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Gandingos piliakalnio geologinis pjūvis
Algirdas Gaigalas

Įvadas
Gandi¹gos píliakalnis yra dešiniajame Babrùngo krante apie 5 km į piet-

vakarius nuo Plùngės. Įdomu tai, kad žemiau elektrinės užtvankos Babrùngas, 
tekėjęs net į šiaurės vakarus, staigiai pasuka į pietus. Žemiau užtvankos upės vaga 
beveik be vandens. Čia ji kilpiniuoja kone 7 kilometrus. Upelio dugnas grįstas 
akmenimis, išplautais iš ledyninių sąnašų – moreninių riedulingų gargždingų 
žvirgždingų karbonatingų priemolių. Morenų sluoksniai matyti Babrungo šlaituose 
griūvančiose atodangose. Šių atodangų tyrimo medžiaga leidžia susidaryti vaizdą 
apie Gandingos piliakalnio apylinkių jauniausių nuogulų sluoksnių sandarą. Upė 
griauna ir paties Gandingos piliakalnio du šlaitus dešiniajame krante, kuriame 
atidengti gelmių sluoksniai dviejose atodangose. Paėjėjus prieš srovę, kairiajame 
šlaite yra Noriškių atodanga įspūdingame iškyšulyje su stačiais šlaitais. Dvi ato-
dangos yra prie hidroelektrinės tvenkinio: viena dešiniajame upelio vagos pusėje 
žemiau užtvankos, o kita – dešiniajame tvenkinio krante aukščiau užtvankos. Šias 
atodangas mes tyrinėjome ir jų tyrimų medžiagą pateiksime šiame darbe.

Tyrinėtų atodangų Babrungo slėnių dalis labai vaizdinga: ji gili, stačiasienė, 
tačiau ne tiek jau siaura. Upės slėnis Varkaliÿ meandroje išplatėja. Jame išsiskiria 
ąžuolais apaugę du piliakalniai: Na÷sodžio (Varkalių) I ir Nausodžio (Varkalių) II. 
Žmonės juos vadina pilalėmis (pilikėmis). Tai slėnyje kairėje pusėje likę besigriau-
žiančios upės moreninės plynaukštės atsparesni palikuonys, kurie vėlyvajame gla-
ciale išsiliejusioje ledyno tirpsmo upėje kyšojo iš vandens. Šių dviejų piliakalnių 
viršūnės plokščios, nuskalautos vandenų. Dabar jie apaugę kupliais ąžuolais, kurių 
vainikas pastebimas iš toli. Šie du piliakalniai – natūralūs reljefo atsiskyrėliai yra į 
šiaurę nuo pagrindinio: pirmasis maždaug už 1,0 km į šiaurę nuo garsiojo Gandin - 
gos piliakalnio, o antrasis yra 150 m į šiaurės rytus nuo pirmojo. Pagrindinis 
Gandingos piliakalnis yra ant kalvos dešiniajame Babrungo krante. Jo viršūnė 
iškilusi 112,4 m aukščiau jūros lygio. Iš trijų pusių jį supa Babrungo labai statūs 
natūralūs šlaitai. Iš ketvirtos, vakarinės, pusės saugojo supiltas aukštas pylimas. 
Šioje vietoje piliakalnio aikštelė yra pakilusi apie 11 m virš jį atskyrusio pylimo 
papėdės. Pylimas supa beveik visą piliakalnio aikštelę, į rytus jis žemėja. Aikštelė, 
žvelgiant nuo pylimo, atrodo kiek įdubusi, pasislėpusi už jo. Skardžiai į upės pusę 
turi apie 25–30 m aukščio. Piliakalnio viršūnė gana erdvi, apie 700 m2. Aikštelė 
117 m ilgio. Manoma, kad Gandingoje gyventa prieš Kristų. Ši vieta laikoma viena 
seniausių gyvenviečių Žemaitijoje. Surasti radiniai patvirtina, kad žmonių gyventa 
ir vėliau – III–VI ir VII–XIII amžiais. 
Gyvenama buvo ne tik piliakalnyje, bet 
ir jo papėdėje, esančioje vakariau. Gan-
dinga su apylinkių net 5 piliakalniais 
palydovais sudarė vieningą gynybinę 
sistemą. Gandingos kaimo laukuose 
stūkso Alkakalnis, vadinamas Apieros 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2006 03 06, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 10 17, pirmą 
kartą paskelbtas 2017 11 30 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2017-
17/26-317/GL.



2

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. PLUNGĖ

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio  
nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 30

kalnu. Dešiniajame Babrungo krante, apie 0,4 km į šiaurę nuo piliakalnio, surasti 
IX–XII a. senkapiai su degtais ir griautiniais kapais.

Žvelgiant nuo Gandingos pagrindinio piliakalnio, atsiveria platūs Mínijos 
slėnio vaizdai ir aukštumų reljefo toliai. Babrungui iki Minijos tekėti belieka vos 
3 km. Piliakalnis yra tik kiek toliau nuo jo žiočių. Žvelgiant į kitą pusę, slėnyje 
suvaržytas Babrungas su stačiais šlaitais, įsikišusiais aukštais atragiais, kurių viršūs 
lygūs, apaugę medžiais. Neveltui dėl šių vaizdingų ypatybių Babrungo slėnis prie 
Gandingos piliakalnio buvo paskelbtas Gandingos kraštovaizdžio draustiniu (žr. 
splv. 1 pav.). Tačiau jis turėtų turėti ir archeologinio draustinio, ir geomorfologinio 
draustinio, o galbūt ir geologinio draustinio statusą.

Gandingos apylinkės seniai traukia kraštotyrininkų ir turistų dėmesį, ypač 
keliaujančių baidarėmis Minijos ir Babrungo upėmis. Gandinga minima krašto 
pažintinėje literatūroje nuo seno.1–3

Gandingos piliakalnio geomorfologinė ir geologinė padėtis. Gandingos pi-
liakalnis yra Vakarų Žemaičių plynaukštės sudėtinė dalis. Ledyninis kalvų moreninis 
reljefas ryčiau ir šiauriau bei moreninės plynaukštės vakariau perkirstas gilaus 
Babrungo slėnio (žr. splv. 2 pav.). Kalvotas moreninis reljefas susidarė Nemuno 
apledėjimo Baltijos stadijos atsitraukiančiam ledynui sustojus Vidurio Lietuvos fazės 
metu (žr. splv. 3 pav.). Ledynas degradavo link Baltijos jūros depresijos į vakarus. 
To krašto paviršių kūrė ir nuogulas nuguldė minėtos Nemuno apledėjimo Baltijos 
stadijos tirpstantys ledynai ir nuo jų tekėjęs vanduo. Ledynas savo sąnašomis 
suvertė pakraštyje morenines kalvas, kurias aplygino plūstantys nuo ledyno vande-
nys. Vanduo išplovė nemažai akmenų iš moreninių nuogulų. Tie akmenys – tai 
rieduliai, atkeliavę kartu su ledynais iš tolimų Fenoskandijos kraštų. Jų dar iki šiol 
surandame kalvų pašlaitėse. Dauguma surinkta, sumūryti į pastatus, suguldyti į 
pamatus arba sutrupinti skaldai. Kiti, išvilkti iš laukų, puošia pakeles, virto antka-
piais. Riedulius žemaičiai vadina kūliais. Iš senesnių moreninių sluoksnių akmenys 
susikaupė Babrungo vagoje, kuri dėl jų slenkstėta, ir liko it natūralus grindinys.

Giluminės geologijos požiūriu, Gandingos piliakalnis yra juros sistemos vi-
durinio skyriaus kelovėjo aukšto uolienų paplitimo plote (žr. splv. 4 pav.). Šiauriau 
ir ryčiau Gandingos pokvarteriniame paviršiuje yra išlikę nuo ledyninės egzaracijos 
(ardymo) juros sistemos viršutinio skyriaus uolienų palikuonys. Pietryčiau prekvar-
teriniame paviršiuje išryškėjo platuminės krypties slėnis, kuriame atsidengia senesni 
triaso sistemos apatinio skyriaus ir permo sistemos viršutinio skyriaus uolienų 
sluoksniai. Taigi Gandingos piliakalnio apylinkėse gelmėse prekvartero uolienų 
paviršiuje, kaip matyti geologiniame žemėlapyje, yra įrėžtas dabar palaidotas po 
kvartero ledyninėmis nuogulomis ir jomis užpildytas bei perdengtas senslėnis. Šio 
senslėnio kilmė greičiausiai yra ledyninė, nes prekvartero uolienos šioje vietoje yra 
stipriai paveiktos egzaracijos (ledyno ardomosios veiklos).

Piliakalnį griaunantys veiksniai. Lietuvos piliakalnius, kaip ir Gandingos, 
kurie sudaryti iš pleistoceno ledyninių sąnašų, nuolat veikia egzogeniniai procesai. 
Jie grasina sunaikinti ne tik kultūrinius 
sluoksnius, bet ir patį piliakalnį. Gan - 
dingos piliakalnio kalva yra veikiama  
Babrungo upės šoninių procesų. Stačiuo-

1 Kudaba Č. Kalvotoji Žemaitija, Vilnius, 1972, 143 p.
2 Kondratas B. Minijos vingiais, Vilnius, 1976, 80 p.
3 Kudaba Č. Upelių pakrantėmis, Vilnius, 1977, 102 p.
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se piliakalnio šlaituose pasireiškia gravitaciniai šlaitų procesai, kurie piliakalniui gali 
būti grėsmingi ir net lemtingi. Norint apsaugoti nuo netikėtų žalingų pasekmių, 
buvo atlikti Gandingos piliakalnio šlaitų deformacijų tyrimai, atsižvelgiant į kultūrinį, 
geologinį ir inžinerinį aspektus.4 Kituose Lietuvos piliakalniuose tokių tyrimų 
stokojame. Kad būtų išvengta piliakalnio šlaitų erozijos, reikia minimalizuoti upės 
šoninę eroziją, sulėtinti paviršinio vandens infiltraciją ir drenuoti požemio vandenis, 
nukreipiant juos nuo šlaitų.

Gandingos piliakalnio šiaurinis ir pietinis šlaitai yra plaunami Babrungo ir 
pažeisti šlaitų procesų. Šiose vietose susiformavę nuošliaužų masyvai ir jose atsidengia 
piliakalnį sudarančių nuogulų sluoksniai (1 ir 2 pav.). Pietinio piliakalnio šlaito 
deformacijos priskiriamos negilaus konsekventinio deliuvinio tipo nuošliaužiniam 
cirkui. Šiaurinio šlaito deformacijos yra dvejopo pobūdžio – formuojasi pusapskriti-
mio arba puselipsės formos cirkai viršutinėje dalyje, o vidurinėje ir apatinėje šlaito 
dalyse stebimos ištęstos srautinių slinkčių formos. Šlaitų deformacijos priklauso 
nuo piliakalnio geologinės sandaros, todėl toliau analizuosime ištirtų atodangų 
geologinius pjūvius ir juos sudarančias nuogulas.

Atodangos ir geologinis pjūvis. Mūsų buvo ištyrinėtos šioje Babrungo atkar-
poje 5 kvartero nuogulų atodangos, kuriose atsidengia ledyninių nuogulų sluoksniai, 
sukloti priešpaskutiniojo ir paskutiniojo apledėjimų (1–5 pav.). Gandingos piliakalnį 
griaunančios atodangos (1–5 pav.) yra sudarytos iš kelių moreninių sluoksnių, 
suklotų paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo. Atodangose surandami nuo 5 iki 9 
moreninių riedulingų priemolių sluoksnių, suklotų paskutiniojo Nemuno apledėjimo ir 
priešpaskutinio Medininkų apledėjimo ledynų. Viršutinėje atodangų dalyje slūgsantys 
moreniniai priemoliai, kaip rodo gargždo ilgųjų ašių matavimai, buvo sukloti Nemuno 
apledėjimo Grūdos ir Baltijos stadijų ledynų, iškopusių iš Baltijos jūros duburio ir 
slinkusių iš vakarų bei šiaurės vakarų į rytus bei pietų rytus. Juos formavo Baltijos 
ledyno srauto ledyno plaštakos. Šie moreninių priemolių sluoksniai išklojo Vakarų 
Žemaičių plynaukštės viršutinę dalį. Nemuno apledėjimo moreninės dangos sluoksniuota 
struktūra buvo nulemta ledyno dangų morenų facinių atmainų, taip pat skirtingų 
ledyno plaštakų morenų ir fazinių bei osciliacinių morenų įvairių kombinacijų.5 Tai 
normalios ledyninės dugninės, arba pagrindinės, moreninės akumuliacijos sluoksniai, 
sukloti aktyvaus ledyno, kuris išlaikė savo struktūrines tekstūrines ypatybes. Morenos 
nepakeistos antrinių veiksnių, todėl jose gargždo ilgųjų ašių orientacija yra pakankamai 
gerai išreikšta. Gargždo ilgosios ašys yra palinkusios prieš ledyno slinkimo kryptį ir 
sudaro su horizontaliąja plokštuma nedidelį polinkio kampą (0–10o), kuris priklauso 
nuo nuogulų tipo ir sedimentacijos pobūdžio. Gargždo ilgųjų ašių išreikštas polinkis 
link ledyno centro byloja apie ledyno aktyvią būseną, t. y. slinkimą į priekį. Iš pasy-
vaus ledyno ištirpusi moreninė medžiaga neturi tokio gargždo ilgųjų ašių orientacijos 
pobūdžio. Joje gargždas slūgso morenoje 
horizontaliai, o jo orientacija pasisklei-
dusi įvairiomis kryptimis. Ypač ryškiai 
išbarstytos orientacijos gargždo ilgosios 
ašys yra abliacinėse, arba paviršinėse, 
morenose, kurios atsipalaidavo nuo ledo 
ištirpus jam esant negyvoje būklėje. 

4 Mikšys R. B., Gaigalas A., Stulpinas R., Vai -
tiekūnas V. Gandingos piliakalnio šlaitų deforma-
cijos (kultūriniu, geologiniu ir inžineriniu požiūriu), 
Geografinis metraštis, Vilnius, 1991, t. 27, p. 170–185.

5	 Гайгалас	А.,	Микутене	Л.	Равнины основных морен. 
Строение и рельеф Жямайтской возвышенности,	
Вильнюс,	1979,	с.	86–97.
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1 pav. Smulkaus gargþdo petrografinë sudëtis (integralinës diagramos) ir orientacija (taðkinës 
diagramos) morenose Gandingos atodangoje prie piliakalnio Babrungo upelio deðiniajame krante. 
Sluoksniai: I – moreninis priemolis rusvai tamsiai pilkas, masyvus, pagal plyðius apgeleþëjæs,  
II – moreninis priesmëlis rusvai tamsiai pilkas, su apgeleþëjusiais ir prasmëlëjusiais plyðeliais,  
III – moreninis priesmëlis rusvai tamsiai pilkas, masyvus, IV – moreninis priesmëlis rusvai  
tamsiai pilkas, masyvus, V – moreninis priemolis tamsiai rudas, stambiai horizontaliai  
skalûnuotas, kietas molingas, sluoksnio apatinëje dalyje – smëlis dulkëtas gelsvai pilkas,  
VI – moreninis priemolis rudas, horizontaliai stambiai skalûnuotas, apatinis kontaktas su  
smëlio pabarstymu, VII – moreninis priemolis pilkai rudas, horizontaliai smulkiai skalûnuotas,  
apatinëje sluoksnio dalyje – smëlio læðis gelsvai pilkos spalvos, VIII – molis raudonai rudas,  
su retu gargþdu, iðdûlëjæs, IX – molingas dirvoþemis.  
Gargþdo petrografinë sudëtis integralinëse diagramose: 1 – kristalinës uolienos, 2 – smiltainiai  
ir aleurolitai, 3 – dolomitai, 4 – ordoviko ir silûro organogeninës klintys, 5 – kitos klintys,  
6 – kitos uolienos
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2 pav. Smulkaus gargþdo petrografinë sudëtis (integralinës diagramos)  
ir orientacija (taðkinës diagramos) morenose Noriðkiø atodangoje  
prie Babrungo upelio.  
Sluoksniai: I – deliuvis, II – smëlis ávairiagrûdis, horizontaliai  
sluoksniuotas, rusvai gelsvas, III – moreninis priemolis tamsiai rudas, 
masyvus, kietas, IV – smëlis ávairiagrûdis, V – moreninis priemolis 
rudas, masyvus, VI – moreninis priemolis margas, pilkas ir rudas,  
apatinëje dalyje – aleuritø tarpsluoksnis, VII – smëliai smulkiagrûdþiai, 
horizontaliai sluoksniuoti, pilkai gelsvi, VIII – þvyras, IX – moreninis 
priemolis rusvai tamsiai pilkas, kietas, X – aleuritas smëlingas, pilkai 
gelsvas, XI – smëliai smulkiagrûdþiai, ástriþai sluoksniuoti,  
XII – aleuritas smëlingas, gelsvai pilkas, masyvus, XIII – moreninis 
priemolis vyðniniai rudas, horizontaliai silpnai skalûnuotas,  
XIV – smëlis rausvas, gelsvai pilkas.  
Gargþdo petrografinë sudëtis integralinëse diagramose: 1 – kristalinës 
uolienos, 2 – smiltainiai ir aleurolitai, 3 – dolomitai, 4 – ordoviko  
ir silûro organogeninës klintys, 5 – kitos klintys, 6 – mezozojaus  
mergeliai, 7 – kitos uolienos
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3 pav. Smulkaus gargþdo petrografinë sudëtis (integralinës diagramos)  
ir orientacija (taðkinës diagramos) morenose Gandingos atodangoje 
prieðais du slënio piliakalnius prie Babrungo upelio.  
Sluoksniai: I – moreninis priemolis melsvai pilkas, labai kietas,  
masyvus, II – aleuritas gelsvai pilkas, III – smëlis smulkiagrûdis,  
horizontaliai sluoksniuotas, gelsvai pilkas, IV – moreninis priemolis 
þalsvai rusvai pilkas, masyvus, su apgeleþëjusiais plyðiais,  
V – smëlis su aleurito tarpsluoksniu, VI – smëlio, þvyro ir gargþdo 
storymë ástriþai sluoksniuota, VII – smëlis ástriþai sluoksniuotas,  
ávairiagrûdis, VIII – þvirgþdas su gargþdu, IX – moreninis priemolis  
pilkai rudas, kietas, masyvus, X – moreninis juostuotas molis su 
þvirgþdu ir gargþdu, besikeièià ið virðaus raudonomis ir þalsvomis  
juostomis (baseine nusëdusi morena), XI – smëlis smulkiagrûdis  
gelsvai pilkas, XII – moreninis priemolis  gelsvai rudas, birus,  
masyvus, XIII – dirvoþemis priemolingas.  
Gargþdo petrografinë sudëtis integralinëse diagramose: 1 – kristalinës  
uolienos, 2 – smiltainiai ir aleurolitai, 3 – dolomitai, 4 – ordoviko  
ir silûro organogeninës klintys, 5 – kitos klintys, 6 – mezozojaus  
mergeliai, 7 – kitos uolienos
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4 pav. Smulkaus gargþdo petrografinë sudëtis (integralinës diagramos)  
ir orientacija (taðkinës diagramos) morenose atodangoje prie Babrungo 
hidroelektrinës, deðinėje buvusio Babrungo upelio vagos pusëje.  
Sluoksniai: I – moreninis priemolis rudai pilkas, masyvus,  
pagal horizontalius plyðius apgeleþëjæs, II – moreninis priemolis  
horizontaliai smulkiai skalûnuotas, III – moreninis priemolis pilkai  
rudas, kietas, masyvus, IV – moreninis priemolis rudas horizontaliai 
skalûnuotas, V – moreninis priemolis raudonai rudas, horizontaliai  
skalûnuotas, VI – moreninis priemolis pilkai rudas, smulkiai þvyniðkai 
skalûnuotas, VII – þvyras rudas, apgeleþëjæs, VII – moreninis  
priemolis raudonai rudas.  
Gargþdo petrografinë sudëtis integralinëse diagramose: 1 – kristalinës 
uolienos, 2 – smiltainiai ir aleurolitai, 3 – dolomitai, 4 – ordoviko  
ir silûro organogeninës klintys, 5 – kitos klintys, 6 – kitos uolienos
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5 pav. Smulkaus gargþdo petrografinë sudëtis (integralinës diagramos) ir orientacija  
(taðkinës diagramos) morenose atodangoje prie hidroelektrinës uþtvankos ant Babrungo upelio.  
Sluoksniai: I – moreninis priemolis gelsvai rudas, netaisyklingai skalûnuotas, pagal plyðius  
apgeleþëjæs, II – smëlis dulkëtas gelsvai pilkas, smulkiagrûdis, III – moreninis priesmëlis  
gelsvai rudas, su smëlio linzëmis, IV – smëlis smulkiagrûdis, dulkëtas, pilkai gelsvas,  
V – dirvoþemis smëlingas.  
Gargþdo petrografinë sudëtis integralinëse diagramose: 1 – kristalinës uolienos,  
2 – smiltainiai ir aleurolitai, 3 – dolomitai, 4 – ordoviko ir silûro organogeninës klintys,  
5 – kitos klintys, 6 – kitos uolienos

Mūsų tyrinėta Babrungo atodangų morenų gargždo sudėtis skirtinguose 
sluoksniuose šiek tiek yra skirtinga (1–5 pav.). Medininkų apledėjimo morenos 
išsiskiria tuo, kad jose yra daugiau dolomitų gargždo. Šios morenos nuguldytos 
ledyno, atslinkusio iš šiaurės. Mažiausiai dolomitų gargždo turi Nemuno apledėjimo 
Grūdos stadijos morenos. Jose yra padidėjęs silūro ir ordoviko organogeninių 
klinčių gargždo kiekis. Be to, jose dažniau pasitaiko mezozojaus uolienų nuotrupų. 
Dėl tokios sudėties Grūdos stadijos morenos išsiskiria pilkomis, tamsiai pilkomis 
ir kitomis pilkų atspalvių spalvomis. Tokios spalvos yra nulemtos tamsiaspalvių 
juros sistemos aleuritų ir aleurolitų, kreidos sistemos pilkų mergelių ir kitų pilkos 
spalvos nuogulų ir uolienų priemaišos. 
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Nemuno apledėjimo morenų rausvos ir rausvai rudos spalvos yra dėl triaso 
sistemos raudonspalvių molių priemaišos ir devono gelsvos spalvos uolienų, kurias 
ledynas asimiliavo, slinkdamas Latvijoje bei Šiaurės Lietuvoje.

Facinės morenų atmainos taip pat šiek tiek skiriasi gargždo petrografine 
sudėtimi. Mažiausiai kristalinių uolienų nuotrupų, užgriebtų ledynų toli Šiaurėje 
Fenoskandijoje, turi dugninės morenos atmainos. Didžiausią kristalinių uolienų 
gargždo kiekį turi abliacinės, arba paviršinės, morenos. Tai paaiškinama tuo, kad 
ledyno paviršiuje dėl fizinio mechaninio šalčio dūlėjimo stambesnės nuotrupos, ypač 
kristaliniai rieduliai, subyrėjo ir santykinai papildė mūsų tyrinėtą smulkaus gargždo 
frakciją (3–1 cm dydžio) magminių ir metamorfinių uolienų gargždu. Įdomų reiškinį 
stebime, kada palyginame gargždo petrografinės sudėties ypatumus recesinėse ir 
osciliacinėse morenose vertikaliame atodangų pjūvyje. Einant į viršų, fazinėse ir 
osciliacinėse morenose nuosekliai mažėja kristalinių uolienų kiekis. Akivaizdžiai tai 
matyti Gandingos piliakalnio atodangos (1 pav.) viršutiniame morenos komplekse 
(3, 2 ir 1 mėginiai). Toks kristalinių uolienų gargždo mažėjimas smulkesnio rango 
fazinėse ir osciliacinėse morenose yra paaiškinamas tuo, kad vietoje stumdantis 
ledynui, jis užgriebė daugiau vietinės nuosėdinės medžiagos. Tokia naujai patekusi 
osciliacijos metu vietinė ledyno pagrindo uolienų medžiaga santykinai sumažino 
tolimos fenoskandiškos kilmės kristalinių uolienų gargždo kiekį jaunesnėse morenose 
ir aukščiau slūgsančiuose jų sluoksniuose. Jeigu pažvelgsime į minėtos Babrungo 
atodangos (1 pav.) morenų viršutines (3, 2 ir 1) petrografinės sudėties integra-
lines diagramas, pamatysime tai, kaip ryškiai didėja kitų klinčių kiekis fazinėse 
ir osciliacinėse morenose, einant į viršų. Tos klintys osciliacijų metu ledynų buvo 
asimiliuotos iš vietinių permo sistemos klodų, iš dalies galbūt iš juros sistemos 
karbonatinių uolienų sluoksnių.

Tirtų atodangų geologinė sandara yra dvejopo pobūdžio. Vienose atodan-
gose vyrauja moreniniai sluoksniai. Tokių atodangų sluoksniuotumas išreikštas 
skirtingomis morenų spalvomis ir sluoksnius skiriančiomis kontaktinėmis linijomis. 
Moreninės storymės sluoksniuotumas ir sulipę sluoksniai pastebimi tik tuomet, 
kada atodanga gerai nuvaloma nuo užplaukusių paviršinių nuogulų. Kitu atveju, 
atodangos sandaroje išryškėja tarp morenų sluoksnių slūgsantys birių smėlingų 
nuogulų tarpsluoksniai, skiriantys moreninius sluoksnius. Tokie smėlingi, žvirgždingi, 
kartais gargždingi tarpsluoksniai atsirado ledyno tirpsmo vandenims sunešus išplautą 
birią medžiagą į duobes ir net plyšius ledyne. Tarpmoreninių smėlių horizontalus 
sluoksniuotumas rodo ramią sedimentaciją pasitvenkusiame stovinčiame vandenyje. 
Įstrižas sluoksniuotumas stambesnės granuliometrinės sudėties medžiagos atspindi 
vykusią sedimentaciją įtakojamą srautų.

Tirtose atodangose seniausia jose surasta ledyno suformuota morena mūsų 
priskiriama vidurinio pleistoceno Medininkų ledynmečiui. Ji surandama prie vandens, 
palenda dar giliau po vandeniu Babrungo vagoje. Iš jos yra išplautų upės vagoje 
susitelkusių riedulių. Viršum minėtos morenos sluoksnio guli Nemuno apledėjimo 
pirmosios Grūdos stadijos pilkos spalvos moreninės sąnašos, o dar aukščiau atodangų 
ledyninių nuogulų sluoksnių seką užbaigia to paties Nemuno apledėjimo Baltijos 
stadijos morenos. Šių apledėjimų morenos sudaro Gandingos piliakalnio geologinį pjūvį 
(6 pav.). Kaip matyti, moreniniai sluoksniai geologiniame pjūvyje, einant iš šiaurės 
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rytų į pietų vakarus, yra aiškiai pasvirę Babrungo tekėjimo kryptimi. Šiame pjūvyje 
po Medininkų morena dar slūgso senesnio Žemaitijos apledėjimo tirpsmo vandenų 
pasitvenkusiame baseine nusėdę sluoksniuoti, vadinamieji limnoglacialiniai varviniai 
moliai ir aleuritai. Medininkų apledėjimo rudo moreninio priemolio, pereinančio 
į priesmėlį, sluoksnis nuo aukščiau slūgsančių viršutinio pleistoceno Nemuno 
apledėjimo Grūdos stadijos ir Baltijos stadijos morenų sluoksnių yra atskirtas gana 
storo vidurinio pleistoceno atsitraukiančio ir tirpstančio Medininkų ledyno tirpsmo 
vandenų suklotų (akvaglacialinių) smėlių. Šių smėlių sluoksnis taip pat yra dažnai 
pasviręs į pietvakarius. Šita kryptimi jis pastebimai storėja. Babrungo upė žemupyje 
lengvai įrėžia savo vagą į šiuos smėlius. Aukštupio link, prieš piliakalnį, Babrungo 
vaga palengva gilinasi į sunkiau pragriaužiamus molio ir priemolio sluoksnius.

6 pav. Gandingos piliakalnio geologinis pjûvis: 1 – triaso sistemos 
apatinio skyriaus raudonspalviai moliai, 2 – juros sistemos vidurinio ir 
virðutinio skyriø uolienos, 3 – apatinio–vidurinio pleistoceno–varviniai  
moliai ir aleuritai, 4 – Þemaitijos ledynmeèio varviniai moliai ir 
aleuritai, 5 – smëlis, 6 – Dainavos apledëjimo morena, 7 – Þemaitijos 
apledëjimo morena, 8 – Medininkø apledëjimo morena, 9 – Nemuno 
apledëjimo Grûdos stadijos morena, 10 – Nemuno apledëjimo Baltijos 
stadijos morena, 11 – Babrungo upës aliuvis, 12 – deliuvio nuogulos,  
13 – supiltos nuogulos, Gr.-1–Gr.-4 – græþiniø vietos
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Piliakalnio šlaitai iš upės pusės padengti deliuvio, susidariusio holocene (da-
bartiniame prasidėjusiame prieš 10 000 metų) laikotarpyje. Deliuviniai slėnio šlaitai 
velėnuoti, apaugę medžiais ir krūmais. Tik atodangose deliuvis buvo nuardytas 
šlaitų procesų ir ten dabar išlenda mūsų aprašyti ledyninių nuogulų sluoksniai.

Babrungo slėnyje priešais piliakalnį virš vandens upės vagoje iškyla salpinė 
ir viršsalpinė terasos, sudarytos iš aliuvio (upės sąnašų) smėlių. Šios terasos ir jų 
aliuvinė (upės) nuogulų akumuliacinė danga susidarė holoceno (pradedant 10 000 
metų iki dabar) laikotarpyje.

Čia analizavome geologinio pjūvio sluoksnius, kurie atsidengia Babrungo 
atodangose. Gilesni kvartero nuogulų sluoksniai, slūgsantys giliau, t. y. žemiau 
Babrungo vagos lygio, išryškėja tame pačiame geologiniame pjūvyje, sudarytame 
panaudojus gręžinių medžiagą (6 pav.). Taigi jeigu pažiūrėsime į geologinį pjūvį 
po Gandingos piliakalniu, pastebėsime, kad minėtas anksčiau sluoksnių pasviri-
mas į pietvakarius yra sąlygojamas palaidoto slėnio, įrėžto į prekvartero uolienų 
paviršių. Po Medininkų morenos sluoksniu Gandingos piliakalnio geologiniame 
pjūvyje slūgso Žemaitijos morenos sluoksnis, darniai pasviręs pietvakarių kryptimi 
link palaidoto senslėnio. Senslėnio dugne yra išlikęs Dainavos apledėjimo morenos 
sluoksnis. Sprendžiant pagal tokią geologinę sandarą, palaidotas senslėnis Gandingos 
apylinkėse buvo veikiamas pirmųjų Lietuvą dengiančių kontinentinių ledynų. Jį 
išardė ir išplovė pirmieji į mūsų kraštą atslinkę ledynai. Vėlesni ledynai užpildė 
šitą išardytą slėnį savo nuogulomis, sudarydami skirtingų apledėjimų sluoksniuotą 
moreninių nuogulų storymę. Didžiausią vaidmenį, ardant pagrindą, atliko ankstyvojo 
pleistoceno Dzūkijos apledėjimo ledynas. Jo nuogulų tirtame geologiniame pjūvyje 
mes nesuradome, tačiau jų likučius tikėtina esant kai kuriose palankiose vietose 
išlikus. Kito ankstyvojo pleistoceno Dainavos apledėjimo pilka morena surasta, 
slūgsanti ant juros sistemos nuogulų ir uolienų. Viduriniajam pleistocenui yra 
priskirtinos Žemaitijos ir Medininkų apledėjimų morenos. Paskutiniajam Nemuno 
apledėjimui priklauso vėlyvojo pleistoceno Nemuno apledėjimo Grūdos ir Baltijos 
stadijų morenos, kurios surandamos Babrungo atodangose ir slūgso Gandingos 
piliakalnio geologinio pjūvio viršutinėje dalyje.

Galime tvirtinti, kad Gandingos apylinkes per paskutinį milijoną metų buvo 
aplankę net 5 apledėjimų ledynai: Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkų ir 
Nemuno. Nemuno apledėjimo metu išryškėjo dvi ledynų stadijos: ankstyvoji – 
Grūdos ir vėlyvoji – Baltijos. Baltijos stadijos ledynas, traukdamasis iš Lietuvos, 
kelis kartus buvo stabtelėjęs. Prie Gandingos Baltijos stadijos ledynas buvo sustojęs 
vadinamosios Vidurio Lietuvos fazės metu. Vėliau jis traukėsi link Baltijos jūros 
duburio ir ten buvo sustojęs vadinamosios Šiaurės Lietuvos fazės metu.

Išvados
Gandingos piliakalnio geologiniame pjūvyje slūgso 5-ių skirtingo amžiaus 

pleistoceno morenų sluoksniai. Jie užpildo ir perdengia prekvartero juros sistemos 
uolienų ir nuogulų paviršiuje įrėžtą senslėnį. Morenų sluoksniai darniai yra palinkę 
į šiaurės vakarus palaidoto slėnio gilėjimo kryptimi.

Babrungo atodangose slūgso viršutinio pleistoceno Nemuno apledėjimo 
Grūdos ir Baltijos stadijų ir vidurinio pleistoceno Medininkų apledėjimo morenų 
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sluoksniuota storymė. Morenų sluoksniai, išskirti atodangose, priklauso dugninių ir 
pagrindinių morenų genetinėms atmainoms, taip pat fazinėms ir osciliacinėms bei 
ledyno plaštakų morenoms. Sukloję moreninius sluoksnius, ledynai atslinko iš Balti-
jos jūros duburio, slinkdami iš vakarų į rytus arba iš šiaurės vakarų į pietų rytus.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Plungė“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Virginijus Jocys).

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

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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

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



13

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. PLUNGĖ

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio  
nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 30

1 pav. Situacinis žemėlapis
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2 pav. Geomorfologinis žemėlapis
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3 pav. Kvartero geologinis žemėlapis
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4 pav. Geomorfologinis žemėlapis


