 mln. metų, kai mūsų žemynas buvo jau šiauriniame pusrutulyje, bet 
dar netoli pusiaujo. Dolomitas (CaMgCO3) ir gipsas (CaSO4·2H2O) nusėdo seklios 
jūros lagūnose karšto dykuminio klimato sąlygomis. Tiesa, šie mineralai galėjo 
būti ir antriniai. Dolomitas gali susidaryti jau palaidotuose klinties sluoksniuose, 
kai jas sudarantis pirminis kalcitas (CaCO3) virsta dolomitu prisijungdamas magnį, 
kurį atneša tirpalai, įsisunkę į klinties sluoksnius iš druskingų lagūnų. Gipsas 
gali nusėsti tiesiai iš persotinto tirpalo, bet gali susidaryti ir iš pirminio anhidrito 
(CaSO4), prisijungiant vandens molekulėms. Tuo metu padidėja uolienos tūris, 
sluoksnis plėsdamasis lūžinėja ir susidaro gipso brekčija, kaip tik ir aptinkama 
minėtose Kupiškio apylinkių atodangose ar gręžiniuose. 

Dolomito plokštės jau buvo naudojamos statyboms. Iš jų pastatyti kai kurie 
Palėvenės dvaro pastatai, kumetynas ir du bokštai Noriūnuose (žr. splv. 1 pav., 
2 pav.). Plyšiuoti dolomito sluoksniai yra vandeningi. Kaip tik Kupiškio–Suosos 
vandeningas sluoksnis naudojamas Kupiškio miesto centralizuotam vandentiekiui.

Visą valsčiaus paviršių dengia dabartinio geologinio periodo – kvartero da-
riniai, daugiausia ledyniniai, susidarę per pastaruosius ~650 tūkst. metų (kvartero 
žemėlapis ir pjūvis iš spalvotos įklijos, Marcinkevičius, 2006). Tuo laikotarpiu 
ledynai buvo atslinkę į Lietuvą bent šešis kartus, palikdami ledyninių nuogulų 
sluoksnius. Paskesni ledynai juos apardydavo, todėl valsčiaus teritorijoje išliko 
tik keturių ledynmečių dariniai – Žemaitijos, Medininkų, Dainavos ir paskuti-
nio – Nemuno. Paskutinis ledynas Lietuvą uždengė prieš 22–27 tūkst. metų. Prieš 
16 tūkst. metų jis ėmė trauktis, atskirais laikotarpiais dar pasislinkdamas į priekį. 
Tuo metu jo pakraštyje klostėsi moreninės nuogulos – daugiausia priemolis ir 
priesmėlis. Ledynui slenkant, jo pakraščio nuogulos buvo sustumiamos į kalvas, 
todėl čia susidarė kalvotas paviršius, priskiriamas vakariniam Aukštaičių aukštumų 
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šlaitui, tiksliau – Vakarų Aukštaičių plynaukštei3. Šio kalvoto ruožo šiaurinė riba 
siekia Kupiškio valsčiaus pietinį pakraštį. Moreninės kalvos plyti į pietryčius nuo 
Kupiškio, palei Šepetos pelkę. Čia yra ir aukščiausios rajono vietos, iki 139 m 
virš jūros lygio. Šiauriau šios ribos ledynas jau tirpo nejudėdamas, o jam ištir-
pus jo kūne buvusi medžiaga tolygiai nusėdo priemolio pavidalu, sudarydama 
pagrindinę arba dugninę moreną ir silpnai banguotą lygumą. Toks paviršius ir 
sudaro didžiąją dalį valsčiaus ploto. 

Paviršiaus pavidalą ir sudėtį paįvairino ledyno tirpsmo vandenų srautai. 
Vienur jie aplygino paviršių, kitur išplovė negilius pažemėjimus ir į juos sunešė 
smėlio, žvirgždo sąnašų. Stipresnių srautų latakuose susitelkė riedulių, likusių išnešus 
smulkesnes daleles. Tokių srautų vagų ir smėlio-žvyro plotų yra apie Salamiestį, 
jie tęsiasi siaurais ruožais pietryčių kryptimi pro Gyvakarų kaimą iki Kupiškio.

Vietomis tirpsmo vandenys buvo susikaupę į prieledyninius ežerus. Jų dug-
ne plonais sluoksneliais klostėsi molis ir aleuritas, sudaryti iš smulkučių akimi 
neįžiūrimų dalelių. Vienas tokių plotų yra į šiaurės rytus nuo Kupiškio, dabar 
iš dalies apaugęs Mirabelio ir Vainiškių miškais. Vietomis tokie plotai užpelkėjo.

Visiškai ledynas ištirpo Kupiškio apylinkėse maždaug prieš 14–13,5 tūkst. 
metų. Tik vietomis liko po nuogulomis palaidotų ledo luitų, kurie ištirpo dar 
po kelių tūkstančių metų, o jų vietoje susidarė įdubos. Manoma, tokių įdubų, 
vadinamų glaciokarstinėmis, grandinė tęsiasi šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi 
tarp Laičių ir Gyvakarų kaimų.

Ledyninių nuogulų storis valsčiaus teritorijoje dažniausiai yra plonas, vos 
10–20 metrų, tik kraštinių darinių ruože apie Šepetą jis kiek didesnis. Bet yra 
vietų, kur jų storis 80–100 metrų ir daugiau. Tai vadinamieji įgilinti slėniai, kuriuos 
išplauna galingi spūdinio vandens srautai, plūstantys po ledynu dar jam neištir-
pus. Toks įgilintas slėnis nustatytas prie Šernupio kaimo, kur išgręžtas giliausias 
valsčiaus gręžinys. Čia ledyninių darinių storis siekia 292 metrus.

Šio laikotarpio dariniai ir jų paviršius yra bene svarbiausia geologinės aplinkos 
dalis. Ant moreninio priemolio ilgainiui susidarė gana derlingas dirvožemis, gal 
kiek skurdesnis ant tirpsmo vandenų sunešto smėlio ir žvyro. Ledynmečio sąnašose 
yra ir labiausiai naudojami vandeningi sluoksniai, pasiekiami ir šachtiniais šuliniais. 
Pirmasis gruntinio vandens lygis, neapsaugotas iš viršaus nelaidžių sluoksnių, 
yra 3–7 m gylyje. Giliau yra tarpmoreniniai vandeningi sluoksniai, iš viršaus ir 
iš apačios atskirti ir kartu apsaugoti nelaidžių ar mažai laidžių molingų uolienų. 
Jų storis svyruoja nuo 2 iki 10 metrų, o įgilintuose slėniuose ir gerokai daugiau. 

Ledyninių nuogulų smėlis ir žvyras yra svarbios naudingosios iškasenos. 
Kupiškio rajone yra keletas parengtų gavybai (detaliai išžvalgytų) telkinių: Gy-
vakarų, Juodžių, Pauliankos, Uoginių ir kt. Dar vienas svarbus ledynų palikimas 
yra rieduliai, kurių gausu Kupiškio 
apylinkėse. Praeityje didesni ar kuo kitu 
išsiskiriantys rieduliai buvo naudojami 
apeigoms – tai akmenys-aukurai ar du - 
benuotieji akmenys4. Vėliau rieduliai 
buvo plačiai naudojami pastatams5. Jų 
naudojimas yra būdingas Kupiškio apy-

3 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. II.

4 Gaigalas A. Dubenuotieji akmenys, Kupiškis. Gamtos 
ir istorijos puslapiai, Kupiškis, 2009, p. 46–56.

5 Gaigalas A. Būdingieji rieduliai mūrinių pastatų 
sienose, Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, Ku-
piškis, 2009, p. 57–65.
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linkių architektūros bruožas. Tokios architektūros pavyzdžiai yra Noriūnų ku-
metynas ir Kupiškio etnografijos muziejus (žr. splv. 4.1–4.8 pav.).

Dabar rieduliai tampa sodybų, miesto parkų puošmena ir muziejų ekspo-
natais, kaip tolimos geologinės praeities liudininkai. Įdomus riedulių rinkinys yra 
Adomo Petrausko muziejuje Uoginių kaime, jis aprašytas toliau.

Poledynmečiu paviršiaus vaizdas irgi keitėsi. Atsirado upių slėniai su są-
našomis, paviršiaus pažemėjimuose, išklotuose vandeniui mažai laidžiomis uolie-
nomis – priemoliu ir moliu, susidarė pelkės. Iš jų didžiausia – Šepeta, užimanti 
1 650 ha plotą. Ji plyti Aukštaičių plynaukštės moreninio priemolio guolyje. 
Geografo prof. A. Basalyko nuomone (1965), tai – aukštapelkė, susidariusi „supel-
kėjus sekliems ežerėliams ir pasklidus pelkėjimui aplinkinės įlomės sausažemyje“. Šepetos 
pelkės vidurys buvo 5 m aukštesnis už pakraščius. Pelkės, jei jos nepaskelbtos 
draustiniais, yra durpių telkiniai.

Riedulių rinkinys Adomo Petrausko  
muziejuje Uoginiuose
Rieduliai – būdinga Lietuvos gamtovaizdžio dalis, deja, jau gerokai apnai-

kinta ir vis tebenykstanti. Iš savo pirminių buveinių jie išstumiami į palaukes, 
pakeles, atsiduria statinių mūruose arba gatvių grindinyje. Pastaruoju metu daugelis 
žmonių renka riedulius. Vieni apsiriboja vienu kitu akmeniu, puošiančiu žalias 
vejeles prie namų, kiti surenka didžiulius, tikrai muziejinius rinkinius. Toks yra 
ir Adomo Petrausko rinkinys prie jo muziejinės sodybos Uoginių kaime. 

Kodėl žmonės renka riedulius? Matyt, akį traukia vis skirtingas jų pavida-
las, paviršiaus ypatybės, įmantrūs sluoksnių ir gyslučių raštai. Bet gal labiausiai 
traukia paslapties, slypinčios kiekviename akmenyje, nuojauta. Kiekvienas riedulys 
saugo kokį nors Žemės istorijos įrašą iš tolimos praeities. Geologijoje yra tokia 
sąvoka – „uolienos atmintis“. Tai žinios apie būdus, sąlygas, aplinką ir laiką, ku-
riais susidarė uoliena, „įrašytos“ jos sandaros, mineralinės, cheminės ir izotopinės 
sudėties ypatybėmis. Taigi ir rieduliai „prisimena“ geologinius procesus, vykusius 
prieš milijardus metų giliai žemės gelmėse. Aišku, išgauti tas žinias nelengva, bet 
riedulių brangintojai tikriausiai nujaučia tą akmens paslaptį.

Žinoma, kad riedulius pas mus atvilko ledynas iš Suomijos ir Švedijos, 
atlaužęs uolienų luitus nuo kristalinės plutos paviršiaus. Čia vyrauja pirminės 
nuosėdinės ir vulkaninės uolienos, perkristalizuotos keliolikos ar kelių dešimčių 
kilometrų gylyje, didelio slėgio ir aukštos temperatūros sąlygomis, įgijusios kryp-
tingą sandarą (gneisiškumą, skalūnuotumą), kitaip sakant, metamorfizuotos, tai 
yra pakeitusios pirminį pavidalą. Daugelis šių uolienų išvagotos rausvų ar pilkų 
granito sudėties juostelių – tai požymis, kad uoliena pradėjo lydytis, bet lydalas 
liko uolienos storymėje gyslučių, dėmių pavidalu. Tokios nevienalytės uolienos, 
sudarytos iš pirminės uolienos liekanų ir granito gyslučių, vadinamos migmatitais. 

Daug riedulių sudaryti iš giluminių, magminių uolienų, išsikristalizavusių 
gelmėse iš magmos. Tarp jų daugiausia įvairių rūšių granito, diorito, gabro. 

Minėtos kristalinės uolienos, ypač pirminės nuosėdinės ir vulkaninės kilmės 
gneisai ir skalūnai bei migmatitai daugiausia susidarė vadinamosios Svekofeninės 
kalnodaros metu, kuri Suomijoje ir Švedijoje vyko tarp 1,9 mlrd. ir 1,82 mlrd. me - 
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tų. Intruzinės uolienos daugiausia susidarė irgi kalnodaros metu, ką rodo jų kryp-
tinga (gneisiška) sandara, arba tuoj po jos, tarp 1,82 mlrd. ir 1,78 mlrd. metų. 

Bet ir pasibaigus kalnodarai buvo vėlesnių magmatizmo įvykių. Tarp 
1,64 mlrd. ir 1,54 mlrd. metų dabartinės Suomijos ir Švedijos plutoje susidarė 
didžiulės rapakivio tipo granito intruzijos. Šios rūšies granitas išsiskiria sandara. 
Jam būdingi stambūs, iki kelių centimetrų skersmens kalio feldšpato (mikroklino) 
kristalai smulkesnio grūdėtumo masėje. Tie stambūs kristalai dažnai būna apvalūs 
ir apsupti baltų kito mineralo – plagioklazo apvadėlių. Rapakivio intruzijų daug 
pietinėje Suomijoje, Alandų salose, Baltijos jūros dugne, kaip tik ledyno kelyje, 
todėl ir jo rieduliai labai dažni. 

Granito intruzijos kristalizavosi gilumoje, bet dalis magmos išsiveržė į paviršių 
ir susidarė vulkaninės uolienos – lavos. Išsiliejusi paviršiuje lava greitai stingsta 
ir nespėja išsikristalizuoti, jos sandara būna negrūdėta, geologiškai – stikliška. 
Bet kartais tokioje nekristalinėje lavoje būna kvarco ar feldšpatų kristalų, kurie 
susidarė dar gilumoje ir buvo išnešti į paviršių kartu su lava. Tokių uolienų 
sandara vadinama porfyrine, o pačios uolienos – porfyrais. Jų pagrindinės masės 
spalva būna ruda, juoda ar net ryškiai raudona, o kristalai, kurių dydis siekia 
kelis milimetrus ar net centimetrus, – balti, pilki ar rausvi.

Vieni jauniausių riedulių yra iš diabazo ar gabro-diabazo. Tai tamsiai pilka 
kristalinė uoliena, atpažįstama iš būdingos struktūros, kurią sudaro pailgi balti 
padrikai išsidėstę plagioklazo kristalai. Diabazo gyslų, iš kur galėjo kilti ir dalis 
riedulių, yra žinoma vakarinėje Suomijoje, Porio miesto apylinkėse. Jos susidarė 
prieš 1,26–1,25 mlrd. metų.

Be magminių ir metamorfinių uolienų, pasitaiko ir riedulių iš nuosėdinių 
uolienų. Suomijoje ir Švedijoje jų reta. Iš tenai mus pasiekia tik vadinamojo jotnio 
smiltainio rieduliai. Tai būdingos rausvos spalvos su violetiniu atspalviu smiltainis, 
dažniausiai rupus, įvairiagrūdis, neretai su žvirgždo ir gargždo dalelėmis. Kartais 
didesnių luitų paviršiuje pastebimos bangų ruzgos ir įstrižas sluoksniuotumas. Šis 
smiltainis susiklojo kaip upių sąnašos ant nulyginto kristalinės plutos paviršiaus 
prieš 1,4–1,3 mlrd. metų. Jo rieduliai atnešti iš Vakarų Suomijos (Satakunta), 
Centrinės Švedijos (Dalarna, Jemtlandas), Botnijos įlankos arba vakarinės Baltijos 
dugno. Kitos nuosėdinės uolienos rieduliuose – daugiausia klintis, dolomitas, 
rečiau smiltainis. Tai – ordoviko, silūro ir devono sistemų uolienos. Jų amžius 
yra tarp ~500 mln. ir 360 mln. metų. Tai rodo dažnai juose randamos būdingos 
fosilijos – galvakojų moliuskų – nautiloidėjų, pečiakojų moliuskų (brachiopodų), 
jūrų lelijų (krinoidėjų), įvairių rūšių koralų. Tokius riedulius ledynas atvilko iš 
Estijos, Latvijos arba Baltijos dugno.

Adomo Petrausko muziejuje yra visų minėtų tipų uolienų, daugiausia ma-
gminių – įvairių rūšių granito, diorito, gabro (žr. splv. 5.1–5.8 pav.). Iš granito ir 
granodiorito yra ir didieji rieduliai, ant kurių stovi bokštas. Trys iš jų sugneisuoti, 
tai yra mineralai juose išsidėstę kryptingai. Tai rodo jų susidarymą kalnodaros 
sąlygomis ir seną amžių. Granodioritui priskirtinas ir didžiausias riedulys su gir-
napuse viršūnėje. Uoliena silpnai sugneisuota, ją kerta jaunesnės smulkiagrūdžio 
granito (aplito) gyslos. Yra ir pora riedulių iš stambiagrūdžio piroksenito – retos 
giluminės magminės uolienos. Šalia klėtelės prie įėjimo į muziejų stovi beveik 
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metro aukščio gabro-diabazo riedulys labai nelygiu gumbuotu paviršiumi, su-
sidariusiu dėl netolygaus dūlėjimo. Labai panašios uolienos žinomos Suomijoje, 
Botnijos įlankos pakrantėje prie Porio miesto.

Taip pat dažni migmatitai – iš dalies išsilydžiusios gelmėse uolienos. Tai bene 
plačiausiai paplitusios uolienos viršutinėje plutoje, todėl ir jų rieduliai labai dažni. 

Metamorfinių – gelmėse pakitusių pirminių nuosėdinių ir vulkaninių uolie-
nų mažiau, bet tarp jų yra išlaikiusių pirminės prigimties požymius, pavyzdžiui, 
sluoksniuotumą. Ypač įdomūs pirminiai lapiliniai tufai, kurių pagrindinė masė 
buvo sudaryta iš smulkučių lavos dalelių (geologų kalba vadinamų pelenais ir 
dulkėmis), su stambesnėmis, kelių centimetrų dydžio lavos nuolaužomis – lapilėmis. 
Šios lapilės, būdamos atsparesnės dūlėjimui, sudaro riedulių paviršiuje iškilimus.

Nuosėdinių uolienų riedulių rinkinyje mažiausia. Jos neatsparios ardymui 
ledyno pernešimo metu, todėl ir jų riedulių, ypač didesnių, reta. Vis dėlto keletas 
yra. Netoli namo tako grindinyje įdėta jotnio smiltainio plokštė, kurios paviršiuje 
galima įžiūrėti bangų ruzgų liekanų, suklostytų daugiau kaip prieš milijardą metų.
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1 pav. Noriūnų dolomitinis bokštas

2 pav. Dolomito plokštės Noriūnų  
bokšto mūre
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3 pav. Kupiškio r. prekvartero geologinis žemėlapis ir geologinis pjūvis: 1 – kvarteras; viršutinio  
devono svitos: 2 – Tatulos; 3 – Kupiškio; 4 – Suosos; 5 – Jaros; 6 – Plevinių regioninis aukštas;  
7 – Šventosios; 8 – Upininkų serija; 9 – Narvos serija; 10 – Pernu svita; 11 – apatinis devonas;  
12 – silūras; 13 – ordovikas; 14 – kambras; 15 – viršutinis proterozojus (vendas); 16 – apatinis 
proterozojus. Iš V. Marcinkevičiaus str. Geologinė apžvalga, Kupiškėnų enciklopedija, V., 2006, t. 1
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Kupiškio etnografijos  
muziejaus siena:
4.1 pav. Magmos brekčija – 
gabro nuolaužos, surištos 
įsiskverbusio tarp jų granito

4.2 pav. Gabras – giluminė 
magminė uoliena

4.3 pav. Granitas rapakivis 
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4.4 pav. Porfyras rapakivio 
tipo

4.5 pav. Metamorfizuotas  
smiltainis su aleurolito 
nuolaužomis

4.6 pav. Gneisas su granato 
lęšiais
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4.7 pav. Pegmatitas – gyslinė  
uoliena, sudaryta iš itin stambių  
kvarco ir feldšpato kristalų

4.8 pav. Kvarco-feldšpato porfyras
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Adomo Petrausko muziejaus 
rieduliai:
5.1 pav. Migmatitas – iš 
dalies išsilydžiusi pirminė 
nuosėdinė arba vulkaninė 
uoliena su granito gyslomis

5.2 pav. Metamorfizuota 
vulkaninė uoliena –  
lapilinis tufas
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5.3 pav. Metamorfizuotas smiltainis su piritu, kuris dūlėdamas 
virsta sieros junginiais (gelsva spalva) ir geležies hidroksidais  
(ruda luobelė)

5.4 pav. Gabras-diabazas. Matyti būdinga struktūra, kurią  
sudaro pailgi balti padrikai išsidėstę plagioklazo kristalai
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5.5 pav. Piroksenitas – reta 
giluminė magminė intruzinė 
uoliena

5.6 pav. Granodioritas – 
magminė intruzinė uoliena, 
sugneisuota su granito 
(aplito) gyslomis
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5.7, 5.8 pav. Migmatitas – iš dalies  
išsilydžiusi pirminė nuosėdinė arba  
vulkaninė uoliena su granito gyslomis.
2012 m. Gedimino Motuzos nuotraukos


