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Įvadas
Buvusio Semelíškių valsčiaus teritorija yra Dz¾kų aukštumõs šiauriniame 

pakraštyje. Pirmieji geologiniai tyrimai buvo pradėti praeito amžiaus pradžioje. 
Tyrimai buvo daugiau susiję su šio krašto paviršiaus geologine sandara bei reljefo 
ypatybėmis. Tai lakūno iš Vokietijos H. Mortenzeno, taip pat Vytauto Didžiojo 
universiteto mokslininkų Č. Pakucko, J. Dalinkevičiaus darbai. Kiek vėliau gana 
detaliai reljefą tyrinėjo ir aprašė A. Basalykas, V. Čepulytė, Č. Kudaba, kiti gamtinin - 
kai. Tikslesni paviršiaus geologiniai ir geomorfologiniai žemėlapiai buvo sudaryti 
1961–1963 ir 1971–1973 m., vykdant kompleksinį geologinį kartografavimą (geologinę-
hidrogeologinę nuotrauką) masteliu 1:200 000. Ypač vertingi duomenys apie minėtos 
teritorijos paviršiaus geologinę sandarą ir geomorfologiją gauti 1979–1983 m., atlikus 
geologinį kartografavimą masteliu 1:50 000.1 Tais metais buvo pragręžta per 40 
gręžinių, pergręžusių visą kvartero nuogulų storymę. 

Vertinga informacija buvo gauta gręžiant negilius (zonduojančius) gręžinius 
bei ieškant ir žvalgant naudingųjų iškasenų telkinius, taip pat pragręžus per 50 
hidrogeologinių gręžinių požeminiam vandeniui eksploatuoti. Patys naujausi žemės 
paviršiaus geologinis ir geomorfologinis žemėlapiai buvo sudaryti 1998–2001 m., 
revizavus senesnių metų žemėlapius ir parengus naujus masteliu 1:200 000.2, 3 Visa 
ši suminėta medžiaga, taip pat atlikti tyrimai „Versmės“ leidyklos organizuotų 
kraštotyrinių ekspedicijų metu leidžia turimą geologinę ir geomorfologinę informaciją 
apibendrinti palyginti mažam plotui – 
Semeliškių apylinkėms.

Atliktų tyrimų ir šios studijos 
tikslas – apibendrinti visą turimą Seme-
liškių krašto paviršiaus geologinių ir 
geomorfologinių tyrinėjimų medžiagą, 
ją pateikiant kartografinių schemų (že - 
mėlapių) pavidalu bei aptariant vie to vės  
paleogeografinę raidą poledyn mečiu. 
Šiam tikslui pasiekti reikėjo atlikti kele - 
tą darbų (uždavinių): 1 – surinkti, susis -
teminti ir apibendrinti ankstesnių ty - 
 ri mų literatūrinę ir archyvinę (fondų)  
medžiagą; 2 – turimą informaciją trans-
formuoti Semeliškių apylinkių te rito - 

 Straipsnis, leidyklai įteiktas 2012 02 02, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 10 17, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 08 12 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

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

2 Guobytė R. Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis, 
mastelis 1:200 000. Lietuvos geologijos tarnybos 
fondai, 2000, www.lgt.lt.

3 Guobytė R. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis, 
mastelis 1:200 000. Lietuvos geologijos tarnybos 
fondai, 2001, www.lgt.lt.
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rijai, panaudojant naujausią ekspedicinių ste bėjimų medžiagą; 3 – pateikti vie-
tovės paleogeografinės raidos metmenis bei išryškinti reikšmingesnius išlikusius 
geopaveldo objektus ir saugotinas teritorijas.

Šiai studijai parengti buvo panaudota keleriopa metodika. Visų pirma geo-
loginių ir geomorfologinių tyrimų archyvinės (fondų) medžiagos peržiūrėjimas ir 
atrinkimas Semeliškių apylinkėms apibūdinti. Daugiausia – tai įvairių metų geo-
loginio kartografavimo žemėlapiai ir gręžinių pjūvių aprašymai, taip pat naudingųjų 
iškasenų telkinių paieškų ir žvalgybos duomenys. Visa kita metodika panaudota 
lauko (ekspedicinių) išvykų metu, kai buvo aplankomi konkretūs objektai vietovėje: 
karjerai, šaltiniai (versmės), gręžinių vietos, pažinimui reikšmingos reljefo formos 
(kalvagūbriai, slėniai, terasos ir pan.), vertingi moksliniu ir pažintiniu požiūriu 
rieduliai (akmenys), daubos, kraštovaizdžiai, t. y. geopaveldas. 

Geomorfologinės ypatybės
Buvusio Semeliškių valsčiaus teritorijoje, esančioje Dzūkų aukštumos šiau-

riniame pakraštyje, savotiška geomorfologine (orografine) ašimi yra santykinai gilus 
ir platus Strėvos senslėnis, besitęsiantis iš pietryčių link šiaurės rytų ir šiaurės. 
Abipus jo iškyla paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo Baltijos stadijos ledyno su-
krauti kalvų masyvai, vietomis iškylantys 200 m aukščiau dabartinio jūros lygio 
(žr. splv. 1 pav.). Šie kalvų masyvai daugiausia moreniniai, sudaryti iš riedulingo 
moreninio priesmėlio su gausiais žvyro, smėlio, molio tarpsluoksniais ir lęšiais, 
dažnai sujauktais ir suskaldytais nedideliais sprūdžiais. Mažesnę dalį sudaro ledyno 
tirpsmo vandenų suklostytos smėlingos, žvyringos ir molingos kalvos, suklostytos 
tirpstančio ledyno pakraštyje, jo tuštumose ir paviršiaus pažemėjimuose (daubose). 
Šių kalvų vidinis pjūvis kartais gerai matomas veikiančiuose karjeruose, kurių 
fotovaizdais iliustruojamas gelmių išteklių skyrius. Tarp pastarųjų paminėtini 
vadinamieji „zvoncai“, lietuviškoje spaudoje vadinami plokščiakalvėmis, kurių  
visa grandinė nustatyta tirtos teritorijos vakariniame pakraštyje, piečiau Balan-
díškių. Šioms plokščiakalvėms būdinga nestora molio danga ir vienodas aukštis, 
liudijantys apie buvusių ledyno ežerų ir ežerėlių vandens hidraulinį ryšį.

Turima ankstesnių geomorfologinių tyrinėjimų medžiaga4, 5, 6, 7, geologinio karto-
grafavimo duomenų pagrindu sudaryti 
geomorfologiniai ir geomorfologinio ra - 
jo navimo žemėlapiai8, 9, 10, taip pat auto  -
rių atlikti stebėjimai visoje Pietų Lietu vos 
aukštumoje bei jos šiaurinėje dalyje –  
Dzū kų aukštumoje leidžia tirtą teritori ją  
suskirstyti į sąlyginai geomorfo logiškai 
vienalyčius plotus (mikrorajo nus). Pasta-
riesiems būdin ga paviršiaus (reljefo) am - 
žius, kilmė ir suskaidymo pa našumas,  
grun to (nuo gulų) sudėtis bei jo kaitumas,  
taip pat jų miškingumas, ežerin gumas bei  
agra rinis poveikis. Šiuo metu yra skiria mi  
še ši būdingi mikrorajonai (žr. splv. 1 pav.). 

4 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, d. 2, p. 283–284, 331–332.

5 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 54–55.
6 Kudaba Č. Kai kurie Dzūkijos aukštumos glacial-
morfologijos bruožai, Geografija ir geologija, Vilnius, 
1962, d. 2, p. 87–118.

7 Kudaba Č. Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983, 
p. 132–146.

8 Guobytė R. Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis, 
mastelis 1:200 000. Lietuvos geologijos tarnybos 
fondai, 2000, www.lgt.lt.

9 Guobytė R. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis, 
mastelis 1:200 000. Lietuvos geologijos tarnybos 
fondai, 2001, www.lgt.lt.

10 Pukelytė V. Reljefo įvairovė ir geomorfologinis 
rajonavimas, Akmens amžius Pietų Lietuvoje, ats. red. 
V. Baltrūnas, Vilnius, 2001, p. 89–100.
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Einant iš šiaurės pietų link, skirtini šie mikrorajonai: Juodìlių–La¤čių, Semelíškių, 
Dainiÿ, Aukštådvario–Beižioniÿ, Tråkų–Bagdanoniÿ ir Vilkókšnio–Tõlkiškių. Pas-
tarieji du tik savo rytiniu ir šiauriniu pakraščiu patenka į apibūdinamąją teritoriją.

Juodelių–Laičių stambiai ir vidutiniškai kalvota, priemolinga, rečiau smėlinga, 
vietomis ežeringa ir užpelkėjusi, agrarinė, rečiau miškinga Dzūkų aukštumos 
šiaurinė dalis. Tai La¤čių, Jok¾biškių, Bauboniÿ, Mustìnių ir jiems gretimų kaimų 
kraštovaizdis. 

Semeliškių gilus Strėvõs ežeringas senslėnis su Semeliškių miesteliu centre ir 
jo artimiausiom apylinkėm. Šiame mikrorajone išsidėstę Påstrėvio pietiniai pakraščiai, 
Stančíkų, Ùžupių, Zaùlcų, Aleksandråvos, Tvértinės ir Semelíškių kaimai.

Dainių vidutiniškai ir stambiai kalvota, kai kur banguota, vietomis smėlinga, 
žvirgždinga, slėniuota, veikiama erozijos bei pelkėjimo procesų, daugiausia agrarinė 
Dzūkų aukštumos šiaurinė dalis.

Aukštadvario–Beižionių stambiai, vidutiniškai ir smulkiai kalvota, gūbriuota, 
priemolinga, rečiau smėlinga ir žvirgždinga, slėniuota ir ežeringa, veikiama paviršinės 
erozijos, užpelkėjusi, agrarinė ir miškinga Dzūkų aukštumos šiaurės vakarinė dalis. 
Tai Neči¿nų kaimo apylinkės, ežeras ir miškas, Bij¾nų I, Ubíškių, Juodžiÿ, Beižioniÿ 
ir jiems gretimų kaimų kraštovaizdis.

Trakų–Bagdanonių vidutiniškai ir smulkiai kalvotas, gūbriuotas, apskalautas, 
smėlingas, žvirgždingas ir priemolingas, su giliais ežeringais ir užpelkėjusiais kloniais, 
veikiamas erozijos, nuošliaužų, miškingas ir agrarinis, rytinėje dalyje urbanizuotas 
Dzūkų aukštumos šiaurės rytinis pakraštys. Čia patekę Strėvõs kaimas ir miškas, 
Mónio ežero pakrantės, Bagdanonių, Daugirdíškių, kitų gretimų kaimų apylinkės.

Vilkokšnio–Tolkiškių vidutiniškai ir smulkiai kalvota, apskalauta, smėlinga ir 
žvirgždinga, rečiau priemolinga, slėniuota ir raguvota, veikiama erozijos, nuošliaužų, 
dažnai užpelkėjusi, ežeringa, miškinga ir agrarinė Dzūkų aukštumos vidurinė dalis. 
Iš šios aukštumos dalies mus daugiausiai domina tik mažesniųjų Bij¾nų, Tamašåvos, 
Krasnåpolio kaimų apylinkės ir jų kraštovaizdis.

Paleogeografinė raida
Aukščiau trumpai apibūdinti geomorfologiniai mikrorajonai skiriasi vienas 

nuo kito nemažu skaičiumi išvardintų požymių ar jų deriniais. Tai lėmė iš Pietų 
Lietuvos besitraukiančio paskutiniojo (Nemuno) ledyno tirpstantis pakraštys, jo 
liežuvinė konfigūracija, vietomis plūste plūdęs tirpsmo vanduo, palaidoti po sąnašom 
atskilę milžiniški ledo luistai, besiformuojantis Strėvos senslėnis, taip pat visų šių 
vykusių reiškinių amžius ir trukmė11 (žr. splv. 1 pav.). 

Dabar turimi tyrimų duomenys liudija, kad buvusio Semeliškių valsčiaus 
teritorija prieš 25–18 tūkstančių metų buvo uždengta paskutiniojo (Nemuno) ap-
ledėjimo stora ledo danga. Šio ledyno traukimasis iš Pietų Lietuvos truko apie 3–4 
tūkstančius metų ir tai pasireiškė bent trimis ryškesniais etapais. Pirmoji ledyno 
stadija vadinama Grūdõs (Vakarų šalyse – Brandenburgo) vardu. Ryški vėlesnė 
šios atsitraukimo stadijos stabtelėjimo – 
Žiogìlių (Vakarų šalyse – Frankfurto) 
vardu pavadinta fazė.11 Būtent šios fa -
zės ledyno ir jo tirpsmo vandenų su-

11 Baltrūnas V. Paviršiaus paleogeografija, Akmens 
amžius Pietų Lietuvoje, ats. red. V. Baltrūnas, 
Vilnius, 2001, p. 125–131. 
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kurtas paviršius yra išplitęs didžiausioje aprašomų apylinkių dalyje. Ir tik šiaurės 
vakarinėje dalyje turime vėlesnės stadijos, pavadintos Bãltijos (Vakarų šalyse – 
Pomeranijos) vardu, šiek tiek jaunesnius darinius paviršiuje. Ši ledyno stabtelėjimo 
stadija, susijusi su klimato atšalimo laikotarpiu, savo kalvas ir kalveles paliko 
Ubíškių, Barboriškių, Bij¾nų, Neči¿nų, Budílių, Žuvýčių ir jiems gretimų kaimų 
apylinkėse, daugiausia patenkančios į Semeliškių–Dainių ir Aukštadvario–Beižionių 
mikrorajonus. Šiose vietose būta vėlesnės (Baltijos) stadijos ledyno 10–15 km ilgio 
liežuvėlio, „įsispraudusio“ tarp piečiau ir šiauriau stūksančių senesnės stadijos 
sukrautų moreninių kalvų. Įdomu tai, kad nuo šio ledyno liežuvio pietrytinio 
galo ėmė pradžią du, per 4–6 km nutolę galingi tirpsmo vandens srautai, kurie 
išplovė gan gilius slėnius, vieną kurių – rytinį paveldėjo Strėvos upė, o kitame, 
vakariniame, link Vilkókšnio ežero, telkšo keli mažesni ežerai (Vaisiìtis, Drabùžis 
ir kiti) ir srovena nedideli upeliai.

Kaip matome, buvusio Onuškio valsčiaus teritorijos paviršius daugiausia buvo 
sukurtas besitraukiančio ledyno ir jo tirpsmo vandenų. Poledynmetyje (vėlyvajame 
ledynmetyje ir holocene) reljefą formuojantys procesai buvo ne tokie žymūs. Borea-
lyje (ankstyvajame holocene) būta didesnio geomorfologinių (glacio karsto, erozijos, 
eolinio ir kitų) procesų intensyvumo, o poborealiniu laikotarpiu vietovės reljefas 
kito nežymiai: formavosi upių pirmoji viršsalpinė ir salpinė terasos, seko ir skaidėsi 
didesni bei seklesni ežerai, dalis jų virto pelkėmis, po truputį vis ryškėjo žmogaus 
ūkinės veiklos pėdsakai.

Naudojami gelmių ištekliai
Lietuvoje naudingosios iškasenos kol kas paprastai skirstomos į tris grupes: 

1 – požeminis vanduo, 2 – nerūdinės (statybinės) medžiagos, 3 – iškastinis kuras. 
Apie iškastinį kurą Semeliškių apylinkėse kol kas netenka kalbėti. Tad žemiau bus 
aptariamas dažniausiai kvartero nuogulose paplitęs geriamasis požeminis vanduo, 
kurio eksploatavimo vietas dažnai žymi kraštovaizdyje matomi aukšti bokštai, taip 
pat karjerais eksploatuojami negiliai slūgsantys nedideli smėlio–žvyro telkiniai12, 
kurių išteklius yra patvirtinusi Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Požeminis vanduo pagal slūgsojimo sąlygas ir mineralizaciją yra trejopas: 
gruntinis – arčiausiai žemės paviršiaus esantis ir iš viršaus neapsaugotas nuo 
užteršimo; 2 – tarpsluoksninis (artezinis) gėlas geriamasis vanduo; 3 – sūrymai, 
arba pramoninis vanduo. Gruntinio vandens naudojimas Semeliškių apylinkėse nėra 
perspektyvus, kadangi dažniausiai jis yra jau užterštas ir netinkamas maistui, ypač 
agrarinėse teritorijose, sodybose, gyvenvietėse. Sūrymai, arba pramoninis vanduo, 
kol kas Lietuvoje tėra tik perspektyvi naudinga žaliava kai kurių mikroelementų 
(J, Br, K ir kitų) pramoninei gavybai. Tarpsluoksninis gėlas geriamasis požeminis 
vanduo – bene vertingiausia Lietuvoje naudingoji iškasena, be kurios vargu ar 
ilgai išgyventume. Didžiausi jo privalumai – tai gera izoliacija nelaidžiais molingų 
uolienų sluoksniais nuo paviršinių teršalų ir giluminio mineralizuoto vandens, taip 
pat spūdis ir palyginti žema temperatūra 
(7–10°C). Semeliškių apylinkėse šiuo 
metu yra naudojami arteziniai šuliniai, 
kurie eksploatuoja daugiausia požeminį 

12 www.lgt.lt – naudingųjų iškasenų, eksploatacinių 
gręžinių ir vandenviečių žemėlapiai Lietuvos geo-
logijos tarnybos internetinėje svetainėje.
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vandenį iš kvartero sistemos sluoksnių, t. y. iš tarpmoreninių vandeningų smėlio ir 
žvyro klodų. Buvusio valsčiaus teritorijoje galima priskaičiuoti per 50 eksploatacinių 
gręžinių, kurių didelė dalis koncentruojasi prie Semelíškių, Daugirdíškių II (prie 
Monio ežero) ir kitų stambesnių gyvenviečių. Dalis jų, ypač prie buvusių fermų, 
nenaudojami. 

Šiuo metu yra penkios vandenvietės: dvi prie Semeliškių, taip pat Daugirdiš-
kėse II ir Bijūnuose. Semeliškėse gręžinys Nr. 35997 yra tapęs požeminio vandens 
valstybinio monitoringo postu. Semeliškių vandenvietės debitas (kubiniais metrais) 
per parą (d) – 69 m3/d, o Bijūnų – 11 m3/d. 

Smėlio–žvyro telkiniai šiuo metu toje pačioje teritorijoje yra surasti ir iš-
žvalgyti tik 7: Bijūnų, Nečiūnų, Rudaukos, Lajaus, Baubonių, Jokūbiškių ir Užil - 
gių. Eksploatuojami tiktai Lajaus ir Jokūbiškių telkiniai, kurių plotuose atidary-
ti karjerai (žr. splv. 2 pav., 3a, b pav.). Šiuo metu Bijūnų, Nečiūnų, Rudaukos, 
Baubonių ir Užilgių telkiniai neeksploatuojami. Deja, neeksploatuojamuose tel - 
ki niuose likę karjerai dažnai nėra rekultivuoti, kartais vis tik ir toliau neteisėtai  
ka sami, paverčiami statybinių ar buitinių atliekų nelegaliais sąvartynais (žr. splv. 
4a, b pav.).

Geopaveldas ir jo išsaugojimas
Geopaveldu paprastai yra laikoma mokslinę, pažintinę, kultūrinę, estetinę 

vertę turintys geologiniai (atodangos, rieduliai, versmės ir pan.) ir geografiniai 
(reljefo formos, upokšniai ir kt.) objektai. Dažnai tai jau gamtos paminklo statusą 
turintys arba geotopų (vertingų kraštovaizdžio objektų) kategorijai priskirti gam-
tos kūriniai (www.vstt.lt; www.lgt.lt)13, 14. Ir vienų, ir kitų sąrašai yra tikslintini 
bei pildytini. Nors Semeliškių valsčiaus teritorijai būdinga gan didelė geologinė 
ir geomorfologinė įvairovė, tačiau valstybės ar savivaldybės saugomų teritorijų ar 
geopaveldo objektų nedaug. Visa tai daug priklauso ir nuo vietos gamtosaugos 
specialistų bei entuziastų pastangų.

Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų kol kas nėra. Tačiau galinčių jais 
tapti yra net keletas. Visų pirma tai Strėvos ir Nečiūnų įgriuvos. Strėvos įgriuva, 
esanti pietiniame valsčiaus pakraštyje, netoli Strėvos gyvenvietės, šalia keliuko link 
Spindžiaus ir Drabužninkų, yra vertinga Aukštadvario regioninio parko įžymybė, 
pritraukianti daug lankytojų (žr. splv. 5 pav.). Tikslesni matavimai parodė, kad 
šios įgriuvos plotas – 1,5 ha, ilgis – 150 m, plotis – iki 100 m, šlaitų aukštis – iki 
20 m, šlaitų polinkis – 18–25°. Dugne tvyrančios pelkės plotas – 0,1 ha, ilgis – 
50 m, plotis – iki 25 m, o ežerinių durpių, sapropelio ir smėlio bendras storis – 
2,5 m. Ši duobė yra glaciokarstinė, t. y. atsiradusi ištirpus šioje vietoje palaidotam 
ledo luistui. Kita, greičiausiai panašios kilmės duobė – Nečiūnų įgriuva, dar 
vadinama „Mažąja Velnio duobe“ yra piečiau Semeliškių, tarp Nečiūnų kaimo ir 
Nečiūnų ežero (žr. splv. 6a, b pav.). Kadangi ši reljefo forma nėra Aukštadvario 
regioninio parko teritorijoje ir yra pri - 
vačioje valdoje, duomenų apie jos tyri-
mus neturima.

Semeliškių apylinkių kraštovaiz-
džiui, skirtingai nuo kaimyninių vietovių, 

13 www.vstt.lt – saugomų objektų sąrašai ir apibūdi-
nimas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos in - 
ternetinėje svatainėje.

14 www.lgt.lt – geotopų sąrašai ir apibūdinimas Lie-
tuvos geologijos tarnybos internetinėje svetainėje.
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būdingos plačios panoramos, kurioms geras sąlygas sudaro kai kur esantis didelis 
žemės paviršiaus absoliutaus aukščio (aukščio nuo jūros lygio) skirtumas. Taip 
yra šiauriniame buvusio valsčiaus pakraštyje (prie Toleikių, Mustenių, Pakalnės 
ir kitur), kur atsiveria erdvūs toliai į Elektr¸nų ir Vîevio pusę, ko gero, iki pat 
Kernavºs. B. Kviklys savo knygoje „Mūsų Lietuva“ rašo ir apie šalia Monio ežero 
iškilusias kalvas, „... nuo kurių viršūnių giedrią dieną matyti abidvi senosios Lietuvos 
sostinės – Trakai ir Vilnius“.15

Panašius vaizdus mums „dovanojo“ ir Strėva, giliai ir plačiai įsigraužusi į 
aukštą ledynų paliktą moreninį kalvyną, ypač aukštupyje (žr. splv. 7a, b pav.). 
Jos aukštupyje įsteigtas Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinis, kuris skirtas 
išsaugoti ir eksponuoti Daugirdiškių miškingą kraštovaizdį su raiškiomis reljefo 
formomis ir dubakloniais ežerais, paukščių buveines, augalų augavietes, Aukšlinio 
liepą ir Bygaudo uosį, Strėvos piliakalnį ir senkapius, Bagdanonių hidroelektrinę. 
Piečiau pastarojo yra Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio šiaurinis pakraštys. 
Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis yra skirtas ežeringo ir miškingo kraštovaizdžio, 
versmių, Strėvos įgriuvos, Drabužaičio ežerėlio, gausių Drabužninkų pilkapių, ki-
toms vertybėms išsaugoti. Abu draustiniai priklauso plačiai žinomam Aukštadvario 
regioniniam parkui.

Rieduliai yra vienas iš būdingiausių vietovės kraštovaizdžio komponentų, 
kurių atsiradimą ir gausumą lėmė į šiuos kraštus iš šiaurės atslinkę ledynai. Deja, 
dauguma didesnių ir išvaizdesnių riedulių, matyt, buvo intensyvios melioracijos 
laikais susprogdinti ir panaudoti skaldos gamybai. Vis tik Elektrėnų savivaldybės 
dėka nemažas jų skaičius yra išgelbėtas ir paskelbtas saugomais objektais bei 
gražiai puošia pakeles.

Iš tokių išsaugotų riedulių yra du stambaus ir smulkaus granito akmenys 
prie Kazio Astrausko namo Laičiuose (žr. splv. 8a, b pav.), trijų riedulių grupė (du 
gneisai ir vienas granitas) prie Belezų, iš kurių didžiausias yra dviejų metrų ilgio 
gneiso riedulys su ryškia pegmatito gysla (žr. splv. 9 pav.), granito akmuo prie 
kelio Beižionių link Barboriškėse (žr. splv. 10 pav.), dviejų granito riedulių grupė 
prie kelio prieš pat Beižionis (žr. splv. 11 pav.). Vienas didžiausių yra Pajùrgiškių 
kaimo akmuo Beižionių seniūnijoje (ilgis – 2,5 m, plotis – 1,15 m, aukštis – 2,6 m). 
Bene didžiausias, matyt, vis tik yra pilko gneiso su vertikalia stora (30–40 cm) 
pegmatito gysla riedulys, tiksliau kampuotas luistas, prie Mustìnių kapinių kampo 
(žr. splv. 12 pav.). Šio akmens ilgis – 4,5 m, plotis – 4 m, aukštis – 2,8 m. Taigi, 
esant 50 m3 tūriui, šio akmens svoris siekia apie 130 tonų. Šis išvaizdus ir moksliniu 
požiūriu įdomus riedulys tikrai vertas gamtos paminklo statuso.

Tarp saugomų geopaveldo objektų turėtų atsirasti ir Rudaukos šaltinis, esan-
tis apie kilometrą vakariau Semeliškių, Rudãukos kaime, kairiojoje plataus Strėvos 
senslėnio pašlaitėje (žr. splv. 13a, b pav.). Jis pirmiausiai pastebimas iš sraunaus 
apie 1 m pločio upeliuko nuo geležingų apnašų parudavusiu dugnu. Panašu, kad 
pastaroji ypatybė lėmė upeliuko, įtekančio į iš Gelvio ežero ištekantį upelį – Strėvos 
kairįjį intaką, pavadinimą, taip pat ir kaimo vardą. Upeliukas susidaro šiek tiek 
aukščiau, šlaite esančiame šakotame su-
foziniame cirke (amfiteatre), kurio cent -
re čia pat suteka daug šaltinėlių, kurie  

15 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1989, t. 1, 
p. 514–515.



7

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SEMELIŠKĖS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 08 12.

vietos gyventojų būdavo panaudojami darbui (žr. splv. 14 pav.). Gausūs vandeningi 
šaltinėliai liudija, kad šioje žemoje vie toje iš po Strėvos slėnio šlaito išsilieja gal-
ingas vandeningas sluoksnis. Tokioje vietoje paprastai vengiama statybų, didesnio 
ūkininkavimo. Žinoma, neapgalvotas gręžinių gręžimas, siekiant požeminį vandenį 
išgauti per gręžinio vamzdį, dažnai, nesuvaldžius požeminio vandens jėgos, pat-
iria nesėkmę. Apie tokią nesėkmę šioje vietoje yra rašyta žurnaluose „Geologijos 
akiračiai“16 ir „Mokslas ir gyvenimas“17. Pastarajame rašoma:

„Pa našiai 2007 m. įvy ko Ru dau kos kai me, Se me liškių se niūni jo
je, kasimo ar gręžimo metu pažeidus dengiančius vandenspari
nius sluoksnius Strėvos slėnio šlaite. Čia įvyko staigus požeminio 
vandens prasiveržimas (fontanavimas), kurį sustabdyti, esant silpnai 
paviršinei vandensparinei izoliacijai, yra labai sudėtinga. Smėlingame 
požemyje labai greitai pradėjo plėtotis mechaninės sufozijos (smėlingų 
dalelių išnešimo) procesai. Vykstant sufozijai dar labiau sumenkėjo 
dengiančio moreninio priemolio sluoksnio atsparumas ir dar labiau 
padidėjo spūdinio vandens veržimasis iš apačios. Atsirado antriniai 
vandensparinės dangos pažeidimo židiniai ir kitose vietose, aukščiau 
šlaite. Sustabdžius fontanavimą pradinio įvykio vietoje, priešingoje 
namo pusėje jau buvo atsivėrusi nauja antrinė, net 6–7 m gylio 
įgriuva ir susidarė nuošliaužos bei šaltiniuotas ruožas toliau nuo 
pastato esančiame šlaite.“

Apskritai Rudaukos šaltinis ir jo aplinka verti griežtesnės apsaugos, kadangi 
liudija tikrai neeilinį gamtos reiškinį, įdomų moksliniu ir pažintiniu požiūriu, tačiau 
pavojingą ūkinio naudojimo atžvilgiu.

Išvados
1. Semeliškių apylinkių paviršiui būdinga didelė geologinė ir geomorfologinė 

įvairovė. Tai lėmė Dzūkų aukštumos šiaurinio pakraščio paleogeografinė raida, ku-
rios pradžia sietina su paskutiniojo (Nemuno) besitraukiančio ledyno ir jo tirpsmo 
vandenų ardomuoju ir kuriamuoju darbu. Dviejų besitraukiančio ledyno stadijų 
(Grūdos ir Baltijos) ir jo tirpsmo vandenų sukrautos kalvos ir jų masyvai, lygumi-
niai plotai, dažnai tarpukalves užpildantys ežerai, taip pat pelkės ir miškingi plotai  
sudaro būdingą vietovės kraštovaizdį, žmogaus ūkinės veiklos dėka šiek tiek su kul - 
tūrintą, įrengiant senuosius piliakalnius, iškertant miškus, nurenkant akme nis, ka - 
sant žaliavas statybinėms medžiagoms, geležiai. Paviršiuje arba nedidelia me gy ly - 
je aptikti negausūs ir nedideli sta tybinių žaliavų (smėlio–žvyro) telkiniai, iš kurių tik 
du eksploatuojami. Aktualus uždavinys – laiku rekultivuoti ap leistus arba ne tei sė tai  
naudojamus karjerus. Kvartero nuo gulų  
storymėje gausūs vandeningi sluoks - 
niai yra intensyviai eksploatuoja mi po - 
žeminio geriamojo vandens gavy bai,  
ku rios ženklai matyti tiek naudojamų, 
tiek ir apleistų vandens bokštų pavidale.

16 Gedžiūnas P. Hidrogeodinaminių reiškinių ypa-
tumai požeminio vandens ištakos srityse, Geologijos 
akiračiai, 2009, Nr. 3–4, p. 48–60.

17 Satkūnas J., Gedžiūnas P. Žemės gelmių slėniai – 
požeminio vandens talpyklos ir hidrogeologiniai 
spąstai, Mokslas ir gyvenimas, 2009, Nr. 2, p. 4–7.
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2. Tyrimų medžiaga leido išryškinti ir apibūdinti paviršiaus geologinius-
geomorfologinius kompleksus (mikrorajonus), turinčius būdingą geologinę sandarą 
ir nuogulų sudėtį, hidrogeologinių, hidrologinių ir geomorfologinių ypatybių. 
Šios ypatybės lėmė vietovių miškingumą, ežeringumą ir pelkėtumą, žemės ūkio 
plėtojimą, statybas, naudingųjų iškasenų kasybą. Išskirti ir aprašyti Juodelių–Laičių, 
Semeliškių–Dainių, Aukštadvario–Beižionių, Trakų–Bagdanonių ir Vilkokšnio–Tolkiš-
kių mikrorajonai. Pastarieji du tik savo rytiniu ir šiauriniu pakraščiu patenka į api - 
būdinamąją teritoriją.

3. Buvusio Semeliškių valsčiaus teritorijoje yra bent trys verti dėmesio gamtos 
paveldo objektai: Strėvos ir Nečiūnų įgriuvos bei Rudaukos šaltinis, kurių apsauga 
vienaip ar kitaip turėtų būti įteisinta. Dalis geologinio ir geomorfologinio paveldo 
objektų (įdomių riedulių, gilių daubų) yra apsaugoti ir parengti lankytojams. Daug 
gamtos ir kultūros paveldo vertybių yra saugoma Strėvos aukštupio ir Spindžiaus 
kraštovaizdžio draustiniuose.

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

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

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų recenzentų.

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

Nurodymai dėl straipsnių naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu būdu panaudojant bet kurį elektroninio  
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainės www.llt.lt straipsnį ar jo dalį kartu su juo privaloma skelbti 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visą nesutrumpintą pavadinimą, jo tarptautinio standartinio serialinio leidinio 
numerį ISSN 2029-0799, interneto svetainės www.llt.lt pavadinimą, tomo (darbo) sutartinį kodinį pavadinimą, straipsnio 
autorių, straipsnio pavadinimą, „Lietuvos valsčių“ serijos ir monografijos, kuriai straipsnis parašytas, pavadinimus bei 
straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo svetainėje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, 
skelbiama viena – paskelbimo svetainėje www.llt.lt data).
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1 pav. Semeliškių apylinkių geomorfologinis žemėlapis su autorių išskirtais mikrorajonais.  
Sutartiniai ženklai: reljefo tipas pagal kilmę – solifliukcinis, gravitacinis: 1 – raguvotas sausslėnis  
(a – mastelinis, b – nemastelinis), 2 – šlaitas (mastelinis); glaciokarstinis: 3 – glaciokarstinė dubė 
(a – mastelinė, b – nemastelinė); biogeninis: 4 – pelkės lyguma; limninis: 5 – ežerinė lyguma;
fliuvialinis: 6 – salpos, I ir II viršsalpinių terasų lygumos (neskirstyta), 7 – salpinis slėnis;
limnoglacialinis: 8 – prieledyninio ežero Baltijos stadijos reljefas, 9 – vidinio ledo ir ledo pakraščio 
Baltijos stadijos reljefas, 10 – keimas, 11 – zvoncas, plokščiakalvė; fliuvioglacialinis: 12 – Baltijos 
stadijos reljefas, 13 – Grūdos stadijos reljefas, 14 – fliuvioglacialinė terasa, 15 – zandro žiotys, 
16 – delta, 17 – erozinė lyguma (ženklas parodytas pirminės genezės spalviniame fone),  
18 – vidinio ledo ir ledo pakraščio Baltijos stadijos reljefas, 19 – vidinio ledo ir ledo pakraščio 
Grūdos stadijos reljefas, 20 – marginalinis gūbrys; 21 – fliuvioglacialinis masyvas, 22 – kalva 
(vidutinė ir stambi); glacialinis: 23 – Grūdos stadijos pagrindinės morenos lyguma, 24 – Baltijos 
stadijos pagrindinės morenos lyguma, 25 – agraduoti moreninės lygumos plotai, 26 – Baltijos  
stadijos ledyno pakraščio ruožo reljefas, 27 – smėlingas ledyno pakraščio ruožo reljefas,  
28 – kalvotas masyvas, 29 – žema kalva, 30 – kalva (vidutinė ir stambi), 31 – kalvagūbrio ketera,  
32 – glacialinio reljefo akumuliacinis šlaitas (pakopa), 33 – glacialinio reljefo ledo kontaktinis šlaitas 
(pakopa); reljefo morfometrija: 34 – plokščia lyguma, 35 – silpnai banguota lyguma, 36 – banguota 
lyguma, 37 – kauburiuotas reljefas, 38 – daubotas reljefas, 39 – keteruotas reljefas, 40 – smulkiai 
kalvotas reljefas; kiti: 41 – paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos riba, 42 – reljefo absoliutaus 
aukščio reikšmė, m; 43 – mikrorajono ribos, 44 – mikrorajono pavadinimo trumpinys, 45 – buvusio 
Semeliškių valsčiaus riba. Pagal R. Guobytę, 2001
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2 pav. Semeliškių apylinkių naudojamų geologinių išteklių,  
kraštovaizdžio draustinių ir vertingų kraštovaizdžio objektų schema. 
Sutartiniai ženklai:  
I – smėlio–žvyro telkiniai (1 – Bijūnų, 2 – Nečiūnų, 3 – Rudaukos,  
4 – Lajaus, 5 – Baubonių, 6 – Jokūbiškių, 7 – Užilgių);  
II – sustambintos vandenvietės (1, 2 – Semeliškių, 3 – Bijūnų,  
4 – Daugirdiškių, 5 – Pastrėvio);  
III – Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinis;  
IV – Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis;  
V – vertingi kraštovaizdžio (geopaveldo) objektai (1 – Nečiūnų  
įgriuva, 2 – Strėvos įgriuva, 3 – Laičių akmuo, 4 – Belezų akmenys,  
5 – Beižionių akmenys, 6 – Barboriškių akmuo, 7 – Mustenių akmuo, 
8 – Pajurgiškių akmuo, 9 – Rudaukos šaltinis);  
VI – buvusio Semeliškių valsčiaus riba
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3a, b pav. Intensyviai eksploatuojamas Lajaus smėlio–žvyro telkinys (a).  
Karjero sienelėse galima pamatyti įkypai sluoksniuotą žvyrą dengiantį  
moreninį priemolį su rieduliais (b)
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4a, b pav. Nors Bijūnų telkinys oficialiai  
neeksploatuojamas, tačiau karjeras  
nerekultivuotas (a). Kai kuriose buvusio  
karjero sienelėse matosi vandens srautų  
suklostytas sluoksniuotas smėlis ir žvyras (b)
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5 pav. Glaciokarstinės 
kilmės Strėvos 
įgriuva. 2011 m.  
D. Červokienės nuotr.

6a, b pav. Stačiašlaitė 
Nečiūnų duobė
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7a, b pav. Strėvos senslėnis  
ir apyslėnis ties Bagdanonių  
hidroelektrine



15

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SEMELIŠKĖS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 08 12.

8a, b pav. Laičių I  
ir II akmenys
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9 pav. Tipiškas  
gneisas prie Belezų

10 pav. Barboriškių 
akmuo
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12 pav. Mustenių akmuo –  
pilko gneiso su pegmatito  
gysla riedulys

11 pav. Beižionių 
akmuo
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13a, b pav.  
Vandeningas ir  
sraunus Rudaukos 
šaltinis

14 pav. Taip darbui 
buvo pajungiamas 
Rudaukos šaltinis


