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Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara
Aleksandras Šliaupa

Įvadas
Žar¸nų valsčiaus teritorija plyti Žema¤čių aukštumos dalyje, kurią formavo 

dvi paskutinio kontinentinio ledyno plaštakos: viena slinko iš Rygõs įlankos pusės, 
o kita kilo iš Bãltijos duburio vidurio vakaruose. Taip susiformavo sudėtingas ir 
vaizdingas reljefas, kuris pradėtas tirti XIX a. pabaigoje. Apie tai gana detaliai 
1983 m. aprašė Č. Kudaba savo monografijoje „Lietuvos aukštumos“.1 Iš pradžių 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas reljefo formoms ir jas sudarančioms nuoguloms. 
Tuo tarpu apie giluminę Žemaičių aukštumos sandarą detalesni duomenys pradėjo 
atsirasti pragręžus pirmuosius gręžinius. O pirmasis gręžinys buvo išgręžtas 1909 m. 
Telšiuosê geriamajam vandeniui tiekti iš kvartero nuogulų.2 Žar¸nuose pirmasis 
toks gręžinys išgręžtas tik po Antrojo pasaulinio karo, todėl duomenų iki to laiko 
apie prekvartero sluoksnius buvo labai mažai. Nežiūrint į tai, jau 1932, 1936 ir 
1939 m. profesorius J. Dalinkevičius sudarė smulkaus mastelio prekvartero geologi
nius žemėlapius. Žemaičių aukštumoje parodytos kreidos, juros, triaso bei permo 
amžiaus uolienos. Po Antrojo pasaulinio karo prasideda jau detalesni aprašomosios 
teritorijos geologinės sandaros tyrimai. Ypač tyrimo darbai suintensyvėjo 1957 m. 
įkūrus Lietuvos geologijos valdybą. Buvo pradėti nuoseklūs vidutinio mastelio 
geologinės nuotraukos darbai su gana tankiu gręžinių tinklu, charakterizuojančiu 
ne tik kvartero nuogulų storymę, bet ir prekvartero uolienų sluoksnius.3 Prasideda 
struktūrinių gręžinių, pasiekusių ir kristalinio pamato uolienas, gręžimas. Išsiplečia 
giluminės geologinės struktūros tyrimai geofiziniais metodais (seisminė žvalgyba, 
gravimetrinė bei magnitometrinė nuotrauka). Pastarieji darbai buvo nukreipti 
naftos telkinių paieškoms. Žarėnų valsčiaus teritorija buvo priskirta prie naftos 
telkinių paieškoms perspektyvios Plungės–Telšių zonos. Taip šalia Žarėnų miestelio 
1964–1965 m. buvo išgręžtas 2 053,2 m gylio gręžinys. Vėliau vakariniame valsčiaus 
pakraštyje (Daugėdÿ kaime) buvo išgręžtas kitas gilus gręžinys (L1) naftos paieškų 
tikslu. Ryčiau valsčiaus dėl tų pačių tikslų išgręžti dar keli gręžiniai. 

1960–1964 m. Žarėnų valsčiaus teritorijoje ar arti jos buvo išgręžti keli geologinės 
nuotraukos gręžiniai, pasiekę permo amžiaus uolienas. Šioje teritorijoje, be minėtų geo   
loginių tyrimų, atlikti detalūs hidrogeologiniai tyrimai dėl vandenviečių Telšiÿ mies  
tui paieškų ir žvalgybos. Tuo tikslu išgręžta per 100 gręžinių Kegÿ, Karštìnų, Sideriÿ, 
Vembūtÿ ir kt. kaimų apylinkėse. Žarėnų valsčiaus teritorija detaliai ištirta vykdant 
smėlio, žvyro, molio, sapropelio, ežerų 
klinties telkinių paieškas bei žvalgybą. 

Į Lietuvos geologijos valdybos 
vykdomus geologinius tyrimus Vakarÿ 
Lie tuvojê aktyviai įsijungė Geologijos bei 
Geografijos institutų ir Vilniaus universi
teto mokslininkai. Naftos telkinių for  
mavimosi ir paieškų klausimais buvo 
parašytos kelios disertacijos (L. Laško
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vos, V. Muromcevos, K. Sakalausko, A. Stirpeikos, A. Šliaupos, G. Vosyliaus, O. Zda  
navičiūtės ir kt.). Besikaupiančių gausių geologinių ir geofizinių darbų duomenų 
pagrindu parašyta keletas monografijų, iš kurių jau galima susivokti ir apie Žarėnų 
valsčiaus gelmių ar reljefo sandaros bei jų vystymosi ypatumus. Štai skaitydami 
Č. Kudabos „Lietuvos aukštumos“, sužinome, kad Žarėnai įsikūrę dviejų ledynų 
plaštakų suformuotame reljefe, o susipažinę su A. Stirpeikos monografija4, įžvelgiame 
giliai po Žarėnų valsčiaus teritorija esančius Žemės plutos lūžius. V. Korkutis, 
P. Lapinskas, E. Laškovas, P. Suveizdis, V. Vonsavičius ir kt. detaliai aprašo vienos 
ar kitos nuosėdinės dangos dalies susidarymo ir struktūros ypatybes.

Taip aprašydamas geologinę sandarą ir reljefo susidarymo aplinkybes, auto-
rius disponavo gausiais geologiniais duomenimis. Juos apibendrinęs, pateikė detalią 
Žarėnų valsčiaus Žemės gelmių ir dabartinio reljefo charakteristiką, išryškino Žemės 
gelmių struktūros ir dabartinio reljefo ryšį ir kt.

Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos  
formavimosi istorija
Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienos priskiriamos 42–44 km storio 

Žemės plutai. Tai milžiniškas storis, palyginus su tuo, ką šiandien galime ištirti 
gręžiniais. Taip Žarėnų pakraštyje prie Mínijos tik pragręžta nuosėdinė danga ir 
2 031,4 m gylyje pasiektas kristalinis pamatas, sudarytas iš magminių ir metamorfinių 
uolienų. Gręžiniais geriausiai ištirti viršutiniai nuosėdinės dangos sluoksniai (kvar-
tero, kreidos, juros, triaso ir permo periodų). Tuo tarpu kristalinio pamato sudėties 
nustatymas daugiau paremtas geofiziniais metodais. Uolienos, atsidengiančios krista-
linio pamato paviršiuje, apibūdinamos gravimetrinės ir magnitometrinės nuotraukos 
duomenimis. Giluminiu seisminiu zondavimu jau nustatoma visos Žemės plutos 
storis ir stambių jos sluoksnių sudėtis. Pagal tai Lietuvoje išskiriami du Žemės 
plutos blokaidomeinai: Vakarų Lietuvos granulitų domeinas ir Rytų Lietuvos 
domeinas.5 Pirmajame Žemės plutos storis yra apie 42–44 km, o antrajame gana 
staigiai padidėja iki 52–54 km. Žarėnų valsčiaus teritorija priklauso Vakarų Lietu-
vos granulitų domeinui, kuriame apatinę Žemės plutos dalį (apie 10 km) sudaro 
bazaltinis sluoksnis, o viršutinę jos dalį (apie 30–35 km) – granitoidinės sudėties 
uolienos. Gręžinių duomenimis, pačiame kristalinio pamato paviršiuje nustatyta gana 
marga uolienų sudėtis, kuri susidarė per labai ilgą geologinį laikotarpį, siekiantį 
milijardus metų. Tuo ilgu geologiniu laikotarpiu egzistavo ir vandenynai, ir jūros, 
ir kontinentai, veržėsi vulkanai, vyko Žemės drebėjimai. Prieš kelis milijardus metų 
kontinentų pasiskirstymas Žemės paviršiuje buvo kitoks negu dabartinis. Pavyzdžiui, 
prieš 1 200–750 mln. metų egzistavo 
labai didelis kontinentas, vadinamas 
Rodinijos vardu.6 Šis superkontinentas 
jungė prieš tai egzistavusius mažesnius 
kontinentus, kaip Amazoniją (P. Ame
rika), Antarktidą, Australiją, Baltiką (Va  
karų Europa), Kongą, Laurentiją (Š. Ame  
rika), Sacharą, Sibirą. Prieš tai Lietu-
vos teritorijoje, priklausiusioje Baltikos 

4 Stirpeika A. Tectonic Evoliution of the Baltic Sineklize 
and Local Structures in the South Baltic Region with 
Respect to their Petroleum Potencial, Vilnius, 1999, 
112 p.

5 Motuza G., Nasedkin V., Korabliova L. Gilu-
minis seisminis zondavimas – žvilgsnis į litosferos 
gelmes, Geologijos akiračiai, 2002, Nr. 3–4, p. 6–16.

6 Skirdlaitė G. Rodinija – didžiausias superkon-
tinentas Žemės istorijoje, Geologijos akiračiai, 2004, 
Nr. 4 (56), p. 19–22.
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kon tinentui, vyko labai sudėtingi geologi niai procesai. Paminėti Vakarų Lietuvos 
granulitų ir Rytų Lietuvos domeinai, skirdamiesi savo sandara, susidūrė maždaug 
prieš 1,85 mlrd. metų.7 Ta senoji susidūrimo vieta surandama dabartinėje Vidurio 
Lietuvos juostoje. Susidūrimo metu čia egzistavo vulkaninių salų lankas. Iš to laiko 
gręžiniais aptinkama vulkaninė uoliena – diabazas. 

Galutinis blokų susicementavimas baigėsi prieš 1,3 mlrd. metų.8 Tada prasidėjo 
intensyvus Žemės plutos uolienų ardymas, to meto Žemės paviršiaus lyginimas. Dėl 
denudacinių procesų Žemės paviršiuje atsidūrė magminių ir metamorfinių uolienų 
kūnai, kurie buvo susiformavę kelių ar keliolikos kilometrų gylyje. Taip Žarėnų apy  
linkėse, pagal G. Motuzą, plyti stambus magminis intrūzinis kūnas – Kuršių batoli tas. 
Jį sudaro ypatingos rūšies granito atmaina – čarnokitas. Čarnokito batolito amžius 
yra apie 1,85–1,82 mlrd. metų. Jo kūną Žarėnų apylinkėse, pagal G. Motuzos paste  
bėjimus, vietomis kerta nedidelės jaunesnio granito, dažnai stambiagrūdžio (pegma
toidinio), gyslos. Čarnokitas yra labai stipriai skalūnuotas (milonitizuotas), vieto
mis sutrupintas (kataklazuotas). Pirminis skalūnavimo amžius gali būti artimas 
kalnodaros procesui – apie 1,8–1,7 mlrd. metų. Pakartotini skalūnavimo procesai 
galėjo vykti ir vėliau. 

Paminėti kristalinio pamato denudaciniai procesai buvo lydimi ir naujų nuogulų 
(uolienų) susidarymu. Seniausios iš jų aptiktos Vakarų Lietuvoje nedideliuose plo-
teliuose. Tai smiltainis, aleurolitas, argilitas, vietomis apatinėje dalyje su vulkaninių 
uolienų priemaiša (vulkanomiktinis smiltainis, gravelitas, tufo smiltainis ir kt.).9 Šios 
nuogulos priskiriamos mezoproterozojaus laikotarpiui (prieš 1,6–1,0 mlrd. metų). 
Platesnis nuogulų susidarymas prasidėjo maždaug prieš 600 mln. metų rytinėje 
Lietuvos pusėje. Čia konstatuota vendo komplekso Valdajaus serijos uolienų storymė 
(smiltainis, gravelitas, konglomeratas, aleuritas, argilitas), siekianti 150–200 metrų. Tuo 
metu vakarinėje Lietuvos pusėje (taip pat ir Žarėnų apylinkėse) kristalinio pamato 
ir mezoproterozojaus nuosėdinės uolienos buvo denuduojamos. Vendo laikotarpis 
prasidėjo staigiu klimato atšalimu ir stambių kontinentinių ledynų susidarymu.10 
Ledynai greičiausiai padengė ir Lietuvos teritoriją, bet nuosėdų neišliko. Jų randama 
Baltarusijoje. Lietuvoje kontinentinių ledynų nuogulos vėl susidarė po kelių šimtų 
milijonų metų kvartero periode. Jų aplinkoje gyvename mes.

Po vendo laikotarpio, maždaug prieš 540 mln. metų, Žarėnų valsčiaus teri-
torija toliau tebepriklausė denudacinei sričiai. Tuo tarpu Rytų Lietuvos plotuose 
tyvuliavo jūra. Susidarė apatinio kambro Baltijos serijos apie 100 m storio molio ir 
smiltainio sluoksnis. Po Baltijos laikotarpio paleogeografinės sąlygos pasikeitė. Jei 
kambro pradžioje Lietuvos teritoriją jūra užliejo iš rytų, tai vėliau ji plito jau iš 
vakarų, pirmiausia apsemdama vakarinę Lietuvos dalį ir tik atskirais laikotarpiais 
pasiekdama rytinius Lietuvos pakraščius. Todėl Žarėnų apylinkėse dabar aptinkami 
tik jaunesni už Baltijos serijos jūrinių 
Aisčių serijos (apatinio kambro) ir Dei  
menos serijos (vidurinio kambro) nuo
gulų sluoksniai (smiltainis, argilitas, 
aleurolitas). Jų storis Žarėnų gręžinyje 
113,9 m, o Gelgaudų apylinkėse – 121 m.  
Storis mažėja rytų kryptimi (žr. splv. 

7 Motuza G. Lietuvos ugninis lankas, Geologijos 
akiračiai, 2006, Nr. 4(64), p. 33–39.

8 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato) 
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir 
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.

9 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994, 447 p. 
10 Ten pat.
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1 pav.). Kambro nuogulose aptinkama seniausių gyvių suakmenėjusių liekanų ar 
jų egzistavimo požymių (trilobitai, akritarchai, pečiakojai, kirmėlių takai ir kt.).

Kambro smiltainio sluoksniai Vakarų Lietuvoje reikšmingi pramoniniais naftos 
telkiniais. Šiuo atžvilgiu perspektyvia laikoma ir Žarėnų valsčiaus teritorija, siejama 
su Telšių regioninio lūžio zona.11 Čia išskirtos kelios struktūros (kambro sluoksnių 
kupoliniai išlinkimai), kuriose gali būti susikaupusi nafta. Tai netoli Žarėnų esanti 
Antanåvos ir šalia valsčiaus teritorijos – Sideriÿ, Žlibinÿ bei Vitkÿ struktūros.

Kambro uolienos Žarėnų apylinkėse dengiamos ordoviko periodo klinties, 
rečiau mergelio, aleurito, dolomito apie 110–120 m storyme. Storis didėja iš vakarų 
į rytus. Šio amžiaus uolienos pradėjo formuotis prieš 488,3 mln. metų jūriniame 
baseine, kuris kambro pabaigoje buvo trumpam pasitraukęs. Šiltame jūros vandenyje 
suklestėjo gyvūnija (trilobitai, graptolitai, moliuskai, koralai, vėžiagyviai ir kt.) bei 
augmenija (dumbliai ir kt.). 

Ordoviko pabaigoje nuseklėjęs jūrinis baseinas jau kito periodo – silūro pradžioje 
(prieš 443,7 mln. metų) vėl pradėjo gilėti ir plėstis. Formavosi karbonatinės ir mo-
lingos uolienos (mergelis, molis, klintis, argilitas), kurių storis Žarėnų apylinkėse 
svyruoja nuo 500 iki 650 metrų. Storis gana sparčiai didėja iš rytų į vakarus, 
t. y. priešingai negu ordoviko uolienų sluoksnis (žr. splv. 1 pav.). Tai susieta su 
intensyvesniu Žemės plutos grimzdimu vakarinėje Lietuvos dalyje viršutinio silūro 
metu. Čia silūro uolienų sluoksnio storis viršija per 1 000 metrų.

Silūro periodo pabaigoje suaktyvėjo Lietuvos kaimyninių teritorijų (Skandinavija 
ir kt.) kaledoninė kalnodara. Jūriniai baseinai siaurėjo ir iš kai kurių sričių pasitraukė. 
Įvyko to meto Europos ir Šiaurės Amerikos žemynų ar plokščių susijungimas. Susi  
jungimo vietoje susiformavo Norvegijos kalnai.12 Lietuvos teritorijoje įsivyravo jūrinis–
lagūninis režimas, kuris devono periodo pradžioje (prieš 410 mln. metų) virto lagūni  
niu kontinentiniu, vėliau tapęs jūriniu, jūriniu–lagūniniu ir pagaliau vėl lagūniniu 
kontinentiniu. Pasikeitus devono periodo pradžioje gamtinėms sąlygoms, išnyko ne  
mažai silūro periodo gyvūnų. Juos pakeitė kiti. Devono periodui ypač charakterin-
gas žuvų suklestėjimas, sausumos augalijos paplitimas, Žemės atmosferos susidary-
mas.13 Tokia kaiti paleogeografinė aplinka buvo sąlygota dviejų tektogenezės etapų: 
kaledoninės kalnodaros pabaigos ir hercininio etapo naujos nuosėdinės formacijos 
susidarymo aplinkybių. Pirmojo etapo pabaigoje susidarė apatinio devono Gargždÿ 
serijos terigeninė raudonoji formacija. Žarėnų gręžinyje ši formacija išreikšta argilito, 
aleurolito, molio, mergelio, rečiau dolomito, klinties ar smiltainio bendru 217 m sto  
rio sluoksniu. Šių nuogulų storis labai padidėja (iki 260 m) pietvakariniame apra
šomosios teritorijos pakraštyje. Tuo tarpu į šiaurės rytus nuo Žarėnų staigiai jų storis 
sumažėja (žr. splv. 1 pav.). Tai sąlygota diferencijuotų denudacinių procesų pagal ats  
kirus Žemės plutos blokus, apribotus tektoniniais lūžiais, jau atsiklojus Gargždų seri  
jos nuoguloms, t. y. kaledoninio etapo pabaigoje. Po to, ramesnėje hercininio eta po 
pradžios aplinkoje, susiklostė ant de nu  
dacinio paviršiaus apatinio devo  no Vieš  
vilºs serijos margaspalvės terige ninės 
nuogulos (smiltainis, molis, aleu rolitas). 
Jų sluoksnio storis Žarėnų apylinkėse sie-
kia 130–160 m (didėja iš rytų į vakarus).

11 Novik D., Krasnevič B., Balčiūnienė S. Plun
gės licenzinio ploto geologinės sandaros analizė, 
Geologijos akiračiai, 2006, Nr. 2(62), p. 15–18.

12 Rothe P. Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein, 
Darmstadt, 2000, 240 p.

13 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994, 447 p. 
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Gargždų serijos nuogulos susidarė lagūniniame kontinentiniame baseine, o 
Viešvilºs serijos nuogulos priskiriamos laikiniems ežerų tipo baseinams, atsiradu
siems po ilgos sedimentacijos pertraukos grimztant Baltijos sineklizei.14 Vidurinio ir 
viršutinio devono metu paleografinės sąlygos irgi buvo permainingos. Taip susidarė 
labai marga litologiniu atžvilgiu 550–650 m storymė. Viduriniame devone ir viršutinio 
devono pradžioje klostėsi smėlis, smiltainis, mergelis, molis, aleurolitas su retais 
klinties ar dolomito prosluoksniais. Vėliau daugiau susidarė karbonatinės bei mo-
lingos karbonatinės uolienos (dolomitas, klintis, mergelis) ir rečiau molis, smiltainis, 
gipsas, anhidritas. Tai įvairaus gylio jūros ar jos priekrantės bei lagūnų dariniai.

Panašios paleografinės sąlygos kaip ir devono periodo pabaigoje tęsėsi kar-
bono periodo pradžioje (prieš 359–345 mln. metų). Tuo metu nuogulų susidarymas 
vyko šiaurės vakarinėje Lietuvos teritorijos dalyje. Žarėnų apylinkėse šių nuogulų 
neaptikta, bet susidaryti jos čia galėjo, tik vėliau buvo nudenuduotos. Denudacijos 
procesų čia paliestos ir viršutinio devono uolienos. Pavyzdžiui, Žarėnų gręžinyje 
nėra Mūriÿ, Švºtės, Žagårės ir Ketleriÿ svitų uolienų.

Po trumpalaikės ankstyvojo karbono sedimentacijos Lietuvos teritorijoje vyko 
sudėtingi Žemės plutos procesai. Tai hercininės tektogenezės etapo pabaigos procesai. 
Pietų Lietuvos ir Kaliningrado srities teritorija intensyviai kilo ir čia per 85 mili-
jonus metų buvo nudenuduota daugiau kaip 1 000 m nuosėdinių uolienų storymė, 
susiformavusi ordoviko, silūro, devono periodais. Žarėnų valsčiaus teritorija patyrė 
palyginti nedidelį, bet diferencijuotą karbono ir viršutinio devono uolienų ardymą 
(apie 100–150 m). Žarėnų apylinkėse nudenuduotos Mūrių–Ketlerių svitų uolienos, 
o vakariau Žarėnų, Daugėdÿ kaime (gręž. L1), trūksta tik Ketlerių svitos uolienų. 

Naujas platesnio masto sedimentacijai palankus periodas Lietuvos teritorijoje 
prasidėjo maždaus prieš 260 mln. metų. Žarėnų apylinkės buvo apsemtos viršutinio 
permo jūros, kur atsiklojo Naujõsios Akmìnės svitos klintis ir dolomitas, dabar 
sudarydami iki 50 m ir daugiau storio sluoksnį. Permo jūrinis baseinas čia egzistavo 
kelis ar kiek daugiau milijonų metų. Jis palaipsniui siaurėdamas traukėsi į pietus. 
Taip pietvakarinėje Lietuvos dalyje didelio druskingumo šelfo sąlygomis susidarė 
daugiau kaip 100 m gipso–anhidrito su akmens bei kalio druskų tarpsluoksniais ar 
lęšiais Pr¸gliaus svitos storymė. Naujosios Akmenės klinties ir dolomito sluoksnis 
svarbus kaip gėlo geriamojo vandens šaltinis, o Akmenės rajone – ir kaip žaliava 
cemento gamybai.

Naujosios Akmenės svitos uolienos Žarėnų apylinkėse dengiamos apatinio 
triaso Nemuno–Palangos svitų margaspalviu moliu, kurio sluoksnio storis pasie-
kia 70–80 m ir daugiau, ir kuris atsiklojo prieš 250–245 mln. metų. Nemuno ir 
Palangos svitų molis susidarė negiliame gėlame baseine, nuolat išdžiūstančiame, 
neturėjusiame ryšio su jūra sauso bei karšto dykuminio klimato sąlygomis. Šis 
molis Akmenės rajone, slūgsantis negiliai po kvartero amžiaus nuogulomis, svarbus 
pramoniniu atžvilgiu – naudojamas cemento gamyboje.

Apatinio triaso molis Žarėnų apylinkėse po gana ilgos (apie 60 mln. metų) 
sedimentacijos pertraukos buvo padengtas apie 80 m storio vidurinės–viršutinės 
juros nuogulomis (molis, aleurolitas,  
mergelis, smėlis, smiltainis) su gausio
mis suakmenėjusios gyvūnijos liekano- 14 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994, 447 p. 
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mis. Šios nuogulos susidarė jūriniame baseine su klestinčia gyvūnija prieš 175–
155 mln. metų.

Po viršutinės jūros sedimentacinio periodo vėl prasidėjo gana ilga (apie 34 
milijonus metų) sedimentacinė pertrauka. Tik ankstyvosios kreidos epochos antro-
joje pusėje iš pietvakarių į Lietuvos teritoriją transgresavo jūrinis baseinas. Žarėnų 
apylinkės atsidūrė po jūros vandeniu, kurios kranto linija praėjo Lietuvos ir Latvijos 
pasienio ruožu. Todėl Vakarų Lietuvos teritorijoje viršutinės kreidos metu dažnai 
keitėsi jūrinės ir kontinentinės sąlygos, t. y. sedimentacijos ir denudacijos procesai. 
Taip ant apatinės kreidos glaukonitinio–kvarcinio smėlio slūgso tai cenomanio, tai 
konjakio, tai kampanio, tai maastrichčio smėlingas mergelis. Žarėnų apylinkėse 
kampanio amžiaus mergelis dengia net viršutinės jūros nuogulas.

Šiaurės Lietuvoje kreidos periodo pabaigoje (prieš 65 mln. metų) prasidėjęs 
kontinentinis režimas tęsiasi iki šių dienų, nors piečiau (Pietų Lietuva ir Kalinin-
grado sritis) dar egzistavo ir jūrinis baseinas (paleogeno periode prieš 65–23 mln. 
metų). Į šį baseiną tekėjo upės. Greičiausiai ir iš Šiaurės Lietuvos. O atitekėjusios 
upės nuo Skandinavijos atplukdė ir suklojo gintaro klodus.

Per ilgai trukusią sedimentacinę pertrauką buvo formuojamas dabartinis prek-
vartero uolienų paviršius. Taip Žarėnų apylinkėse konstatuojamas gana sudėtingas šio 
paviršiaus reljefas (žr. splv. 2 pav.). Išryškėjo per 100 m gylio įrėžis, vingiuojantis 
kalvotu reljefu. Įrėžio dugne ir šlaituose atsidengia viršutinio permo bei apatinio 
triaso uolienos, o pakilumose išlikusios jauniausios – kreidos amžiaus nuogulos 
(žr. splv. 3 pav.). Senas prekvartero uolienų paviršius paslėptas po ypatingos 
kontinentinės ledyninės formacijos dariniais, kurie susiformavo daugkartinių Šiaurės 
pusrutulio apledėjimų metu per pastaruosius 500–600 tūkst. metų (žr. splv. 3 pav.). 
Priskaičiuojama iki 6 ir daugiau apledėjimų. Bet ne visų ledynų pėdsakai aptikti 
Žarėnų apylinkėse. Seniausio apledėjimo, pavadinto Kalvių vardu, nuogulų aptinkama 
tik kai kur Pietryčių Lietuvoje, dėl kurių amžiaus ar buvimo dar diskutuojama.15 
Abejonių nekelia Lietuvos ledynmetis, susidedantis iš dviejų apledėjimų – Dzūkijos 
ir Dainavos, su pertrauka tarp jų apie 50 tūkst. metų. Žarėnų apylinkėse geologinės 
nuotraukos gręžiniais aptikta tik antrojo apledėjimo – Dainavos – moreninis prie-
molis bei priesmėlis, dažniausiai užpildantis įrėžius prekvartero paviršiuje (žr. splv. 
3 pav.). Dzūkijos moreninių nuogulų aptinkama kaimyniniuose rajonuose.

Po Lietuvos ledynmečio buvęs But¸nų tarpledynmetis tęsėsi apie 140 tūkst. 
metų. Tai pats ilgiausias tarpledynmetis. Iš paleontologinių ir paleobotaninių tyrimų 
duomenų sprendžiama, kad Butėnų tarpledynmečio klimatas buvo švelnesnis už 
dabartinį ir turėjo daugiau jūrinio klimato savybių.16 Tai neatsitiktinai. Šiame tar-
pledynmetyje pradėjo formuotis Baltijos jūros baseinas (to meto Holšteino jūra), 
kuris buvo užliejęs ir dalį dabartinės Kaliningrado srities teritorijos bei Kuržemės 
pusiasalio vakarinį pakraštį.

Kitas, pats didžiausias Šiaurės Europos kontinentinis ledynas, apklojo Lietuvą 
prieš 240 tūkst. metų. Tas ledynmetis Lietuvoje pavadintas Žeimenõs vardu, ku
riame įvyko du apledėjimai – Žemaitíjos 
ir Mìdininkų, tarp kurių buvo paly-
ginti nedidelė pertrauka (apie 20 tūkst. 
metų). Šio ledynmečio moreninės nuo

15 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004, 
669 p. 

16 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994, 447 p. 
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gulos Žarėnų apylinkėse aptinkamos visur, kurių bendras sluoksnio storis yra 
80–90 metrų. Charakteringa, kad Žeimenos ledyninėse nuogulose stebimi įrėžiai, 
sutampantys su prekvartero uolienų įrėžiais (žr. splv. 3 pav.). Paminėtų ledyninių 
nuogulų išraižytas paviršius užlygintas Nemuno ledyno tirpsmo vandenynų suneš
tomis nuogulomis. 

Paskutinis Nemuno ledynmetis prasidėjo maždaug prieš 100 tūkst. metų, 
praėjus 30 tūkst. metų po Žeimenos ledynmečio. Per tą palyginti trumpą Merkinės 
tarpledynmetį toliau formavosi Baltijos jūros baseinas (tuometinė Emio jūra). Jis 
plito į šiaurę ir vienu metu buvo susijungęs su Baltąja jūra per Ladògos ir Onêgos 
ežerus.17 Merkinės tarpledynmečio klimatas buvo švelnesnis už dabartinį.

Nemuno ledynmečio ledynai, iš visų paminėtų, užėmė mažiausią plotą Šiaurės 
Europoje. Netgi Lietuvos teritorija nebuvo visiškai ledyno užklota. Sustoję Rytų 
Lietuvoje, suformavo gražius ežeringus Aukšta¤čių ir Dz¾kų kalvynus. Žema¤čių 
aukštumos nuogulos ir reljefas suformuoti Nemuno ledyno dviejų plaštakų: viena 
slinko iš Rygos įlankos pusės, o kita – iš Baltijos jūros duburio vakaruose. Abi 
plaštakos susidūrė Žemaičių aukštumos centrinėje, dabar aukščiausioje, dalyje ir 
Nemuno žemupio plotuose.18

Kiekvienas ledynas, slinkdamas į priekį ar pasitraukdamas, palikdavo vie
nokias ar kitokias nuogulas. Slenkantis ledynas ardydavo savo guolio uolienas, 
kurių nemaža dalis įsiskverbdavo į ledo masę ir būdavo toli nugabenamos. Todėl 
šiandien laukuose mes stebime riedulius, atvilktus iš Švedijos ar Suomijos, iš 
Baltijos jūros dugno, iš Estijos ar Latvijos. Ledynui tirpstant, įšaldyta lede uolienų 
masė nusėsdavo ir suformuodavo moreninio priemolio ar priesmėlio su žvirgždu, 
gargždu, rieduliais storesnius ar plonesnius sluoksnius. Ledyno tirpsmo vandenys, 
tekėdami ledyno pakraštyje ar jo plyšiais, užklodavo nemažus plotus smėlio ar 
žvyro sluoksniu, supildavo įvairios formos bei aukščio kalvas. Tirpsmo vandenų 
baseinuose kaupdavosi smėlis, aleuritas, molis. Taip ledynai suformavo naujo tipo 
nuogulų storymę, turinčią kelis šimtus metrų.

Paskutinis ledynas, pasitraukdamas iš aprašomosios teritorijos, paliko ryškius 
pėdsakus dabartiniame reljefe. Žarėnų apylinkių reljefas ir paviršinės nuogulos 
susiformavo tarp dviejų ledyno plaštakų, atslinkusių iš vakarų ir rytų. Čia mes 
stebime tai ledyno kraštinių darinių kalvotą reljefą, tai tirpsmo vandenų srautų 
ir tirpsmo vandens baseinų nuogulomis išklotą banguotą ar lyguminį reljefą, tai 
iš ištirpusio ledyno nugulusią dugninę moreną (žr. splv. 4 pav.). Visa tai dar 
paįvairina nedideli ežerėliai ir pratekanti Mínija su savo intakėliais.

Paskutinio ledynmečio nuogulos Žarėnų valsčiuje yra svarbios naudingųjų 
iškasenų atžvilgiu, o visa kvartero storymė – kaip požeminio geriamojo vandens 
rezervuaras. Taip šiaurės rytinėje valsčiaus dalyje išžvalgyta vandenvietė Telšių 
miestui. Išžvalgyti keli žvyro ar smėlio, sapropelio, ežerinės klinties telkiniai.

Žemės gelmių struktūra  
ir reljefas
Žemės vystymosi istorijoje iš  

sis kiria du etapai: kristalinio pamato  
su siformavimas ir nuosėdinės dangos  

17 Гарецкий Р. Г., Айзберг Р. Е., Карабанов А. К., 
Палиенко В . П . , Шляупа А . И . Новейшая 
тектоника и геодинамика Џентральной Европы, 
Геотектоника, Москва, 1995, 5, с. 3–14.

18 Kudaba Č. Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983, 188 p.
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klos tymasis. Žarėnų apylinkės struktūriniu atžvilgiu patenka į labai sudėtingą kris-
talinio pamato Telšių zoną (žr. splv. 5 pav.), kurios įtakoje susiformavo nemažiau 
sudėtinga struktūra ir nuosėdinėje dangoje. Pagal gravimetrinės ir magnitometrinės 
nuotraukos duomenis, kristaliniame pamate išryškintas sudėtingas tektoninių lūžių 
tinklas, iš kurių dalis buvo aktyvūs nuosėdinės dangos formavimosi metu ir kai 
kurie aktyviai pasireiškė neotektoniniame etape (neogene ir kvartere) formuojant 
prekvartero uolienų paviršių, kvartero nuosėdų storymę ir dabartinį reljefą bei 
hidrografinį tinklą. Patys Žarėnai įsikūrę tarp aktyvių kristalinio pamato lūžių ar 
tarp neotektoniškai aktyvių linijinių zonų (žr. splv. 5 pav.).

Kristalinio pamato tektoniniai lūžiai Telšių zonoje skirtingais laikotarpiais buvo 
skirtingo aktyvumo. Bendrai pati lūžio zona atsirado labai seniai. G. Motuza Telšių 
lūžių zonos juostoje kristaliniame pamate išskiria magminių ir metamorfinių uolienų 
milonitizacijos zoną, besitęsiančią nuo Baltijos jūros per Kretingą, Plungės apylinkes, 
Žarėnus ir dar toliau į rytus.19 Šioje platuminės krypties keliolikos kilometrų pločio 
juostoje uolienos labai stipriai skalūnuotos (milonitizuotos), vietomis sutrupintos 
(kataklazuotos). Plastinio skalūnavimo zonos dažnai susidaro aktyviuose litosferos 
plokščių pakraščiuose ar netoli jų. Telšių deformacijos zonoje milonitizacija vyko 
aukštoje temperatūroje, labai giliai ir aktyvioje tektoninėje aplinkoje. Atsižvelgiant 
į milonitizuojamų čarnokitoidų ir jauniausių granitoidų amžių (atitinkamai 1,815 ir 
1,46 milijardų metų), milonitizacija galėjo vykti tarp 1,8–1,46 mlrd. metų.20

Kataklazitai sudaro zonas, kuriose kataklazuoti ankstesni milonitai ir juos 
kertantys jaunesni granitoidai. Tai labiau lokalizuoti procesų padariniai, susidarę 
platforminiame etape keliais laikotarpiais. Vienas iš jų – mezaproterozojusneo-
proterozojus. Tą rodo kambro nuosėdinės uolienos, slūgsančios ant denuduotų 
kataklazitų. Šio laikotarpio ribos, pagal G. Motuzą, yra 1,5–0,6 mlrd. metų. Kris-
talinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienų kataklazė ir brekčijavimas vyko ir 
ankstyvajame paleozojuje, kai formavosi Telšių antsprūdis, kurio vertikali amplitudė 
pagal kambro – apatinio devono Gargždų serijos sluoksnius pasiekė 200 m ir 
daugiau (žr. splv. 1 pav.). 

Ryčiau Žarėnų kristalinio pamato Telšių zona atsiremia į kitą stambią šiaurės 
rytų krypties Tauragės–Ogrės zoną (žr. splv. 5 pav.), kuri taip pat buvo svarbi 
nuosėdinės dangos formavimui. Pavyzdžiui, su šia zona sutampa silūro periode 
pereinamoji zona tarp Vakarų Lietuvoje buvusios gilios jūros (čia patenka ir Žarėnų 
apylinkės) ir Rytų Lietuvoje seklios jūros ar net lagūnos. Pastarojoje susidarė palankios 
sąlygos augti koralų rifams, susidaryti organogeninėms–detritinėms, oolitinėms ir 
nuolaužinėms klintims. Šiose uolienose vėliau vietomis kaupėsi nafta. Taip skysta 
nafta aptikta netoli Žarėnų tarp Vãiguvos ir Šãukėnų21.

Iš 1 pav. matyti, kad Žarėnų apylinkėse labiausiai geologinių procesų paveikti 
kambro – apatinio devono Gargždų serijos sluoksniai. Jie čia nutraukyti pagal tek-
toninius lūžius. Sluoksnių persistūmimo 
vertikalios amplitudės siekia 50–100 m, 
o gal ir daugiau. Paminėto amžiaus 
sluoksnius dengiantys apatinio devono 
Viešvilės serijos – apatinės kreidos uo
lienų sluoksniai labai mažai paveikti 

19 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato) 
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir 
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.

20 Ten pat.
21 Lapinskas P. Lietuvos silūro sandara ir naftingumas, 
Vilnius, 2000, 200 p. 
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vertikalių Žemės plutos blokų judėjimų. Paprastai lokalių deformacijų amplitudės 
neviršija 10–20 metrų. Šių sluoksnių žymesnės deformacijos pagal viršutinio permo 
uolienų kraigą nustatytos už Žarėnų valsčiaus ribų. Ryški struktūrinių nosių ir 
įlinkių juosta stebima tarp Ùžvenčio ir Tryškiÿ. Į pietvakarius nuo Žarėnų plyti 
Rietåvo įlinkis ar įduba. Stambi pakiluma, prasidedanti Užvenčio apylinkėse, tęsiasi 
iki Kaµtinėnų. Paminėtos permo uolienų kraigo struktūros susiformavo veikiamos 
atskirų kristalinio pamato blokų judėjimų. Pakiluma Užventis–Kaltinėnai siejasi su 
Tauragės–Ogrės zona, deformacijų juosta Užventis–Tryškiai su Mažeikių–Vilniaus 
zona, Rietavo įlinkis – su Rietavo kristalinio pamato paviršiaus įlinkiu.

Apie vykusius ir vykstančius Žemės plutos pastovius judėjimus liudija pagal 
prekvartero uolienų paviršių išryškintos neotektoninės struktūros (žr. splv. 6 pav.). 
Žarėnų valsčiaus teritorija atsiduria Vakarų Žemaitijos struktūrinėje terasoje, ku-
rios paviršius nėra vienalytis. Čia ryškiai išsiskiria Va»nių volas, sutampantis su 
permo uolienų kraigo pakiluma (Užventis–Kaltinėnai). Neotektoninės struktūros ir 
neotektoniniai judėjimai lėmė kontinentinių ledynų dinamiką, nuogulų ir reljefo 
įvairovę, hidrografinio tinklo vystymąsi, Baltijos jūros atsiradimą.

Pagal prekvartero uolienų paviršiaus pobūdį dabar išskiriamos neotektoninės 
struktūros galutinai susiformavo vidurinio–viršutinio kvartero metu.22 Neogeno pa-
baigoje šiaurinėje Lietuvos dalyje (taip pat ir Žarėnų apylinkėse) ir į vakarus nuo 
jos dabartinėje Baltijos jūros teritorijoje buvo susiformavęs denudacinis išlyginimo 
paviršius. Rytų bei Pietų Lietuvoje ir Kaliningrado srityje plytėjo žemuma, kur 
kaupėsi kontinentinės nuogulos (ežerų ir upių). Ši žemuma priklausė Vokietijos–
Lenkijos neogeno baseinui.23 Kvartero pradžioje Daumantÿ laikotarpiu Rytų Lietu-
voje žemumos sąlygomis kaupėsi ežerinės–aliuvinės nuogulos, o Vakarų Lietuvoje 
vyravo eroziniai denudaciniai procesai. Pastarojoje teritorijoje intensyvus ledynų 
ir jų tirpsmo vandenų nuogulų kaupimasis prasidėjo Dainavos–Žemaitijos laiko-
tarpiu. Paleogeografinės sąlygos pakito. Vakarinė Lietuvos dalis pradėjo grimzti 
formuojantis Baltijos jūros duburiui (Holšteino jūrai). Dar didesnis Medininkų–
Nemuno molingų nuogulų čia paplitimas rodo tolesnį šios teritorijos grimzdimą 
dėl Baltijos jūros duburio plėtimosi šiaurės link (Emio jūra). Taip susiformavo 
Pajūrio monoklina, Vakarų Žemaitijos struktūrinė terasa, Šiaulių pakiluma, Jel-
gavos įlinkis, Panevėžio balnas, Kauno struktūrinė terasa ir kt. Šios struktūros 
turėjo lemiamą įtaką paskutiniojo – Nemuno ledyno dinamikai. Viena plaštaka 
atslinko iš Jelgavos įlinkio, o kita iš Baltijos jūros duburio. Šios plaštakos susidūrė 
Vakarų Žemaitijos ir Kauno struktūrinių terasų ribose. Ryškią susidūrimo vietą 
šiandien žymi Žemaičių aukštumos centrinė, hipsometriškai aukščiausia dalis 
(Girgždūtės, Medvėgalio, Šat rijos kalvos), sutampanti su neotektoniniu Varnių 
volu. Kitą, gana ryškią, susidūrimo ar išsiskyrimo vietą žymi Vilkyškių le  
doskyrinis kalvagūbris24, atitinkantis Tauragės neotektoninę pakilumą. Besi trau
kiančio ledyno dinamiką ir jo palie
kamus pėdsakus (reljefo formos ir jas 
sudarančios nuogulos) sąlygojo tokios 
neotektoninės struktūros kaip Šiaulių 
pakiluma, Vakarų Lietuvos monoklina  
su Rietavo įlinkiu, Kauno struktūrinė 

22 Šliaupa A. Neotektoninis etapas, Lietuvos Žemės 
gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004, p. 105–110.

23 Šliaupa A., Šliaupa S. Neogene–Quaternary Tec
tonic History of the Baltic Syneclise, Geosynoptyka 
i geotermia, N. 1(195), Krakow, 1999, p. 102–105.

24 Kudaba Č. Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983, 188 p.
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terasa, Panevėžio balnas ir Jelgavos įlinkis. Šios struktūros lėmė koncentrinį ledynų 
kraštinių darinių išsidėstymą apie centrinę Žemaičių aukštumos dalį. Žarėnų 
apylinkės atsidūrė tarp dviejų plaštakų suformuotame reljefe ankstyvajame atsi-
traukimo etape. Visos Žemaičių aukštumos struktūriniu pagrindu reikėtų laikyti 
Vakarų Žemaitijos neotektoninę struktūrinę terasą. Aukščiausia Žemaičių aukštumos 
dalis, sutampanti su neotektoniniu Varnių volu, tapo pagrindinių Vakarų Lietuvos 
upių vandenskyra. Nuo čia savo kelią pradeda Minija, Virvýtė, Ventâ, Kraža¹tė.

Išvados
Žarėnų valsčiaus teritorija plyti Žemaičių aukštumos dalyje, kurios dabar-

tinio reljefo įvairovę sukūrė dvi paskutiniojo ledyno plaštakos, slinkusios iš Rygos 
įlankos pusės ir iš Baltijos jūros duburio. Apskritai Žemaičių aukštumos susidarymą 
nuo pat pradžių lėmė neotektoninė struktūra, besiformuojanti kvartero periode, 
ir kontinentinių ledynų daugkartinė veikla. Paskutiniojo kontinentinio ledyno di-
namika (antslinkiai ir atsitraukimai), lydima nuogulų susidarymu ir reljefo formų 
susikūrimu, buvo sąlygota tokių neotektoninių struktūrų kaip Šiaulių pakiluma, 
Vakarų Lietuvos monoklina su Rietavo įlinkiu, Jelgavos įlinkis, Panevėžio balnas, 
Kauno struktūrinė terasa. Visos Žemaičių aukštumos struktūriniu pagrindu tapo 
Vakarų Žemaitijos struktūrinė terasa.

Žarėnų valsčiaus teritorija giluminės geologinės struktūros atžvilgiu patenka 
į labai sudėtingą kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos Telšių deformacijos zoną. 
Ši zona labai aktyviai pradėjo formuotis proterozojuje prieš 1,8 mlrd. metų ir tęsėsi 
iki ankstyvojo paleozojaus. Ramesnė paleogeografinė aplinka, nors ir permaininga 
(gana dažna kaita sedimentacijos ir denudacijos procesų), prasidėjo apatinio devono 
Viešvilės laikotarpiu ir tęsiasi iki šių dienų.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Žarėnai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Juozas Girdvainis).

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

Straipsnis vertintas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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

Nurodymai 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. Geologinis pjūvis A–B. Sutartiniai ženklai:  
1 – tektoninis lūžis, 2 – gręžinys ir jo numeris. Sluoksnių amžius:  
AR–PR – archėjus–proterozojus, € – kambras, O – ordovikas, 
S1 – apatinis silūras, S2 – viršutinis silūras, D1gr – apatinio devono 
Gargždų serija, D1vš – apatinio devono Viešvilės serija, D2 – vidurinis 
devonas, D3 – viršutinis devonas, P2nk – viršutinio permo Naujosios 
Akmenės svita, T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos, 
J2–3 – vidurinė–viršutinė jura, K1 – apatinė kreida, Q – kvarteras
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2 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus schema. 
Sutartiniai ženklai:  
1 – prekvartero uolienų paviršiaus izohipsė (m); 
2 – įrėžis į prekvartero uolienas; 3 – geologinio 
pjūvio linija, gręžinys ir jo numeris
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3 pav. Geologinis pjūvis C–D. Sutartiniai ženklai:  
1 – moreninis priemolis bei priesmėlis su žvirgždu, gargždu, rieduliais; 2 – tarpmoreniniai 
(smėlis, žvyras, rečiau aleuritas ir molis), intramoreniniai (smėlis, žvyras) ir viršmoreniniai 
(smėlis, žvyras, molis, aleuritas, durpė) dariniai; 3 – prekvartero amžiaus sluoksniai;  
4 – gręžinys ir jo numeris. Sluoksnio amžius: P2nk – viršutinio permo Naujosios Akmenės 
svita, T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos, J2pp – vidurinės juros Papilės svita, 
J2cl – vidurinės juros kelovėjo aukštas, J3ox – viršutinės juros oksfordžio aukštas, K1 – apatinė 
kreida, Q2dn – vidurinio kvartero Dainavos posvitė, Q2žm – vidurinio kvartero Žemaitijos 
posvitė, Q2md – vidurinio kvartero Medininkų posvitė, Q3gr – viršutinio kvartero Grūdos 
posvitė, Q3bl – viršutinio kvartero Baltijos posvitė
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4 pav. Žemės paviršiaus geologinės sandaros schema.  
Sutartiniai ženklai: Baltijos posvitės nuogulos: 1 – ledyno kraštiniai  
dariniai (moreninis priemolis bei priesmėlis su smėlio, žvyro, gargždo 
lęšiais bei tarpsluoksniais ir rieduliais), 2 – pagrindinė (dugninė)  
morena (priemolis bei priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais),  
3 – vidinio ir kraštinio ledo tirpsmo vandenų srautų dariniai (žvyras, 
smėlis su gargždu ir rieduliais), 4 – kraštinio ledo tirpsmo vandenų 
baseinėlių dariniai (smulkus smėlis, aleuritas, molis), 5 – ledo tirpsmo 
vandenų srautų dariniai (smėlis, žvyras), 6 – ledyno tirpsmo vandenų 
baseinų dariniai (smėlis, aleuritas, molis). 7 – holoceno pelkių  
nuogulos (durpė, durpingas smėlis). 8 – ledyno osciliacijų ribos.  
Pagal R. Guobytės 1994 metų duomenis



15

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. ŽARĖNAI

© 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 21.

5 pav. Kristalinio pamato  
struktūros schema.  
Pagal S. Šliaupos duomenis

6 pav. Neotektoninis žemėlapis.  
Pagal A. Šliaupą, 2004 m.


