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Vytauto Vonsavičiaus (1929–1991),
geologo, mokslų daktaro, šviesiam atminimui

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Šeduvõs valsčius, būdamas 
tarp Rozalímo (šiaurėje), Radvíliškio (vakaruose), Šiaul¸nų (pietvakariuose), Baisõ-
galos (pietuose) ir Smilgiÿ (rytuose) valsčių, priklausė (1919–1947 m.) Pånevėžio 
apskrities vakariniam pakraščiui, po to (iki 1950 m.) – Radviliškio apskričiai. 
Valsčiaus valdos, apėmusios 266 km2 plotą, šiaurės–pietų kryptimi tęsėsi 20,5 km, 
rytų–vakarų kryptimi – 18,5 km ir turėjo labai vingiuotą apybrėžą, nusidriekusią 
kiek daugiau kaip 78 km palei upių, upokšnių, vieškelių ir kaimo keliukų atkar-
pas, pamiškes, pievas, ariamų laukų ir sodybų paribius. Dabar Šeduvos valsčiaus 
teritorija yra Radviliškio rajono šiaurrytinės dalies savastis ir beveik visa atitekusi 
Šeduvos seniūnijai.

Gamtovaizdžių geomorfologiniai bruožai 
Lietuvos fizinio geografinio suskirstymo požiūriu1, Šeduvos valsčius – skirtingą 

reljefingumą turinčių dviejų geomorfologinių rajonų dalinė samplaika, kuri apima 
Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės šiaurrytinį ir Mūšos–Nemunėlio moreninės 
lygumos pietvakarinį ribinius pakraščius (žr. splv. 1 pav.). Šiuos geomorfologinius 
rajonus skirianti riba nelabai ryški; pačiai gamtai reljefo aštrumas poledynmetyje 
stichiškai apglaisčius, ji atrodo tarsi užslėpta, o valsčiumi tęsiasi iš šiaurryčių 
į pietryčius maždaug per Riaubÿ kaimo laukų šiaurės rytinę dalį, Paežeriÿ ir 
Pavartôčių kaimų rytinius pakraščius, apeina iš rytų pusės Šeduvos miestą, kliudo 
Daugyvenės upės paslėnius ir driekiasi kiek į pietvakarius per Baltõsios, Žilioniÿ 
kaimus, kol pasiekia Šeduvos–Baisogalos plentą ir abipus jo pagaliau nusklinda į 
pietus Baisogalos miestelio link.

Šeduvos aplinkos gamtovaizdinį reljefą ilgiausiai kūrė, savaip lipdė Nemuno 
ledynmečio Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazėje (maždaug prieš 14 000 metų) 
gyvavęs judrus, slankus Nev¸žio plaštakos ledynas, kuris, kaip ir buvę ankstesnieji 
pleistoceniniai ledynai, čia atšliaužė iš Baltijos jūros duburio per Rygos įlankos 
pažemėjimą ir Vidurio Latvijos žemumą. 
Šio paskutiniojo žemyninio ledyno su
stumdytų moreninių nuogulų, sąnašų 
paviršinę dalį vėliau (poledynmečiu) dar 
įvairiopai kaitaliojo ir kiti nenustygs
tantys gamtos veiksniai, ypač pakilių vie
tovių nesibaigianti denudacija, tirpsmo 

 Straipsnis leidyklai įteiktas 2011 11 19, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 04 03, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 03 29 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. 2.
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vandens (fliuvioglacialinės) tėkmės, pasitvenkusių prieledyninių (limnoglacialinių) 
ežerų gožos plūsmai, be to, įsirėždamos tebeesančios ir dabar upės su palyginti 
gausiais intakais, tų intakų intakėliais.

Minėtasis Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės šiaurrytinis pakraštys yra 
tik vakarinei ir pietvakarinei Šeduvos valsčiaus dalims atitekęs palyginti nedidelis 
ruožas to nevienalyčio, vietomis išplatėjusio, lėkštu smulkiai kalvotu ir banguotu 
reljefu pasižyminčio vakarinio pakraštinio (šoninio) morenų gūbrio (žr. splv. 2 pav.), 
kurį Nevėžio ledyninė plaštaka paliko tįsoti tarp Šiaulių–Radviliškio–Šeduvos–Bai-
sogalos–Krakių–Pernaravos. Pietvakarinėje Šeduvos valsčiaus dalyje (šio gūbrio 
keteroje) aukščiausiai virš dabartinio Baltijos jūros lygio iškilę reljefo taškai yra 
žinomi Liaudíškių (131,8 ir 130,7 m abs. a.), V¸riškių (125,6 m abs. a.), Gimbõgalos, 
Puipiÿ, Labùčių (124,6–120,2 m abs. a.) kaimuose. Tokio morenų gūbrio santykinis 
aukštis siekia apie 20–25 metrus.

Nuo Nevėžio ledyninės plaštakos vakariniame šoninių morenų gūbryje 
iškiliausiojo ruožo leidžiantis į rytus ir šiaurryčius, patenkama į kitą, kiek žemesnio 
lygio neplatų rėžį, kuriame vyrauja 115–100 m abs. aukščiai (jie yra Paežeriÿ (žr.  
splv. 13 pav.), På vartyčių, Margavõnių, Žiliónių kaimų laukuose). Šis taip pažemėjęs 
gūbrinis rėžis ir jo ribos tapo sunkiau atpažįstamos todėl, kad kadaise fliuvioglacialinės 
tėkmės, buvusių prieledyninių ežerų gožtančios bangos jame gerokai pasidarbavo – 
dalį paviršinio morenos apdangalo skalaudamos nulygino, pašalino.

Už žemesnio gūbrinio rėžio pietryčiuose, rytuose ir šiaurėje esančius 
Kurkliÿ, Niauduvõs, Pakalníškių, Baukÿ, Alksniupiÿ, Radvilónių ir kitų kaimų bei 
miškų slėniuotus plotus užima tikroji akumuliacinė dugninės morenos lyguma. Ją 
išgulėjo tūnojusi Nevėžio ledyninė plaštaka. Būtent tokia dugnine morena apklo-
tos lygumos dalis, atitekusi Šeduvos valsčiaus teritorijai, dabar traktuojama kaip 
Mūšos–Nemunėlio moreninės lygumos pietvakarinis pakraštys. Šiame lyguminiame 
žemėvaizdyje kai kur gana ryškus dienovidinės krypties silpnas reljefo banguo-
tumas su kelių pakilesnių vietų atžymomis iki 90–97,6 m abs. aukščio, tarpais 
yra negilių lėkštų klonių, senslėnių, kuriais naudojasi lėtai tekantys upeliai. Be 
to, tokioje dugninės morenos lygumoje, maždaug nuo Mažulių per Radiškių ir 
Kurklių miškus, Prastavónių kaimą (dešiniajame Daugyvenės upės paslėnyje) ir 
Kauleliškių kaimo rytinį pakraštį (tos pačios upės kairiajame paslėnyje), yra nusi
driekusi ozų tipo pailgų gūbriuotų pylimų, nelabai aukštų kalvų juosta. Ji atsirado 
užsibuvusio ir tirpusio paskutiniojo žemyninio ledyno plyšiuose, properšose, kai 
jomis kliaukė ledo tirpsmo vandenys ir suklojo smėlingų ir žvyringų sąnašų. Šito 
ruožo įžymybė – Prastavonių ozas. Tokio kalvyno formos daug kur jau pažeistos 
kasant žvyrą ir smėlį.

Ties Šeduvos valsčiaus šiaurrytine riba į dugninės morenos lygumą įsirėžusios 
Daugyvenės upės lygis yra nusileidęs žemiausiai – iki 69,2 m absoliučiojo aukščio. 
Taigi, prisiminus Liaudiškių kaimo aukščiausiąjį reljefo tašką (131,8 m) ir jį 
gretinant su pastaruoju bene žemiausiu, darosi akivaizdu, jog Šeduvos valsčiaus 
gamtovaizdžių abs. aukščiai sutelpa į vertikaliosios jų sklaidos 62,6 m intervalą.
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Hidrografinio tinklo sklaida 
Nevėžio ledyninės plaštakos šoninių (vakarinių) morenų gūbrio dalis, patekusi 

į Šeduvos valsčiaus žemes, yra vandenskyra Mūšõs ir Nev¸žio intakams. Nuo 
gūbrio rytinių ir šiaurrytinių šlaitų nuteka Mūšos upės intakas Daugyvenė su savo 
dešiniaisiais intakais – Byzdeliu, Egliškiu, Paliepteliu, Kutena, už valsčiaus ribų 
įtekančia Ramyte, kairiaisiais intakais – Sriautu, Vakoniškiu, Niauduva, Sidabrupiu, 
Alkupiu, Kapupe, Dubuliu, jau už valsčiaus ribų sutekančiais Šaka, Didžiupiu, Du-
bysa (arba Dubysėle), Šaltupiu, Gubiniu, Ežerėle. O nuo morenų gūbrio priešingų 
šlaitų pietų link srūva Beržė su savo kairiaisiais intakais – Sarbaliu ir keliais visai 
trumpais bevardžiais.2

Daugyvenė prasideda Ežerbalos pelkėje (85 ha), esančioje tarp V¸riškių ir 
Va¤dulonių kaimų (apie 6 km į p. v. nuo Šeduvos centro). Vietoje šios pelkės, 
vadinamos dar ir Ežerpelke ar Vaidulonių pelke, prieš daugiau kaip 150 metų 
tyvuliavo skaidrus Žirnio ežerėlis, jame aplinkiniai kaimiečiai irstinėjosi valtimis ir, 
aišku, gaudė žuvis. Tačiau kai kažkas sumanė prakasti griovį, jį pagilinti ir taip 
nuleisti dalį vandens į Daugyvenės vagos pradžią, ežeriūkštis labai nuseko, o apie 
1908–1910 m. iš jo liko liumpsinti pelkė, klampus liūnas su viduryje bebaigiančiu 
užakti akivaru.3 Daugyvenės upė yra ilgiausia (64 km), išsivingiavusi ledyno tirpsmo 
vandenų raiškiai eroduotame plačiame, daug kur smėlingus, žvyringus nuolaidžius 
šlaitus turinčiame klonyje (žr. splv. 3 pav.), kuriame želia pelkėtos ir derlingos 
užliejamos pievos, apstu upės vagą gožiančių tankių krūmokšnių, medžių, yra 
ir erozinių kalvųpiliakalnių (žr. splv. 4 pav.), pilkapių. Šitos lygumų upės vaga 
nuo versmių iki žiočių nusileidžia 49 metrus (vid. nuolydis ~77 cm/km), jos plo-
tis – 5–13 m, vandens gylis (nepatvenktose atkarpose) – 0,4–1,1 m, vid. debitas – 
2,5 m3/s. Šeduvos valsčiui atitenka Daugyvenės maždaug 28 km ilgio ruožas, kai 
kur ji yra koreguota, o labai sausringą vasarą aukštupyje labai nusenka, išsausėja. 
Dalis Daugyvenės intakų (žr. splv. 5 pav.), kaip ir dauguma kitų Šeduvos valsčiaus 
upelių, naudojasi vėlyvajame ledynmetyje (prieš 13 000–10 000 metų) ledo tirpsmo 
vandens tėkmių išraustais ir paliktais, poledynmečiu gausių atmosferinių kritulių 
atnaujintais kloniais, lomomis. Melioruojant aplinkinius laukus ir miškus, nemažai 
labai vingiuotų upokšnių atkarpų jau ištiesintos, kai kurios vėl pagilintos.

Prieš keturis dešimtmečius Šeduvos valsčiaus vakariniame pakraštyje dar 
būta dviejų ežerų – Arimaičių, arba Žirnio (43,5 ha), ir Ragelio, arba Paežerių 
(7,2 ha), tačiau 1972 m. patvenkus (žr. splv. 6 pav.) iš Arimaičių ežero ištekančią 
vienintelę upę Ežerėlę jos aukštupyje (šiauriau Ragelio ežero), vandens lygis tiek 
pakilo ir išplito, jog apsėmė pelkėtas žemas pakrantes ir sujungė abu ežerus. 
Todėl dabar dideliame tarpkalviniame duburyje telkšo vieninteliu tapęs vaizdingas 
Arimaičių ežeras (žr. splv. 7 pav.), kurio plotas – 2,896 km2 (arba 289,6 ha), ilgis 
Š–P kryptimi – 4,7 km ir plotis R–V kryptimi – iki 1,1 km; vingiuota jo kranto 
linija apsukui tęsiasi 21,77 km, didžiausias vandens gylis – 18,7 m, nors vidutinis 
tėra 2 m. Tokio dirbtinai išplėtoto ežero 
krantai šiaurėje ir vakaruose aukštesni 
ir sausi, o pietuose ir rytuose žemi, 
pelkėti. Vakaruose esančios moreninės 
aukštumos šlaite, apie 14 m aukščiau 

2 Lasinskas M., Macevičius J. ir Jablonskis J. 
Lietuvos TSR upių kadastras, Vilnius, 1959, d. 1.

3 Daugyvenės kraštas (monografija), sudarytojas Vy-
tautas Šernas, Kaunas, 1998.
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Arimaičių ežero lygio ir apie 950 m į š. v. nuo ežero kranto, iš sufozinio cirko 
išteka vandeningas (paros debitas 96,35 m3) Arimaičių šaltinis, gamtos paminklu 
paskelbtas 1985 metais (žr. splv. 8 pav.). Iš artimiausių apylinkių surenkamą 
vandenį Arimaičių ežerui nuolat plukdo ir keli upokšniai – Barškelis, Prūdelis, 
Šiekštumas; beje, į pastarąjį praeityje žiūrėta kaip į Ežerėlės aukštupio pradžių 
pradžią. Šeduvos valsčiuje vandens telkinių, susidariusių užtvenkus upes, dar yra 
ir kitur: Daugyvenės (tvenkinio prie Raudondvario dvaro plotas 8,6 ha), Alkupio 
(netoli Pakalniškių kaimo), Šakos (prie Naujasodžio) slėniuose, Vakoniškio žemupyje 
(tarp Šeduvos geležinkelio stoties ir Prastavonių kaimo); minėtini Burbiškio dvaro 
sodybos tvenkiniai (bendras jų plotas – 3 ha), kurie suformuoti pasinaudojant per 
šią sodybą tekančio Liulio upelio vingiuota vaga ir kuriuos puošia net 15 supiltų 
nedidelių įvairiaformių salų, tarp kurių nutiesti tilteliai.

Šeduvos valsčiaus žemėse – priemolinguose dirbamuose laukuose, pievose, 
krūmuotuose ir miškinguose vandenskyrinių daubų plotuose – pirmykštį jų pelkėtumą 
yra stipriai sumažinęs gana tankiai išvedžiotas melioracinių griovių ir drenų tinklas, 
kuriuo į artimiausius upokšnius (o jų netrūksta) nuleidžiamas drėgmės perteklius. 
Tačiau šen bei ten žliungančių, greitai pelkėjančių vietų vis dėlto išlieka ar naujai 
atsiranda ir palei upelius, ir senybinių, vis užankančių drenažo įrenginių aplinkoje. 
Kaip didesnės ir pastovesnės pelkėtos vietovės minėtinos: Radiškių miško viduryje 
telkšanti pelkė (į pietus nuo Mažulių kaimo); Pušynbalos miško visada įmirkęs š. r. 
pakraštys (į pietvakarius nuo Puipių kaimo sodybų); durpinga, krūmuota Ežerbala 
Liaudiškių miško rytiniame pakraštyje (tarp Liaudiškių ir Vėriškių kaimų).

Žemės plutos sandara ir jos savitumas 
Apžvelgus gamtovaizdžius, logiška ir privalu pasidomėti, kas po jais – kokia 

toji viršutinė litosferos dalis, nusitęsianti į didoką gylį iki vadinamojo Mohorovičičiaus 
(arba Moho) paviršiaus. Tai Žemės pluta, kietas ir pakankamai stangrus geologinis 
pamatas Šeduvos valsčiaus gamtovaizdžiams. Smalsumą įmanoma bent iš dalies 
patenkinti dairantis į podirvožeminius uolienų sluoksnius, vienus ant kitų sugulu-
sius ir matomus prakasose, negausių eksploatuojamų ar apleistų karjerų sienelėse, 
kai kur palei upių vingius labiausiai paplaunamuose krantuose. O kaip atrodo ir 
kuo ypatingos giliau slypinčios uolienos, kokioms aplinkybėms esant jos susiklostė, 
padėjo tyrinėtojams susivokti iš Šeduvos valsčiuje darytų gręžinių (žr. splv. 
9 pav.) iškeltieji kerno pavyzdžiai ir, vykdant gręžimo darbus, lauko žurnaluose 
ir kitokiuose informaciniuose šaltiniuose surašyti, paskelbti paaiškinamieji tekstai, 
kuriuose nurodyti uolienų pavadinimai, sluoksnių apimtys, gyliai iki jų, suminėtos 
ir kitos svarbiausios įžvalgos.4, 5, 6, 7 Tačiau dauguma gręžinių čia seklūs, vos keli 
prašokę 200 m gylį, o iš jų tik su vieninteliu 1990 m. išgręžtuoju Alksniupių 
kaime įsiskverbta iki 815 m.

Kas slūgso dar žemiau – ligi 1 090– 
1 619 m gelmių, – irgi galima gana pati  
kimai spręsti pagal litostratigrafinių 
pjūvių analogijas tų daug giliau susmi
gusių keleto gręžinių, kuriems vietos bu  
vo parinktos arčiau Šeduvos valsčiaus 

4 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
5 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
6 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

7 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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ribų. Tokie nusižiūrėti gręžiniai yra trys: Krekenavos (pietryčiuose, Krekenavos 
miestelyje, išgręžtas 1960 m.)8, Stačiūnų (šiaurvakariuose, Pakruojo rajono Stačiūnų 
kaime, gręžtas 1960–1962 m.)9 ir Lygumų46 (vakaruose, Šiaulių rajono Gilvydžių 
kaime, išgręžtas 1970 m.).10 Deja, ir šie tėra nykštukiniai dūriai: užmetus akį į 
Lietuvos ir aplinkinių teritorijų Žemės plutos storio scheminį žemėlapį11, sudarytą 
pagal įvairių geofizinių tyrimų duomenis, tenka sutikti, kad po Šeduvos miesteliu 
ir jo apylinkėse gelminis atstumas iki Mohorovičičiaus paviršiaus gali prilygti 50–55 
kilometrams. Vadinasi, išskyrus nedidelės apimties paviršinę dalį, kone visa Žemės 
pluta po Šeduvos valsčiumi nei dabar, nei ateityje nebus tiesiogiai įžvelgiama 
plika akimi, tad teks tenkintis su antžemine geofizine aparatūra atliekamais joje 
tik gravitacinio ir magnetinio laukų, telūriniais, giluminio seisminio zondavimo bei 
kitokiais eksperimentiniais tyrimais ir remtis tik taip gautomis žiniomis.

Viršutinė nuosėdinė Žemės plutos dalis Šeduvos valsčiaus ribose, kaip ir 
kitur Lietuvoje, yra susikaupusi per Žemės, kaip planetos, gyvavimo paskutinius 
iki šių dienų maždaug 542 milijonus metų. Tai laiko trukmė, kurią vadiname fan-
erozojaus eonu (PH). Per tokį laikotarpį susiklosčiusioje įvairialypėje nuosėdinėje 
dangoje, Šeduvos aplinkoje leidžiantis nuo žemės paviršiaus kaskart gilyn, atrandami 
uolienų sluoksniai, priklausantys dviem stambiems stratigrafiniams padaliniams: 
kainozojui (CZ) ir paleozojui (PZ). Deja, visai nėra trečiosios (tarpinės), taip pat 
stambios – mezozojaus (MZ) eratemos, kurią visą nuardydamos pragaišino ne-
siliovusios globalinės gaivalingos jėgos. Šeduvos aplinkuma kainozojaus sudėtyje 
teturi kvartero sistemą, nes ankstesnių, taip pat kainozojui priskiriamų paleogeno 
ir neogeno, uolienų neišliko, o paleozojus čia aprėpia devoną, silūrą, ordoviką ir 
kambrą, bet neturi karbono ir didelės dalies permo. Palyginę tokią stratigrafinę 
seką su visos Lietuvos nuosėdinių sluoksnių stratigrafijos skale, specialistai tuoj 
pat pastebės, kad Šeduvos krašto atveju joje daug ko stinga, kad nuosėdinio 
sluoksnyno klostymasis nenuoseklus dėl jį žeidžiančių mažiausiai dviejų ypač 
ryškių stratigrafinių spragų. Pirmoji (viršutinė spraga) atitinka trūkstamus uolienų 
sluoksnius ir jų susidarymo bei nuardymo labai ilgą – apie 249,19 mln. metų – 
geologinį laikotarpį tarp permo ir kvartero (taigi nusitęsusį per triaso, juros, kreidos, 
paleogeno ir neogeno periodus). Antroji stratigrafinė spraga (žemiau esanti) apėmė 
po devono buvusį 60,2 mln. metų trukmės karbono periodą ir dalį permo periodo. 
Užčiuopiama ir trečioji stratigrafinė spraga (apatinė), tačiau ji nepalietė fanerozojaus 
pačios pradžios ir tapatinama su prieš pat kambrą galėjusiu tęstis apie 65 mln. 
metų vendo (V), vadinamo ir ediakaru, periodu, kai ant prekambrinio magminių 
uolienų paviršiaus klostėsi nuosėdinės uolienos, kurių po Šeduvos apylinkėmis 
gelmėje vargu ar kada pavyks bent šiek tiek aptikti.

Kvarteras (Q). Šiai geologinei sistemai priskiriamų uolienų sluoksnių Šeduvos 
valsčiuje, remiantis juos perkirtusių 89 gręžinių duomenimis (žr. splv. 9 pav.), 
bendras storis kaitus ir sudaro nuo 
10 m (Pakalniškių kaime) iki 66,3 m 
(Liaudiškių kaime), o vidutiniškai – 
38,8 metrus. Iš kokių holoceninių ir 
pleis toceninių uolienų Šeduvos krašte 
susideda paviršinė kvarterinė danga, 

8 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
9 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 11.
10 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

11 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.
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pavaizduota kvartero geologiniame žemėlapyje (žr. splv. 10 pav.). Po gamtovaizdžius 
užklojusia natūralia ar kultūrine laukų augalija, po suvešėjusiais krūmokšniais, miškų 
masyvais slypi pačios jauniausios, t. y. holoceno epochos, uolienos, susikaupusios 
per paskutinius 10 tūkst. metų. Tai pirmiausia įvairių tipų dirvožeminė danga iki 
0,3–0,5 m, rečiau storesnė kaip 1 m. Po ja atitinkamuose priepaviršiniuose palyginti 
siauruose ruožuose pasklidusios upių tinklo iki kelių metrų storio smėlingos ir 
žvyringos aliuvinės sąnašos, kai kuriuose kituose plotuose – dumblingos pelkių 
nuosėdos, durpės ar sapropelis.

Žemiau susisluoksniavusių holoceninių uolienų, o daug kur (ypač dugninės 
morenos lygumoje) tiesiog po dirvožemiu, prasideda kvartero didžiąją dalį sudaranti 
pleistoceninė storymė. Ji apima priemolingas, molio ar priesmėlio (rečiau) turinčias 
morenas ir ne visur esančius tarpmoreninius be galo margos litologinės sudėties 
sluoksnius. Visa tai susiję su paskutiniųjų žemyninių ledynų ir jų tirpsmo vandenų 
veikla. O vis dėlto pleistoceno uolienų masės diduma – tai moreniniai priemoliai. 
Jie yra riedulingi (vietomis turi itin daug akmenų), gargždingi, žvyringi, karbona
tingi, kai kur nestokojantys labai smėlingų lęšiškų intarpų tarpsluoksnių. Skirtinga 
ir moreninių priemolių spalva: vienur ji ruda, rausvai ruda, rausva, kitur pilkai 
gelsva, pilka ar dar kitokia. Tą spalvos nevienodumą, atspalvius didžia dalimi 
lėmė iš ledynų ardytų prekvartero sluoksnių į moreninius priemolius patekusios ir 
vietomis juose net dominuojančios senesnių kitokių uolienų priemaišos.12 Pavyzdžiui, 
ryškiai raudoną spalvą priemolis (paliktas dažniausiai Baltijos stadijos ledyno) galėjo 
įgauti nuo raudonspalvių devono sistemos molių, gelsvą – nuo pageltonijusių 
devono dolomitų, pilkus atspalvius (tokia yra Grūdos stadijos morena) – nuo ju-
ros sistemos juodų aleurolitų ir aleuritų ar dėl sutrintų permo klinčių gausesnės 
priemaišos. Šeduvos apylinkėse aptinkamos, minėtinos ir kitokios pleistoceninėje 
epochoje į lęšius, tarpsluoksnius ir netgi storokus sluoksnius sugulusios nuosėdinės 
moreninės ir tarpmoreninės uolienos: gelsvai rudas moreninis priesmėlis, rusvas, 
raudonas, melsvas, pilkas ir juodas riebus ar smėlingas limnoglacialinis molis, 
įvairaus grūdėtumo fliuvioglacialinis smėlis, kai kur ir žvyras, gargždas, pasi-
taikantis dribsmėlis. Vadinamojo Nevėžio ledyninės plaštakos vakarinio šoninio 
moreninio gūbrio plotuose (Šeduvos valsčiaus pietvakarinėje dalyje) ant moreninių 
priemolių yra susikaupusios nemažo storio fliuvioglacialinės smėlingos–žvyringos ar 
limnoglacialinės smulkiasmėlės ir aleuritinės sąnašos, iš kurių Bebrujų bei Pušynbalos 
miškuose ir Liaudiškių miško šiauriniame pakraštyje susidariusios netgi keiminės 
aptakios kalvos, o Liaudiškių miško pietrytinėje dalyje esama eolinio reljefo plotelių.

Kaip savo dugninę moreną, daugiausia priemolių ir kitų moreninių uolienų 
Šeduvos valsčiaus teritorijoje yra suklojęs ir palikęs Nemuno ledynmečio vėlyvojo 
laikotarpio Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės žemyninis ledynas. Po jo morena, 
taigi giliau, esama ir Nemuno ledynmečio ankstesnio laikotarpio, t. y. Grūdos 
stadijos, ledyno sutelktų moreninių darinių. Pačioje kvartero pjūvio apačioje šiek 
tiek (fragmentiškai) pasitaiko per dar senesnį – Medininkų – ledynmetį suklotų 
morenų. Tačiau kitų viduriniojo ir an-
kstyvojo pleistoceno pirmykščių more  
nų čia, Šeduvos valsčiuje, vargu ar  
ka da bus įmanoma rasti: Grūdos ir Bal  

12 Baisogala (16oji „Lietuvos valsčių“ serijos mono
grafija), vyr. redaktorius ir sudarytojas Jonas Lin
kevičius, Vilnius, 2009.
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tijos stadijų ledynai visas jas tikriausiai įstengė nugremžti, pasisavinti, savaip 
permaišyti su pasiektų ir grybštelėtų mezozojinių ir paleozojinių uolienų trupiniais. 
Tokius teiginius įtikinamiau bus įmanoma pagrįsti, tikslinti ir seniausias pleistoceno 
morenas lokalizuoti (jeigu tokių morenų vis dėlto pavyktų aptikti), kai susikaups 
gausiau duomenų atliekant viso kvartero pjūvio Šeduvos krašte litostratigrafinius 
tyrinėjimus.

Kita vertus, tik analizuodami, pažindami pleistoceninių darinių Šeduvos 
valsčiuje ypatumus įstengsime suvokti, kokia gali būti skirtingo amžiaus moreninių 
priemolių tiesioginio sąlyčio, kuris egzistuoja, priežastis. O ji aiškėja peržiūrėjus 
gręžinių stratigrafinius pjūvius.13, 14, 15, 16 Šeduvos valsčiaus kai kurių vietovių 
moreniniai priemoliai sudaro didžiumą kvartero storymės ir atrodo, lyg būtų 
vienalytė masė. Tačiau būtent tokioje priemolio gausoje vis dėlto galima įžvelgti 
pagal spalvą ar kitus požymius besiskiriančias dvi (pvz., Alksniupių, Pakalniškių 
kaimų gręžiniuose) ar ir tris dalis (pvz., Riaubų, Radvilonių kaimų, Šeduvos miesto 
kai kuriuose gręžiniuose). Tikriausiai jos (einant nuo antžemio vis gilyn) atitinka 
Nemuno (Baltijos ir Grūdos stadijų) bei Medininkų apledėjimų paliktus moreninių 
priemolių sluoksnius. Šitokiuose pjūviuose tarp morenų nėra įsiterpusių skiriamųjų 
smėlingų–žvyringų sąnašų, kurias tarpledynmečiais kaip tarpmorenines dažniausiai 
sukloja ledynų tirpsmo vandenys. Skirtingų morenų vertikalaus išsidėstymo situ
acija parodo ir įrodo, jog per minėtus apledėjimus kiekvienas vėlesnis ledynas 
užslinkdamas daug kur gebėjo visiškai nuegzaruoti tikrai buvusias ankstesnes 
tarpmorenines purias sąnašas ir jas pakeisti savo moreninio priemolio sąvartomis.

Šeduvos valsčiaus teritorijoje, kaip ledynų aktyvios veiklos vienoje iš daugelio 
arenų, per pleistoceno epochą su ledynų stumiamomis, verčiamomis morenomis 
yra pasklidę gausybė visokio dydžio ir skirtingos petrografinės sudėties gabentų 
riedulių. Tai daugiausia kietos magminės kilmės ir metamorfinės uolienos: granitai 
(rapakyviai ir kt.), granitiniai amfibolitai, piterlitai, porfyrai, gneisai ir migmatitai, 
taip pat kvarciniai smiltainiai ir dar kitoniški. Šitos akmeninės „velnio sėklos“, 
kurių, kaip trukdančių purenant gerinti dirvožemį, laužančių žemės ūkio padar-
gus ir mašinas, labai nemėgsta žemdirbiai, apsčiai pasimatė, susikaupė paviršinėje 
laukų dalyje dar tada, kai, nykstant žemyniniams ledynams, plūstelėję jų tirpsmo 
vandenys savo stipriomis srovėmis nuplovė apie akmenis buvusį ir juos slėpusį 
smulkžemį ir jį išnešė į kitas vietas, bet paliko tūnoti tėkmių neįveiktus sunkiuosius, 
stambiuosius akmenis. Labiau suartėdami, glausdamiesi vienas prie kito ir atsidur-
dami visai paviršiuje, jie tapo kai kuriuose laukų rėžiuose net savotiškais akmeni
niais dengiamaisiais grindiniais, jokiai technikai stačiai neįveikiamais sąvartiniais 
riedulynais. Tačiau pirmapradę būseną tokie riedulingi gamtovaizdžiai, Šeduvos 
aplinkai tampant vis labiau agrarinei, jau yra praradę. Per kelis šimtmečius inten-
syviai plušant ne tik žemdirbiams, akmenysrieduliai, kaip grėsmingi kliuviniai, 
iš dirbamų, melioruojamų laukų čia 
tebešalinami. Gausybė jų nurinkta ir  
sunaudota sodybų bei stambesnių gy  
venviečių trobesiams, tiesiamiems vieš  
keliams, geležinkeliams ir išvežta ki-
toms statybinėms ar meninės kūrybos 

13 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
14 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
15 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

16 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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reikmėms. Nepaisant to, nemažai lauko akmenų sąvartų vis dar matosi išstumdytų 
į pašales ir teberiogsančių pamiškėse, krūmynuose, kyšančių virš žolinės augalijos 
pievų, upelių slėnių paribiuose, karjerų, kur anksčiau buvo kastas arba tebekasamas 
žvyras ar smėlis, pakraščiuose, šalikelėse. Tik dairantis į juos, dabar ir tegalime 
patikėti, įsivaizduoti, koks savitas buvo jau prarastas be galo riedulingas gamto-
vaizdis. Sveikintina, kad dalis stambiųjų pavienių riedulių, kurie išliko pirmykštėse 
vietose ar sugabenti prie sodybviečių, kaimų kryžkelių, yra vertinami kaip gamtos 
paveldo turtas, archeologiniai, mitologiniai ar kitokios paskirties globotini paminklai. 
Tokie neabejotinai vertingi ir Šeduvos apylinkių kraštovaizdžius paįvairinantys, 
puošiantys, žavesio teikiantys yra stambieji akmenys, pvz., du milžiniški rieduliai, 
kurie stūkso prie vieškelių kryžkelės Liaudiškių kaimo aukščiausiame kalvyne, 
granitinis akmuo šalikelėje ties Puipių kaimo vakarine riba, Kleboniškių akmuo su 
duobutėmis, Vaidulonių akmenys su dubenimis ir kt. Na o gilesniame moreninia
me podirvyje įstrigusių ir saugiai nuo žmonių akių pasislėpusių akmenų Šeduvos 
valsčiuje tikrai tebėra be galo daug...

Prekvartero paviršius. Šis požeminis („palaidotasis“) paviršius po Šeduvos 
valsčiaus teritorija, kaip rodo gręžinių duomenys17, 18, 19, 20, pasiekiamas 10–66,3 m 
gyliuose. Tai atitinka absoliučiuosius aukščius, kurių iškiliausias taškas yra po 
Pakalniškių kaimu (į š. r. nuo Šeduvos) – 103 m abs. aukštyje, o žemiausias ap-
tiktas po Daukantų kaimu (prie Šeduvos valsčiaus pietrytinio pakraščio) – tik 9 m 
abs. aukštyje. Taigi kvartero nuogulų danga slūgso ant prekvartero paviršiaus, 
turinčio daug nelygumų, kurių aukščių sklaida apima vertikalųjį 94 m intervalą.

Beveik visur prekvartero paviršių (žr. splv. 11 pav.) sudaro pleistoceno ledynų 
apardytos devono uolienos, išskyrus du nedidelius plotus valsčiaus pietvakarių 
paribyje (Liaudiškių kaime–Liaudiškių miške ir Bebrujų miške), kur aptinkamos 
daug vėliau susisluoksniavusios viršutinio permo Naujosios Akmenės svitos (P2nk) 
klintys, dolomitai (jie taip pat patyrę ledynų egzaraciją). Devoniniame paviršiuje 
paplitę, beje, nevienalaikiai uolienų sluoksniai ir, einant per Šeduvos valsčių iš 
rytų į vakarus, jie rikiuojasi kaip vis jaunesni, vienas ant kito vėlyvojo devono 
epochoje susikaupę: franio amžiuje nugulusios Pamūšio (D3pm), Stipinų (D3st) ir 
Pakruojo svitos (D3pk; pastarosios užimamas prekvartero paviršiaus plotas pats 
didžiausias); famenio amžiuje susiklosčiusios Kruojos (D3krj) ir Šiaulių svitos (D3šl). 
Du menki Šiaulių svitos ploteliai į Šeduvos valsčių įsiterpia tik šiaurėje (Margių 
kaime) ir šiaurvakariuose (Rupliškių viensėdyje–Užuožerių miške).

Nuo Radiškių miško (rytuose) daugiau kaip 9 km vakarų link per Šeduvos 
geležinkelio stotį, Baltosios, Žilionių, Vėriškių, Gimbogalos, Bebrujų kaimus, t. y. į 
pietus ir pietvakarius nuo Šeduvos, tęsiasi prekvartero paviršių (Stipinų, Pakruojo 
ir Kruojos svitų plote) siekiantis tektoninis lūžis. Tiksliai datuoti jo neįmanoma 
be kruopščių specialių tyrimų, bet tai tikriausiai tektoninio hercininio etapo, 
kuris buvo prasidėjęs ankstyvajame 
devone, o baigėsi ankstyvojo permo 
periode, deformacinės raiškos vienas 
iš atspindžių.

Turėdami prieš akis šitokį pre
kvartero paviršių ir nuo jo smelkdamiesi 

17 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
18 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
19 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

20 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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gilyn į vis senesnius uolienų sluoksnius, mėginkime pasekti, kokiais geologiniais 
periodais jie atsirado ir kas juos sudaro.

Permas (P). Šeduvos valsčiuje kol kas tiktai du gręžiniai – Bebrujų kaime ir 
į vakarus nuo Užuožerių miško – yra kliudę viršutinio permo Naujosios Akmenės 
svitos (P2nk) sluoksnius (šviesiai pilkas dolomitizuotas klintis), įsiskverbę atitinka-
mai 11 ir 18,7 m; vadinasi, esamas visas jų storis čia dar nežinomas. Prekvartero 
geologiniame žemėlapyje (žr. splv. 11 pav.) matyti, kad iš pietvakarių į Šeduvos 
valsčiaus pakraštį yra įsiterpę du Naujosios Akmenės svitai priskiriamų uolienų 
ploteliai. Jie po kvartero danga nedarniai slūgso ant viršutinio devono Kruojos 
svitos (D3krj) dolomitų ar virš Pakruojo svitos (D3pk) dolomitinių mergelių. Ka-
dangi tai permo darinių Radviliškio rajone paplitimo rytinė ribinė sritis, vargu 
ar kur nors Šeduvos valsčiaus pietvakarinėje ir vakarinėje dalyse būtų galima 
tikėtis rasti didesnį kaip 25 m permo storį. Taip manyti verčia ir vakarų kryptimi 
darytieji gręžiniai (Radviliškio valsčiuje – Šiaulėnų miestelyje ir Ilguočių kaime).21 
Juose Naujosios Akmenės svitai priklausančių šviesiai pilkų kaverningų dolomitų 
ir gelsvai pilkų molingų dolomitinių mergelių bendras storis atitinkamai tesudaro 
12,5 ir 5,6 m. Šitos karbonatinės uolienos klostėsi iš pietvakarių gana staigiai ir 
plačiai antrąkart transgresavusios ir šiaurvakarinę Lietuvos dalį apsėmusios vadi-
namosios cechšteino jūros sąlygomis. Taigi Šeduvos valsčiaus gelmėse yra išlikusi 
tik menka (fragmentiška) dalis tų uolienų sluoksnių, kurie kaupėsi per visą permo 
periodą, buvusį prieš 299–251 mln. metų.

Devonas (D). Šeduvos valsčiuje tik vienas Alksniupių kaimo gręžinys yra 
perskrodęs prieš 416–359,2 mln. metų susitelkusį (nors ir ne visą išlikusį) viršutinio, 
vidurinio ir apatinio devono (D3, D2 ir D1) sluoksnyną, kurio storis šiame gręžinyje 
sudaro net 739 metrus. Kituose Šeduvos valsčiaus gręžiniuose į devoną tebuvo 
įsigilinta nuo 6 m (Burbiškio, Vaižgų kaimuose) iki 215 m (Bružių kaime). Tokios 
apimties (seklesnių gręžinių) pjūviuose pasitaikė tik šios viršutiniam devonui 
priskiriamos svitos (nuo jauniausios einant gilyn vis prie senesnių): Joniškio (D3jn), 
Šiaulių (D3šl), Kruojos (D3krj), Pakruojo (D3pk), Stipinų (D3st), Pamūšio (D3pm) ir 
Įstro (D3ys). Jas sudaro daugiausia pilki, rečiau gelsvi, balkšvi dolomitai (sluoksnių 
storiai labai įvairūs – nuo 1,6 iki 91 m), plyšiuoti ir kaverningi, kai kur monolitiniai, 
su molio ar smėlio tarpsluoksniais; pilki, melsvai ar žalsvai pilki mergeliai (sto-
riai – 1,5–31,8 m) su dolomito tarpsluoksniais; pilki ar raudoni moliai (1,4–42 m); 
klintys (7–12,2 m); smėliai (0,2–10,7 m); smiltainiai (0,2–15 m) ir kt. Alksniupių 
kaimo giliausiame gręžinyje buvo kliudytos ir viršutinio devono senesnės svitos 
(jų sluoksniai iš mergelio, smiltainio), taip pat perskrosti vidurinio ir apatinio 
devono smiltainiai, mergeliai, aleurolitas. Įspūdinga ir už Šeduvos valsčiaus ribų 
artimiausiuose giliuose gręžiniuose rasta devono uolienų storymė, pvz.: Krekenavoje, 
Stačiūnuose ir Šiaulių rajono Gilvydžių kaime (Lygumų46 gręžinyje) atitinkamai 
siekia 524,25; 842,1 ir 844 m storį.

Silūras (S). Apie silūrinius sluoksnius, kurie kaupėsi prieš 443,7–416 mln. 
metų ir dalis jų slūgso po Šeduvos valsčiaus devonine storyme, kol kas tegalime 
spręsti iš Alksniupių kaime vienintelio 
gręžinio, 1990 m. pasiekusio viršutinį 
silūrą 797 m gylyje ir į jo klintis bei 21 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
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mergelį įsigavusio 18 metrų. Informacijos taip pat teikia gręžiniai, daryti nuo 
Šeduvos valsčiaus atokesnėse vietovėse (Krekenavos gręžinyje jų storis 330 m, 
Stačiūnų gręž. – 441,8 m, Lygumų46 gręž. – 466,5 m). Interpretuojant šiuos gręžėjų 
nustatytus faktus, remtina nuomonė, jog Šeduvos gelmėse viršutinio ir apatinio 
silūro (S2 ir S1) uolienų – kaičiose jūrinėse ir lagūninėse terpėse persisluoksniavusių 
mergelių, klinčių, dolomitų, argilitų, molių – bendras storis gali siekti >400 m.

Ordovikas (O). Po silūro sluoksniais Šeduvos krašto gelmėse neabejotinai yra 
prieš 488,3–443,7 mln. metų įvairaus gylio šiltose jūrose susikaupusių viršutinio, 
vidurinio ir apatinio ordoviko (O3, O2 ir O1) uolienų. Tai klinčių, mergelių, 
dolomitų, argilitų, molio, smiltainių sluoksniai bei tarpsluoksniai, lęšiai. Visų jų 
bendras storis čia gali siekti 110 m [už Šeduvos valsčiaus ordoviko uolienų storis: 
Krekenavoje – 130,9 m, Stačiūnuose – 104,4 m, Šiaulių rajono Gilvydžių kaime 
(Lygumų46 gręžinyje) – 90,5 m].

Kambras (Є). Šeduvoje ir jos apylinkėse po ordoviko sluoksniais įsigręžus, 
tikrai rastume jūrinės kilmės kambro uolienų. Sluoksniuose ir tarpsluoksniuose 
turėtų būti šviesiai pilko kvarcinio žėrutingo smiltainio, aleurolito, argilito ir dar 
kitokios petrogeninės sudėties uolienų, kurios klostėsi prieš 542–488,3 mln. metų 
ir kurių bendras storis gali siekti 80 m (Krekenavoje rastas jų storis – 71,4 m, 
Lygumų46 gręžinyje – 86 m, o Stačiūnuose įsigręžta tik 17,2 m).

Prekambras (PЄ). Visa nuo viršaus iki apačios mūsų jau apžvelgtoji fan-
erozojaus nuosėdinė storymė (pradedant kvarteru ir baigiant kambru) slūgso ant 
prekambro kristalinio pamato, t. y. ant proterozojaus (PR), gal ir archėjaus (AR) 
uolienų. Šeduvos valsčiaus gelmėse nė vienas gręžinys, deja, kol kas jų nepasiekė. 
Tačiau maždaug už 23 km į pietryčius nuo minimo valsčiaus ribų esantis Krekena-
vos gręžinys į prekambrą įsikirtęs 18,25 m [iš jų neoproterozojaus (NP) smiltainiui, 
aleuritui tenka 3,6 m, paleoproterozojaus (PP) kartu su archėjumi (?) granito dūlėjimo 
žievei ir raudonai rudam granitui – 14,65 m], o Lygumų46 gręžinys įsigilino 8,9 m 
į paleoproterozojaus gneisą. Tikėtina, kad panašių prekambro uolienų turėtų būti 
ir Šeduvos valsčiuje po fanerozojaus eonotema.

Visą šią giliąją ir labai seną Žemės plutos masę vis dar gaubia begalė 
neįmintų paslapčių. Į keletą jų mokslininkams, tobulinant geofizinių tyrimų 
antžeminę aparatūrą, ypač atliekant gelmių seisminį zondavimą pagal Eurobridge 
1995–2001 metų darbų programą, jau pavyko bent šiek tiek įsiskverbti.22 Aiškėja, 
kad Žemės pluta, užpildžiusi Šeduvos valsčiaus gelmes, yra vadinamojo Vakarų 
Lietuvos granulitų domeino (tektoninio bloko) rytiniame pakraštyje. Čia, sprendžiant 
pagal uolienų tankį, Žemės plutos gana storą (iki 35 km) viršutinę „granitinę“ dalį 
sudaro vyraujantys anatektiniai granitoidai, kuriuose esama intruzijų su tankesnėmis 
uolienomis – dioritoidais. Tokioje viršutinės Žemės plutos dalyje tikriausiai būta ir 
ilgalaikės lydymosi zonos su magmos židiniais, tiekusiais karštą lydalą kratoniniams 
granitoidams. Po „granitine“ lindinčioje apatinėje „bazaltinėje“ Žemės plutos dalyje 
(spėjama, turinčioje iki 15–20 km storį) yra įsimaišiusių ir lengvesnių metamorfinių 
uolienų, pvz., granulitinės facijos metapelitų, metapsamitų. O po Mohorovičičiaus 
(Moho) paviršiumi esanti Žemės man-
tija (bent iki 70 km savo gylio), kaip 
rodo giluminio seisminio zondavimo 

22 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.
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ir kitokie tyrimų duomenys, nevientisa: turi išsilydžiusių medžiagų, joje pakanka-
mai ir nelydžios liekanos – restito, kurio sudėtyje gausu granato, pirokseno, kor
dierito, špinelio mineralų. Visos litosferos (taigi Žemės plutos + Žemės mantijos 
viršutiniosios dalies) storis po Šeduva siekia galbūt 200–250 km ir tikrai remiasi 
į plastiškąją astenosferą.

Dar sunkoka įsivaizduoti, kokių galime sulaukti naujų mokslo žinių apie 
Žemės plutą, kuri mums parūpusi aptariant Šeduvos ir jos krašto geologinį pamatą. 
Po kelių dešimtmečių, be abejonės, tokių naujienų „kritinė masė“ susikaups ir 
galėsime patikslinti, sukonkretinti, labiau praplėsti savo sampratą apie slėpiningas, 
įdomias mūsų Lietuvos krašto gelmes.

Naudingosios iškasenos
Jų gausumu ir įvairumu Šeduvos valsčius pasigirti nelabai gali.23, 24, 25, 26 Turtų 

gamta pašykštėjo, bet statybinėms reikmėms tinkamų vietinių mineralinių žaliavų 
šiek tiek šeduviams ji yra sutelkusi. Tai jau anksčiau aptarti laukuose pasklidę 
pleistoceno ledynų sugabentieji akmenysrieduliai, taip pat kvartero laikotarpiu 
susiklostę molio, smėlio, žvyro, gėlavandenių klinčių, durpių priepaviršiniai sluoks
niai. Tokius gamtos turtus jau ne vieną šimtmetį vietos gyventojai naudoja tvar-
kydami, gerindami savo buitį, gyvenamąją aplinką. Labiausiai geidžiamų natūralių 
mineralinių medžiagų jie patys ieškojo ir tenkinosi tomis, kurias dažniausiai at-
rasdavo netoliese – smėlėtame ar žvyringame upės krante, nuplikusiame kalvos 
šlaite ar prakasoje, pelkėtoje vietoje.

Jau yra sukaupta ir profesionalių žinių apie naudingųjų iškasenų radviečių, 
telkinių, kuriuos Šeduvos valsčiuje per pastaruosius maždaug 80 metų patyrinėjo, 
su gręžiniais žvalgė ir yra aprašę įvairių organizacijų specialistai (pvz., akcinės 
bendrovės „Pienocentras“, Durpių fondo valdybos, Hidrogeologinės ekspedicijos, 
Lietuvos geologinės žvalgybinės ekspedicijos, Lietuvos Respublikinės melioracijos ir 
vandens ūkio kontoros, Naftos žvalgybos ekspedicijos, Šiaulių melioracinės statybos 
tresto, Vakarų Lietuvos hidrogeologinės ekspedicijos ir kt.). Tad šitokių tyrimų 
duomenimis remdamiesi, mėginkime glaustai aptarti Šeduvos krašto požemyje 
slypinčius kietuosius ir skystuosius mineralinius turtus.

Molis. Liaudiškių kaimo pietvakariniame pakraštyje, šiek tiek kalvotos 
moreninės lygumos stambioje dubumoje (10,69 ha plote), 1951 m. ir pakartoti-
nai 1959 m. buvo žvalgytas Liaudiškių telkinys.27 Jame limnoglacialinis rudas 
plastiškas molis rastas po armens, durpių, priesmėlio, žvyro ar smėlio 0,2–4,7 m 
storio (vid. 1,85 m) danga. Molio klodo storis – 1,6–12 m (vid. 8,15 m), viršutinė 
jo dalis su klintinėmis konkrecijomis, 
kai kur aptikta ir smėlio lęšių, aleurito 
tarpsluoksnių, žvirgždo ar gargždo. 
Apskaičiuotieji molio ištekliai sudarė 
858,5 tūkst. m3; Liaudiškių plytinė juos 
naudojo plytoms gaminti. Tačiau pagal 
2009 01 01 būklę šio telkinio molio 
likučiai jau nebelaikomi vertingais ir 
neįrašyti į valstybinį išteklių balansą.

23 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

24 Lietuvos TSR durpynų kadastras (1965 01 01 būklė), 
Vilnius, 1966.

25 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1959–1964, t. 1, t. 2, t. 3.

26 Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos vystymo 
analizė (2009 01 01 būklė), tekstinis priedas Nr. 3 
(rankraštis), Vilnius, 2009.

27 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1959–1964, t. 1, t. 3.
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Smėlis. Už 4,5 km į šiaurės rytus nuo Šeduvos – prie Daugyvenės upės 
tarp Raginėnų ir Pakalniškių kaimų – 1948 m. buvo aptiktas Raginėnų–Pakalniškių 
telkinys.28 Tai apie 10 ha plotas, kuriame išplitęs gelsvai pilkas įvairaus rupumo 
smėlis, vietomis geležingas, žvirgždingas, su gargždo, granitinių, gneisinių ir kitokių 
riedulių priemaiša. Tokio smėlio sluoksnio vidutinis storis – 3 m, o išteklių, tinkamų 
statybiniams darbams, buvo 300 tūkst. m3. Dabar Šeduvos valsčiaus žemėse nebėra 
išžvalgyto nė vieno pramoniniam eksploatavimui tinkamo smėlyno.

Žvyras. Apie 40 ha plotą turėjęs Baltosios–Januškonių telkinys fiksuotas 
1948 m. ruože palei Daugyvenės ir Kutenos upes, maždaug nuo Baltosios kaimo 
iki Januškonių kaimo (jau už Šeduvos valsčiaus ribos).29 Šiame telkinyje tinkamo 
kelių statybai žvyro sluoksnio storis – 2,5 m, o ištekliai apie 10 tūkst. m3; be to, 
buvo nurodyta, kad čia yra ir smėlio su gargždu, žvirgždu, magminių uolienų 
rieduliais. 2009 m. pradžios duomenimis30, Šeduvos krašte kaip vertingi ir išsamiai 
išžvalgyti žinomi trys žvyro telkiniai: Bebrujai (10,4 ha, kasamas, žvyro likutis 
231 tūkst. m3), Prastavoniai (17,9 ha, kasamas, žvyro likutis 446 tūkst. m3) Gim-
bogala (6,6 ha, dar nekasamas, žvyro turi 294 tūkst. m3).

Gėlavandenė klintis (vadinama ir kreidos tufu, ežerų klintimi). 1958–1959 m. 
Šeduvos valsčiuje buvo žvalgyti penki šios naudingosios iškasenos, tinkamos rūgščioms 
dirvoms kalkinti, telkiniai31: Arimaičių (1,5 km į pietvakarius nuo Arimaičių kaimo; 
~4,13 ha; ištekliai 39,4 tūkst. m3), Paežerių (Paežerių ir Užuožerio kaimų ribose; 0,86 ha; 
ištekliai 8,3 tūkst. m3), Šeduvos (1,5 km į šiaurės vakarus nuo Šeduvos; 0,56 ha; ištekliai 
2,8 tūkst. m3), Užuožerio (Užuožerio kaime; 10 ha; ištekliai 72,7 tūkst. m3), Vėriškių 
(5,3 km į pietvakarius nuo Šeduvos ir 0,1 km į rytus nuo Vėriškių–Dargužių kelio; 
3,6 ha; ištekliai 17,4 tūkst. m3). Juose gėlavandenė klintis, turinti CaCO3 + MgCO3 
vidutiniškai 74,21–89,65%, slūgso po 1,6–4,9 m danga iš durpių, karbonatingų durpių, 
sapropelio, karbonatingo dumblo. Naudingojo sluoksnio storis įvairuoja nuo 0,1 iki 
2,5 m (vidutiniškai sudaro 0,48–0,97 m). Dabartinės ekonominės (ūkinės) konjunktūros 
požiūriu, visi šie gėlavandenės klinties telkiniai yra nepramoninės vertės ir todėl 
neįtraukti į būtiniausių Lietuvai mineralinių išteklių balansinį sąvadą.

Durpės. Gana seniai žinomi du durpynai – Arimaičių (prie Arimaičių ežero, 
5,5 km į šiaurės vakarus nuo Šeduvos, 0,5 km į šiaurę nuo Šeduvos–Radviliškio 
plento) ir Ežerbala (5 km į pietus nuo Šeduvos, 3,5 km į pietryčius nuo Gimbogalos 
gelž. stotelės). Abu tyrinėti 1940 ir 1960 m.32, bet nepanaudoti ir kažin ar bus kada 
kasami; jų aprašai jau nebeįtraukiami ir į Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių 
bazės valstybines metines apžvalgas. Durpės paminėtuose telkiniuose žemapelkinės, 
susiskaidžiusios 20–45% (vid. 21–32%), jų peleningumas 6,8–13,7% (vid. 8,1–10,1%). 
Arimaičių kaime žvalgymo metu parinktas galimam eksploatavimui plotas sudarė 
57 ha, jame durpių klodo didžiausias 
storis 5,2 m (vid. 2,24 m) ir ištekliai 
1 268 tūkst. m3; Ežerbalos atitinkami 
rodikliai: 65 ha, 1 m (vid. 0,7 m) ir 
455 tūkst. m3. Dalį Arimaičių durpyno 
yra pasiglemžęs Arimaičių ežeras, kai 
dėl Ežerėlės upės patvenkimo buvo 
pakeltas šio ežero vandens lygis.

28 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1961, t. 2.

29 Ten pat.
30 Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos vystymo 
analizė (2009 01 01 būklė), tekstinis priedas Nr. 3 
(rankraštis), Vilnius, 2009.

31 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1964, t. 3.

32 Lietuvos TSR durpynų kadastras (1965 01 01 būklė), 
Vilnius, 1966.
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Gėlas požeminis vanduo. Tai dinamiška, atsinaujinanti naudingoji iškasena, 
kurios stygiaus kol kas nejaučiama Šeduvos valsčiaus nuosėdinių uolienų vandenin-
guose sluoksniuose.33, 34, 35, 36, 37, 38 Arčiausiai antžemio ar jį ir siekiančios kvartero 
smėlingos, žvyringos, aleuritingos bei kitokios akytosios uolienos (jos gali būti 
skirtingos kilmės – aliuvinės, limnoglacialinės, fliuvioglacialinės), jei slūgso ant 
pirmosios vandensparos, t. y. vandeniui nelaidaus arba beveik jo nepraleidžiančio 
moreninio priemolio, priesmėlio, molio, turi dažniausiai priglobusios nesuslėgto 
gruntinio vandens. Jo paviršius laisvas, o slėgis lygus atmosferiniam. Ieškant tokio 
vandens, tenka įsigilinti vos vieną kitą metrą. Šitaip apvandenintų uolienų sluoksnis 
gali turėti 1–5 m, retai kur didesnį storį. Vietomis gruntinis vanduo betgi susisie-
kia ir su paviršiniu vandeniu, pvz., slėnių ruožuose palei upelius, apypelkiuose, 
apyežerėse, gilesnėse tarpukalvėse. Jis yra gėlas, jame ištirpusių mineralinių druskų 
kiekis neviršija 0,3 g/l. Uolienų su gruntiniu vandeniu plotas Šeduvos valsčiaus 
žemėse anaiptol neištisinis, o fragmentiškai pasiskirstęs tarp vietovių, kurių paviršiuje 
matomi vien tik tankūs, beveik bevandeniai moreniniai priemoliai. Iki šiol ne taip 
mažai gruntinio vandens šeduviečiai ir aplinkinių, atokesnių nuo miestelio kaimų 
gyventojai sunaudoja semdamiesi iš gana seklių kastinių šulinių, tačiau kiek jo ir 
kam vartoja – sunkoka spręsti neturint jokių apskaitos duomenų.

Giliau kvartero storymėje, net ir beveik nelaidžiuose sluoksniuose, taip pat 
pasitaiko požeminio vandens santalkų. Tai arba per kokį vieną ledynmetį nugul-
dytoje morenoje įstrigę susisiekiantys puraus smėlio, žvyro vandeningi smulkūs 
sluoksneliai, tarpsluoksniai, lęšiai, arba skirtingais ledynmečiais judėjusių ledo masių 
stumdytas priemolių morenas atskiriančios tarpledynmetinės smėlingos–žvyringos 
sąnašos, nuosėdos, sočiai prisigėrusios vandens. Tokie tarpmoreniniai vandeningi 
sluoksniai Šeduvos valsčiuje taip pat ne ištisiniai, yra gana įvairaus storio – nuo 
0,85 iki 9 m ar didesnio (Šeduvos miestelio pietvakariniame pakraštyje net 16 m), 
lengviausiai pasiekiami gręžiniais. Aišku, ten, kur gręžtiniais šuliniais apčiuopti 
tarpmoreniniai vandeningi sluoksniai, iš jų išgaunamas gėlas vanduo sėkmingai 
panaudojamas. Tačiau žinoma ir tokių kaimiškų vietovių, kuriose gręžiniai visoje 
kvartero nuogulų storymėje neaptiko nė vieno vandeningojo sluoksnio ar tarps-
luoksnio, nes smigdami sutiko tik kompaktiškus moreninius priemolius.

Gręžiant šulinius, iki šiol dažniausiai pasitaikydavo rasti jiems po vieną 
tinkamą gėlavandenį uolienų sluoksnį; rečiau jų būna ir du, kartais trys, o Bružių 
kaimo gręžinyje buvo fiksuoti net keturi (pastarieji visi tik devone) vandeningieji 
sluoksniai. Kol pasiekiamas toks ieškomas požeminis vanduo, tenka gręžtis iki labai 
nevienodo gylio: jis įvairuoja nuo visai seklaus ligi siekiančio 40, 100 ar 230 m, 
o viename Alksniupių kaimo gręžinyje 
vandeningojo sluoksnio kraigą pavyko 
aptikti tiktai 655 m gelmėje. Vandens 
turinčių sluoksnių, skyrium juos paėmus, 
vertikalus pjūvis ir po kvarteru visoks – 
gali būti vos vieno metro, bet dažniausiai 
pasitaiko 5–15 m storio, o vieninteliame, 
jau paminėtame, Alksniupių gręžinyje 
sudaro net 142 metrus.

33 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

34 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.

35 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
36 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

37 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 1.
38 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
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Vietiniai gyventojai požeminio vandens daugiausia siurbia iš gręžtinių šulinių, 
siekiančių kvartero storymės padą ir kažkiek įsikirtusių į gausiau spūdinio vandens 
(taip pat gėlo) turinčius viršutinio devono (ypač Stipinų svitos) plyšiuotus, kaver
ningus dolomitus ar dolomitingąjį mergelį. Tiktai Bružių kaimo 245,5 m gylio 
gręžinyje (į šiaurryčius nuo Šeduvos, už Radviliškio–Panevėžio plento) bendrai 
imamas gėlas vanduo iš viršutinio devono Įstro, Kupiškio, Suosos, Šventosios svitų 
(D3ys, D3kp, D3ss, D3šv) bei vidurinio devono Upninkų serijos (D2up) vandeningų 
sluoksnių. Įsidėmėtina išimtimi laikytinas ir giliausias (815 m) Alksniupių kaimo 
gręžinys (už 6 km į šiaurės rytus nuo Šeduvos) – mat per jį požeminis gėlas van-
duo gaunamas iš dar giliau, iš 655–795 m intervalo, kuris atitinka apatinio devono 
Gargždų serijos, t. y. Stoniškių–Tilžės svitų (D1stn–tl), spūdinių sluoksnių apimtį.

Gėlo vandens vertikalioji zona Šeduvos valsčiaus teritorijoje yra pakankamai 
stora, nes tikrai apima puskilometrines gelmes ir nusitęsia žemiau (prisiminkime 
gręžinio Alksniupių kaime atvejį). Apatinė šios zonos dalis Šeduvoje ir aplinkinėse 
gyvenvietėse kol kas menkai panaudojama, tebėra perspektyvus rezervas. Į šitą 
rezervą kaip reikšmingiausias, matyt, įeina Šventosios–Upninkų (vadinasi, viršutinio–
vidurinio devono) nuotrupinių–nuolaužinių uolienų vandeningasis kompleksas su 
gėlu vandeniu, kuris jau daugel metų siurbiamas ir tiekiamas, pavyzdžiui, nuo 
Šeduvos pietryčiuose, rytuose ir šiaurryčiuose išsidėsčiusiems miestams (Panevėžiui, 
Biržams, Rokiškiui), miesteliams bei smulkesnėms gyvenvietėms. Tačiau kaip kitur 
jau nutinka, taip ir Šeduvos krašte, ėmus intensyviau šį vandeningąjį kompleksą 
eksploatuoti, gresia pavojus išgaunamo vandens kokybei dėl mineralizuoto vandens, 
kurio gali priplūsti iš gipsingų devoninių sluoksnių.

Kvartero apačios ir devoninis vanduo Šeduvos valsčiaus gelmėse, kaip 
jau minėta, yra spūdinis. Gręžiant gręžinius, šitokio vandens pasirodymo gylis 
labai įvairus, o nusistovėjimo juose lygis taip pat nevienodas, bet visada būna 
gerokai aukštesnis, nes pakyla arčiau žemės paviršiaus dėl didesnio už atmosferinį 
slėgio ir todėl pasiekiamas 0,7–40 m gylyje. Kad jo čiurkšlė trykštų virš gręžinio 
žiočių, Šeduvos valsčiuje dar nepasitaikė. Devoninio (dažniausiai iš Stipinų svi-
tos vandeningųjų dolomitų) spūdinio vandens debitai kai kuriuose gręžtiniuose 
šuliniuose siekia ir 8–11,7 l/s (arba 28,8–42,1 m3/h).

Siurbiamo požeminio vandens kokybė gera: iš gręžtinių šulinių paimtuose 
pavyzdžiuose vandens mineralizacija nesiekia 1 g/l ribos; bendras vandens kietu-
mas svyruoja tarp 3,93 ir 13,59 mg–ekv/l; pH, t. y. vandenilio jonų rodiklis (tai 
vandens, kaip gamtinio tirpalo, rūgštingumo išraiška) – 6–7,93. Cheminės sudėties 
komponentų nustatyti tokie svyravimai (mg/l): HCO3 – 5,15–409; Cl – 0,4–63,9; 
SO4 – pėdsakai – 158,64; NO2 – 0–0,8; NO3 – 0–0,45; Ca – 4,03–124,2; Mg – 2,83–38,9; 
Na + K – 0,74–68,1; Fe – 0–3,78; CH4 – 0,1–0,93; laisvasis CO2 – 4,4–25,3. Taigi šitoks 
gamtinis gėlas požeminis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis, nes jo cheminėje 
sudėtyje vyrauja hidrokarbonato jonai (HCO3

–). Išgautas jis tiekiamas ir naudojamas 
gėrimui, higieninėms bei kitoms buitinėms žmonių reikmėms, ypač daug jo suvar-
tojama žemės ūkiui, pramonės ir kai kurių visuomenės aptarnavimo sričių veiklai.

Šeduvos savivaldybės keturiose apskaitinėse vandenvietėse per gręžinius iš 
viršutinio devono Stipinų svitos uolienų pastaruoju laikotarpiu (2009 m.) buvo 
išgaunama gėlo požeminio vandens 492 m3/d (per parą), kaip antai: Alksniupių – 
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284 m3/d; Šeduvos – 122 m3/d; Pavartyčių – 54 m3/d (2002 m.) ir Vėriškių – 
32 m3/d. Šitoks kiekis sudarė apie 17,9% iš visose Radviliškio rajono savivaldybės 
apskaitinėse vandenvietėse (jų 26) tiekto 2 753,96 m3/d požeminio vandens.39

Mineralizuotas požeminis vanduo, sūrymai. Kol Šeduvos valsčiaus teritorijoje 
nėra giliųjų, visą fanerozojaus nuosėdinę storymę (pradedant kvarteru ir baigiant 
kambru) perskrodusių gręžinių, tegalime, atsižvelgus į aplinkiniais tyrimais atokesnėse 
Lietuvos vietovėse jau sukauptą hidrogeologinę informaciją40, 41, svarstyti, kokio mine-
ralizuoto vandens tūno Šeduvos valsčiuje po gėlo požeminio vandens vertikaliąja 
zona. O jo tikrai yra ir jis siejasi su vidurinio–apatinio devono, silūro, ordoviko, 
kambro ir prekambro uolienų vandeningais sluoksniais. Pagal mineralizaciją toks 
požeminis vanduo galėtų būti skirstomas į mažai (2–5 g/l), vidutiniškai (5–15 g/l), 
labai mineralizuotą vandenį (15–35 g/l) ir sūrymą (>35 g/l). Beje, požeminių 
sūrymų ištekliai laikytini neatsinaujinančiais, nes formavosi ypač ilgai – per visą 
fanerozojaus eoną (per paskutiniuosius net 542 milijonus metų!). Sprendžiant pagal 
vertikalųjį pasiskirstymą (didėjant gyliui), įžvelgiama tokia mineralizuoto vandens 
tipų kaita: kalcio sulfatinis, natrio chloridinis, sulfatinis, chloridinis sulfatinis ir 
chloridinis. Taigi mėginkime aiškintis, atpažinti Šeduvos valsčiaus gelmių pjūvyje 
mineralizuoto vandens skirtybes, siejant jas su apatinio paleozojaus geologinėmis 
sistemomis, kurių uolienos pradėjo kauptis prieš 542 mln. metų ir tas vyksmas 
tęsėsi apie 157 mln. metų.

Pirmiausia įsidėmėkime vidurinio–apatinio devono vandeningąjį kompleksą 
(bene daugiausiai sudėtą iš smulkaus smėlio ir silpnai sucementuoto smiltainio, 
apatinėje dalyje – iš molingesnių nuogulų). Jis slūgso po beveik nepralaidžiomis 
vidurinio devono Kernavės ir Ledų svitomis (D2kr–D2ld), o Šeduvos valsčiaus 
gelmėse gali turėti įvairios mineralizacijos vandens – nuo beveik gėlo kalcio 
hidrokarbonatinio ir šiek tiek mineralizuoto kalcio sulfatinio iki daug didesnės 
koncentracijos natrio chloridinio.

Nors po devonu esančio silūro nuogulų didžiuma, matyt, nevandeningos, 
tačiau plyšiuotose klintyse ir dolomituose pasitaiko chloridinio natrio ar chloridinio 
sulfatinio vandens. Jis, be abejo, spūdinis ir gana didelės mineralizacijos (gali siekti 
keliasdešimt g/l, taigi prilygti sūrymui).

Ordoviko nuogulų vandeningojo komplekso (tikėtina, kad jo storis iki 110 m) 
spūdinis vanduo tūno plyšiuotose klintyse, jo mineralizacija Šeduvos valsčiaus 
ribose gali viršyti 100 g/l. Tai, matyt, chloridinis sulfatinis arba sulfatinis chlo-
ridinis sūrymas.

Kambro vandeningųjų uolienų (smėlių, smiltainių) galbūt 70–80 m bendro 
storio sluoksnyne besilaikantis spūdinis chloridinis natrio vanduo taip pat yra 
sūrymas: jo mineralizacija Šeduvos krašto gelmėse galėtų prilygti ~125 g/l. Su 
šitais vandeningais sluoksniais tiesioginį ryšį, matyt, turi ir giliausiai atsidūrusios 
prekambro smėlingosios, aleuritingosios 
nuogulos, kristalinio pamato dūlėjimo 
žievė – jos taip pat prisisotinusios chlo
ridinio natrio sūrymo.

Kiek su tokiomis turimomis žinio
mis, samprotavimais apie mineralizuotą 

39 Šimkovič A., Kadūnas K. Požeminio vandens 
naudojimas (2009 m. apžvalga, rankraštis), Vilnius, 
2010.

40 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

41 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 1.
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požeminį vandenį, sūrymus priartėta prie Šeduvos valsčiaus gelmių tikrosios 
hidrogeologinės situacijos pažinimo ir kiek prašauta pro šalį, pajėgsime tiksliau 
vertinti tik tada, jei prasidėtų nuodugnūs hidrogeologiniai tyrimai dar neperžvelgtose 
gręžiniais minimo valsčiaus teritorijos gelmėse ir būtų sulaukta vertingos informaci-
jos. Šiaip ar taip, Šeduvos valsčius papuola ne tik į hidrogeologų jau aptarinėjamą 
Lietuvos regioną, kuriame slypi iki šiol neišgaunamas įvairios mineralizacijos 
50–100 g/l koncentraciją siekiantis pramoninis požeminis vanduo (sūrymai). Taigi 
čia, tikėtina, ordoviko, kambro sistemų sluoksniuose ir proterozojuje, esančius 
chloro–natrio tipo sūrymus su kalio >350 mg/l ir bromo ~300 mg/l koncentraci-
jomis galime įsidėmėti bent kaip perspektyvų gelmių turtą, hidromineralinę žaliavą 
ir toliau aiškintis jos išgavimo, naudojimo galimybes.

Geologinio pamato saugos, mineralinių  
turtų tausojimo ir pažeistų gamtovaizdžių  
rekultivavimo svarba
Šeduvos valsčiui atitekusiose žemėse, pradedant nuo III amžiaus42, per šimt

mečius įsigyvendamos kaimų ir miestelių gyventojų kartos aplinkinius gamtovaiz
džius yra visaip paveikusios. Žmonių įtaka ypač reiškėsi per agrarinės veiklos 
plėtojimą ir patraukliose gamtos vietose statant ne tik gyvenamuosius būstus, bet 
į jas sutelkiant ir tvartus su diendaržiais, padargines, daržines, rūsius bei kitus 
ūkinius pastatus. Greta buvę unikalūs vietovaizdžiai ilgainiui tapo supanašėjusiomis 
bemiškėmis ganyklomis ir pievomis, suvienodėjusiais kampuotais ariamaisiais žemės 
sklypais. Be to, pasikeitusiuose gamtovaizdžiuose atsirado daugybė šiandien svarbių 
„svetimkūnių“: grioviai ir melioraciniai kanalai, duobėti laukų keliukai, vieškelių 
ir asfaltuotų plentų juostos, geležinkelio sankasos, elektros ir telekomunikacijos 
linijos. Gyvenamąją aplinką iki šiol blogina žlugusių sovietinių kolūkių palikimas – 
apleisti bestogiai gamybiniai pastatai, grėsmingi jų griuvėsiai. Su čia minimomis 
žmogiškosios veiklos sritimis Šeduvos valsčiuje yra susiję nemažos apimties grunto 
kasinėjimai, išstumdymai, pergabenimai kitur. Būtent šitokios vietos ir artimiausia 
jų aplinka, o ypač smėlingų–žvyringų paviršinių uolienų sluoksnių paplitimo, eks
ploatavimo plotai tebėra laikomi labiausiai pažeidžiamais, menkiausiai sergstinčiais 
Šeduvos krašto gelmes nuo galimų užteršimų pavojingomis gamybos ir buities 
atliekomis (nuotekomis, šiukšlėmis).

Kol seniau vietinis žmogus iki podirvožeminių uolienų gebėjo prisigauti 
teturėdamas rankinį kastuvą, iškasinėtų žemės plotų buvo palyginti nedaug. Tačiau 
ilgainiui, atsiradus mechanizuotai technikai ir ją įvaldžius, atsivėrė galimybės spartinti 
naudingųjų iškasenų gavybą ir įsisavinimą. Neišvengta ir pagundų apleidžiamus 
karjerus be jokių būgštavimų paversti šiukšlynais. Ši tendencija atsispindi ir Šeduvos 
krašte. Čia atsirado keletas karjerų, kuriuose iškasta nemažai žvyro, smėlio, priemolio 
ar molio, surinkta statyboms daug riedulių (akmenų), o paskui paskubomis apsčiai 
privežta buitinių ir gamybinių atliekų... Keisčiausia, kad technogeniškai pažeistų 
žemių plotų lyg tyčia pagausėjo bene vaizdingiausiose Šeduvos krašto vietovėse, 
ypač Daugyvenės (žr. splv. 12 pav.),  
Kutenos ir kitų upių slėniuose, paslė
niuose, kalvagūbrių žvyringose–smėlin

42 Daugyvenės kraštas (monografija), sudarytojas Vy-
tautas Šernas, Kaunas, 1998.
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gose atkarpose. Laimė, beatodairiška naudingųjų iškasenų gavyba, kenkusi gamtinės 
terpės įprastiniam natūralumui ir taip skurdinusi Šeduvos kraštą, jau beveik liovėsi, 
nes, sugriežtinus valstybinę kontrolę, imta labiau paisyti Lietuvos įstatymais nus-
tatytos gamtonaudos tvarkos.

Šiandien svarbu ne tik tyrinėjant geriau pažinti Šeduvos valsčiaus geologiniame 
pamate, t. y. Žemės plutoje, slypinčias mineralines žaliavas (požeminį vandenį – 
taip pat), bet ir atsakingai jas išgauti nebloginant gyvenamosios aplinkos kokybės, 
racionaliai paskirstyti vartotojams ir visur tausoti jų išteklius. Tik visokeriopą 
veiklą, susietą šiame valsčiuje su geologinėmis gelmėmis, koreguojant taip, kad 
ji atitiktų gamtos, kultūros ir kitų objektų apsaugą užtikrinančius reikalavimus, 
nuostatus, nebekils rimtų destruktyvių grėsmių reikšmingam gamtiniam paveldui 
ir archeologinėms, istorinėms bei kitokioms vertybėms, pavyks išvengti konfliktinių 
ekologinių situacijų. Svarbu suvokti ir tai, jog išeksploatuotų karjerų rekultivavimas 
nebūtų kasmet vis atidėliojamas ir bent labiausiai dėl to nuskurdintos gamtovaizdžių 
vietos, atitekusios, pavyzdžiui, Daugyvenės kraštovaizdžio draustiniui, įkurtam 
1992 m., būtų stropiai ir kuo sparčiau tvarkomos, dalį vandeningų karjerų su 
jų smėlingomis pakrantėmis paverčiant galbūt rekreacinėmis zonomis, pritaikant 
poilsiavietėms.

Už geranorišką, kolegišką paramą ir konsultacijas rengiant šį straipsnį 
nuoširdžiai dėkoju Jolantai Čyžienei, Jonui Diliūnui, Rimantei Guobytei, Danutei 
Karvelienei, Jonui Linkevičiui, Vidui Mikulėnui, Aleksandrui Šliaupai.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Šeduva“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Jonas Linkevičius).

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.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainás www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná 
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai 
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo 
svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).
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1 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto geomorfologinis žemėlapis. Holoceno reljefas: 1 – pelkių 
lygumos, 2 – salpiniai slėniai, 3 – eolinis (vėjo perpustytas) reljefas; pleistocenas, Vėlyvojo 
Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos reljefas: 4 – ledyno tirpsmo vandenų išgraužti kloniai, 
5 – smėlingos (a) ir molingos (b) limnoglacialinės lygumos, 6 – fliuvioglacialinės lygumos,  
7 – keimai ir keimų tipo kalvos, 8 – ozai ir ozų tipo pylimai, 9 – ledyno pakraštinis  
moreninis (a) ir smėlingas (b) kalvyngūbris, 10 – įvairiai kalvotas ledyno sukurtas reljefas,  
11 – moreninės lygumos, 12 – drumlinai, 13 – moreninės kalvos. Kiti ženklai: silpnai 
banguotas (14), banguotas (15) ir smulkiai kalvotas (16) reljefas; 17 – moreninio (ruda spalva), 
limnoglacialinio (mėlyna spalva), fliuvioglacialinio (žalia spalva) ir pelkių (žalia spalva) reljefo 
vyraujantis absoliutusis aukštis; 18 – Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno išplitimo 
riba. Šeduvos valsčiaus apybrėža pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija. 
Pagal R. Guobytę, 2002
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2 pav. Morenų gūbrio keteros dalis Liaudiškių kaime ties kryžkele 
ir šalikelėje priglobtas stambus granitinis riedulys, kuriame iškalta 
„Liaudiškiai, 1929 m.“ 
 
3 pav. Viena iš daugelio Daugyvenės upės kilpų slėnyje tarp 
Kleboniškio–Daukonių ir Pakalniškių–Raginėnų kaimų
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5 pav. Erdvus 
lėkštašlaitis klonis, 
per kurį iš šiaurinės 
pusės į Šeduvą atiteka 
Niauduvos upė

4 pav. Raginėnų 
piliakalnis  
(Raganų kalnas) – 
geomorfologinė 
ir archeologinė 
Daugyvenės  
slėnio puošmena

6 pav. Ežerėlės upės 
užtvanka, 1972 m. 
nulėmusi Arimaičių 
ežero išplitimą ir  
aukštesnį vandens lygį
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8 pav. Arimaičių šaltinis 
(nuo 1985 m. hidrogeologinis 
gamtos paminklas), srūvantis  
iš sufozinio cirko moreninės 
aukštumos šlaite ir nutekantis 
į Arimaičių ežerą

7 pav. Arimaičių ežero 
vakarinis pakraštys (šiauriau 
ežero vandens siurblinės)
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9 pav. Gręžinių, kurių duomenimis naudotasi, sklaida Šeduvos  
valsčiuje ir jo paribiuose. Gręžinių vietos paženklintos raudonais  
skrituliukais, Šeduvos valsčiaus apybrėža pažymėta tamsiai 
raudona vientisa dygliuota linija.  
Žemėlapį parengė D. Karvelienė pagal Lietuvos geologijos tarnybos 
Valstybinės informacinės sistemos GEOLIS turimą medžiagą, 2011
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10 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto kvartero geologinis žemėlapis. Paviršių sudarančių nuogulų 
amžius ir kilmė: holocenas: 1 – pelkių nuogulos (durpės), 2 – aliuvinės nuogulos, 3 – eolinės 
(vėjo perpustytos) nuogulos; pleistocenas, Vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija: 
4 – poledynmečiu kloniais tekėjusių kryptingų vandens srautų suklotos nuogulos,  
5 – limnoglacialinės (patvenktinių prieledyninių baseinų) nuosėdos, 6 – fliuvioglacialinės 
(klaidžiojančių ledyno tirpsmo vandenų srautų) nuogulos, 7 – vidinio ledo (ledyno properšose  
ir plyšiuose susidariusios) nuogulos, 8 – ledyno pakraščio moreniniai dariniai; 9 – pagrindinė 
morena; 10 – Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno riba. Nuogulų litologija: 
11 – smulkutis smėlis, 12 – smulkus smėlis, 13 – įvairiagrūdis smėlis, 14 – molingas smėlis, 
15 – aleuritas, molis, 16 – moreninis priesmėlis, priemolis. Šeduvos valsčiaus apybrėža 
pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija.  
Pagal R. Guobytę, 2000
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11 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto prekvartero geologinis žemėlapis  
ir aiškinamoji jo legenda (dešinėje). Šeduvos valsčiaus apybrėža 
pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija.  
Pagal J. Čyžienę, 2011
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12 pav. Iškasinėtas ir toks paliktas (nerekultivuotas) smėlio ir žvyro gausiai turėjęs  
lėkštašlaitis Daugyvenės slėnio ruožas tarp Raginėnų ir Stūriškių kaimų  

13 pav. Lėkštagūbris ir įlomėtasis kraštovaizdis šiauriau Paežerių kaimo, pereinamajame  
plote tarp Rytų žemaičių moreninės plynaukštės ir Mūšos–Nemunėlio moreninės lygumos.  
2011 m. A. Linčiaus nuotraukos


