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Įvadas
Aukštådvario buvusio valsčiaus teritorija yra Dz¾kų aukštumõs šiaurinėje 

dalyje. Pirmieji geologiniai tyrimai buvo pradėti praeito amžiaus pradžioje. Tai 
darbai, daugiau liečiantys šio krašto paviršiaus geologinę sandarą bei reljefo 
ypatybes. Juos vykdė H. Mortenzenas, Č. Pakuckas, J. Dalinkevičius. Kiek vėliau 
gana detaliai reljefą tyrė ir aprašė Č. Kudaba, A. Basalykas, V. Čepulytė. Apie 
buvusio Aukštadvario valsčiaus ir gretimų apylinkių Žemės gelmių ir paviršiaus 
sandarą labai svarbios informacijos gauta 1961–1963 ir 1966–1968 m. atlikus 
kompleksinę geologinę-hidrogeologinę nuotrauką masteliu 1:200 000. Dar detalesni 
duomenys apie nuosėdinės dangos viršutinę dalį gauti 1975–1979 ir 1979–1983 m. 
atlikus analogiškus geologinio kartografavimo darbus tik jau stambesniu mas-
teliu – 1:50 000.1, 2 Buvo išgręžta per 25 gręžinius, pasiekusius kreidos, juros, 
triaso ir permo geologinių periodų sluoksnius. 1963–1964 m. rytinėje Aukštadvario 
apylinkių dalyje išgręžta pora gręžinių iki vadinamojo kristalinio pamato, ieškant 
tinkamų požeminių struktūrų – ertmių dujų saugykloms. Per pastaruosius 50 metų 
Aukštådvaryje ir aplinkiniuose kaimuose išgręžta nemažai gręžinių dėl požemi - 
nio vandens eksploatavimo. Aukštådvariui artimose Ståkliškėse 1980–1983 m. 
buvo išgręžti keli gręžiniai tiriant mineralinio vandens išteklius. Todėl šiuo metu 
yra palankios sąlygos apibendrinti visą sukauptą geologinę informaciją ir pir - 
mą kartą detaliai aprašyti buvusio valsčiaus teritorijos geologinę sandarą. 

Straipsniui parengti naudota įvairi 
metodika. Visų pirma – tai geologinių 
ir hidrogeologinių tyrimų archyvinės 
medžiagos surinkimas ir peržiūrėjimas, 
taip pat kai kurių laboratorinių duomenų 
naujas įvertinimas. Autoriams yra tekę 
aprašyti gręžinių pjūvius, dalyvauti spe-
cialiuose stebėjimų maršrutuose, todėl 
buvo sudaryti detalūs prekvarterinių 
(ikikvarterinių) uolienų paviršiaus geo - 
loginis ir struktūrinis žemėlapiai, ge-
ologiniai pjūviai, kiti brėžiniai, vaizduo-
jantys gelmių struktūros ypatumus. 
Žinios apie Aukštadvario apylinkių san - 
darą papildytos duomenimis ir iš litera-
tūrinių šaltinių, ypač iš monografijų 
„Lietuvos geologija“ (1994) ir „Lietuvos 
Žemės gelmių raida ir ištekliai“ (2004).3, 4

 Straipsnis leidyklai įteiktas 2012 03 14, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 10 17, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 06 03 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.
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Норвайшас И . Отчет о проведенной групповой 
геологической съемке масштаба 1:50 000 в Юго–Вос-
точной Литве (в трех томах). Даугайский объект, 
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томах). Вевисский объект, 1979–1983 г. г., Lietuvos 
geologijos tarnybos fondai, Vilnius, 1983.

3 Lietuvos geologija, sud. A. Grigelis, V. Kadūnas, 
Vilnius, 1994, 447 p.
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V. Baltrūnas, Vilnius, 2004, 700 p.
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Reikia paminėti, kad geologinių aprašymų tekstuose, kalbant apie laiką, pa-
prastai naudojami tokie terminai kaip „periodas“ (pvz., silūro periodas), „amžius“ 
(pvz., cenomanio amžius), „laikotarpis“ (pvz., Nemuno laikotarpis). O tuo metu 
susidariusios nuogulų (uolienų) sluoksnių storymės atitinkamai vadinamos „sistema“ 
(pvz., silūro sistema), „aukštas“ (pvz., cenomanio aukštas), Nemuno svita (gali būti 
horizontas, serija, posvitė ar sluoksnis).

Kristalinio pamato ir prekvartero  
nuosėdinės dangos sandara
Aukštadvario apylinkėse kristalinis pamatas uždengtas įvairaus amžiaus 

nuosėdinių uolienų sluoksniais, kurių storis Užùguosčio kaime išgręžtame gręžinyje 
pasiekia 752 m. Pagal pateiktą schemą (žr. splv. 1 pav.) matome čia geofizinių tyrimų 
(gravimetrinės ir magnetometrinės nuotraukos) duomenimis išskirtą granulitinių 
ir amfibolitinių facijų juostą, rytuose ir vakaruose besiribojančią su amfibolitų ju-
ostomis. Kristalinio pamato uolienos susiformavo per kelis milijardus metų. Prieš 
1,84 mlrd. metų dabartinės Aukštadvario apylinkės priklausė „ugninio lanko“ zonai5, 
kur pasireiškė labai intensyvus vulkanizmas. Po šių geologinių procesų vyko jau 
susidariusių vulkaninių ir nuosėdinių uolienų dideli pakitimai dėl aukšto slėgio 
ir aukštos temperatūros. 

Taip, pavyzdžiui, iš pirminių vulkaninių bazaltų ir diabazų susidarė am-
fibolitai, o iš nuosėdinių smiltainių – gneisai ir kt. Dar vėliau įvairios kilmės 
uolienos vienose vietose buvo ardomos, o kitose – ardymo produktai kaupiami. 
Todėl kristalinio pamato paviršius aprašomojoje teritorijoje prieš jį užklojant pir-
mais nuosėdinių uolienų sluoksniais jau buvo gana lygus. Pradedant aprašinėti 
nuosėdinės dangos susidarymo raidą, reikia pažymėti, kad dabartinė Lietuvos 
teritorija per pusę milijardo metų priklausė skirtingiems kontinentams skirtingose 
Žemės rutulio vietose. Pavyzdžiui, vėlyvajame ordovike (prieš 460–443 mln. metų) 
minėta teritorija priklausė Baltijos mikrožemynui netoli pusiaujo.6 Prieš 180 mln. 
metų (juros periode) ji jau buvo stambaus Laurazijos žemyno, apėmusio Šiaurės 
Ameriką, Grenlandiją, Europą ir Aziją, sudėtyje. Po 120 mln. metų šis makrožemynas 
pradėjo skilinėti ir per 60 mln. metų susiformavo dabartiniai žemynai.

Aukštadvario apylinkėse virš kristalinio pamato slūgsančios nuosėdinės dan-
gos storis siekia 650–750 m. Ji susiformavo per 600 mln. metų (žr. splv. 2 pav.) 
besikeičiančioje gamtinėje aplinkoje. Pačios seniausios yra vendo komplekso uo-
lienos – smiltainis, gravelitas, konglomeratas. Jų sluoksnio storis siekia 40–50 m. 
Nuogulų sedimentacijos vyko tiek sausumoje, tiek ir jūroje. Tuo metu akvatorijoje 
klestėjo vienaląsčiai fitoplanktoniniai mikroorganizmai. Vendo komplekso uolienos 
yra padengtos kambro periodo Baltijos serijos jūrinės kilmės smiltainio, smėlio, 
molio, aleurolito sluoksniu, kurio storis siekia 50–60 m. Paminėtose uolienose ran-
dama retos suakmenėjusios faunos (fosilijų) liekanų, bet užtat gausu vienaląsčių 
mikroorganizmų – akritarchų. Baltijos 
serijos uolienos Lietuvoje susidarė iš 
rytų plitusioje jūroje, o jaunesni kambro 
sistemos sluoksniai klostėsi iš vakarų 
priartėjusiame jūros baseine. Taip Balti-

5 Motuza G. Lietuvos ugninis lankas, Geologijos 
akiračiai, Vilnius, 2006, nr. 4, p. 33–39.

6 Ушаков С . А ., Ясманов Н . А . Дрейф материков 
и климаты Земли, Москва, 1984, 206 с.
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jos serijos uolienos Aukštadvario apylinkėse buvo padengtos apatinio-vidurinio 
kambro Lakajų serijos smiltainiu, smėliu bei moliu, sudarančiais apie 40 m storio 
sluoksnį. Tarp Baltijos ir Lakajų serijos sluoksnių susidarymo buvo kelių milijonų 
metų trukmės pertrauka, pasireiškusi sausumos aplinka. 

Lakajų serijos sluoksniai Aukštadvario apylinkėse dengiamos ordoviko 
periodo jūrinės kilmės klinties ir mergelio sluoksniais iki 80–100 m storio. Tuo 
metu šiltame jūros vandenyje klestėjo įvairi gyvūnija (trilobitai, graptolitai, mo-
liuskai, koralai, vėžiagyviai ir kiti) bei augmenija (dumbliai). Po trumpos nuosėdų 
kaupimosi (kontinentinės) pertraukos jūroje vėl klostėsi karbonatinės nuogulos, iš 
kurių susidarė mergelis, klintis, dolomitas. Jų bendras storis 80–150 m ir didėja iš 
pietryčių į šiaurės vakarus.

Silūro karbonatinės uolienos šiose apylinkėse dengiamos permo periodo 
uolienomis, kurių amžius yra labai skirtingas. Silūro sedimentacinis laikotarpis 
baigėsi maždaug prieš 418 mln. metų, o permo periodo uolienos pradėjo klostytis 
tik prieš 270 mln. metų. Taigi Aukštadvario apylinkėse nėra ilgai trukusių devono 
ir karbono periodų sluoksnių (žr. splv. 3, 4 pav.). Apatinio ir vidurinio devono 
uolienos žinomos tik šiauriau tyrinėtų apylinkių (netoli Žiežmårių ir Elektr¸nų). 
Manoma, kad devono uolienos neabejotinai buvo paplitusios Aukštadvario apylinkėse, 
bet vėliau įvairių procesų nuardytos. Sedimentacinė pertrauka jau galėjo egzistuoti 
devono periodo pabaigoje (famenio laikotarpyje) ir tikrai – karbono periode.

Po minėtos stratigrafinės pertraukos jūrinis nuosėdavimas vėl prasidėjo tik 
vėlyvojo permo metu. Jūros baseine susidarė Naujõsios Akmìnės vardu pavad-
inti karbonatinių uolienų (klintis, dolomitas) sluoksniai, o lagūnoje – Pr¸gliaus 
svitos gipsas ir anhidritas. Aukštadvario apylinkėse visur aptinkama karbonatinių 
uolienų, o gipso ir anhidrito sluoksnis į pietvakarius nuo Aukštadvario įsipleišėja 
ir išnyksta. 

Po Prėgliaus laikotarpio nuogulų klostymasis Pietryčių Lietuvoje nutrūko, jūrai 
pasitraukus į vakarus. Prasidėję denudaciniai (ardymo) procesai baigėsi maždaug 
prieš 250 mln. metų. Tada per kelis milijonus metų susidarė apatinio triaso Nemuno 
ir Palangõs svitų raudonspalvė molinga storymė. Apatinėje jos dalyje vyrauja 
smiltainis ar smėlis su molio tarpsluoksniais, o aukščiau – molis su smiltainio ar 
smėlio sluoksneliais. Nemuno ir Palangos svitų nuogulos susidarė negiliame gėlame 
baseine, neturėjusiame ryšio su jūra, sauso bei karšto dykuminio klimato sąlygomis, 
esant menkai gyvūnijai ir augalijai. Po šio trumpalaikio nuosėdavimo jau ilgam 
(apie 75–80 mln. m.) rytinėje Lietuvos dalyje įsivyravo žemyninis režimas. Tiktai 
juros periodo viduryje ir pabaigoje kraštas atsidūrė jūrinio baseino pakraštinėje 
dalyje. Dabar čia aptinkama juros periodo kelovėjo ir oksfordžio amžių nuogulų, 
tačiau dėl vykusių denudacinių procesų tik nedideliais ploteliais. Vienas toks 
plotelis yra į pietryčius nuo Aukštadvario (žr. splv. 4 pav., 655 gręž.), kuriame 
nustatytas aleurito sluoksnis su gausiomis fosilijomis.

Po nuosėdavimo juros periode Lietuvoje vėl įsigalėjo apie 34 mln. metų 
trukusios žemyninės (sausumos) sąlygos ir jas lydėję denudaciniai procesai. Po jų 
išliko tik nedideli juros periodo nuogulų ploteliai, gerokai nuardytos triaso ir permo 
uolienos. Ant šio denuduoto paviršiaus maždaug prieš 120 mln. metų pradėjo 
klostytis kreidos periodo pirmosios pusės jūrinis glaukonitinis smėlis, kurio sluok-
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snio storis Aukštadvario apylinkėse siekia 25–40 m. Jūros baseinas čia tyvuliavo 
ir vėlyvosios kreidos metu. Susidarė cenomanio amžiaus glaukonitinis kvarcinis 
smėlis bei mergelis su fosforito sluoksneliu, dar vadinamu fosforitine plyta sluok-
snio pade, taip pat turonio, konjakio, santonio, kampanio, gal ir mastrichčio amžių 
(aukštų) kreidos, mergelio uolienomis, dažnai su gausiomis titnago konkrecijomis. 
Aukštadvario apylinkėse dėl vėlesnių denudacinių procesų neišliko santonio, kam-
panio ir mastrichčio uolienų (žr. splv. 5 pav.). Kreidos periodui būdingas gausus 
organinis pasaulis. To periodo uolienose randama gausūs pirmuonys – foraminiferai, 
amonitų, belemnitų ir kitų gyvūnų fosilijos.

Kreidos periodo pabaigoje (prieš 65–70 mln. metų) prasidėjusi uolienų 
denudacija didžiojoje Lietuvos dalyje tęsėsi iki pat kvartero periodo pirmųjų 
žemyninių apledėjimų. Dėl to susidarė sudėtingas prekvartero uolienų paviršius, 
išraižytas giliais senųjų upių slėniais (žr. splv. 6 pav.). Šio dabar jau palaidoto 
paviršiaus paaukštėjimuose aptinkami jaunesni viršutinės kreidos sluoksniai, o 
buvusių upių slėniuose atsidengia permo, triaso ir juros periodų sluoksniai (žr. 
splv. 5 pav.). Prekvartero upių slėniuose ir reljefo pažemėjimuose galėjo kauptis ir 
neogeno periodo retai aptinkamos upių, ežerų ar pelkių nuosėdos, bet dėl vėliau 
slinkusių ledynų ardymo mažai kur beišlikusios. Pavyzdžiui, į šiaurės vakarus 
nuo Aukštadvario aptiktas šio periodo smėlio ir aleurito 10 m storio sluoksnis 
(žr. splv. 5 pav.). 

Kvartero storymė
Tai paskutiniojo ir šiuo metu besitęsiančio kvartero geologinio periodo 

nuogulų storymė, kurios didžiausias storis yra aukštumose ir prekvartero paviršiaus 
palaidotuose slėniuose ir, ypač jiems sutampant.7 Didžiausią kvartero nuogulų 
storį (160–170 m) yra užfiksavę gręžiniai prie Čiži¿nų (gręž. Nr. 647) ir Rangavõs 
(gręž. Nr. 46). Aukštadvario šiauriniame pakraštyje (gręž. Nr. 651) nustatytas 130 m 
storis (žr. splv. 3, 4 pav.). Netiesioginiai duomenys rodo, kad šiose apylinkėse 
galimas net 200 m ir šiek tiek didesnis šių nuogulų storis. Gręžinių pjūviai rodo, 
kad dažnai kvartero nuogulų apie pusę storymės sudaro ledynų palikti kompaktiško 
ir riedulingo moreninio priemolio ir priesmėlio sluoksniai. Likusią dalį paprastai 
sudaro ledyno tirpsmo vandenų suklostytas žvyras, žvirgždas, smėlis, aleuritas ir 
molis, labai retai – tarpledynmečių ežeruose suklostytas smulkus smėlis ir aleuri-
tas. Moreninių nuogulų tyrimai leido nustatyti bent šešių apledėjimų paliktus 
sluoksnius, kurie pavadinti apledėjimų vardais: Dzūkíjos, Dainavõs, Žemaitíjos, 
Mìdininkų, Grūdõs ir Bãltijos. Manoma, 
kad du paskutinieji greičiausiai yra vie-
no paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo 
dviejų stadijų sluoksniai.

Skirtingų apledėjimų moreniniai  
sluoksniai skiriasi moreninius priemolius 
ir priesmėlius sudarančia medžiaga.8, 9 
Ledynams, atslinkusiems iš šiaurės, bū - 
dinga dažna rusva spalva, gargždo ir 
riedulių priemaiša iš Súomijos, Súo mių 

7 Šliaupa A. Prekvartero uolienų paviršius, Lietuvos 
Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Baltrūnas, 
Vilnius, 2004, p. 254–258.

8 Baltrūnas V. Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija, 
Vilnius, 1995, 170 p.

9 Битинас А ., Гуобите Р ., Шляупа А ., Салду-
кайтене М ., Вершицкас И ., Кораблева Л . 
Отчет о проведенной групповой геологической 
съемке масштаба 1:50 000 в Юго–Восточной 
Литве (в трех томах). Вевисский объект, 1979–
1983 г. г., Lietuvos geologijos tarnybos fondai, Vilnius, 
1983.
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ir Bòtnijos įlankų dugno kristalinių uo lienų, taip pat devono dolomito ir smil-
tainio (Dzūkijos, Žemaitijos, Medi ninkų, Baltijos) moreniniai sluoksniai. Ledynai, 
kurie į tyrinėtą kraštą atslinko iš šiaurės vakarų, paprastai paliko pilkšvos spalvos 
moreninius priemolius ir priesmėlius su gargždo ir riedulių, sudarytų iš kristalinių 
Baltijos jūros dugno, Vidurio Švedijos, Alandų salų uolienų bei Vakarų Lietuvoje 
paplitusių juros ir kreidos periodų sutrupintų nuogulų. 

Reikia pabrėžti, kad moreninių ir tarpmoreninių sluoksnių išsidėstymas ver-
tikaliame pjūvyje ir paplitimas plote yra labai kaitūs. Gali būti pjūvių, kuriuose 
viršutinėje ar apatinėje kvartero storymės dalyje vyrauja vien tik smėlingos ar tik 
molingos moreninės nuogulos. Moreninių ar tarpmoreninių sluoksnių storis kai 
kuriose vietose gali siekti net 40–50 metrų. Tai susiję su intensyvia ledynų ardomąja 
ir akumuliacine veikla, taip pat su tarpledynmečiais išgraužtais slėniais, kuriuos 
vėliau smėlingomis nuosėdomis pripildė ledynų tirpsmo vandenys.

Didelę praktinę reikšmę turi tarp moreninių sluoksnių ir po jais slūgsantis 
žvyras, žvirgždas ir smėlis, kurie paprastai yra vandeningi. Tokie vandeningi 
tarpmoreniniai sluoksniai yra didelė vertybė, kadangi jų geros kokybės ir sunkiai 
užteršiamas vanduo plačiai naudojamas gyventojų praktiniams poreikiams. Arčiau 
žemės paviršiaus ir paviršiuje paplitusios smėlingos ir žvirgždingos nuogulos dažnai 
naudojamos kaip žaliava statybinėms medžiagoms, keliams tiesti.

Kalbant apie tarpledynmečių nuogulas, reikia vėl prisiminti Aukštadvario 
gręžinį (Nr. 651), kuriame tarp nustatytų Dainavos ir Žemaitijos moreninių 
sluoksnių 81,5–100,0 m gylyje slūgso greičiausiai vadinamasis But¸nų (Vakarų 
Europoje – Holsteino) tarpledynmečio smulkus ir smulkutis karbonatingas smėlis. 
82,0–89,0 m gylyje nustatytos ir apibūdintos gerai išlikusios žiedadulkės ir sporos. 
Palinologės A. Klivečkienės tyrimų duomenimis, šiose ežerinėse nuosėdose gausu 
eglės (iki 27%), pušies (iki 85%), beržo (iki 19%), alksnio (iki 10%), mažai kėnio 
(2%). Šis augalijos spektras būdingas Butėnų tarpledynmečio pradžiai.10 Paskuti -
niojo tarpledynmečio, vadinamo Merkinės vardu, kurio nuosėdos plačiai paplitusios 
Pietų Lietuvoje, tyrinėtose apylinkėse kol kas nesurastos.

Nuosėdinės dangos struktūra
Nuosėdinės dangos susiformavimą Pietryčių ir Pietų Lietuvoje lėmė dviejų 

stambių Žemės gelmių struktūrų – Baltijos sineklizės ir Mozūrijos–Baltarusijos 
anteklizės raida. Tyrinėta teritorija patenka į šių stambių struktūrų kontaktinę zoną, 
todėl nuosėdinės dangos sandara atspindi vienos ar kitos struktūros ankstyvesnį 
ar vėlyvesnį poveikį. Aukštadvario apylinkėse detaliausiai yra ištirti kvartero ir 
kreidos sluoksniai, todėl kalbėti apie visos nuosėdinės dangos struktūrą dar sunku. 
Pagal toliau nuo Aukštadvario išgręžtus gręžinius galima konstatuoti staigų vendo, 
kambro, ordoviko, silūro, permo ir triaso sluoksnių kilimą pietryčių kryptimis, kurią 
lėmė Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės 
kilimas. Kreidos periodo uolienų asla 
(padas) kyla iš pietvakarių į šiaurės ry-
tus, bet taip pat išryškėja ir nedidelės 
deformacijos, atsiradusios dėl nedidelių 
Žemės plutos blokų diferencijuotų ju - 

10 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). Вевисский объект, 1979–1983 г. г. Lietuvos 
geologijos tarnybos fondai, Vilnius, 1983.
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dėjimų paleogeno, neogeno ir kvartero periodais. Pagal apatinės kreidos nuogulų 
padą išsiskiria Aukštadvario struktūrinė „nosis“ ir Nošk¿nų bei Začêpkos įlinkiai 
(žr. splv. 7 pav.), kurių amplitudė neviršija 10–20 metrų. Remiantis kreidos 
sluoksnių lokaliomis struktūromis galima galvoti ir apie senesnių sluoksnių lokalių 
deformacijų buvimą (fleksūrų, lūžių ir kt.). Tai patvirtina ir nustatytas kristalinio 
pamato lūžių neotektoninis aktyvumas. Tokių lūžių tinklą Aukštadvario apylinkėse 
charakterizuoja neotektoniškai aktyvios linijinės zonos, išryškintos struktūriniais-
geomorfologiniais metodais (žr. splv. 7 pav.).

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos
Buvusio Aukštadvario valsčiaus teritorijoje nėra daug šiuo metu eksploatuo-

jamų naudingųjų iškasenų. Tai požeminis vanduo ir smėlio bei žvyro telkiniai. 
Šioje teritorijoje yra priskaičiuojama per 53 eksploatacinius požeminio vandens 
gręžinius, paprastai siurbiančius tarpsluoksninį artezinį geros kokybės vandenį. 
Deja, dalis gręžinių yra neeksploatuojami, užkonservuoti. Įdomu tai, kad dauguma 
šių gręžinių yra pietrytinėje buvusio valsčiaus pusėje, kur daugiau stambesnių 
gyvenviečių ir kelių. Ten, kur didesnis požeminio vandens poreikis, ypač stam-
besnėse gyvenvietėse, yra įrengtos vandenvietės: Aukštådvario ir Čiži¿nų, taip pat 
dabar Õnuškio seniūnijoje esančiose Alìšiškėse, Prîenų rajonui priklausančiame 
Užùguostyje ir Kaišiadoriÿ rajonui – Nemaitonysê. Aukštadvario vandenvietėje 
yra įrengtas požeminio vandens valstybinio monitoringo postas (Nr. 361), kuri-
ame nuo 2001 m. stebima kvartero spūdinio vandens (gręžinys Nr. 8834, gylis 
34–50 m) cheminė sudėtis.11

Kaip matyti iš pateiktos medžiagos, kvartero nuogulų storymės ypatybės 
lėmė palankias sąlygas požeminio vandens ištekliams susidaryti. Tačiau tos pačios 
storymės kai kurios ypatybės kartais ir sukelia netikėtų rūpesčių. Štai Ve»knės 
šaltiniuotos pakrantės. Tai todėl, kad žemose vietose atsiveria didelis vandenin-
gas sluoksnis. Tokiose vietose stengiamasi išvengti didesnių kasybos ar statybos 
darbų. Neatsargus gręžinių gręžimas Verknės pakrantėse, norint gausiai plūstantį 
požeminį vandenį panaudoti buities ir ūkio reikmėms, dažnai baigiasi avarinėmis 
situacijomis. Apie tokias nesėkmes Strėvõs ir Verknės slėniuose neseniai yra rašyta 
žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“12, „Geologijos akiračiai“.13 Pirmajame rašyta, 
kad visai šalia kvartero storymėje esančio palaidoto slėnio 

„... zonduojant inžinerinį statinį (palyginti net labai menko skers-
mens specialiu inžineriniu zondu), buvo sukeltas netikėtas požeminio 
vandens prasiveržimas (apie 60 m3/h debitu) dešiniajame Verknės 
slėnio šlaite, Aukštadvario nuotėkų valymo įrenginių aikštelėje“. 

Ši situacija buvo detaliau aptarta žurnale 
„Geologijos akiračiai“: 

„Netikėtas požeminio vandens prasiveržimas 
įvyko ir pastebėtas buvo ne iškart. Fontana
vimas per atvirą zondo gręžskylę prasidėjo 

11 Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis, http://www.
lgt.lt/zemelapiai/.

12 Satkūnas J., Gedžiūnas P. Žemės gelmių slėniai – 
požeminio vandens talpyklos ir hidrogeologiniai 
spąstai, Mokslas ir gyvenimas, 2009, Nr. 2, p. 4–7.

13 Gedžiūnas P. Hidrogeodinaminių reiškinių ypa-
tumai požeminio vandens ištakos srityse, Geologijos 
akiračiai, 2009, Nr. 3–4, p. 48–60.
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kiek vėliau. Ties šia dėl žmogaus veiklos atsiradusia mažo skers-
mens hidrogeodinamiškai aktyvia „skylute“ pradėjo koncentruotis iš 
gilumos kylantis spūdinis srautas. Dėl požeminio vandens ištakos 
hidrodinaminėje sistemoje sumažėjo hidrostatinis spūdis, prasidėjo 
mechaninė sufozija, – tai pakeitė dengiančios vandensparos savybes, 
t. y. ji prarado atsparumą. Įvykio metu buvo smarkiai išplautas 
nuotėkų valyklos aikštelės šlaitas, buvo pažeistas komunikacinis 
vamzdynas ir šuliniai, o smėlingas gruntas nuplautas į aeracijos 
tvenkinį (sėsdintuvą).“

Netrukus, po mėnesio, panašus reiškinys nutiko už 400 m privačioje valdoje – 
netoli A. Mickevičiaus ir Žvejų gatvių sankryžos. Čia dėl išgręžto gręžinio atsivėrė 
spūdinio vandens dirbtinė versmė su sufozinio smėlio nešmenimis, kurios buvo 
suplautos į Verknės senvagę (žr. splv. 8 pav.). Viena iš šios bėdos pasekmių – labai 
sumažėjęs vandens lygis gretimuose gyventojų šachtiniuose šuliniuose. Naujausi 
įvykiai rodo, kad požeminis srautas nemažėja, vystosi sufozinės įgriuvos, keliančios 
grėsmę pastatams. Tokių požeminio vandens stichinių ištakų analizė specialistams 
leido padaryti išvadą, kad norint išvengti tokių požeminio vandens proveržių, kurie 
sukelia avarinius grunto išplovimus, konstrukcijų pažeidimus, šulinių nusekimą, 
būtina prieš pradedant tokius darbus turėti specialistų – hidrogeologų parengtus 
projektus ar bent išsamias konsultacijas.

Kita eksploatuojamų naudingųjų iškasenų grupė – durpynai, taip pat ke-
liams tiesti ir įvairioms statyboms tinkamas smėlis, žvirgždas ir jų mišinys – 
žvyras. Šiuo metu jų nedideli telkiniai nėra pramoniniu būdu eksploatuojami. 
Buvusio valsčiaus teritorijoje, daugiausiai pietvakariniame ir šiaurės vakariniame 
pakraščiuose, einant iš pietų į šiaurę, naudingųjų iškasenų žemėlapiuose užfiksuoti 
Parankåvo II, Mici¿nų, Gine¤tiškių, Gaiži¿nų, Ustrõnės, Palapíškių, Polimo raisto 
telkiniai.14 

Išvados
1. Aukštadvario apylinkių giluminė geologinė sandara nustatyta gręžimu, 

taip pat gravimetrinės bei magnetometrinės nuotraukos duomenimis. Nustatyta, 
kad kristalinis pamatas didžiąja dalimi sudarytas iš metamorfinių uolienų (pirminių 
nuosėdinių bei vulkaninių) ir yra dengiamas apie 650–750 m storio nuosėdine 
danga. Pastarojoje nustatyti vendo, kambro, ordoviko, silūro, permo, triaso, juros, 
kreidos, neogeno ir kvartero perioduose suklostyti sluoksniai. 

2. Nuosėdinės dangos susiformavimą lėmė stambių Žemės plutos struktūrų – 
Baltijos sineklizės ir Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės raida. Kadangi Aukštadvario 
apylinkėse detaliausiai yra ištirti kvartero ir kreidos sistemų sluoksniai, tai pagal 
apatinės kreidos sluoksnių padą išryškintos nedidelės tektoninės deformacijos, at-
siradusios dėl Žemės plutos blokų diferencijuotų judėjimų paleogeno, neogeno ir 
kvartero perioduose. 

3. Nedideli Žemės plutos blokų 
judėjimai vis tik turėjo didelės įtakos 
jau palaidotų ir šiuo metu esančių upių 

14 Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis, http://www.
lgt.lt/zemelapiai/.
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slėnių atsiradimui, taip pat buvusių ledynų atsitraukimui, kuris didele dalimi lėmė 
Aukštadvario apylinkių paviršiaus geo morfologines ypatybes. Kvartero tarpmoreniniai 
smėlio, žvirgždo ir žvyro sluoksniai yra vandeningi, perspektyvūs geros kokybės 
požeminio vandens gavybai, o arčiau paviršiaus esantys – ir vietiniams statybinių 
medžiagų poreikiams.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Aukštadvaris“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Ona Gaidamavičiūtė).

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

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto 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. Kristalinio pamato geologinė schema.  
Sutartiniai ženklai: Suprakrustalinės uolienos:  
1 – biotitiniaikvarciniaiplagioklaziniai gneisai –  
pirminiai psamitai, 2 – amfibolitai – pirminiai  
bazaltai ir diabazai. Migmatitai: 3 – granulitinės  
facijos su metapelitų paleosoma, su bazinių granulių  
ir metapsamitų paleosoma, taip pat amfibolitinės  
facijos su amfibolito ir metapsamito paleosoma;  
Plutoninės uolienos: 4 – gabroidai, 5 – dioritoidai 
granodioritai. 6 – Žemės plutos tektoninis lūžis.  
Pagal G. Motuzą, 2004

2 pav. Nuosėdinės dangos formavimosi paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje.  
NPv – vendas; Є1bl, Є1–3 – kambro Baltijos laikmetis, ankstyvasis–vėlyvasis kambras; 
O – ordovikas; S1, S2 – ankstyvasis ir vėlyvasis silūras; D1, D2-3 – ankstyvasis 
ir vidurinysis–vėlyvasis devonas; C1 – ankstyvasis karbonas; P1, P2 – ankstyvasis 
ir vėlyvasis permas; T1 – ankstyvasis triasas; J1, J2-3 – ankstyvoji ir vidurinioji–vėlyvoji 
jura; K1, K2 – ankstyvoji ir vėlyvoji kreida; Pg1, Pg2 – ankstyvasis ir vidurinysis 
paleogenas; N – neogenas, Q – kvarteras – apledėjimų laikmetis. Sudarė B. Karmaza
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3 pav. Geologinis pjūvis A–B. Sutartiniai ženklai:  
1 – prekvartero sluoksniai: O – ordoviko periodo; S – silūro periodo; 
P2nk – viršutinio permo Naujosios Akmenės svitos; P2pr – viršutinio 
permo Prėgliaus svitos; T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos 
svitos; J3ox – viršutinės juros oksfordžio aukšto; K1 – apatinės kreidos; 
K2cm, K2t, K2cn, K2st – viršutinės kreidos cenomanio, turonio, konja-
kio ir santonio aukštų; N – neogeno periodo. 2 – kvartero moreninis 
priemolis ir priesmėlis: Q2dz – Dzūkijos posvitės; Q2dn – Dainavos 
posvitės; Q2žm – Žemaitijos posvitės; Q2Md – Medininkų posvitės; 
Q3gr – Grūdos posvitės; Q3gr(ž) – Grūdos posvitės Žiogelių sluoksniai; 
Q3bl – Baltijos posvitės. 3 – kvartero tarpmoreninės nuogulos (žvyras, 
smėlis, aleuritas, molis). 4 – gręžinys ir jo numeris. 5 – gręžinys  
šalia geologinio pjūvio. Sudarė A. Šliaupa, V. Baltrūnas, B. Karmaza



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. AUKŠTADVARIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
notaro 2013 05 28, internete nuolat skelbiamas nuo 2013 06 03.

4 pav. Geologinis pjūvis C–D.  
Sutartiniai ženklai prie 3 pav.  
Sudarė A. Šliaupa, V. Baltrūnas,  
B. Karmaza
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5 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus geologinis žemėlapis.  
Sutartiniai ženklai: prekvartero sluoksniai:  
1 – N – neogeno periodo;  
2 – K2st – viršutinės kreidos santonio aukšto; 
3 – K2cn – viršutinės kreidos konjakio aukšto; 
4 – K2t – viršutinės kreidos turonio aukšto; 
5 – K2cm – viršutinės kreidos cenomanio aukšto; 
6 – K1 – apatinės kreidos; 
7 – J3ox – viršutinės juros oksfordžio aukšto; 
8 – T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos; 
9 – P2pr – viršutinio permo Prėgliaus svitos; 
10 – gręžinys ir jo numeris;  
11 – geologinio pjūvio linija. Sudarė A. Šliaupa
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6 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus reljefo 
schema. Sutartiniai ženklai: 1 – geologinio 
kartografavimo gręžinys ir jo numeris;  
2 – vyraujantis prekvartero paviršiaus  
absoliutus aukštis; 3 – paleoįrėžio dugno  
absoliutus aukštis; 4 – prekvartero uolienų 
paviršiaus paleoįrėžis. Pagal A. Šliaupą, 2004

7 pav. Apatinės kreidos pado struktūrinė 
schema. Sutartiniai ženklai: 1 – apatinės  
kreidos nuogulų izohipsė (m);  
2 – neotektonikai aktyvi linijinė zona;  
3 – geologinio kartografavimo gręžinio vieta. 
Sudarė A. Šliaupa



14

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. AUKŠTADVARIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
notaro 2013 05 28, internete nuolat skelbiamas nuo 2013 06 03.

8 pav. Aukštadvaryje dėl išgręžto gręžinio 
Verknės slėnyje atsivėrė spūdinio vandens 
dirbtinė versmė su sufozinio smėlio nešmenimis


