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Daujėnų krašto geologinė sandara,  
reljefas ir paleogeografinė raida
Julius Vainorius
Šiaulių „Aušros“ muziejus

Įvadas. Mes gyvenam kojomis „įsirėmę“ į Žemę – čia vaikštome, dirbame, 
kuriame, auginame vaikus, senstame… Mus nuo mažumės supa ne tik natūrali 
ar žmogaus sukurta aplinka (lygumos, kalvos, medžiai, žolė, vanduo, gyvūnija, 
pastatai, keliai), bet ir tai, ką mes ne visada pastebime – tamsios ir paslaptingos 
žemės gelmės, požemiais besifiltruojantis vanduo – ta visa didžiulė, sluoksniuota 
nuogulų storymė, susiformavusi per šimtus milijonų metų, kintanti tiek horizontalia, 
tiek ir vertikalia kryptimi. Geologinė sąranga atskiruose regionuose skiriasi savo 
gilumine sandara, medžiagine sudėtimi, raidos istorija, geofiziniais laukais. Visa tai 
daro tiesioginę įtaką ne tik gamtinei aplinkai, bet ir žmogui, jo mąstysenai, išvaiz-
dai, charakteriui. Priklausomai nuo gamtinės aplinkos, matyt, išsiskyrė ir atskiri 
etnografiniai mūsų šalies regionai su savo charakteringais bruožais, tarmėmis (o 
ką jau kalbėti apie tolimesnių kraštų gyventojus). Gal todėl visada traukia grįžti 
namo, ten, kur gimei ir užaugai, kur jautiesi saugus ir toks savas.

Šiaurės Lietuvos žemės gelmių sąranga išsiskiria iš kitų regionų visų pirma 
karstiniais reiškiniais, suformavusiais ir šio krašto reljefo pobūdį, krašte slinkusių 
ledynų egzaracine (ardomąja) veikla, plonu ledlaikiais susiformavusių nuogulų sluoks-
niu, dengiančiu pagrindines karstėjančias uolienas. Reljefas yra palyginti „jaunas“ 
(jaunesnis yra tik Žiemgalos lygumoje), galima sakyti, šviežias visos Lietuvos teritorijos 
atžvilgiu, nes šį kraštą vėliausiai paliko betirpstantis paskutinio ledlaikio ledynas. 

Daujėnų krašto geologinės sąrangos tyrinėjimas įdomus. Reikia pastebėti, kad 
tyrimus kiek apsunkina labai mažas nuogulų atodangumas (gilesnių sluoksnių at-
sidengimas žemės paviršiuje). Natūralių atodangų, randamų upių slėniuose, kalvų 
šlaituose, pakriaušėse, beveik visai nėra arba jos labai žemos ir mažai informatyvios. 
Dirbtinės eksploatuojamų karjerų šlaitų atodangos, kur galima tyrinėti viršutinius 
nuogulų sluoksnius iki 8–10 ir daugiau metrų gylio, taip pat negausios. Gilesnių 
sluoksnių geologinė informacija pasiekiama tik gręžiniais, išgręžtais įvairiems tikslams: 
geriamojo vandens tiekimui, geologinio kartografavimo reikalams ir kt. Daugiausia 
informacijos suteikia gilūs kartografavimo gręžiniai, kertantys visą nuosėdinę storymę 
ir įsigilinantys į kristalinį pamatą. Tokių gręžinių Daujėnų krašto plote nepasitaikė. 
Nemažai informacijos apie gilesnius sluoksnius suteikia geofiziniai duomenys, pir-
miausia elektrinės tomografijos tyrimai. Tokių tyrimų Šiaurės Lietuvos karstiniame 
regione pastaraisiais metais atlikta gana nemažai. Sukaupta informacija leidžia gana 
detaliai atskleisti žemės gelmių sanda-
rą, suteikia galimybes paleogeografinei 
teritorijos raidos interpretacijai. 

Straipsnio tikslas – išryškinti Dau-
jėnų krašto geologinę sandarą, apibūdin-
ti reljefo ypatumus, išaiškinti rajono pa - 
leogeografinę raidą, akcentuoti kraštui bū - 
dingas geologines vertybes. 
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Siekiant numatyto tikslo sprendžiami uždaviniai: 1) apžvelgti Daujėnų krašto 
geologinių tyrimų istoriją Šiaurės Lietuvos tyrimų kontekste, 2) išanalizuoti krašto 
geologinį pjūvį pagal gręžinių ir lauko tyrimų duomenis, 3) atlikti morenų gargždo 
ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio kampų matavimus, 4) apžvelgti krašto naudingąsias 
iškasenas, 5) aprašyti geologinius objektus, vertingus pažinimo bei mokslo požiūriu.

Tyrinėjimų apžvalga. Geologiniai krašto tyrimai neatsiejami nuo visos Lie-
tuvos tyrimų, nors turi ir savitų bruožų. Karstiniai reiškiniai arba smegduobių 
formavimasis žemės paviršiuje yra Šiaurės Lietuvos išskirtinumas iš kitų šalies 
regionų. Tas išskirtinumas sąlygojo gal kiek didesnį tyrėjų dėmesį šiam kraštui ne 
tik geologiniu-geomorfologiniu, bet ir ekogeologiniu, hidrogeologiniu, inžineriniu 
geologiniu požiūriu, tiriant karstinių procesų intensyvumą, dinamiką, rengiant 
gamtosauginius projektus, sprendžiant teritorijos urbanizacijos klausimus.

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas tiriamas jau gana daug metų. Karstėjančios 
uolienos tyrinėtos stratigrafijos, tektonikos, paleogeografijos, litologijos, hidrogeolo-
gijos, inžinerinės geologijos ir kitais aspektais. Nemažai darbų yra pateikę C. Gre-
wingkas, T. Grotthussas, J. Dalinkevičius, M. Kaveckis, M. Gomolickis, V. Pranaitis, 
V. Narbutas, A. Linčius, E. Vodzinskas, V. Gudelis, A. Gaigalas, V. Baltrūnas, 
B. Karmaza, V. Marcinkevičius, B. Paukštys, J. Taminskas ir daugelis kitų. 

Vidurio Lietuvos moreninės lygumos giluminė sandara ir reljefo formavi-
mosi ypatybės plačiai aprašomos monografijoje „Строение и морфогенез Средне-
Литовской моренной равнины“ (liet. „Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara 
ir morfogenezė“), parašytoje autorių kolektyvo, redaguotoje V. Gudelio ir A. Gaigalo 
ir išleistoje 1971 m. Monografijoje pabrėžiama pokvarterinio paviršiaus įtaka lygu-
minio reljefo formavimuisi, aprašomos pagrindinių morenų struktūros, tekstūros ir 
genetinės atmainos. Plačiai nušviečiama akvaglacialinių nuogulų reikšmė, reljefo 
formos, upių tinklo susidarymas bei visos moreninės lygumos formavimosi raida1. 

1972–1973 m. Daujėnų apylinkėse buvo vykdomi žvalgybiniai darbai gipso 
paieškai. Visame plote buvo pragręžta per 20 gręžinių, kirtusių kvartero nuogulų 
storymę ir įsigilinusių į pagrindinių uolienų sluoksnius (viršutinis devonas Ku-
piškio svita). Tyrimų duomenų pagrindu buvo sudarytas prekvartero geologinis 
žemėlapis M 1:50 000.

Aerofotogeologinis Vidurio Lietuvos kartografavimas M 1:50 000 buvo vyk-
domas 1978–1981 metais. Remiantis gautais duomenimis buvo sudaryti aerofotoge-
omorfologiniai ir aerofotogeologiniai žemėlapiai M 1:50 000 bei Vidurio Lietuvos 
tektoninė schema M 1:50 000.

1979–1982 m. Šiaurės Lietuvoje bu - 
vo atliekama hidrogeologinė ir inžineri - 
nė geologinė nuotrauka melioracijos tiks - 
lams M 1:50 000. Kartografavimo darbuo - 
se teko dalyvauti ir šio straipsnio autoriui  
dar būnant IV kurso studentu. Nuotrau-
kos plotas apėmė ir Daujėnų apylinkes.2

Didelę mokslinę ir praktinę reikš-
mę įgauna glacigeninių nuogulų sta-
tistiniai tyrimo metodai, kurie leidžia 

1 Строение и морфогенез Средне-Литовской моренной 
равнины, pед. В. Гуделис и А. Гайгалас, Вильнюс, 
1971, 192 c.

2 Отчёт о проведенной гидрогеологической и ин -
женерно-геологической съемки для целей мелио-
рации м-ба 1:50 000 в Пасвальском, Паневежском 
и Биржайском районах Литовской ССР, на терри-
тории листов N-35-I-A-б, г; N-35-I-Б-в, г; N-35-I-Г-a, 
б, в, г; N-35-II-A-a, в; N-35-II-В-a, в. Геологосъемочная 
партия № 2, Пинявский объект 1980–1983 г. г. Виль-
нюс, 1983 (Lietuvos geologijos tarnybos Geologinis 
fondas).
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palyginti pleistoceno pjūvius skirtinguose plotuose, tuos pjūvius skaidyti ir gretinti, 
detalizuoti pleistoceno storymės sandaros ir formavimosi dėsningumus.3, 4, 5, 6

Nuogulų sedimentacijos sąlygos ir aplinka, įtakojusi vienokią ar kitokią 
nuogulų tekstūrą, yra ypač svarbūs veiksniai, atliekant paleogeografines interpreta-
cijas. Pastaraisiais metais atlikta daug naujų nuogulų litologinių tyrimų, duomenis 
apdorojant statistiškai. Gauti nauji nuotrupinės medžiagos sudėties ir struktūros 
ypatybių duomenys atspindi ledyninių nuogulų medžiagos diferenciacijos mastą 
ir sedimentacijos sąlygas.7, 8 

Karstėjančių uolienų petrografinės sudėties ir sluoksnių storių tyrimai buvo 
atlikti 1997–2003 m. vykdant projektą „Lietuvos karsto ir nuošliaužų informacinės 
duomenų bazės sukūrimas“. Pirmą kartą Lietuvoje sukurtas skaitmeninis karstėjančių 
uolienų storio ir petrografinės sudėties žemėlapis pagal naują metodiką ir naudojant 
Vertical Mapper programinę įrangą.9

Šiaurės Lietuvoje paplitusius įdo mios reljefo formos – drumlinų (drumli-
noidų) pavidalo ištęstų volų laukai ir juos skiriantys neretai uždurpėję pažemė jimai 
(fliutingai). Drumlinų ilgosios ašys nu-
tįsusios iš šiaurės į pietus, paskutinio jo 
ledyno slinkimo kryptimi. Ryškiausi 
drumlinoidų laukai kartografuojami 
Va balninko apylinkėse, į rytus ir šiaurės 
rytus nuo buvusio Daujėnų valsčiaus. 
Guo d žių durpynas rytiniame vals čiaus 
pakraštyje Biržų rajone užima vieną 
tokių tarpgūbrinių pažemėjimų.10, 11

Paskutiniojo ledyno suformuotos 
reljefo formos ir jų medžiaginė sudėtis 
neatsiejama nuo ledyno dinamikos ir era-
tinių riedulių, atneštų iš Fenoskandijos 
apledėjimo centrų, išbarstymo. Uolienų 
petrografinės sudėties analizė suteikia 
galimybę išanalizuoti ledyno slinkimo 
kryptis ir pamatinių uolienų vietas, iš 
kur Fenoskandijos ledynas tas uolienas 
atplėšė ir atnešė į Lietuvos teritoriją.12, 13

Naujausi geomorfologų darbai 
ypač vertingi tyrinėjimų nuoseklumu, 
faktinės medžiagos gausa, naujausių 
kompiuterinių programų pritaikymu 
duomenų vaizdavimui ir interpretaci-
jai. R. Guobytė, remdamasi aerofoto-
nuotraukų stereoskopiniu dešifravimu, 
atskleidė Lietuvos paviršiaus deglaciaci-
jos eigą, sudarė skaitmeninius kvartero 
nuogulų ir geomorfologinį žemėlapius 
M 1:200 000.14, 15

3 Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D. Pleis to -
ceno nuogulų sandaros ir formavimosi ypatybės Šiau - 
rės Lietuvoje, Geologija, 2005, Vilnius, kn. 52, p. 22–33.

4 Baltrūnas V. Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija, 
Vilnius, 1995, p. 180.

5 Baltrūnas V. Gamta kaip kultūros šaltinis, Vilnius, 
2003, p. 143.

6 Baltrūnas V., Pukelytė V. Pleistoceno morenų 
granuliometrinės sudėties santykinės entropijos 
kaitos ypatumai Pietų Lietuvoje, Geologija, Vilnius, 
2003, kn. 42, p. 45–50.

7 Šinkūnas P., Jurgait is A. Glacigeninės sedi-
mentacijos tyrimų litogenetiniai aspektai, Geologija, 
Vilnius, 1998, kn. 23, p. 99–105.

8 Š inkūnas P., Jurgai t is A. Ledyninių nuogulų 
litologija ir sedimentacija, Vilnius, 1998, p. 71.

9 Račkauskas V., Bucevičiūtė S., Marcinkevi-
čius V., Dėnas Ž. Lietuvos karsto ir nuošliaužų 
informacinės duomenų bazės sukūrimas. Šiaurės 
Lietuvos karstinio rajono karstėjančių uolienų dangos 
storio ir litologinės sudėties žemėlapis M 1:50 000. 
Aiškinamasis raštas ir tekstiniai priedai. Vilnius, 
2003, Lietuvos geologijos tarnyba. Rankraštis sau-
gomas LGT GF, fondinis Nr. 6615.

10 Vaitonis V. Lietuvos glacigeninio reljefo morfostruk-
tūrinė analizė, Vilnius, 2000, p. 54.

11 Г а й г a л a с  A ., М a р ц и н к я в и ч ю с  В . Слоистое 
стро ение и генезис форм ложбинно-грядового 
рельефа на севере Литвы, Geologija, Vilnius, 1982, 
kn. 3, p. 69–79.

12 Gaigalas A. Akmeninių kirvukų ir kitų akmeninių 
įrankių petrografinė sudėtis ir medžiagos šaltiniai, 
Geologija, Vilnius, 2001, kn. 36, p. 15–29.

13 Karukäpp R. Late-Glacial ice streams of the sout-
heastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and 
the asymmetry of its landforms, Baltica, Vilnius, 
2004, kn. 17 (1), p. 41–48.

14 Guobytė R. Naujas 1:200 000 mastelio Lietuvos 
geomorfologinis žemėlapis. Lietuvos geologijos tar-
nybos 2000 metų veiklos rezultatai: Metinė ataskaita, 
Vilnius, 2001, p. 21–23.

15 Guobytė R. Lietuvos paviršiaus geologijos ir 
geomorfologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga, 
Geologijos ir geografijos in-to fondai, Vilnius, 2002.
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Tyrimo metodika. Tyrimų metodiką galima suskirstyti į kelis svarbesnius 
etapus. Visų pirma tai literatūrinės medžiagos analizė. Išstudijuota gana gausi 
spausdinta literatūrinė medžiaga: moksliniai straipsniai, nagrinėjantys Pabaltijo, 
Lietuvos ir ypač Šiaurės Lietuvos regiono geologinę aplinką, Lietuvos geologijos 
tarnybos geologiniame fonde saugomos geologinės ataskaitos, gręžinių medžiaga. 
Išanalizuota ir remtasi hidrogeologinių gręžinių medžiaga, saugoma UAB „Šiaulių 
hidrogeologija“ archyve bei Pasvalio rajono savivaldybėje sukaupta medžiaga.

Nuogulų tekstūros buvo analizuojamos ir aprašomos atodangose Daujėnų 
smėlio-žvyro karjere, Smilgių kaime, Orijos upės atodangoje. Svarbiausi nuogulų 
tekstūriniai požymiai – sluoksnelių storis, polinkio kampas ir kryptis. 

Gargždo ilgųjų ašių matavimai. Tyrimai atlikti Daujėnų gūbrį dengiančioje 
morenoje ir žvirgždo nuogulose (eksploatuojamame Daujėnų smėlio-žvyro karje-
re) bei morenoje Orijos upės atodangoje (dešiniajame šlaite ties Smilgių kaimu) 
taikant A. Gaigalo metodiką.16 Pamatuota 100 vnt. stambesnių (¨ 5–30 mm) pa-
ilgų uolienų nuotrupų orientacija pasaulio dalių atžvilgiu ir jų polinkio kampas. 
Matuotos tik tos uolienų nuotrupos, kurios turi gerai išreikštą ilgąją ašį (trumpo-
sios ir ilgosios ašių santykis 1:2). Matuota apribotame apie 50 × 50 cm plote ir 
10–20 cm vertikaliame intervale. Gargždo ilgųjų ašių orientacijos azimutai matuoti 
kas 5°, o polinkis nustatytas vieno laipsnio tikslumu. Matuota geologiniu kompasu.

Gargždo ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio matavimo gylis: 
Daujėnų smėlio-žvyro karjeras – 3,20 m, 5,50 m, 9,60 m, 10,70 m (nuo 

karjero sienelės viršaus);
Orijos upės atodanga (Smilgių k.) – 0,50 m (nuo upės vandens lygio).
Sudarytos gargždo ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio taškinės diagramos 

atspindi ledyno lokalines slinkimo kryptis ir glaciodinamiką. Nuotrupinių nuogulų 
gargždo ilgųjų ašių matavimai žvirgždingose nuogulose rodo akvaglacialinio srauto 
pobūdį, energiją ir kryptį.

Petrografinė analizė. Petrografinei analizei lauko sąlygomis surinkta po 300 vnt. 
(¨ 5–30 mm) smulkaus gargždo ir stambaus žvirgždo nuogulų mėginių, gargždo 
ilgųjų ašių orientacijos matavimo taškuose. Surinkti pavyzdžiai buvo suskirstyti 
į šešias petrografines genetines nuotrupų grupes: 1) kristalinės uolienos (ledyno 
atneštos iš Fenoskandijos prekambro kristalinio skydo magminės ir metamorfinės 
uolienos), 2) smiltainiai ir aleurolitai (fanerozojaus nuosėdinių uolienų nuotrupos, 
užgriebtos pakeliui, ledynui slenkant Baltijos jūros depresija, šiauresne Lietuvai 
Pabaltijo teritorija), 3) devono sistemos dolomitai (ledyno užgriebti iš devono 
sluoksnių Baltijos jūros dugne, Latvijoje ir Šiaurės Lietuvoje), 4) paleozojaus ir 
mezozojaus klintys (daugiausiai Baltijos jūros dugne slūgsančių permo klinčių 
nuotrupos), 5) mezozojaus mergeliai, 6) kitos uolienos (neatpažintos, silicifikuotos ir 
kt. uolienos). Pagal gautus duomenis sudarytos integralinės diagramos, leidžiančios 
nustatyti ledyno slinkimo kelią ir pakeliui užgriebtas uolienas. 

Gręžinių analizė. Nagrinėjant Daujėnų krašto gilesnių sluoksnių geologinę 
sandarą, išanalizuota gręžinių, išgręžtų tiriamame plote įvairiems tikslams, me-
džiaga. Geologinio pjūvio koreliacijai 
pasirinkti gilesni kartografuojamieji 
gręžiniai su pilnu kerno aprašymu. 

16 Гайгалас А. И. Гляциоседиментационные циклы 
плейстоцена Литвы, Вильнюс, 1979, 98 с.
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Sudarytas kraštui būdingas geologinis pjūvis Girsūdai–Smilgiai–Daujėnai–Barklai-
niai–Porijai.

Taip pat sukaupta istorinė medžiaga, pasakojimai apie Daujėnų krašto geo-
loginius paminklus, kraštui svarbius įvykius, susijusius su geologiniais reiškiniais.

Daujėnų krašto žemės gelmės. Daujėnų krašto žemės paviršiaus pobūdis 
yra nulemtas ilgo raidos laikotarpio, trukusio daugiau nei keturis milijardus 
metų, nuo žemės plutos stabilizavimosi iki ledynų, slinkusių per paskutiniuosius 
730 tūkst. metų ir poledyninių procesų veiklos. Paviršių nuolat veikė ir tebeveikia 
tiek vidinės žemės jėgos (vadinamos endogeninėmis), tiek paviršinės (egzogeninės), 
priklausančios nuo saulės, vėjo, vandens, o paskutiniaisiais šimtmečiais ir nuo 
žmogaus veiklos. Žemės gelmių praeitis užfiksuota sluoksniuose, kurie atsidengia 
atodangose, arba yra „perskaitoma“ iš gręžinių kerno. 

Geologinių procesų taip nulemta, kad mūsų krašto žemės gelmių struktūra 
yra trinarė: kristalinis pamatas, pagrindinių sluoksnių nuosėdinė storymė ir kvar-
tero laikotarpio nuogulos. Apačioje slūgsantis kristalinis pamatas, sudarytas iš 
magminių ir metamorfinių uolienų, panašiai tokių, kurių aptrintas ir apzulintas 
atplaišas – riedulius randame mūsų laukuose. Laukuose randami rieduliai yra 
ne vietinė medžiaga, o ledynų atnešta iš Suomijos, Švedijos ar Karelijos kalnynų. 
Kristalinio pamato paviršius nėra lygus ir sudarytas iš magminių ir metamorfinių 
(pakeistos uolienos veikiant dideliam karščiui ir slėgiui) uolienų, suskaidytų įvairaus 
dydžio blokais, atskirtų vienas nuo kito tektoniniais lūžiais ir lūžių sistemomis, 
išvagotas įvairaus dydžio slėniais, daubomis. Daujėnų krašto gelmėse kristalinis 
pamatas slūgso apie 950–1 050 m gylyje arba 1 000–1 100 m žemiau jūros lygio. 
Jis pasiekiamas tik gręžiniais.

Pagrindinių sluoksnių nuosėdinę storymę sudaro nuogulų sluoksniai, susidarę 
senosiose jūrose per daugiau kaip 600 milijonų metų. Tai įvairūs smiltainių, molių, 
dolomitų, klinčių, mergelių, gipsų sluoksniai, nusėdę jūros dugne arba išsikristali-
zavę karšto klimato sąlygomis sekliose jūrose. Visos storymės storis Daujėnų žemės 
gelmėse yra apie 1 km. Pagrindinių sluoksnių storymės, arba vadinamos prekvartero 
sluoksnių paviršius, Daujėnų krašte slūgso 15–20 m gylyje, yra nelygus, suskaidy-
tas paleoįrėžių, slėnių, kuriuos išgraužė prekvarterinės upės ar išgremžė užslinkę 
ledynai. Arčiausiai žemės paviršiaus (iki 5 m ir mažiau) prekvarteriniai sluoksniai 
kartografuojami reljefo pažemėjimuose, ypač upių slėniuose, kuriuose dažniausiai 
pasireiškia karstiniai procesai (smegduobių atsiradimas). Prekvarterinio paviršiaus 
nelygumai turėjo didžiausią įtaką slenkančių ledynų dinamikai, nuo kurios didžia 
dalimi priklausė dabartinio paviršiaus formavimasis. Daujėnų plote išskiriamas ryš-
kus pokvarterinio paviršiaus pakilimas – tai uždara Daujėnų brachiantiklina. Nuo 
jos Pasvalio kryptimi iki Žadeikių nusitęsia gūbrys, vadinamas struktūrine nosimi. 
Į pietus nuo Daujėnų yra ryški brachisinklininio tipo struktūra – pažemėjimas.17

Daujėnų krašte po kvartero nuogulomis atsidengia viršutinio devono Tatulos 
svitos sluoksniai, susidarę maždaug prieš 300 milijonų metų. Tatulos svita dar yra 
skirstoma į smulkesnius stratigrafinius 
vienetus – sluoksnius. Girsūdų, Smilgių, 
Daujėnų prekvarterinį paviršių sudaro 
Nemunėlio sluoksniai, ryčiau Daujėnų 

17 Narbutas V., Linčius A., Marcinkevičius V. 
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos 
Šiaurės Lietuvoje, Vilnius, 2001, p. 38–40.
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kartografuojami Tatulos svitos Kirdonių sluoksniai, o Porijų kaimo pokvarterinį 
paviršių sudaro Tatulos svitos Pasvalio sluoksniai. Petrografiniu požiūriu visą 
storymę sudaro persisluoksniuojantys dolomitai, mergeliai, domeritai ir karstėjantys 
gipsai. Į pietus ir rytus nuo Daujėnų miestelio paplitusi priešledynmečio ir senojo 
ledynmečio karsto zona (1 pav.). Daujėnai į šią paleokarsto zoną nepatenka.18

Jauniausios rajono nuogulos, išeinančios į žemės paviršių, yra kvartero 
laikotarpio – ledlaikių dariniai. Jomis išklotas visas paviršius, ant jų stovi namai, 
nutiesti keliai, auga miškai, žaliuoja pievos. Ant prekvarterinio paviršiaus ledynų 
nuguldytos priemolio, priesmėlio nuo-
gulos su žvirgždu, gargždu ir rieduliais 
(vadinamos morenomis) ir ledynų tirps-
mo vandens suplauti smėlio, žvirgždo 

18 Narbutas V., Linčius A., Marcinkevičius V. 
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos 
Šiaurės Lietuvoje, Vilnius, 2001, p. 31.

1 pav. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono prekvartero geologinis žemėlapis ir zonavimo schema: 
1 – famenio aukštas; 2 – franio aukšto Pakruojo svita; 3 – Stipinų svita; 4 – Pamūšio svita; 
5 – Įstro svita; Tatulos svitos: 6 – Nemunėlio sluoksniai, 7 – Kirdonių sluoksniai, 8 – Pasvalio 
sluoksniai; 9 – Kupiškio, Suosos, Jaros svitos; 10 – svitų sluoksnių ir zonų ribos; 11 – aktyvaus  
karsto zona; 12 – aktyvaus požeminio karsto zona; 13 – senojo ledynmetinio ir priešledynmetinio 
karsto zona; 14 – apatinio franiokarbonatinio karsto zona; 15 – devono – viršutinio franio  
ir famenio – uolienų negilaus slūgsojimo sritis, karbonatinio karsto zona. V. Narbutas,  
V. Marcinkevičius, E. Vodzinskas, 1978–1990
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sluoksniai (fliuvioglacialiniai dariniai) bei prieledyniniuose vandens baseinuose 
susiklostę smulkūs, smulkučiai, aleuritingi smėliai, aleuritai, moliai (limnoglaci-
aliniai dariniai) sudaro visą kvartero storymę. Sutirpus ledynui prieš 13 tūkst. 
metų ir prasidėjus vėlyvojo ledynmečio, o prieš 10 tūkst. metų poledynmetiniam 
laikotarpiui (holocenui), paviršių stipriai paveikė saulė, vėjas, vanduo, augalinė 
danga ir galiausiai žmogaus veikla. 

Per paskutiniuosius 730 tūkst. metų dabartinę Lietuvos teritoriją aplankė ne 
vienas ledynas. Priskaičiuojama iki 6–7 ledynmečių nuogulų sluoksnių. Ledynai 
slinko iš Skandinavijos apledėjimo centrų, pakeliui nuo pagrindo atplėšdami, neš-
dami ir trupindami užgriebtas uolienas. Ledynams tirpstant, susiklojo morenos. 
Morena – ledyninės kilmės uolienų mišinys. Tarp ledynmečių buvę šilti laiko-
tarpiai – tarpledynmečiai taip pat paliko savo pėdsakus. Tai dažniausiai upių 
terasų ar vaginis (aliuvinis) smėlis, ežeruose nusėdęs smėlis, aleuritas, mergelis, 
sapropelis, o pelkėse susidariusios durpės. Tokiose nuogulose neretai randamos 
augalų bei gyvūnų liekanos ar jų veiklos pėdsakai. Šiaurės Lietuvoje tarpledyn-
metinių nuogulų pjūvių labai reta, o Daujėnų krašte jų kol kas dar nesurasta.

Kvartero nuogulų storis Lietuvoje nevienodas. Iki 100–150 m nuogulų le-
dynas suklojo pietinėje Lietuvoje, kalvotuose Žemaitijos rajonuose, prekvarterinio 
paviršiaus pažemėjimuose ir paleoįrėžiuose. Kai kur nuogulų storis padidėja net 
iki 300 m ir daugiau. Vidutinis storis siekia 90 m. Tiek nuogulų susikaupė ledy-
nų akumuliacijos srityse. Ledyno tranzito zonoje, kur nuotrupinė medžiaga buvo 
pernešama, storis neviršija keliasdešimties metrų. Daujėnų kraštas ir visa Šiaurės 
Lietuva patenka į vadinamąją ledynų egzaracijos zoną, kur paviršius daugiau 
buvo gremžiamas, ardomas, o nuardyta medžiaga nunešta tolyn pietų krypti-
mi. Todėl kvartero nuogulų storis šiame krašte tesiekia tik 15–20 m, o kai kur 
nėra net tiek. Be to, čia kartografuojame tiktai paskutiniojo, vadinamo Nemuno 
ledyno antslinkio nuogulas. Maksimalus Nemuno ledyno išplitimas buvo prieš 
25–20 tūkst. metų. Po to prasidėjo degradavimas (tirpimas), tiesa, su trumpais 
ledyno suaktyvėjimo ir pasistūmėjimo į priekį laikotarpiais. Prieš 13 tūkst. metų 
ledynai galutinai pasitraukė iš Lietuvos. 

Glacigeninės nuogulos. Daujėnų krašto paviršių didžia dalimi dengia paskutinio 
apledėjimo moreninis priemolis ir priesmėlis, slūgsantis ant nelygaus prekvarteri-
nio paviršiaus. Pagal gręžinių duomenis kvartero nuogulų storis kinta nuo 6,5 m 
(Smilgių k.) iki 25,0 m (Daujėnų mstl.). Vakarinėje aprašomo ploto dalyje, Girsūdų 
kaime, moreninis priemolis ir priesmėlis slūgso po 3–4 m limnoglacialinio molio 
ir aleurito storyme (2 pav.).

Pagal morenų gargždo ir žvirgždo petrografinę sudėtį paimtuose mėginiuose 
vyrauja vietinės ir tranzitinės karbonatinės sudėties nuotrupos, matyt, užgriebtos 
ledynui slenkant Baltijos jūros depresija ir Latvijos bei Šiaurės Lietuvos teritorija. 
Tai paleozojaus ir mezozojaus klintys (32–36%) bei devono sistemos dolomitai 
(25–28%), slūgsantys po nestora kvartero danga (3 pav.). Vietinės medžiagos do-
minuojantis kiekis būdingas fazinei recesinei morenai (Daujėnų apylinkės patenka 
į Vidurio Lietuvos fazės zoną). Ši medžiaga buvo ardoma (egzaruojama) čia 
pat vietoje ir čia pat suklostoma ledynui sutirpus. Tik apie 15–18% nuotrupinės 
medžiagos sudaro kristalinės uolienos (magminės ir metamorfinės), atgabentos iš 
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Fenoskandijos apledėjimo centrų. Taip pat menką dalį morenos gargždo-žvirgždo 
nuotrupinėje medžiagoje sudaro fanerozojaus smiltainiai bei aleurolitai ir mezo-
zojaus mergeliai (2–5%). 

Fliuvioglacialinės nuogulos – tai tirpstančio ledyno tekančio vandens suklos-
tytos nuogulos, susidariusios ledyno plyšiuose, pakraštyje ar paviršiuje. Tekančio 
vandens suklotas žvirgždas ir smėlis formuoja išnašų kūgius (zandrus), deltas, 
klonių pavidalo ištęstus įdubimus. Paplitusios gana lokaliai. Jos kartografuojamos 
Daujėnų miestelio pietiniame pakraštyje. Čia yra eksploatuojamas Daujėnų žvyro 
ir baigtas eksploatuoti Baluškių karjerai. Fliuvioglacialinių nuogulų ruožas buvusiu 
reljefo pažemėjimu nuo Daujėnų nusitęsia P–PR kryptimi pro Mikėnų kaimą ir 
dingsta Žaliosios girios smėlynuose. Žaliojoje girioje surandamos vėjo supustytos 
kontinentinės kopos – eoliniai dariniai. Šiaurinėje paplitimo dalyje fliuvioglacialines 
nuogulas sudaro įvairaus rupumo žvirgždas ir virš jo slūgsantis sluoksniuotas 

2 pav. Kvartero geologinio žemėlapio fragmentas. Stratigrafija ir genezė: 1 – Dugninė morena 
(gIIIbl), 2 – Limnoglacialinės nuogulos (lgIIIbl), 3 – Fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl),  
4 – Pelkių nuogulos (bIV), 5 – Aliuvis (aIV). Litologija: 6 – Smėlis, 7 – Molis aleuritingas, 
8 – Durpės, 9 – Moreninis priemolis, priesmėlis, 10 – Stratigrafinės-genetinės ribos. Pagal 
Guobytė R. Lietuvos paviršiaus geologijos ir geomorfologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga, 
Geologijos ir geografijos i-to fondai, Vilnius, 2002
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smėlis su aiškiomis tekėjimo ruzgomis. Čia randami didžiausi šių nuogulų storiai, 
iki 8–10 ir daugiau metrų. Piečiau žvirgždą palaipsniui keičia vis smulkėjantis 
smėlis. Nuogulų storis sumažėja iki 2–4 m (Mikėnų karjeras). Daujėnų kalvos 
viršuje ir ŠV dalyje fliuvioglacialinės nuogulos yra padengtos nevienodo storio 
rudo ir rausvai rudo moreninio priemolio ir priesmėlio danga. Moreninės dangos 
storis svyruoja nuo 1–2 m iki 7,0 m (2 pav.).

Analizuojant petrografinius tyrimo duomenis galime konstatuoti, kad žvirgždo 
ir gargždo nuotrupų sudėtis yra identiška aukščiau aprašytos morenos sudėčiai 
(3 pav.). Fliuvioglacialinės nuogulos susiformavo tekančiam vandeniui plaunant 
moreninę medžiagą ir išnešant tolyn smulkžemį – molio, aleurito, smulkiagrūdžio 
smėlio daleles. Petrografiniams tyrimams naudotos smulkaus gargždo ir stambaus 
žvirgždo nuogulos buvo suklotos buvusio ledyno plyšyje, ledyno distalinėje dalyje, 
nenunešant jų į tolimesnius pakraščius.

Limnoglacialinės nuogulos. Ištisai paplitusios visoje vakarinėje, šiaurės vakarinėje 
bei pietvakarinėje buvusio Daujėnų valsčiaus dalyje ir dengia didžiąją dalį terito-
rijos. Jas sudaro limnoglacialiniame baseine nusėdę rudos, pilkai ar gelsvai rudos 
spalvos moliai, aleuritingi moliai, molingi smulkiagrūdžiai smėliai. Limnoglacialinių 
nuogulų storis nedidelis ir vidutiniškai siekia 2–4 m, vietomis padidėja iki 6 metrų. 
Galime pastebėti, kad važiuojant keliu nuo Pasvalio link Vabalninko iki Smilgių 
ir net iki pat Daujėnų dirbami laukai lygūs, neakmenuoti, po liūčių įmirkę. Tai 
molinga lyguma, susiklojusi limnoglacialiniame baseine, susidariusiame tirpstant 
Šiaurės Lietuvos fazinės morenos ledynui, tam pačiam ledynui, kuris sustūmė 
Linkuvos gūbrį. Nuo Smilgių, pravažiavus Daujėnus ir Barklainius, vaizdas pasi-

3 pav. Daujėnų karjero geologinis pjūvis ir gargždo ilgųjų ašių  
orientacija: 1 – moreninis priemolis; 2 – smėlis įstrižai sluoksniuotas; 
3 – aleuritas; 4 – molis; 5 – žvirgždas įstrižai sluoksniuotas;  
6 – žvirgždas subhorizontaliai sluoksniuotas; 7 – sluoksnių ribos;  
8 – kristalinės uolienos; 9 – smiltainiai, aleurolitai; 10 – dolomitai; 
11 – klintys; 12 – mergeliai; 13 – kitos uolienos
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keičia. Laukai nusėti rieduliais, akmenuoti. Čia prasideda ledyno suklota dugninė 
morena, nepadengta vėlesniais ledyno tirpsmo vandens suklotais dariniais (2 pav.).

Aliuvinės nuogulos paplitusios esančių upių ir upelių vagose. Nuogulas sudaro 
gelsvai pilkos spalvos įvairiagrūdžiai, subhorizontaliai sluoksniuoti smėliai su organi-
nės medžiagos intarpais. Aliuvinių nuogulų storis 0,5–1,0, kartais ir daugiau metrų. 

Biogeninės (pelkių) nuogulos paplitusios labai lokaliai. Biogenines nuogulas 
sudaro įvairaus suirimo laipsnio (dažniausiai aukšto suirimo laipsnio – humifikuo-
tos) durpės, susidariusios užpelkėjus reljefo pažemėjimuose telkšojusiems mažiems 
ežerėliams. Buvusio Daujėnų valsčiaus teritorijoje jos kartografuojamos atskirais 
ploteliais nenumelioruotų upelių salpinėse terasose, reljefo pažemėjimuose. Buvusios 
pelkėtos vietos, šlapžemės, sunaikintos vykdant intensyvią teritorijos melioraciją. 
Daujėnų miestelio ŠV pakraštyje ledyno išgulėtoje lomoje yra buvęs apie 2 ha 
ploto durpėjantis ežerėlis. 7–8 praeito amžiaus dešimtmetyje jis buvo numelioruotas 
ir vanduo nuleistas į Baluškių žvyro karjerą.19 Dabar toje vietoje likęs tik reljefo 
pažemėjimas ir durpingas paviršiaus gruntas. Daujėnų kraštui artimiausia didesnė 
pelkė yra Purvių–Guodžių durpynas, esantis Biržų rajone, Vabalninko seniūnijoje, 
šalia rytinės Daujėnų seniūnijos ribos (2 pav.).

Technogeninių nuogulų susidarymas sietinas su čia gyvenančių žmonių ūkine 
veikla: supilti gruntai statybvietėse, kelių tiesimas, melioruojamų dirvų, kanalų 
kasimo išlyginti gruntai, karjerų atliekos ir pan. Technogeninės nuogulos papli-
tusios lokaliai.

Tyrinėti pjūviai. Daujėnų krašto atodangumas yra labai menkas ir apie 
žemės gilesnių sluoksnių sandarą tenka spręsti iš turimos gręžinių medžiagos 
bei pavienių atodangų, dažniausiai eksploatuojamų ar apleistų karjerų šlaituose. 

Nagrinėjant gręžinių pjūvius, galima pastebėti nelygų prekvarterinį paviršių, 
turėjusį įtakos ledyno dinamikai ir po kvartero danga išsiskiriančią viršutinio 
devono gipsingą karstėjančią storymę. Žemiau slūgsanti vandeninga terigeninė 
Šventosios–Upninkų storymė yra svarbiausias gėlo požeminio vandens kompleksas 
šiame krašte (4 pav.).

Daujėnų žvyro-smėlio karjero atodanga yra Daujėnų miestelio P dalyje 
eksploatuojamame žvyro-smėlio karjere. Karjero sienelės orientacija 250°. Viršuje 
atsidengia rausvai rudas moreninis priemolis, dengiantis Daujėnų gūbrį. Visą 
apatinę pjūvio dalį sudaro fliuvioglacialinės nuogulos, susidariusios dėl tekančio 
vandens poveikio (5 pav.). Int. 8,5–8,7 m pjūvyje aprašyti aleurito ir molio tarp-
sluoksniai ir int. 10,4–10,6 m molingas aleuritas rodo ramias sedimentacijos sąly-
gas stovinčiame arba beveik stovinčiame vandenyje. Galėjo būti laikinas vandens 
srauto patvenkimas, sudaręs sąlygas kauptis tokioms nuoguloms. Pjūvyje aprašyti 
žvirgždo sluoksniai int. 9,2–10,4 m ir 10,6–12,3 m susiklojo esant didelės energi-
jos vandens srautui, srūvančiam nuo šiauriau stūksojusio ledyno krašto. Viršuje 
slūgsančio moreninio priesmėlio gargždo ilgosios ašys neturi aiškios orientacijos 
ir reikia manyti, kad šios nuogulos buvo nuguldytos jau perplautos arba tiesiog 
nužliaugė į susidariusią ledo protirpą.

Orijos upės dešiniajame krante 
Smilgių kaimo PR dalyje po dirvože-
mio sluoksniu atsidengia rausvai rudas 

19 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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kompaktiškas moreninis priemolis. Atodangos sienelės orientacija 275°. Atodangos 
aukštis 1,5 m nuo upės vandens lygio. Glacigeninių nuogulų gargždo ilgosios 
ašys Smilgių atodangoje orientuotos daugiausia iš šiaurės į pietus. Jos palinkusios 
prieš ledyno slinkimo kryptį – į šiaurę. Reikia manyti, kad tai Nemuno apledėjimo 
Vidurio Lietuvos fazės dugninė morena, nuguldyta žemės paviršiuje tiesiogiai iš 

4 pav. Gręžinių pjūviai: 1 – smėlis, 2 – molis, 3 – moreninis priemolis 
ir priesmėlis, 4 – mergelis, 5 – dolomitas, 6 – smiltainis, 7 – gipsas. 
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos duomenis

5 pav. Daujėnų smėlio-žvyro karjero pjūvis (moreninė danga nukasta): 
1 – subhorizontaliai sluoksniuotas smėlis, 2 – diagonaliniai sluoksniuotas 
smėlis su tekėjimo ruzgomis, 3 – subhorizontaliai sluoksniuotas žvirgždas
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ledyno. Petrografinė morenos sudėtis būdinga fazinių morenų sudėčiai: nedaug 
eratinės medžiagos, atneštos iš apledėjimo centrų, o vyrauja karbonatinės (vietinės 
ir tranzitinės) uolienos (dolomitai, klintys) (6 pav.). 

Paviršiaus reljefas. Daujėnų kraštas įsikūręs Mūšos–Nemunėlio žemumos 
geomorfologiniame rajone. Tai tipiškas šiaurinės dalies lygumų regionas, netu-
rintis vietovaizdžių su skirtinga orografija bei hidrografija. Tik Žaliosios girios 
pakraščiai bei dar nenumelioruotų upelių slėniai, retos karstinių įgriuvų daubos, 
apaugusios medžiais ir krūmais, paįvairina monotonišką lygumų Daujėnų apylin-
kių kraštovaizdį. Visoje šiaurinėje ir vakarinėje dalyje vyrauja plokščia molinga 
lyguma su derlingais priemolio ir molio dirvožemiais. Šio rajono žemės yra vienos 
derlingiausių Lietuvoje ir labai intensyviai naudojamos (7 pav.).

Daujėnų krašto žemės paviršiaus absoliutinis aukštis (virš jūros lygio) kinta 
nuo 40 iki 60 metrų. Lyguma turi nežymų polinkį šiaurės kryptimi. Čia paviršius 
žemiausias ir tepasiekia 40–45 metrus. Pietinėje dalyje jis pakyla iki 55–60 m virš 
jūros lygio. Santykiniai peraukštėjimai neviršija 1–2 metrų. Tik pietinėje, piet-
rytinėje buvusio valsčiaus pusėje reljefo pobūdis šiek tiek pasikeičia – lyguma 
tampa silpnai banguota ir banguota (8 pav.). Tai sąlygoja moreninis pagrindas, 
paįvairintas fliuvioglacialinių gūbrių. Santykiniai peraukštėjimai padidėja iki 4–6 m 
ar net daugiau. Reljefe išsiskiria Daujėnų kalva, iškilusi 70 m virš jūros lygio ir 
turinti 10 m santykinį aukštį. Kalvos branduolys sudarytas iš fliuvioglacialinių 
žvirgždo-smėlio nuogulų, padengtų moreninio priemolio ir priesmėlio „kepure“. 

Nuo Levaniškių kaimo pietų kryptimi nusitęsia siauras subplatuminis mo-
reninis gūbrys. Gūbrio absoliutinis aukštis 60–65 m, santykinis aukštis 2–3 m, 
vietomis iki 5 m, ilgis keli kilometrai, o plotis tesiekia 150–200 m, rečiau daugiau 
nei 300 metrų. Pietinis gūbrio galas pranyksta Žaliojoje girioje. Tai paskutiniojo 
Nemuno apledėjimo Vidurio Lietuvos kraštinių darinių ruožas. 

Daujėnų krašto upės priklauso Mūšos baseinui. Kraštas yra išsidėstęs drė-
gmės pertekliaus zonoje su teigiamu drėgmės balansu (kritulių iškrenta daugiau 

6 pav. Geologinis pjūvis ir gargždo ilgųjų ašių orientacija Smilgių k. 
Orijos up. dešiniajame krante
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negu išgaruoja). Be to, žemės paviršiuje slūgso vandeniui nelaidžios molingos 
uolienos, kurios ilgesniam laikui sulaiko atmosferinius kritulius. Tai turėjo įtakos 
hidrografinio tinklo formavimuisi. Nenuotakus lygumos paviršius išraižytas tankiu 
upelių tinklu, kuris, deja, paverstas melioracijos grioviais. Hidrografinio tinklo 
tankis siekia apie 1,38 km/km2. Regiono upės daugiausia maitinamos atmosferos 
krituliais, nors žymią dalį sudaro ir požeminė prietaka.

Daujėnų krašto žemės paviršių skrodžia tik viena didesnė upė – Orija, 
dešinysis Pyvesos intakas. Pats Orijos pavadinimas yra įdomus ir gali būti kil-
dinamas iš žodžio „ore“. Aukštaičiai žodį „ore“ dar supranta kaip lauke, išorėje 
(ne viduje). Gali būti, kad vietinių gyventojų Orija buvo vadinama upelė, tekanti 
per laukus ar tekanti laukuose. Orija prasideda Orijos kaimo apylinkėse, 9 km 
į PV nuo Vabalninko, teka šiaurės vakarų, šiaurės kryptimi ir įsilieja į Pyvesos 

7 pav. Plokščia  
limnoglacialinė  
lyguma

8 pav. Banguota  
fliuvioglacialinė 
lyguma. Tolumoje – 
Daujėnai
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upę Žadeikėlių kaimo ribose.20 Orijos upės vaga nuo ištakų iki Barklainių kaimo 
melioratorių ištiesinta, pertvarkyta. Tik žemiau Barklainių teka natūraliu slėniu. 
Bendras Orijos upės ilgis – 30,5 km, baseino plotas – 117,30 km2, vidutinis de-
bitas 0,35 m3/s, vidutinis nuolydis – 93 cm/km. Upės vagos plotis 3–5 m, gylis 
0,5–1 m. Slėnio plotis svyruoja 150–200 m ribose. Orijos didesni intakai: Šaltanupis, 
Paršupis, Giraudas, Ožupis. Dauguma intakų melioruoti. Orijos žiotys patenka į 
Pyvesos hidrografinį draustinį. Nenumelioruotoje Orijos upės slėnio dalyje, žemu-
pyje, žemiau Daujėnų miestelio randamos užpelkėjančios senvagės, nebeturinčios 
ryšio su upės vaga, apaugusios krūmais ir virtusios pasagos formos pelkėjančiais 
ežerėliais. Tai buvusios upės meandros, susiformavusios upės vystymosi raidoje. 

Natūralių krašto upių slėniai „U“ formos. Upės teturi tiktai vieną tera-
są – salpą. Tačiau Orijos upės žemupyje randami ir pirmos viršsalpinės terasos 
fragmentai. Terasos aikštelės plotis siekia 50 m, retai daugiau, turi 1–2° polinkį 
upės vagos kryptimi. Salpinės terasos aukštis virš upės vandens lygio pakyla iki 
1 metro. Vietomis upių vagose (Orijos upė ties Smilgiais ir žemiau) stebimi iš 
morenos išplauti stambūs rieduliai (9 pav.). 

Daujėnų krašte natūralių ežerų nėra, išskyrus senvaginės kilmės ežerėlius 
Orijos slėnyje. Dirbtiniai vandens telkiniai suformuoti patvenkiant upes arba išeks-
ploatuotuose karjeruose. Smilgių kaime patvenkus Orijos upę suformuotas dirbtinis 
priešerozinis tvenkinys su sala viduryje. Tvenkinio plotas 13 ha.

Nebeeksploatuojamuose Daujėnų ir Baluškių karjeruose bei eksploatuojamame 
Mikėnų karjere tyvuliuoja nedidelio ploto dirbtiniai ežerėliai: Daujėnų tvenkinys 
buvusiame karjere – 6,5 ha, Baluškių – 2,5 ha, Mikėnų eksploatuojamame karjere – 
apie 2 ha. Tvenkiniai maitinami atmosferos kritulių ir gruntiniu vandeniu (10 pav.).

Monotonišką krašto reljefą šiek tiek paįvairina smegduobių tinklas, nors 
Daujėnų krašte smegduobių nėra gausu. Smegduobės Šiaurės Lietuvoje formuojasi 
(prasmenga) po kvarterine danga tirpstant viršutinio devono Tatulos svitos gipsams. 
Karstiniam procesui vystytis reikalingos tam tikros sąlygos. Būtinos tirpstančios, 
supleišėjusios uolienos bei plyšiais tekantis požeminis vanduo, tirpinantis gipsingus 
darinius ir su upių nuotėkiu išnešantis medžiagą į upes. Toks procesas dar va - 
dinamas chemine denudacija. Jei tirpias uolienas, tokias kaip gipsas, dengiantys 
dariniai yra didesnio storio, formuojasi požeminės karstinės formos – olos, grotos, 
urvai. Tokių formų gausu Austrijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Amerikoje ir kt. Esant 
plonesnei karstėjančių uolienų dangai, paviršius paprastai įgriūva, suformuodamas 
žemės paviršiuje smegduobes ar įslūgas. Kai karstėjančios uolienos atsidengia žemės 
paviršiuje, galime stebėti vadinamąjį atvirą karstą – kares, įdubas, lomas ir pan. 
Šiaurės Lietuvos kvartero danga palyginti plona (1–20 m). Neatlaikęs savo svorio 
kraigas nugarma į susiformavusią požeminę tuštumą, sudarydamas piltuvės, šulinio 
pavidalo įgiuvas. Karstiniai reiškiniai ypač paplitę ten, kur nuogulų danga virš 
karstėjančių uolienų neviršija 10–15 m storio. Smegduobių formavimąsi spartina 
paskutiniaisiais metais pasikeitęs metinis nuotėkio pasiskirstymas (labai sumažėjo 
minimalus žiemos nuotėkis), aktyvi žmogaus ūkinė veikla. Įvairiais duomenimis, 
Lietuvoje yra per 8 500 smegduobių.

Daujėnų kraštas patenka į Šiaurės 
Lietuvos karstinę zoną ir yra karstinio 20 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987. 
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regiono rytiniame pakraštyje. Tačiau karstiniai reiškiniai nėra plačiai paplitę, išskyrus 
minėtas pavienes smegduobes. Buvusio Daujėnų valsčiaus teritorijoje išskiriamos ke-
turios karstinės zonos: Daujėnų miestelio PR ir V dalyje, Smilgių ir Smiltynės kaimų 
apylinkėse (11 pav.). Tai yra mažo sukarstėjimo plotai (iki 20 smegduobių/1 kv. 
km). Smiltynės kaimo karstinėje zonoje dar išskiriamas vidutinio sukarstėjimo plotas 
(20–50 smegduobių/1 kv. km). Tai senos smegduobės sulėkštėjusiais šlaitais. Kau-
piantis organinei medžiagai (nuokritoms, lapams ir pan.), dugne formuojasi durpių 
sluoksniai, o žemės paviršiuje apie smegduobės buvimą primena medžiais apaugusi 
įduba. Paplitusios įvairaus morfologinio tipo, dydžio, gylio smegduobės. Dažniausiai – 
apvalios ir ovalios, lėkštiškos ir piltuvo 
morfologinės formos. Smegduobių am-
žius lengviausiai nustatomas radiokar-
boniniais metodais pagal smegduobėje 
susikaupusių durpių absoliutų amžių.21

9 pav. Iš morenos  
išplauti rieduliai  
Orijos upėje  
Smilgių k.

10 pav. Daujėnų 
tvenkinys buvusio 
karjero vietoje

21 Formalion of Kirkilai karst sinkhole (Northern Li-
thuania) and the palaeoecology of its surroundings 
during Late Glacial and Holocene, Geologija, Vilnius, 
2004, kn. 46, p. 14–48.
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Šiam kraštui būdingas reiškinys – smegduobės upių vagose. Smegduobių 
atsiradimą sąlygoja karstėjančių uolienų kraigo sluoksnio natūralus suplonėjimas 
upių slėniuose. Slėniuose atsiveriančios smegduobės yra nevienalaikės ir gana 
senos (naujų nepastebėta). Tokių smegduobių dugnas greitai kalmatuojamas (už-
nešamas nuosėdomis ir užkemšamas), o vagoje arba salpinės terasos paviršiuje 
lieka tik apvalios formos įdubos, užpildytos vandeniu. Orijos upėje kartografuotos 
smegduobės yra 4–5 m skersmens ir 1–1,5 m gylio, turinčios ryšį su upe, pripil-

11 pav. Daujėnų apylinkių sukarstėjimo schema. Pagal Kanopienė R. 
Karstinio rajono žemių sugrupavimas pagal sukarstėjimą, Lietuvos  
geologijos tarnyba, Vilnius, 2007. Rankraštis saugomas LGT GF,  
fondinis Nr. 10417
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dytos vandens ir prikritusios nuokritų (lapai, šakos) nuo šalia augančių medžių 
ir krūmų (12 pav.). Atskirai galima išskirti „Orijos duobę“ ties Smilgiais, kuri 
žinoma kaip įdomus geologinis reiškinys. 

Paviršiaus paleogeografinė raida
Lietuvos kristalinį pamatą sudaro metamorfizuotos archėjaus (seniausio 

geologinio laikotarpio) uolienos, susidariusios daugiau kaip prieš 2,5 mlrd. metų. 
Tuo metu formavosi kietieji žemės plutos masyvai. Paviršius ilgą laiką buvo iš-
keltas, vyravo kalnuotas reljefas, vyko intensyvi denudacija (paviršiaus ardymas), 
atsirado lūžių sistemos, veržėsi vulkanai. Visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo 
pietiniame pusrutulyje. Prieš 2,5 mlrd.–570 mln. metų (proterozojaus laikotarpiu) 
plėtėsi plyšiai, lūžiai, vyko aktyvi vulkaninė veikla, paviršius buvo iškeltas ir vyko 
paviršiaus ardymas. Laikotarpio pabaigoje susidarė nuosėdinių uolienų storymės.

Prieš 570 mln. metų prasidėjo gyvybės raidos istorija. Lietuvoje randamos 
nuosėdinių uolienų storymės liudija apie Lietuvos teritorijos grimzdimą ir jūros 
transgresiją. 570–350 mln. metų laikotarpiu teritorija buvo daugiau ar mažiau 
užlieta jūra. Devono periodo pabaigoje Šiaurės Lietuvos regionas buvo iškeltas 
virš jūros lygio, o jūra skalavo tik rajonus vakarų ir pietų pusėje, kur klostėsi 
nuosėdos ir formavosi nuosėdinės storymės. Klimatas buvo karštas, vyko pa-
viršiaus ardymas, susiformavo upių tinklas. Ilgus geologinius laikotarpius Šiau-
rės Lietuvos žemės paviršiuje nuogulos nesikaupė. Po kvartero ledyninėmis ir 
tirpsmo vandens suklotomis nuogulomis dabar ir randame druskingose jūrose 
prieš 350 mln. metų susidariusius gipsus ir dolomitus. Tik kvartero laikotarpio 
pradžioje, atvėsus klimatui ir slenkant kontinentiniams ledynams, paviršius buvo 
egzaruojamas (ardomas ledynų), o ledynams ištirpus, susidarė įvairialypė nuosė-
dinė danga. Ledynų slinkimas ir atsitraukimas vyko cikliškai: buvo šalti periodai 
(ledynmečiai) ir šiltesni laikotarpiai (tarpledynmečiai). Ledynai mūsų kraštą dengė 
šešis ar septynis kartus ir paliko čia savo pėdsakus – morenas, fliuvioglacialines 
bei limnoglacialines nuogulas. Šiek tiek „nepasisekė“ Šiaurės Lietuvai, taip pat 

12 pav. Smegduobė 
šalia Orijos upės 
vagos
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ir Daujėnų kraštui, nes ledynai čia paliktas ankstesnes nuogulas daugiau ardė 
ir nunešė pietų kryptimi, negu paliko, patys suklojo. Krašto paviršiaus reljefą 
galutinai suformavo degraduodamas paskutinis ledynas ir jo tirpsmo vandenys.

Nemuno ledynmečio ledynas traukėsi netolygiai, vis stabtelėdamas, pa-
sistūmėdamas į priekį ir vėl atsitraukdamas. Tokie stabtelėjimai paliko žymes 
žemės paviršiuje – marginalinius moreninius gūbrius, aiškiai atsekamus reljefe 
ir žyminčius buvusio laikinai progresuojančio ledyno pakraštį. Didžiausią įtaką 
krašto reljefui turėjo Vidurio Lietuvos recesinės fazės ledynas, dengęs nagrinėjamą 
teritoriją maždaug prieš 14 tūkst. metų. Nelygus poledyninio substrato pavir-
šius sąlygojo nevienodą ledyno srautų slinkimo greitį. Ledo masyve atsiradusių 
išilginių trūkių vietose, ledynui degraduojant, plėtėsi submeridianinės krypties 
plyšiai, tarnavę fliuvioglacialinių nuogulų akumuliacijai. Kalvos (vadinami kei-
mai) su morenine danga („kepure“) formavosi uždaruose ledyno tuneliuose ar 
protirpose. Daujėnų kalva susidarė kaip tik tokio ledyno tunelio žiotyse, kur 
stiprus vandens srautas, išsiverždamas pro angą, suklojo apatinėje pjūvio dalyje 
stambianuotrupinę medžiagą (blogai išrūšiuotą žvirgždą), o viršutinėje – smė-
lingas nuogulas, dabar eksploatuojamas Daujėnų ir Baluškių karjeruose. Toliau 
nuo ledyno tunelio žiočių tirpsmo vandens srautai drenavosi P–PV kryptimi, kur 
galutinai nusėdo žemės paviršiuje Žaliojoje girioje. Tą fliuvioglacialinių srautų 
kelią žemės paviršiuje nurodo smėlingų nuogulų ruožai, besidriekiantys piečiau 
Porijų kaimo. Juos sudaro 2–4 m storio sluoksniuoto smėlio sluoksniai, sukloti 
reljefo pažemėjimuose ir eksploatuojami Mikėnų kaimo apylinkėse. Srautams nu-
silpus ir išplatėjus ledyniniam tuneliui, pradėjo klostytis smėlingos nuogulos su 
aiškiomis tekėjimo ruzgomis (5 pav.). Galiausiai neatlaikius ir įgriuvus tunelio 
kraigui, perplauta, vandens prisotinta moreninė medžiaga, susikaupusi tirpstan-
čio ledyno paviršiaus pažemėjime, nugarmėjo į susidariusią protirpą, uždėdama 
kalvai moreninę „kepurę“.

Prieš 13 tūkst. metų, šiaurinėje Lietuvos dalyje sustojus Šiaurės Lietuvos 
recesinės fazės ledyno kraštui, suformavusiam Linkuvos gūbrį, piečiau esančias 
teritorijas dar dengė areališkai tirpstantys Vidurio Lietuvos fazės ledyno negyvo 
ledo laukai. Degraduojant Šiaurės Lietuvos fazės ledynui, šiaurinė ir šiaurrytinė 
buvusio Daujėnų valsčiaus dalis buvo užlieta ir atsidūrė buvusio prieledyninio 
limnoglacialinio baseino dugne. Susikaupė iki 6 m, o kai kur ir šiek tiek didesnio 
storio molinga-aleuritinga danga, suformavusi limnoglacialinę lygumą. Buvusio 
ledyno luistų vietoje Daujėnų ŠV pakraštyje liko išgulėtas ir užpildytas vandeniu 
seklus duburys – Daujėnų ežeras, vėliau uždurpėjęs ir nudrenuotas. 

Sutirpus ledyninei dangai, žemės paviršių pradėjo veikti nauji geologiniai 
procesai, įtakojami saulės energijos, vėjo, vandens. Prasidėjo paviršiaus epigenetinis 
performavimas, trunkantis iki šių dienų: kalvų lyginimas, upių slėnių formavimasis, 
karstiniai procesai, durpėjimas ir t. t. Galiausiai į paviršiaus pakeitimo procesą 
įsijungė žmogus su savo aiškiais poreikiais ir galinga technika, galinčia per trum-
pą laiką negrįžtamai pakeisti gamtinę aplinką, kurią gamta kūrė tūkstantmečius.

Naudingosios iškasenos. Kvartero nuogulų danga yra pagrindinis Lietu-
vos mineralinių naudingųjų iškasenų „aruodas“. Šio amžiaus nuogulose taip pat 
randama ir eksploatuojama didelė dalis mūsų krašto gėlo požeminio vandens.
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Gėlas požeminis vanduo yra pagrindinė krašto naudingoji iškasena. Jis išgau-
namas gręžiniais, išgręžtais į viršutinio-vidurinio devono Šventosios ir Upninkų 
(D2up–D3šv) vandeningo komplekso nuogulas. Aukščiau slūgsančios devono Įstro, 
Tatulos, Suosos, Kupiškio svitų nuogulos gėlo vandens tiekimui netinka dėl tokių 
poreikių netenkinamos vandens kokybės. Šventosios ir Upninkų svitų nuogulas 
sudaro smėlis, smiltainis, aleuritas, molis. Vandeningi sluoksniai gerai apsaugoti 
nuo paviršinio užterštumo viršutinio devono Jaros svitos (D3jr) molio storyme, 
siekiančia daugiau kaip 10 metrų. Gręžinių gyliai siekia 110–140 metrų. Išgau-
namas vandens kiekis viršija 10 kub. m per parą. Daugiausiai gręžinių vandens 
tiekimui buvo išgręžta sovietmečiu kolūkių gyvenviečių, fermų, gyvulininkystės 
kompleksų aprūpinimui gėlu požeminiu vandeniu.

Atskirų kaimų, vienkiemių gyventojai (kur nėra centralizuoto vandens tiekimo 
ar gręžinio) dar naudoja gruntinį vandenį, pasiekiamą šachtiniais šuliniais. Šachtiniai 
šuliniai įrengti į kvartero storymės vandeningus sluoksnius, esančius arti žemės pa-
viršiaus ir nepilnai apsaugotus nuo galimos paviršinės taršos. Šulinių gylis įvairus – 
nuo kelių iki keliolikos metrų, priklausomai nuo vietos geologinių sąlygų ir reljefo. 

Žvyras ir smėlis Daujėnų krašte yra fliuvioglacialinės kilmės, suklostytas 
tirpstančio ledyno tekančių vandens srautų, yra eksploatuojamas trijuose karjeruo-
se – Daujėnų, Mikėnų ir Baluškių. Anksčiau išeksploatuota 9,4 ha Daujėnų žvyro 
karjero rytinė dalis rekultivuota ir paversta poilsio zona su maudykle. Daujėnų 
karjerą eksploatuoja VĮ „Panevėžio regiono keliai“, Mikėnų karjeras priklauso AB 
„Melsta“. Eksploatuojamas bendras plotas (pažeistas plotas) – 19,34 ha. Naudingo 
sluoksnio storis kinta nuo 3–4 iki 7–9 metrų.

Gipsas kaip naudingoji iškasena šiuo metu Lietuvoje neeksploatuojamas. 
1972–1973 m. Daujėnų apylinkėse buvo vykdoma gipso paieška, tačiau esamomis 
sąlygomis plotas pasirodė esantis neperspektyvus.

Rieduliai. Rieduliais vadinami ledyno apzulinti, aptrinti, suapvalinti ir lau-
kuose išbarstyti uolienų gabalai, kurių diametras didesnis nei 10 centimetrų. 
Pagal kilmę daugiausia tai magminių ir metamorfinių uolienų atplaišos, ledyno 
vilktos apie 600 km iš apledėjimo centrų Fenoskandijoje. Minkštesnės uolienos 
buvo susmulkintos iki smėlio bei aleurito frakcijos, o išliko atsparios trupinimui 
magminės ir metamorfinės nuolaužos. Įspūdingiausi ir didžiausi rieduliai paskelb-
ti geologiniais paminklais ir turi savo ne tik gamtinę, bet istorinę, etnografinę, 
mitologinę reikšmę. Daujėnų krašte vienas tokių paminklų yra Petraičių akmuo. 
O kiek dar yra tokių riedulių visoje kvartero storymėje – niekas nežino. Rieduliai 
yra puikiausia statybinė medžiaga.

Dešinėje kelio Daujėnai–Porijai pusėje už Barklainių kaimo, laukuose palei 
Orijos upę yra buvusi akmens skaldykla, kiek tolėliau – kita. Jau 1920 m. čia 
buvo skaldomi akmenys. Tarpukariu šioje skaldykloje skaldytais akmenimis buvo 
grįstas Panevėžio–Pasvalio kelias. Čia sprogdintais ir smulkintais rieduliais yra 
pastatyta Daujėnų kapinių tvora ir aptvertas bažnyčios šventorius. Sovietmečiu 
akmenų smulkinimu ir sprogdinimu rūpinosi Pasvalio melioratoriai.22

Geologinis paveldas. Daujėnų 
krašte nėra daug geologinių paminklų. 
Vienas ryškiausių objektų – Baltasis 

22 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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šaltinis, dar kartais vadinamas Orijos arba Barklainių šaltiniu. Šaltinis trykšta 
kairiajame Orijos upelio krante Barklainių kaimo rytiniame pakraštyje apie 150 m 
nuo vieškelio Daujėnai–Porijai. Žolė ir dugno rieduliukai nudažyti baltai nuo 
nuosėdomis iškrentančio kalcio sulfato (gipso). Jaučiamas stiprus sieros vandenilio 
(H2S) (supuvusio kiaušinio) kvapas. Vanduo šaltas, skaidrus, tačiau neskanus. To 
vandens negeria ir gyvuliai. Anksčiau šaltinis tryško kitoje pusėje keliuko, vedan-
čio į buvusį Barklainių kaimo akmenyną – buvusią akmens skaldyklą. Tiesiant 
keliuką, melioratoriai šaltinį užpylė, tai jis prasiveržė Orijos šlaite. Dabar šaltinis 
sutvarkytas, prižiūrimas, prieigos tvarkingai šienaujamos. 

Šaltinio vanduo veržiasi iš 10–15 m gylyje slūgsančių karstėjančių gipsin-
gų klodų, pagal stratigrafinį suskirstymą priskiriamų viršutinio devono Tatulos 
svitai. Svitos nuogulų didžiąją dalį sudaro gipsas (apie 70%) bei dolomitas ir 
dolomitinis mergelis (domeritas) (apie 30%). Ištirpęs vandenyje gipsas, patekęs 
į aplinką, iškrenta baltomis nuosėdomis. Supuvusio kiaušinio kvapą šaltinio 
vanduo įgauna prasisunkdamas pro organinės medžiagos turinčius (durpingus) 
sluoksnius šio vandeningo horizonto maitinimo srityje. Vandeningo sluoksnio 
maitinimo sritis yra į R nuo minimo šaltinio, Vabalninko pusėje. Sieros vande-
nilis susidaro anaerobinėmis sąlygomis irstant organinei medžiagai. Baltojo šal-
tinio debitas 132,19 m3/para, mineralizacija – 1 860 mg/l. Pagal cheminę sudėtį 
vanduo hidrokarbonatinis-sulfatinis-kalcinis. Baltajame šaltinyje gausu organinės 
medžiagos – 10,9–13,8 mgO/l (organinių junginių kiekio požeminiame vandenyje 
higienos norma yra 6,5 mgO/l).

Petraičių akmuo yra vienas iš 99 šiuo metu paskelbtų riedulių – geologinių 
paminklų. Riedulys stūkso Petraičių viensėdyje, kelio Daujėnai–Gerviniai 3-iajame 
kilometre kairėje pusėje. Riedulio ilgis – 4,5 m, plotis – 3 m, aukštis 2,5 m. Di-
džiausia apimtis – 16,52 m. Riedulį atkasė ir į dabartinę vietą atvilko melioratoriai 
iš šalia buvusių laukų, kur jis gulėjo įstrigęs netoli žemės paviršiaus. 1987 m. 
Petraičių akmuo paskelbtas geologijos paminklu (Geologinio paminklo Nr. 16). 

13 pav. Petraičių 
akmuo (geologijos 
paminklu paskelbtas 
1987 m.)
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Riedulys yra netaisyklingos apzulintos formos. Itin stambiakristalinė gyslinė 
mikroklininio granito atmaina – pegmatitas, susidaręs lėtai auštant į gaubiančių 
magminių uolienų plyšį įsiveržusiai silikatinio lydalo masei. Riedulį sudaro (petro-
grafinė sudėtis) feldšpatai (daugiausia mikroklinas) apie 75%, kvarcas – 20%, tamsus 
mineralas (biotitas) – 5%. Spalva rausvai ruda. Kristalai labai stambūs, iki 4–6 cm, 
yra mikrolino ir kvarco suaugimai, tekstūra masyvi. Riedulys atvilktas ledyno iš 
Fenoskandijos kristalinio skydo (13 pav.).

Vatkų įdubala. Važiuojant nuo Daujėnų miestelio pro Barklainius, už 6 km į P, 
viduryje miškų, 213 ir 214 kvartalų riboje žiojėja Vatkų smegduobė, vadinama Vatkų  
įdubala. Smegduobė atsivėrė nuskalautoje ir nusėtoje riedulių moreninėje lygumoje. 
Anksčiau čia yra buvęs Vatkų kaimas. Įdubala visada sklidina vandens, matosi sukri - 
tusios medžių šakos, lapai. Smegduobė yra gana didelė, apie 16 × 16 m, beveik idea -
liai apvali. Perimetras – 104 m. Vanduo tamsus nuo irstančių organinių medžiagų 
liekanų. Šlaitai gelmėja stačiai. Dabartiniu metu Vatkų smegduobės dugnas yra kal - 
matuotas, dumblėtas, smegduobė pastoviai papildoma aplink augančio miško nuokri-
tomis. Dabartinis gylis yra apie 3–4 metrai. Tiksliau gylį galima lengvai pamatuoti 
žiemą nuo ledo. Manoma, kad smegduobė atsivėrė apie 1912 metus. Į ją sukrito 
augaloti medžiai ir virš vandens liko kyšoti tik jų viršūnės. Apie tuometinės smeg-
duobės gylį galime tik spėlioti – smegduobė galėjo būti apie 10–15 m gylio (14 pav.).

Apie Vatkų įdubalą pasakojama įvairių legendų: 

„Pasakojama, kad kažkada šioje vietoje stovėjusi jauja. Pas jaujoje ugnį kūrenusį berną 
pagalbos prašyti atėjusi užkeikta mergina. Jos negelbstinčiam bernui nusikeikus, atsivėrė 
duobė, kurioje dingo nelaimingoji. O iš duobės išlindęs rąsto didumo žaltys nusliuogė į 
Moliūnų piliakalnį...“23

Orijos duobė. Smegduobė atsivėrė Orijos upės vagoje ties Smilgių kaimu 
1963 metais. Tada jos diametras buvo apie 3 m, o gylis apie 20 m. 1999 m. va - 

14 pav. Vatkų  
įdubala. 
2010 m.  
J. Vainoriaus  
nuotraukos

23 „Žemės akys Pasva-
ly“. Pasvalio krašto 
smegduobės. Išleido 
Pasvalio krašto mu-
ziejus, 2007.
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sario 13 d. matavimo duomenimis, gylis buvo jau tik 7 metrai. Iš duobės tebe-
siveržiantis mineralinio vandens šaltinis reiškė, kad smegduobė pasiekė spūdi-
nio vandens horizontą. 2007 m. į Orijos duobę panėrė speleologai iš Lietuvos 
speleologų klubo „Aenigma“. Rastas duobės gylis – 9 m. Besiveržiančio šaltinio 
mineralizacija siekia 2 099 mg/l. 

Šventabala. Daujėniškiams ir visiems tikintiesiems šiame krašte brangiausia 
vieta – Marijos šaltinis, dar kartais pavadinamas Daujėnų šaltiniu arba Šventabala, 
esanti apie 150 m į PR nuo bažnyčios. Tikima, kad šioje vietoje buvo apsireiškusi 
Mergelė Marija. Nuo seno žmonės tikėjo to šaltinio vandens gydomosiomis ga-
liomis: jį gerdavo, trindavo skaudamas vietas, nešėsi namo. Šaltinis įrengtas apie 
20 m skersmens iškastame paviršiaus įdubime. Centre aštriabriauniais akmenimis 
išbetonuotas „širdelės“ formos baseinėlis. Šalia įrengtas šulinys su stogeliu. Šulinio 
gylis – 4 žiedai. Vandens stulpo aukštis šulinyje – 0,85 cm. Vanduo be skonio, 
be kvapo. Turi žalsvą atspalvį nuo besiveisiančių dumblių. 

Dabartinėje Šventabalos vietoje buvo drėgna, šaltiniuota pašlaitė. 1939 m. 
buvo iškastas šulinys ir sutvarkyta aplinka. Sovietmečiu Šventabala buvo užlyginta 
ir užversta. Atkūrus nepriklausomybę, vėl sutvarkyta.24

Krenta į akis tai, kad šaltinis yra „ant kalno“, tiksliau – Daujėnų kalvos PR 
pašlaitėje arti kalvos keteros, nors aplinkinių gyventojų sodybų šulinių vanduo 
randamas tik suleidus 20 ar daugiau gelžbetoninių žiedų, t. y. apie 15–20 m gylyje. 
Geologiniu požiūriu yra paprastas paaiškinimas. Daujėnų kalvos branduolį sudaro 
vandeniui laidūs žvirgždai ir smėliai. Juos dengia mažai laidus, nevienodo storio 
moreninis priemolis ir priesmėlis. Atmosferos kritulių (lietaus, sniego tirpsmo) 
vanduo, iškritęs ant žemės paviršiaus, negalėdamas prasifiltruoti pro mažai laidų 
viršutinį sluoksnį, kaupiasi priemolingame paviršiaus pažemėjime arba išsikrauna 
kalvos šlaite kaip šaltinis. Tokios kalvų pašlaitės būna įmirkusios ar pažliugusios. 
Žinant, kad požemiu vanduo filtruojasi gana lėtai, šaltiniai pastoviai yra papildo-
mi vandeniu ir nuolat „veikia“. O toje nuolat įmirkusioje kalvos pašlaitės vietoje 
įrengus šulinį ar kitą vandens kaupimo įrenginį (tvenkinį, baseiną), vandens jame 
nepritrūks. Kaimynų šuliniai kerta paviršinį moreninį sluoksnį ir vandenį ima iš 
giliau slūgsančių smėlingų-žvirgždingų nuogulų. 

Išvados
Daujėnų kraštui būdinga Šiaurės Lietuvai geologinė sandara – nepilnas 

pagrindinių sluoksnių geologinis pjūvis, aktyvus karstas. Kristalinis pamatas 
slūgso 950–1 050 m gylyje, arba 1 000–1 100 m žemiau jūros lygio. Suskaidytas 
prekvartero paviršius sąlygojo ledynų veiklos egzaracinį pobūdį ir lėmė nestoros 
kvartero darinių dangos (15–20 m) susidarymą.

Krašto paviršių dengia kelių genetinių tipų paskutinio Nemuno apledėjimo 
nuogulos: glacigeninės nuogulos (pietinė ir pietrytinė dalis) – moreninis priemo-
lis ar priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais; limnoglacialinės nuogulos 
(vakarinė, šiaurės vakarinė, šiaurinė dalis) – moliai, aleuritai, smėlingi aleuritai; 
fliuvioglacialinės nuogulos (centrinė, 
pietrytinė dalis) – žvirgždai, įvairia-
grūdžiai smėliai; aliuvinės nuogulos 

24 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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(upių slėniai) – smulkiagrūdžiai smėliai, neretai su organinėmis priemaišomis; 
biogeninės (pelkių) nuogulos (paplitusios lokaliai) – durpės (daugumoje atvejų 
mineralizuotos); technogeninės nuogulos (žmonių veiklos nuogulos) paplitusios 
lokaliai – žmonių veiklos suformuoti gruntai. 

Geomorfologiniu požiūriu Daujėnų kraštas patenka į Mūšos–Nemunėlio 
žemumos geomorfologinį rajoną. Reljefas – plokščia, silpnai banguota, banguota 
lyguma. Absoliutiniai aukščiai kinta nuo 40 m šiaurinėje dalyje iki 70 m pietinė-
je ir pietrytinėje. Santykiniai peraukštėjimai kinta nuo 1–2 m iki 4–6 m. Reljefe 
išsiskiria Daujėnų kalva, iškilusi 70 m virš jūros lygio ir turinti 10 m santykinį 
aukštį. Paviršių paįvairina gana retos smegduobės bei didžia dalimi kanalizuotas 
upių ir upelių tinklas.

Daujėnų krašto gamtiniai ištekliai nėra nedideli: gėlas požeminis vanduo, 
žvyras, smėlis.
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