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Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių Žemės  
gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės
Valentinas Baltrūnas
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Įvadas
Šiame straipsnyje apibūdinamos Gri¹kiškio ir Påšušvio apylinkių Žemės 

gelmės ir paviršiaus ypatybės buvusių valsčių (dabartinės Grinkiškio seniūnijos) 
teritorijoje, o kai kuriais atvejais – ir platesniame regione. Gelmių sandara ir sudėtis 
daug lėmė vietovių paviršiaus pagrindinius bruožus (nuogulų tipus, kalvotumą, 
slėniuotumą), o tai savo ruožtu – skirtingų dirvožemio tipų, kai kurių naudingųjų 
iškasenų (požeminio vandens, riedulių, žvirgždo, molio ir pan.), pelkėtumo, miš-
kingumo pasiskirstymą. Visa tai turėjo didelės reikšmės vietovių apgyvendinimui, 
žemdirbystės ir gyvulininkystės plėtojimui, vietinių geologinių išteklių panaudojimui 
statybose (bažnyčių, dvarų pastatų, fermų ir kt.), apsirūpinimui geriamu vandeniu. 
Grinkiškio ir gretimos seniūnijos nuo seno buvo žmonių apgyvendintos. Tai liudija 
senieji upių, upelių, ežerų ir pelkių pavadinimai, akmens amžiaus archeologinės 
gyvenvietės, alkavietės, pilkapiai ir piliakalniai, padavimuose išlikę senosios pa-
saulėjautos atspindžiai. Tad apie šį po kojomis esantį geologinį bei geomorfologinį 
pagrindą toliau ir bus rašoma.

Tikslas ir uždaviniai. Šios studijos pagrindinis tikslas – apibūdinti Grinkiškio 
ir Pašušvio apylinkių (buvusių valsčių) Žemės gelmes ir paviršiaus ypatybes. Tam 
reikėjo imtis tokių darbų (uždavinių): 1. Peržiūrėti, sukaupti ir panaudoti literatū-
rinę ir archyvinę (fondinę) geologinę bei geomorfologinę medžiagą; 2. Apibūdinti 
Žemės gelmių ir paviršiaus sandarą, sudėtį ir stratigrafiją pateikiant atnaujintus 
geologinius žemėlapius ir pjūvius; 3. Įvertinti Žemės gelmių išteklius (naudingąsias 
iškasenas) ir jų panaudojimo galimybes.

Taikyti metodai. Rengiant šį darbą buvo taikyta kompleksinė tyrimo metodi-
ka – bent keli metodai. Iš jų pats svarbiausias – erdvinio geologinio kartografavimo 
metodas, apimantis į Žemės gelmes gręžtų gręžinių pjūvių kokybės įvertinimą, jų 
stratigrafinį skaidymą bei gretinimą. Kadangi dauguma gręžinių (su kernu) buvo 
gręžti prieš 40–50 metų, tai pergręžtų nuogulų (uolienų) amžiaus, sudėties ir pa-
vadinimo nustatymą reikėjo koreguoti pagal šiuo metu naudojamas stratigrafines 
schemas ir nuogulų klasifikacijas.

Ankstesnių tyrimų  
apžvalga
Grinkiškio ir Pašušvio apylinkės 

nėra garsios unikaliais geopaveldo ob - 
jektais (aukštais kalnais, dideliais upių 
skardžiais ir pan.), tad ir jų tyrimų 
istorija nėra ilga. Prie ankstesnių geo-
loginių ir geomorfologinių tyrimų są-
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lygiškai galima priskirti smulkaus mastelio žemėlapių (tiksliau, schemų) sudarymą 
didesnėms teritorijoms (regionams). Prie tokių priklauso 1924 m. Karaliãučiuje 
išleista H. Mortenseno studija apie Lietuvos ledyninę morfologiją, kurioje pirmą 
kartą apibūdintas Vídurio Lietuvõs moreninis kalvagūbris, kurio fragmentas tįso 
ties Gri¹kiškiu1. Svarbia šio kalvagūbrio ypatybe tyrėjas laikė didelį riedulingumą 
(akmenuotumą), kurį jis užfiksavo prie Vailãinių, Kair¸nų, ryčiau Grinkiškio, taip 
pat ties Diauderia¤s. Jo sudarytas schematinis Lietuvos geomorfologinis žemėlapis 
buvo tikslinamas ir detalizuojamas vėliau dirbusių tyrėjų2, 3. Po Antrojo pasaulinio 
karo atlikti vidutinio mastelio (1:200 000) geologinio kartografavimo (geologinės 
nuotraukos) darbai mūsų aprašomojoje teritorijoje gerokai patikslino paviršiaus 
geologinę ir geomorfologinę struktūrą4. Šių darbų pagrindiniai rezultatai matyti 
ir spaudoje paskelbtuose abiejuose Lietuvos atlasuose5, 6. Taip pat buvo atliekami 
įvairūs teminiai tyrimai ir sudaromi regionų žemėlapiai, tarp jų ir Vidurio Lietuvos 
moreninės lygumos7.

Žemės gelmių pažinimas rutuliojosi panašiai. Apie mus dominančių apylinkių 
gelmių sandarą ir sudėtį apytikriai buvo galima spręsti iš negausių krašto geologinių 
žemėlapių, kuriems sudaryti reikėjo gręžinių. Jie Lietuvoje pradėti gręžti tik XIX a. 
pabaigoje. Vartant tarpukario geologines mokslines publikacijas krinta į akis labai 
įdomus faktas, kad geologinių pjūvių per Žemės plutos viršutinę dalį sudarymui 
buvo panaudotas Grinkiškio pieninės vandens tiekimo gręžinys, kurį 1930 m. išgrę-
žė „Bieske“ firma8, 9. Pirmasis jį panaudojo M. Kaveckis, vėliau – J. Dalinkevičius.

Šiame 77 m gylio gręžinyje buvo įsigręžta į devono periode susidariusią klintį. 
Kadangi tai įdomus ir svarbus gelmių 
pažinimo faktas, verta pateikti trumpą šio 
Grinkiškio gręžinio pjūvio aprašymą10:

nuo 0 iki 1,8 m – rudas moreninis 
priemolis;

iki 10,5 m – įvairus smėlis, apatinėje 
dalyje su žvirgždu;

iki 18,5 m – pilkas moreninis priesmėlis;
iki 29,0 m – rausvas moreninis prie-

molis;
iki 45,0 m – pilkas moreninis priesmėlis 

ir priemolis;
iki 52,0 m – pilkai gelsvas molis;
iki 65,0 m – pilkas ir pilkai rusvas 

moreninis priemolis;
iki 71,0 m – pilkai geltonas, smėlingas, 

žėrutingas molis, vidurinėje dalyje 
rusvas, riebus ir sluoksniuotas;

iki 75,0 m – pilkas moreninis priemolis 
su stambiu silūro klinties rieduliu 
kraige;

iki 77,0 m – poringa klintis (D3).

1 Mortensen H. Beitrage zur Entwicklung der gla -
zialen Morphologie Litauens, Geol. Arch., 1924, 
Bd. III, H. 1/2, S. 1–93.

2 Dalinkevičius J., Kaveckis M., Pakuckas Č. 
Lietuvos geomorfologinis žemėlapis, 1937 [Paskelbtas 
straipsnyje: Dalinkevičius J. Lietuvos mineralinės 
žaliavos, Technika ir ūkis, Kaunas, 1939, Nr. 1(28), 
p. 2–10.

3 Čepulytė V. Lietuvos žemės paviršius, Vilnius, 1957.
4 Dansevičius V. ir kiti. Kompleksinės geologinės-
hidrogeologinės nuotraukos masteliu 1:200 000, at-
liktos N-34-VI lape, ataskaita (Šeduvos kompleksinė 
geologinės nuotraukos partija, 1964–1966 metai), 
Vilnius, 1967 (rusų kalba), Lietuvos geologijos tarnyba, 
Geologinis fondas.

5 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 19–43.
6 Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.

7 Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara ir morfo-
genezė, red. V. Gudelis ir A. Gaigalas, Vilnius: 
Lietuvos mokslų akademija, 1971 (rusų kalba).

8 Kaveckis M., 1927–1930 metų geologiniai tyrinėji-
mai ir, remiantis surinktų gręžinių medžiaga, Lietuvos 
geologiniai pagrindai, Kaunas: Vytauto Didžiojo 
Universitetas, 1931 (lietuvių ir vokiečių kalbomis).

9 Dalinkevičius J. Devono stratigrafija ir apatinio 
karbono transgresijos žymės Lietuvoje, Vytauto Di-
džiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai, 
1939, t. 13, sąs. 4, p. 11–51.

10 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
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Vertinga ir tai, kad šis gręžinys praurbino visą paskutiniojo (kvartero) peri-
odo nuogulų storymę ir įsigręžė į labai senas devono periodo uolienas. Tai buvo 
svarbu seno ikikvarterinių uolienų paviršiaus geologinio žemėlapio sudarymui. Taip 
pat labai įdomus mokslui faktas, kad kvartero periodo nuogulų storymėje buvo 
užfiksuoti bent šeši ledyninės kilmės moreninio priemolio ir priesmėlio sluoksniai, 
liudijantys mūsų kraštą daug kartų dengusius storus (iki kelių km) ledo šarvus. 
Deja, nebuvo daryti analitiniai pergręžtų nuogulų tyrimai, kurie būtų leidę patiks-
linti nuogulų kilmę ir amžių.

Gelmių pažinimui naudingiausi yra jau po Antrojo pasaulinio karo vykdytų 
geologinio kartografavimo (anksčiau vadinto geologine nuotrauka) darbų metu iš-
gręžti gręžiniai, iškeliant kerną – cilindrinį uolienų stulpelį. Tarp tokių yra 1965 m. 
išgręžtas 129 m gylio gręžinys prie Giedra¤čių kaimo (Nr. 120, Nr. 16263, apie 
5 km į VŠV nuo Grinkiškio)11. Tai irgi istoriniu ir moksliniu požiūriu vertingas 
faktas, nes daugiau tokių gręžinių šiose apylinkėse nebuvo gręžta. Kiti artimesni 
tokio tipo gręžiniai jau yra už Grinkiškio seniūnijos ribų, tarp jų – Vailainių kaime 
(Nr. 123, Nr. 16290, apie 2 km į PPR nuo Vaitiek¿nų)12, Žãiginio kaime (Nr. 122, 
Nr. 18467, apie 20 km į VPV nuo Grinkiškio), Lopÿ kaime (Nr. 118, Nr. 16262, 
netoli Baisógalos), taip pat 518,7 m gylio naftos paieškoms skirtas gręžinys prie 
Šiaul¸nų (Nr. 117, apie 20 km į ŠV nuo Grinkiškio)13. Šių gręžinių aprašymai, taip 
pat sudaryti didelio ploto geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai ir kitokie 
žemėlapiai 1:200 000 masteliu yra pateikti didelėje darbų ataskaitoje14. Deja, giliau 
esantiems sluoksniams apibūdinti vis dėlto teko remtis gerokai gilesniais gręži-
niais, esančiais dar toliau nuo Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių. Tai prie Vidùklės, 
Kunkójų, Grãužių, Gilvýdžių (Lôgumų), Krekenavõs ir Stači¿nų urbinti gręžiniai. 
Seniūnijos teritorijoje visi kiti nepaminėti gręžiniai yra skirti požeminio vandens 
gavybai ir buvo gręžiami prie didesnių gyvenviečių, įmonių, fermų ir pan. Paprastai 
iš jų neiškeldavo kerno, o pergręžtų nuogulų (uolienų) pjūvį apibūdindavo pagal 
jų šlamą (gręžimo metu susidariusius trupinius) bei gręžskylės viduje specialia 
aparatūra gautas geofizines (diagrafijos) kreives. Tad geologiniams žemėlapiams 
ir pjūviams sudaryti kai kurie iš jų taip pat buvo panaudoti. Iš viso Grinkiškio 
seniūnijoje suskaičiuojama apie 40 gilesnių gręžinių15, kurių dalis vandens tiekimui 
jau nebenaudojama.

Apylinkių gelmės
Kaip jos tiriamos
Nuo seno gelmių pažinimui nau-

dojami upių pakrantėse atsidengiantys 
skardžiai. Tuo požiūriu labai naudingos 
atodangos giliai įsigraužusių upių slė-
niuose. Deja, jose dažniausiai pavyksta 
pamatyti tik paskutiniojo geologinio 
periodo (kvartero) nuogulų sluoksnius. 
Tokių atodangų yra Šùšvės ir jos intakų 
pakrantėse. Lietuvos šiaurinėje dalyje 
upių atodangose aptinkama ir senesnių 

11 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
12 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 10.
13 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
14 Dansevičius V. ir kiti. Kompleksinės geologinės-
hidrogeologinės nuotraukos masteliu 1:200 000, at-
liktos N-34-VI lape, ataskaita (Šeduvos kompleksinė 
geologinės nuotraukos partija, 1964–1966 metai), 
Vilnius, 1967 (rusų kalba), Lietuvos geologijos tarnyba, 
Geologinis fondas.

15 Žemėlapiai, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.
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(juros, triaso, permo, devono) periodų sluoksnių. Mat šioje Lietuvos dalyje jie tarsi 
išnyra iš gelmių ir pasidaro nesunkiai upių vagų pasiekiami. Tai gan gerai ilius-
truoja pateiktas J. Dalinkevičiaus 1939 m. paskelbtas geologinis profilis (žr. splv. 
1 pav.). Panašią informaciją suteikia ir naudingų iškasenų (žvirgždo, smėlio, molio 
ir kitų) gavybos karjerai, įvairūs kasiniai statybų, kelių tiesimo vietose. Tačiau 
giliai esančių sluoksnių pažinimui tenka gręžti gręžinius į mūsų planetos gelmes. 
Giliausias pasaulyje gręžinys Kolos pusiasalyje (Rusija) yra pasiekęs tik 12 km gylį. 
Tai lyg uodo įkandimas, palyginti su visu Žemės plutos storiu, kuris Lietuvoje yra 
40–50 km. Todėl Žemės gelmių tyrėjai (geofizikai, geologai) į pagalbą pasitelkia 
vadinamuosius netiesioginius – geofizinius – tyrimo būdus: seisminius metodus, 
gravitacinio ir magnetinio lauko matavimus, kitokius tyrimus. Lietuvoje visi šie 
būdai plačiai taikomi16.

Žemės gelmių pjūvis
Paprastai gelmių pjūvis apibūdinamas pradedant nuo seniausių, t. y. pir-

miausiai susidariusių, o Lietuvoje – kartu ir giliausių sluoksnių. Iš Grinkiškio ir 
Pašušvio apylinkėse esamų gręžinių, deja, galime daryti tik pačios viršutinės (iki 
100–200 m gylio) Žemės plutos dalies apibūdinimą. Gilesnių sluoksnių sandaros 
ir sudėties apibūdinimui panaudojome duomenis iš toliau esančių giliųjų gręžinių. 

Kristalinis pamatas. Artimiausi gręžiniai, pasiekę mūsų planetos kristalinį 
pamatą, yra prie Gilvydžių (Lygumų) (Šiauliÿ r.), Krekenavos (Pånevėžio r.), Grau-
žių ir Viduklės (Raséinių r.). Prie Krekenavos17 (į rytus nuo Grinkiškio) rausvas 
padūlėjęs granitas pasiektas 1 075,5 m gylyje, o prie Graužių (Jósvainių) (beveik 
į pietus nuo Grinkiškio) panašus granitas pasiektas 1 046,5 m gylyje. O štai prie 
Viduklės (į vakarus–pietvakarius nuo Grinkiškio) gneisas pasiektas 1 655 m gylyje. 
Taigi, Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse mūsų planetos kristalinis pamatas tūno 
maždaug 1 300–1 400 m gylyje, po truputį gilėja pietvakarių kryptimi. Regione 
išgręžti gręžiniai ir turimi geofiziniai (gravitacinio ir magnetinio lauko tyrimo) 
duomenys rodo, kad aprašomosiose apylinkėse kristalinį pamatą sudaro prieš 
1,88–1,80 mlrd. metų susidariusios kristalinės metamorfinės uolienos, greičiausiai 
granulitinės facijos migmatitai18. 

Nuosėdinių uolienų danga. Kristalinio pamato uolienas Grinkiškio ir Pašušvio 
apylinkėse dengia per 1 km storio nuosėdinių uolienų (smiltainio, mergelio, klinties, 
dolomito ir kitų) danga, primenanti sluoksniuotą pyragą, kurio sluoksniai susiklostė 
senovinėse jūrose ir jų lagūnose per pastaruosius pusę milijardo metų, t. y. per 
kambro, ordoviko, silūro, devono, permo, triaso ir juros Žemės raidos geologinius 
periodus. Geologinių periodų metu susidariusių nuogulų (uolienų) kompleksus 
geologai vadina sistemomis (pvz., kambro sistema, devono sistema ir t. t.), o šias 
sistemas ar jų skyrius (t. y. apatinį, 
vidurinį, viršutinį) sudaro sluoksnių 
mažesni kompleksai, kuriuos vadina 
svitomis arba serijomis, suteikdami joms 
vietinius pavadinimus (pvz., viršutinio 
devono Stipinų svita – D3st). Lietuvoje 
geologinių periodų (sistemų) uolienos 

16 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Balt-
rūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004.

17 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
18 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato) 
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir ište-
kliai, ats. red. V. Baltrūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 
2004, p. 17–40.
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pasižymi gausiomis fosilijomis (t. y. suakmenėjusių organizmų liekanomis), kurių 
didelė įvairovė yra plačiai aptarta tam skirtuose leidiniuose19, 20. Daugiau nei per 
vieno milijardo metų laikotarpį (tarp kristalinio pamato uolienų susidarymo ir juos 
uždengusių kambro periodo sluoksnių) šeimininkavę įvairūs geologiniai procesai 
(kalnodara, erozija, abrazija ir kiti) gerokai kristalinį pamatą nuardė, susmulkintas 
daleles perklostydami kitose vietose. Panaši didelė stratigrafinė pertrauka yra nu-
statyta tarp devono ir permo laikotarpių (t. y. prieš 358,9–298,9 mln. m. karbono 
periode), taip pat tarp juros ir kvartero periodų (prieš 145–2,6 mln. m.). Net ir 
tų geologinių periodų, kurių nuogulos aptinkamos, deja, ne visi sluoksniai išlikę. 
Kitaip tariant, mus dominančių apylinkių gelmių geologinio „metraščio“ puslapiai 
gerokai išplėšyti. Gilesniuosius sluoksnius apibūdindami mes dažniau remsimės 
artimesnių Grinkiškio seniūnijai Krekenavos (Panevėžio r.), Kunkojų (7,8 km šiau-
riau Raseinių) ir Viduklės (Raseinių r.) gręžinių duomenimis, kadangi ta kryptimi 
nustatyti giliųjų sluoksnių gelmėjimo ir storėjimo pokyčiai.

Pradėsime nuo seniausių kambro periodo (prieš 541–485,4 mln. m.)21 nuo-
sėdinių uolienų. Pasidairius gretimuose rajonuose matyti, kad kambro nuogulos 
yra pergręžtos 1 000,4–1 071,9 m gylyje prie Krekenavos, 1 558,4–1 655 m gylyje 
prie Viduklės ir kitur. Įdomu, kad tarp artimesnių gręžinių kambro uolienos yra 
pasiektos ir Kunkojų gręžinyje, kuriame nuo 1 459,2 m gylio buvo 16,2 m tik 
įsigręžta į kambro amžiaus pilką ir kompaktišką, smulkiagrūdį kvarcinį smiltainį22. 
Tad Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse gylis iki kambro sluoksnių, sudarytų iš 
kvarcinio smiltainio, aleurolito, argilito ir molio, turėtų būti apie 1 300–1 200 m, 
o jų storis – tarp 80–90 m. Kvarcinis smiltainis yra labai būdinga kambro uoliena, 
kurios kloduose Vakarų Lietuvoje aptikta ir eksploatuojama nafta. 

Ordoviko (prieš 485,4–443,4 mln. m.) nuogulos yra pergręžtos 869,6–1 000,4 m 
gylyje Krekenavos gręžinyje ir 1 390,4–1 459,3 m gylyje prie Kunkojų (Raseinių r.). 
Tad Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse gylis iki ordoviko sluoksnių, sudarytų iš 
klinties (dažnai gniutulinės), mergelio, dolomito, argilito, karbonatinio molio ir kitų 
persisluoksniuojančių uolienų, yra apie 1 300–1 200 m. Bendras jų storis – tarp 
90–110 m. Kaip matome iš pateiktų duomenų, ordoviko nuogulų gylis didėja link 
pietvakarių, tačiau jų storis didėja priešinga – šiaurės rytų – kryptimi.

Silūro (prieš 443,4–419,2 mln. m.) nuogulos yra pergręžtos 539,6–869,6 m 
gylyje Krekenavos gręžinyje ir 804,8–1 390,4 m gylyje Kunkojų gręžinyje. Tad 
Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse tikėtinas gylis iki silūro sluoksnių, sudarytų iš 
persisluoksniuojančios klinties, taip pat ir gniutulinės, mergelio, dažnai dolomitingo, 
argilito ir pan., būtų tarp 600–700 m. Bendras jų storis turėtų būti apie 440–480 m. 
Pateikti duomenys rodo, kad silūro sluoksnių gylis ir storis, skirtingai nei ordoviko 
sluoksnių, didėja link pietvakarių. Su jų dalimi, ypač buvusiais koraliniais rifais, yra 
susiję pastebėti naftingumo požymiai.

Devono (prieš 419,2–358,9 mln. m.) 
nuogulos yra pergręžtos didesniame 
gręžinių skaičiuje. 15,3–539,6 m gyly-
je jos praurbintos prie Krekenavos ir  
176–804,8 m gylyje prie Kunkojų. Grin - 
kiškio ir Pašušvio apylinkėse, kur de - 

19 Lietuvos geologija, sud. A. Grigelis, V. Kadūnas, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.

20 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. 
V. Baltrūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004.

21 International chronostratigraphical chart. Interna-
tional Commission on Stratigraphy, 2013, www.
stratigraphy.org.

22 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
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vono sluoksniai išnyra ikikvarterinių uolienų paviršiuje, daug gręžinių (ypač hidro-
geologinių) yra juos pasiekę ir nors truputį įsigręžę (žr. splv. 2 pav.). Tad devono 
uolienų gylis nėra didelis – tik apie 40–120 m. Bendras devono nuogulų storis 
turėtų būti apie 550–600 m. Viršutinėje dalyje vyrauja gelsvai pilkas dolomitas, 
žalsvai pilkas domeritas, rudas ir pilkas molis, giliau slūgso gipsas ir anhidritas 
su dolomito ir molio tarpsluoksniais, o apatinėje dalyje – smėlis ir smiltainis su 
molio ir domerito tarpsluoksniais. Apskritai devono nuogulų kraigas (t. y. gylis) 
nyra pietvakarių link. Ta kryptimi didėja ir jų bendras storis (žr. splv. 1 pav.).

Karbono periodo nuogulų nėra. Tuo metu buvusios sausumos sąlygos buvo 
palankios erozijos procesui, kuris gerokai apnaikino tuo metu žemės paviršių su-
darančias devono nuogulas.

Permo (prieš 298,9–252,2 mln. m.) uolienos aptinkamos Grinkiškio seniūnijos 
šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje dalyje, kur jų storis labai nedidelis (iki 10 m), tačiau 
turi tendenciją didėti vakarų, šiaurės vakarų link. Tai permo periodo antrosios pusės 
jūrinės nuogulos. Didžiausias storis žinomas tolokai – Šilùtės rajone (108,4 m), kur 
turime viso permo laikotarpio nuogulas. Ta kryptimi didėja ir gylis – iki 500–600 m. 
Šiaurės vakarų link nuo Grinkiškio seniūnijos, Šiaul¸nuose, nuo 89,5 m gylio slūgso 
kaverninga klintis ir dolomitas, kurių bendras storis 29,2 m. Akmìnės rajone ši 
klintis yra netoli paviršiaus, kasama karjeruose ir naudojama cemento gamybai. 

Triaso (prieš 252,2–201,3 mln. m.) periodo (tiksliau, jo ankstyvosios dalies) 
nuogulų paplitimo riba yra ties vakariniu Grinkiškio seniūnijos pakraščiu, kur 
jos sudaro ikikvarterinių uolienų paviršių (žr. splv. 3 pav.). Mažas jų lopinėlis 
yra išlikęs prie Pašušvio, kur slinkę ledynai neįveikė gan tvirtų triaso nuogulų. 
Nuo seniūnijos vakarinio pakraščio jų slūgsojimo gylis ir storis didėja vakarų ir 
pietvakarių link. Šiaurės vakarų link jos nežymiai kyla į paviršių. Šiaulėnuose šios 
nuogulos prasideda nuo 76,7 m gylio ir pasiekia 12,8 m storį. Akmenės rajone, 
Šaµtiškių karjere triaso periodo molis kasamas ir naudojamas cemento gamybai. 
Į pietvakarius nuo Grinkiškio seniūnijos esančiame Kunkojų gręžinyje šio periodo 
nuogulos aptiktos 151,5–173 m gylyje. 21,5 m storymė sudaryta iš margaspalvio 
(rausvai rudo, vyšninio) tankaus molio su dažnomis žydrai pilkomis dėmėmis.

Juros (prieš 201,3–145 mln. m.) nuogulų aprašomojoje teritorijoje neaptikta. 
Ikikvarterinių uolienų paviršiuje jos nustatytos į vakarus ir pietvakarius nuo Grin-
kiškio seniūnijos (žr. splv. 3 pav.). Ta kryptimi jos gilėja ir storėja. Į pietvakarius 
nuo seniūnijos, Žaiginio gręžinyje, jos slūgso 90,5 m gylyje ir pasiekia 22 m storį. 
Ta pačia kryptimi panašus pjūvis yra pergręžtas 113,8–151,5 m gylyje prie Kunkojų, 
kur 37,7 m storymė sudaryta iš juodo ir tamsiai pilko, netolygiai smėlingo, žėru-
tingo ir karbonatingo molio, pereinančio į tamsiai pilką ir juosvą smulkų smėlį ir 
smiltainį. Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse jei kada ir būta šio amžiaus nedidelio 
storio nuogulų, tai jos (kaip ir triaso) buvo vėliau slinkusių ledynų nugremžtos.

Ikikvarterinių nuogulų paviršius ir jo  
geologinė sandara
Kaip matome iš praeito poskyrio, senųjų geologinių laikotarpių nuogulų 

apibūdinimą baigėme juros periodu. Tad kur dingo dar buvę kreidos (prieš 145–
66 mln. m.), paleogeno (prieš 66–23 mln. m.) ir neogeno (prieš 23–2,6 mln. m.) 
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nuogulų sluoksniai? Šie šiltieji geologiniai periodai Vídurio Lietuvojê daug kur 
neišliko dėl kelių priežasčių. Kreidos periodo, o kai kur ir senesnių triaso ir 
juros nuogulas galėjo nugremžti iš šiaurės ir šiaurės vakarų daug kartų slinkę 
kontinentiniai ledynai, o paleogeno ir neogeno laikotarpiais ši Lietuvos dalis pa-
sižymėjo sausumos sąlygomis ir labai menku nuosėdų susidarymu to meto upėse 
ir ežeruose. Jei tokių ir būta, tai juos taip pat nugremžė vėliau slinkę ledynai. 
Taigi, buvusios sausumos sąlygos buvo palankios erozijos procesams, kūrusiems 
būdingą slėnių ir takoskyrų žemės paviršių, per vėlesnius daugkartinius apledė-
jimus gerokai pakitusį, su dažnai nustatomais ledynų išraustais giliais loviais ar 
net slėniais (žr. splv. 2 pav.)23, 24. 

Žinomas gelmių tyrinėtojas A. Šliaupa įsitikinęs, kad šie gilieji „loviai“ yra 
tik senųjų upių slėnių (paleoslėnių) įgilinti fragmentai, kuriuos mintyse ir žemė-
lapiuose galime sujungti į senųjų upių tinklą25. Turint šio senojo, dabar palaidoto 
paviršiaus reljefo žemėlapį, galima sudaryti to paviršiaus geologinį žemėlapį (žr. 
splv. 3 pav.)26, 27. Kadangi dauguma giliųjų sluoksnių turi nedidelį polinkį vakarų 
ir pietvakarių link, tai priešinga kryptimi, priklausomai nuo šio paviršiaus nely-
gumų (t. y. kalvotumo), jie tarsi išnyra tame paleopaviršiuje. Gilesnėse jo vietose, 
ypač loviuose, dažnai matome senesnio amžiaus uolienas negu šalia lovių. Tokios 
aplinkybės lėmė, kad pietinėje ir pietrytinėje Grinkiškio seniūnijos dalyje turime 
senesnes (devono) nuogulas, šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje – jaunesnes (permo ir 
triaso), o truputį toliau į pietvakarius, link Raseinių, – juros ir net kreidos sistemų 
nuogulas.

Kvartero nuogulų storymė
Ant ką tik apibūdinto senų uolienų paviršiaus slūgso kvartero periodo metu 

susidariusi nuogulų storymė. Periodas prasidėjo prieš 2,6 mln. m. ir tęsiasi iki 
dabar, nors dažna mokslininkų nuomonė, kad periodo pradžia yra vėlesnė – nuo 
1,8 mln. m. Skirtingai nuo senųjų jūrinės ir lagūninės kilmės sluoksnių, kvartero 
nuogulų bendras storis nepastovus. Geologiniame pjūvyje, kurį sudarė A. Jusienė, 
matome, kad vidutinis storis būtų apie 70–80 m, o didžiausias paprastai yra ties 
senojo (ikikvarterinio) paviršiaus giliais paleoįrėžiais (t. y. įgilintais loviais), kur 
jis pasiekia 100–120 m (į pietryčius nuo Vaitiek¿nų, ties Vailãiniais ir kitur) (žr. 
splv. 4 pav.)28. Mažiausias storis yra 
ten, kur dabartinės upės vingiuoja ties 
ikikvarterinio paviršiaus pakilumomis. 
Taip yra seniūnijos šiaurės vakariniame 
(ties Minãičiais) ir šiaurės rytiniame 
(link Baisogalos) pakraštyje, kur storis 
sumažėja iki 40 m. Turimi duomenys 
liudija, kad apibūdinamoje teritorijoje 
kvartero nuogulų storymėje vyrauja 
(daugiau kaip 75 %) ledyninės kilmės 
moreninis priemolis ir priesmėlis. Šiuo 
metu manoma, kad Lietuvą ir gretimus 
kraštus dengė ne mažiau kaip penki 

23 Žemėlapiai, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

24 Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.

25 Šliaupa A. Prekvartero uolienų paviršius, Lietuvos 
Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Baltrū-
nas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004, p. 254–260.

26 Žemėlapiai, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

27 Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius, NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.

28 Geologiniai pjūviai, Valstybinė geologijos informa-
cinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, 
www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.
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apledėjimai, iš kurių paskutinysis (Nemuno) atsitraukimo metu pasižymėjo dar 
viena suaktyvėjimo (pasislinkimo į priekį) stadija. Deja, tarpledynmetinių (paprastai 
ežerų ar pelkių) nuogulų mūsų aprašomojoje teritorijoje kol kas neaptikta. Pradė-
kime apibūdinimą nuo seniausiųjų.

Paties seniausio apledėjimo, pavadinto Dzūkijos vardu, pėdsakų kol kas 
Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėse nenustatyta, greičiausiai vėlesnių slinkusių ledy-
nų nugremžti. Antrojo (Dainavos) apledėjimo nestoras, pilkas, mažai dolomitingas 
moreninis priemolis yra ties Vaitiek¿nais ir į pietryčius nuo jų – Vailãiniuose, kur 
ledyninėse nuogulose aptiktas dar ir 3 m storio triaso periodo molio luistas. Užtat 
kitų dviejų apledėjimų, pavadintų Žemaitijos ir Medininkų vardais, moreninio 
priemolio ir priesmėlio sluoksniai yra aptinkami visoje seniūnijos teritorijoje. Pa-
prastai šių sluoksnių storis siekia po 20–30 m ir gan pastovus visame plote. Tarp 
šių morenų pasitaiko reti, vandens aplinkoje nusėdę smulkaus smėlio ir aleurito 
sluoksniai. Abiejų šių apledėjimų kompaktiškas moreninis priemolis ir priesmėlis 
yra panašūs, rudos ir rusvai pilkos spalvos, su gausiomis devono amžiaus dolomito 
nuotrupomis tarp morenose esančio žvirgždo ir gargždo apvalainukų. Dolomito 
nuotrupos ir ruda spalva liudija ledynus atslinkus iš šiaurės ir šiaurės vakarų, kur 
pakeliui ledynai ardė devono uolienų paviršių. 

Medininkų ledynui ištirpus ir atšilus klimatui, prasidėjo paskutinis tarpledyn-
metis, kuris Lietuvoje vadinamas Merkinės vardu, vakariau mūsų krašto – Eemio, 
o ryčiau – Mikulino vardais. Grinkiškio seniūnijos teritorijoje šio tarpledynmečio 
ežerų ar pelkių nuosėdų su augalų žiedadulkėmis ir sporomis kol kas neaptikta. 
Po šio tarpledynmečio ir jį pratęsusio periglacialinio (ilgo ledyno artėjimo) lai-
kotarpio užslinkęs paskutiniojo apledėjimo, Lietuvoje pavadinto Nemuno vardu, 
ledynas kai kur paliko storoką (iki 20–25 m) rusvai pilką ir pilkšvai rudą, kai kur 
net rausvai rudą (oksiduotą?) moreninį priesmėlį su gerokai mažesniu dolomito 
nuotrupų kiekiu negu giliau slūgsančiose morenose. Beveik prieš pusšimtį metų 
Šušvės dešiniojo kranto atodangose ties Juodìliais (piečiau Vaitiekūnų) žymus 
mūsų kvartero nuogulų tyrinėtojas A. Gaigalas geologiniu kompasu atodangos 
apatinėje dalyje, matuodamas paskutiniojo apledėjimo pirmosios (apatinės) morenos, 
dar vadinamos Grūdos vardu, žvirgždo ir gargždo ilgųjų ašių orientacijos kryptį 
(azimutą) bei polinkį, nustatė vyraujančią šiaurės vakarų kryptį, būtent tą, iš kur 
atslinko ledynas (žr. splv. 5 pav.)29. 

Jam besitraukiant, atšalo klimatas, ir jis vėl pasislinko į pietus iki pat 
Merkínės pietinėje Lietuvos dalyje. Šis antrasis ledyno poslinkis, kuris vadinamas 
Baltijos vardu, taip pat paliko panašaus storio (kai kur iki 20 m) moreninio pries-
mėlio sluoksnį, tik dažniau šviesiai rudos spalvos, su gausesniu devono dolomito 
nuotrupų kiekiu. Nuotrupų ilgųjų ašių orientacija buvo šiek tiek pakitusi ir rodė 
ledyno atslinkimą iš šiaurės ir šiaurės–šiaurės rytų (Juodìlių atodangos viršutinė 
dalis). Visa tai rodo, kad ledyno buvo slinkta per devono nuogulų paplitimo plo-
tus. Kodėl tas pats Nemuno ledynas vėlesnėje stadijoje slinko šiek tiek pakitusia 
kryptimi? Tai gali būti susiję su ne-
žymiu apledėjimo centro Švedijos ir 
Suomijos šiaurinėje dalyje pasislinkimu 
bei didžiųjų (Ku»šių–Nìmuno žemupio 

29 Gaigalas A. Rytų Žemaičių plynaukštės neopleisto-
ceno moreninės dangos sandara (3. Šušvės atodan - 
gų analizė), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, 
B serija, 1972, t. 4(71), p. 157–168 (rusų kalba).
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ir Žiìmgalos–Rygõs) ledo tėkmių intensyvumo pokyčiu. Tačiau tuo nesibaigė be-
sitraukiančio ledyno „spyriojimasis“: prieš 14,5 tūkst. metų, vadinamosios Vidurio 
Lietuvos suaktyvėjimo fazės metu, ledyninė plaštaka vėl pasistūmėjo į priekį iki 
pat Kauno dabartinių šiaurinių apylinkių, savo pakraštyje iš rytų, pietų ir rytų 
pusės palikdama ją supantį ledyno pakraštyje sukrautą moreninį kalvagūbrį (žr. 
splv. 6 pav.)30. 

Ir šios plaštakos ledynas, pasislinkdamas į priekį, rytinėje Grinkiškio seniūnijos 
dalyje paliko nestorą riedulingo moreninio priesmėlio sluoksnį su kalvotu reljefu 
paviršiuje. Tarp visų trijų paskutiniojo apledėjimo moreninių sluoksnių galima 
aptikti negiliai esančių nestorų žvirgždo ir smėlio sluoksnių, kai kur pasiekiančių 
net 5–10 m (prie Giedraičių, ties Lopa¤s prie Baisogalos ir kitur).

Apylinkių žemės paviršius ir jo  
geomorfologinės ypatybės
Kaip aiškėja iš ką tik išdėstytos medžiagos, Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių 

paviršius susijęs su paskutiniojo apledėjimo suaktyvėjimu Baltijos stadijos ir jos 
Vidurio Lietuvos fazės metu. Būtent tuo metu vykę apledėjimo ir nuledėjimo reiš-
kiniai, prasidėjęs upių tinklo susidarymas lėmė paviršiaus geomorfologines ypatybes 
(kalvotumo pobūdį, slėniuotumą ir kt.). Mūsų apibūdinama teritorija pagal pavir-
šiaus ypatybes patenka į didelį nevienalytį geomorfologinį rajoną: Rytÿ Žema¤čių 
moreninę plônaukštę31. Mus dominantį plynaukštės pakraštį sudaro plynaukštės 
moreninė rytinė dalis ir prie jos prisišliejęs Vidurio Lietuvos fazės ledyno sukrau-
tas siauras moreninis kalvagūbris. Ryčiau Baisogalos, Sk¸mių, Gudži¿nų plyti tos 
pačios fazės ledyno išgulėta Nev¸žio moreninė lygumâ. R. Guobytės sudarytame 
kvartero nuogulų geologinio žemėlapio fragmente mus labiau domina Vidurio 
Lietuvos fazės ledyno sukrautas kalvagūbris, kurio vakarinis pakraštys paryškintas 
ryškia juoda nutrauktine linija32 (žr. splv. 7 pav.).

Kvartero nuogulų geologiniame žemėlapyje matome, kad didžiausia dalis 
Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių paviršiaus sudaryta iš dvejopos kilmės moreninio 
priemolio ir priesmėlio su žvirgždo, gargždo ir riedulių priemaiša. Vakarinėje da-
lyje vyrauja ledyno išgulėta plokščia ir banguota, pietų link nežymiai žemėjanti, 
apskalauta moreninės plynaukštės lyguma su nedideliais (žemėlapyje mėlyni) prie-
ledyninių ežerų dugne nusėdusio smulkaus, kai kur aleuritingo smėlio ploteliais. 
Visi šie smėlingi ir aleuritingi ploteliai liudija buvus vieno trumpalaikio didžiulio 
prieledyninio ežero, pasitvenkusio tarp Žema¤čių aukštumõs rytinių pašlaičių bei 
Vidurio Lietuvos fazės ledyno, įslinkusio į Nevėžio moreninę lygumą. Didžiausias 
toks smėlingas plotelis, giliau slepiantis molio sluoksnius, yra į šiaurę–šiaurės ry-
tus nuo Pašušvio, ties Ùžpelkių miškù. Paprastai tokių smėlingų plotelių, kaip ir 
įvairių pelkių nuogulų, storis nėra didelis, retai kada pasiekia 2–3 m (žr. geologinį 
pjūvį – splv. 4 pav.). Aprašomos teri-
torijos rytinė dalis (ryčiau Grinkiškio), 
būdama didelio moreninio kalvagūbrio 
dalis ir šiek tiek amžiumi jaunesnė nei 
vakarinė dalis, pasižymi vyraujančiu 
paviršiaus smulkiu (santykinis aukštis 

30 Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.

31 Ten pat.
32 Žemėlapiai, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.
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iki 3–5 m) kalvotumu, nors šioje kalvų juostoje aukščių skirtumas nuo tarpukalvių 
iki aukščiausių kalvų (120 m virš jūros lygio) pasiekia 8–10 m. Šiam kalvotam 
paviršiui būdingas jau nuo XX a. pradžios literatūroje fiksuotas didesnis riedulin-
gumas, dažnesnės smėlingos kalvos, kurių daugėja Baisogalos link. Tarpukalvės 
dažnai pašlapusios, pelkėtos, atsiradusios ištirpus palaidotiems ledo luistams, su 
smulkiomis buvusių prieledyninių ežerėlių nuosėdomis.

Aprašomojoje teritorijoje reikšmingas kraštovaizdžio elementas ir jo raidos 
veiksnys yra Šušvės upė. Galima prisiminti 1875 m. dailininko N. Ordos piešinį, 
kuriame pavaizduota Grinkiškio miestelio panorama ir kuris įdėtas neseniai išė-
jusioje knygoje „Grinkiškio kraštas“33. Piešinys pieštas piečiau Grinkiškio, kitame, 
dešiniajame Šušvės krante, iš kurio gerai matyti lėkštašlaitis upės slėnis ir šalia 
jo įsikūręs miestelis. 

Šušvės slėnio susidarymas prasidėjo dar tįsant Vidurio Lietuvos fazės ledyno 
pakraščiui Vaitiekūnų–Grinkiškio–Baisogalos ruože. Ledynui traukiantis iš Lietuvos, 
o upei kartkarčiais vis pagilinant savo vagą, įvairiose atkarpose formavosi gan 
skirtingo profilio terasuotas slėnis (žr. splv. 8 pav.). Štai ties Gri¹kiškiu Šušvės 
lėkštašlaičio slėnio, labai panašaus į N. Ordos nupiešto, plotis pasiekia 300–400 m 
(gylis – 12–16 m).

Šiauriau Grinkiškio, ties Natãičiais, Šušvė, tarsi atsispyrusi nuo Kubili¿nų 
pusės iškilusio gūbrio (iki 124 m virš jūros lygio), staiga pasuka vakarų kryptimi 
link Pašušvio. Nuo šio posūkio upės slėnis yra siaurėjantis (nuo 200 iki 140 m), 
mažėjančio gylio (nuo 15 m iki 6–9 m), maitinamas gausių upelių iš užpelkėjusių 
pažemėjimų. Paminėtinas ties Minãičiais (Žeimiÿ–Beržºs žiočių atkarpoje) paskelbtas 
Šušvės hidrografinis draustinis (474 ha), saugantis gilaus slėnio mažai vingiuoto 
Šušvės vidurupio dalį. Vertingą teritoriją sudaro užliejamas Šušvės slėnis ir miš-
kingi jo šlaitai. 

Ties Nataičiais, kur dabartinė Šušvė nusuka į vakarus, šiaurės link tęsiasi 
senas ir platus (iki 445 m) iki 10–11 m gylio slėnis, kurio dugnu šiuo metu srovena 
Sra÷to upelis. Tai pačioje Šušvės slėnio atsiradimo pradžioje susidariusi atkarpa, 
vėliau „perleista“ mažesniam intakui. Toliau į šiaurę šio seno klonio plotis ir gylis 
sparčiai mažėja. Jame, be 1 m aukščio salpinės terasos, dar ryški 5–6 m aukščio 
terasa, kurios absoliutus aukštis (virš jūros lygio) šioje vietoje yra 107–108 m ir 
kuri pasroviui pereina į dabartinį Šušvės slėnį, palaipsniui žemėja ir fiksuojama 
ties Grinkiškiu, Kairėnºliais bei Vaitiekūnais (101–103 m). Toliau ši terasa pereina 
į fliuvioglacialinių (ledyno tirpsmo) vandenų suklostytą deltą žemiau Juodelių.

Apskritai Šušvės vidurupyje jau senokai slėnyje fiksuoti iki 1 m iškilę smė-
lingi salpinės (reguliariai užliejamos) terasos fragmentai, taip pat dvi viršsalpinės 
terasos34. Pastarosios aptinkamos žemiau Minãičių. Paprastai tai cokolinės terasos 
(su moreniniu pamatu), dažniausiai 
aptinkamos siaurais fragmentais upės 
vingiuose. Pirmosios viršsalpinės te-
rasos aukštis nuo vagos apie 2–3 m, 
paviršius beveik horizontalus, tiesesnėse 
upės atkarpose nežymiai palinkęs į va-
gos pusę, dengiamas 0,5–1,3 m storio 

33 Tamulionis E. Fundatorių atminimo ženklai Pa-
šušvio ir Grinkiškio bažnyčiose, Grinkiškio kraštas, 
sud. A. Šidlauskas, Radviliškis, 2011, p. 66–73.

34 Beconis M. Upių erozinės formos ir aliuviniai 
dariniai, Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara 
ir morfogenezė, red. V. Gudelis ir A. Gaigalas, 
Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 1971, p. 140– 
160 (rusų kalba).
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smėlingų smulkių ir rupių nuosėdų. Antrosios viršsalpinės terasos aukštis siekia 
4–6 m virš upės, paviršius truputį palinkęs į vagos pusę ir dengiamas 0,5–1,5 m 
storio smėlingų rupių (vaginių) nuosėdų. Kai kur terasos paviršius erozinis (be smė-
lingų upės nuosėdų), su kyšančiais rieduliais iš terasos cokolio, moreninio pamato.

Naudingosios iškasenos
Jos buvo naudojamos nuo neatmenamų laikų. Tai ir laukų akmenys (rieduliai), 

iš kurių mokėta padaryti akmeninius kirvukus, grūdų trintuves, girnas, ir molis, 
naudotas senosios keramikos dirbiniams, statyboms, ir balų rūda, iš kurios lydyta 
geležis įvairiems dirbiniams. Archeologai jau seniai Vaitiekūnų piliakalnio aplinkoje 
aptiko senosios geležies metalurgijos liudijimų35. Mokėta skaldyti didelius akmenis 
pamatams, bažnyčių ir dvarų mūrams, o klinčių riedulius (kalkakmenį) sumalti 
ir panaudoti kaip jungiamąją medžiagą. Geriamo vandens pasisemdavo iš švarių 
upių, upelių, ežerų ir iš jų pakrantėse besiveržiančių šaltinių, kasdavo įvairaus gylio 
šulinius. Pramoninio pobūdžio išteklių gavyba ir panaudojimas mus dominančioje 
teritorijoje sietini su plytinių įrengimu, kasant netoliese esančius molio telkinius. Dar 
XIX a. viduryje, baudžiavos laikais, prie Pašušvio buvo žinomos Lapurvių plytinė 
netoli Pašušvio miško ir Cygelno plytinė už Lepšýnės miško36. Šioms sugriuvus, 
netoliese, 3 km šiauriau Pašušvio, prie Gõdų kaimo 1935–1936 m. buvo pastatyta 
nauja plytinė, kuri naudojo vietinį molį ir veikė iki 1960 m.37 Kvartero nuogulų 
žemėlapyje (žr. splv. 7 pav.) matome, kad šio tinkamos kokybės molio kasimo 
vieta ir pati plytinė buvo prieledyninio ežero nuosėdų išplitimo ploto vakariniame 
pakraštyje. Šiuo metu daugumos lengviau pasiekiamų gamtos turtų jau nebeliko. 
Tad jų ieškoma naudojantis naujomis priemonėmis ir didesniame gylyje.

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Grinkiškio seniūnijos ribose šiuo 
metu krašto geologinių išteklių balanse nėra įteisintų naudingų iškasenų telkinių38. 
Tačiau visai šalia jų yra. Vienas jų yra arčiau Baisogalos, Andri¿nuose (Nr. 1936), 
kur eksploatuojamas žvyras. Kitas paminėtinas kasamas žvyro telkinys yra ties pie-
tiniu seniūnijos pakraščiu, apie 4–5 km į pietvakarius nuo Dievógalos ir Vosíliškio, 
Raseinių rajono Pagojùkų seniūnijos Puõdžių kaime (Nr. 1721). Vakariau valsčiaus, 
Ša÷koto seniūnijos Barga¤lių miške, Praviršùlio tôrelio botaniniame zoologiniame 
draustinyje fiksuotas užleistas durpių telkinys (Nr. 1282), kuris šiuo metu nėra 
eksploatuojamas. Dar toliau į rytus, piečiau Påpušynio ir Lîepkalnio kaimų (4–5 km 
į pietvakarius nuo Šaukoto) yra dar du nedideli telkiniai. Papušynio žvyro telkinys 
(Nr. 1940) šiuo metu naudojamas, o 
smulkus Liepkalnio (Nr. 1938) žvyro 
telkinys nenaudojamas. Apie 4 km į piet-
vakarius nuo Šiaulėnų, tarp Staµmokų 
ir Šiaulaičių, dar yra eksploatuojamas 
smėlio Stalmokų telkinys (Nr. 1945).  
O štai tokios naudingos iškasenos kaip 
molis niekur arčiau nėra. Jo artimesni 
telkiniai žinomi tik prie Raseinių (nenau-
dojamas) ir Ariogalos (du naudojami). 
Greta Grinkiškio seniūnijos, 11–12 km į 

35 Salatkienė B. Geležies metalurgijos radimvietės 
ir jų paplitimas Lietuvos teritorijoje, Istorija. Mokslo 
darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 
2008, t. 70, p. 3–16.

36 Bogušienė V. Godų plytinės istorija, Grinkiškio kraš-
tas, sud. A. Šidlauskas, Radviliškis, 2011, p. 177–
179.

37 Šlapikaitė G. Ieškau Godų plytinės, Grinkiškio 
kraštas, sud. A. Šidlauskas , Radviliškis, 2011, 
p. 179–181.

38 Naudingosios iškasenos, Valstybinė geologijos 
informacinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos 
tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01. 
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šiaurės rytus nuo Minaičių, Liaudíškių kaime 1945, 1951 ir 1959 m. buvo žvalgy-
tas ir naudotas molio telkinys. Jame nustatytas molio klodo storis siekė 1,6–12 m 
(vid. 8,15 m)39. Šiuo metu šis telkinys neeksploatuojamas.

Požeminis vanduo
Prie naudingųjų iškasenų priklauso ir požeminis vanduo. Tai bene vertin-

giausias gelmių turtas, kurio gamta Grinkiškio ir Pašušvio apylinkėms nepašykštėjo, 
nors jis nėra lengvai pasiekiamas – tik gan giliais gręžiniais. Kaip paaiškėjo, visos 
įregistruotos ir šiuo metu Grinkiškio seniūnijoje naudojamos geriamo vandens van-
denvietės (Minaičių, Čerkõsų, Grinkiškio, Kairėnėlių, Vaitiekūnų ir netoli esanti 
Vosiliškio) vandenį siurbia iš giliau slūgsančio viršutinio devono vadinamosios 
Stipinų svitos (D3st) sluoksnių dolomito ir tik Pašušvio vandenvietėje – iš viršutinio 
permo Naujosios Akmenės svitos (P2nk) klinties

40, 41. Po šiuo vandeningu kompleksu 
slūgso viršutinio devono Pamūšio svitos (D3pm) dolomitizuoti, gipsingi mergeliai, 
kurie izoliuoja gėlą požeminį vandenį nuo giliau esančio mineralizuoto vandens. 
2014 m. Grinkiškio vandenvietės debitas siekė 79 m3/d, o perspektyvinis poreikis – 
90 m3/d., Kairėnėlių – atitinkamai 20 ir 40, Pašušvio – 37 ir 70, Vaitiekūnų – 12 ir 
30. 2009 m. Minaičių vandenvietės debitas buvo 23,3 m3/d, o Čerkosų – 6 m3/d.

Grinkiškio vandenvietė, esanti Grinkiškio miestelio vakariniame pakraštyje, 
pradėta eksploatuoti 1964 m. įrengus gavybos gręžinį Nr. 16410. Kitas gavybos 
gręžinys – Nr. 16458 įrengtas 1977 m. Abu gręžiniai įrengti į viršutinio devono 
Stipinų (D3st) vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 75–78 m gylyje ir sudarytą iš ply-
šiuoto pilko dolomito. Sluoksnio storis vandenvietės teritorijoje – 5–12 m. Vandens 
lygis nusistovi 7–12 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Spūdis virš vandeningojo 
sluoksnio kraigo pakyla vidutiniškai apie 65 m42.

Kairėnėlių vandenvietė įrengta 1976 m. Ją sudaro vienas gręžinys (Nr. 16461), 
kuriuo vanduo yra siurbiamas iš viršutinio devono Stipinų vandeningojo sluoksnio 
plyšiuoto dolomito, slūgsančio 75 m gylyje. Požeminio vandens lygis yra 10 m 
gylyje. Gręžinio našumas (debitas) nėra didelis – 3,33 l/s. Lyginamasis debitas – 
0,111 l/s.

Pašušvio vandenvietė sudaryta iš vieno gręžinio (Nr. 16462), įrengto 1976 m. 
į viršutinio permo Naujosios Akmenės svitos vandeningąjį sluoksnį. Požeminis van-
duo išgaunamas iš 75 m gylio, vandens lygis nusistovi 11,5 m gylyje nuo žemės 
paviršiaus. Filtracinės savybės yra geros, tą rodo debitas – 8–12 l/s. Lyginamasis 
debitas – 2,1 l/s.

Vaitiekūnų vandenvietė įrengta 
1987 m. Ją sudaro vienas gręžinys 
(Nr. 16516), eksploatuojantis viršutinio 
devono Stipinų vandeningąjį sluoksnį, 
sudarytą iš kaverningo dolomito. 10 m 
storio vandeningojo sluoksnio kraigas 
yra 96 m gylyje. Vandens lygis yra 
28 m gylyje.

Visas šis vandeningų sluoksnių 
kompleksas iš viršaus dengiamas 40–

39 Linčius A. Šeduvos krašto gamtovaizdžių ge-
omorfologiniai, hidrografiniai ir Žemės plutos 
geologiniai ypatumai, Šeduva, 2013, www.llt.lt./pdf/
seduva/seduva-1_gamta-2011.pdf.

40 Požeminio vandens vandenviečių žemėlapis, Vals-
tybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 
2019 02 01.

41 Radviliškio rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos 
zonų nustatymo specialusis planas, Radviliškis: UAB 
„Daugėla“, 2015.

42 Ten pat.
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120 m storio kvartero nuogulų dangos, sudarytos daugiausia iš vandeniui nelaidaus, 
gerai gelmes izoliuojančio moreninio priemolio sluoksnių (žr. geologinį pjūvį – splv. 
4 pav.). Šioje dangoje yra nestorų vandeningo smėlio ir žvirgždo tarpsluoksnių, iš 
kurių taip pat galimas nedidelio kiekio vandens siurbimas. Seniūnijoje dar populiarus 
gruntinio (pirmojo nuo žemės paviršiaus) vandens naudojimas iš šachtinių šulinių. 
Deja, jam dažnai pakenkia buitinė tarša gyvenamojoje aplinkoje (naftos produktai, 
trąšos, srutos ir pan.). Tenka pažymėti, kad daugumai vandenviečių yra atliktas 
jų aprobavimas (įteisinimas), sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) projektavimas ir jos 
įrengimas. Kol kas tai neatlikta tik Minaičių ir Čerkosų vandenvietėms. Apskritai, 
eksploatuojamose vandenvietėse ir gretimose teritorijose vykdomo monitoringo 
(specialių stebėjimų) duomenimis, požeminio vandens prognozinė cheminė būklė 
yra gera43. Gerokai giliau (–140– –160 m žemiau jūros lygio) viršutinio devono 
Įstro–Tatulos ir Kupiškio–Suosos vandeninguose sluoksniuose kalcio sulfatinio ir 
natrio sulfatinio vandens bendra mineralizacija pasiekia 3 g/l44. Tai jau silpnai 
sūrokas ir sūrokas mineralinis vanduo, kuris ateityje gali sulaukti panaudojimo.

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Grinkiškio seniūnijos teritorijoje 
yra nustatyta nemažai stambesnių taršos židinių. Štai Minaičiuose prie jų yra pri-
skirti naftos bazė, technikos kiemas ir sandėlis, Pašušvyjê – sandėlis, naftos bazė, 
plovykla, technikos kiemas, Barga¤liuose – sandėlis, Be¤noriškyje – naftos bazė, 
technikos kiemas, Rùdžiuose – sandėlis, Kairėnėliuose – naftos bazė, rezervua-
ras, du technikos kiemai, Šašiuosê – sandėlis, Vaitiekūnuose – technikos kiemas 
ir kt. Visi jie kelia pavojų (dažniausiai vidutinio laipsnio) gruntui, gruntiniam ir 
požeminiam vandeniui.

Išvados
Grinkiškio ir Pašušvio apylinkės (dabartinė Grinkiškio seniūnija) yra išsi-

dėsčiusi didelio geomorfologinio rajono – Rytų Žemaičių plynaukštės – rytiniame 
pakraštyje, kur prie moreninės plynaukštės prisišlieja Vidurio Lietuvos moreninis 
kalvagūbris. Paviršiaus raida susijusi su paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos 
bei jos Vidurio Lietuvos fazės ledynų akumuliaciniais procesais, taip pat su Šušvės 
upės ir jos intakų erozine veikla.

Remiantis aplinkinių giliųjų gręžinių duomenimis aprašytoje teritorijoje, mūsų 
planetos kristalinis pamatas tįso maždaug 1 300–1 400 m gylyje. Virš jo slūgso 
kambro, ordoviko, silūro, devono, permo ir triaso periodais suklostyti jūrinių 
nuogulų sluoksniai. Juos dengia kvartero nuogulos (storis 40–120 m), sudarytos 
daugiausia iš ledyninės kilmės moreninio priemolio ir priesmėlio.

Aprašomų vietovių gelmės kol kas nepasižymi kietosiomis naudingosiomis 
iškasenomis, tačiau jos žinomos ir eksploatuojamos gretimose seniūnijose. Bene 
vertingiausias gelmių turtas – požeminis vanduo, kuris šiuo metu eksploatuojamas 
šešiose įrengtose vandenvietėse, taip pat pavieniuose gręžiniuose. Gruntinis vanduo 
daug kur semiamas iš šachtinių šulinių. 
Požeminiam ir gruntiniam vandeniui, 
kraštovaizdžio kokybei bei gruntui kelia 
pavojų gan gausūs taršos židiniai.

43 Kadūnas K., Pūtys P., Gedžiūnas P. Lietuvos 
požeminis vanduo. Hidrogeologijos atlasas, Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

44 Ten pat.
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Padėka. Autorius dėkoja Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministeri -
 jos už viešai skelbiamą geologinio turinio informaciją, kuri buvo panaudota šioje 
studijoje, taip pat kolegoms ir recenzentams dr. Aldonai Baubinienei ir dr. Bronis-
lavui Karmazai už taiklias ir vertingas pastabas. Ypač dėkingas B. Karmazai už  
patarimus ir pagalbą atnaujinant bei parengiant spaudai geologinio turinio že-
mėlapius ir pjūvius, taip pat dr. Violetai Pukelytei už geomorfologinio pobūdžio 
konsultacijas.
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1 pav. Dalinkevičiaus J. 1939 m. sudarytas regioninis geologinis  
profilis Königsberg–Aknistė (1939)* (a – viršuje) ir B. Karmazos atlikta 
jo spalvinė vizualizacija (b – apačioje). Geologinių sistemų sluoksniai:  
1 – kvartero, 2 – terciaro (paleogeno), 3, 4 – kreidos, 5 – juros,  
6 – triaso, 7 – permo, 8, 9, 10 – devono, 11 – silūro

* Dalinkevičius J. Devono stratigrafija ir apatinio 
karbono transgresijos žymės Lietuvoje, Vytauto Di-
džiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai, 
1939, t. 13, sąs. 4, p. 11–51.
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2 pav. Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių  
palaidoto ikikvarterinių uolienų paviršiaus 
reljefas (sudarė J. Čyžienė, J. Lazauskienė, 
S. Šliaupa)*. Po paveikslu – aukščių skalė (m) 
jūros lygio atžvilgiu. Punktyrine linija  
parodyta Grinkiškio seniūnijos riba

3 pav. Ikikvarterinių uolienų paviršiaus 
geologinis žemėlapis (sudarė J. Čyžienė, 
J. Lazauskienė, S. Šliaupa)**. Sutartiniai 
ženklai: nuogulos: 1 – viršutinės juros 
Ąžuolijos svitos, 2 – apatinio triaso  
Purmalių serijos, 3 – viršutinio permo  
Naujosios Akmenės svitos, 4 – viršutinio 
devono Pakruojo svitos, 5 – viršutinio devono 
Stipinų svitos, 6 – viršutinio devono Pamūšio 
svitos, 7 – viršutinio devono Įstro svitos;  
8 – Grinkiškio seniūnijos riba

* Žemėlapiai, Valstybinė geologi-
jos informacinė sistema GEOLIS,  
Lietuvos geologijos tarnyba, www. 
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

** Ten pat.
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4 pav. Geologinis pjūvis (A–B) per kvartero nuogulų storymę Giedraičių–Vailainių kryp-
timi (sudarė A. Jusienė)*. Pjūvio linija parodyta 7 pav. Sutartiniai ženklai: gIIdn – Dainavos 
apledėjimo moreninis priemolis, gIIžm – Žemaitijos apledėjimo moreninis priemolis, gIImd – 
Medininkų apledėjimo moreninis priemolis, gIIInm3 – paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo trijų 
dalių moreninių nuogulų kompleksas: I – Grūdos stadijos morena, II – Baltijos stadijos morena, 
III – Vidurio Lietuvos fazės morena. Žalia ir mėlyna spalva parodytos vandens aplinkoje  
suklostytos nuosėdos. P2nk, D3st, D3pm – gręžiniuose aptiktų ikikvarterinių sluoksnių 
stratigrafiniai indeksai (žr. 3 pav.)

* Ten pat.
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5 pav. Paskutiniojo apledėjimo moreninių sluoksnių žvirgždo ir gargždo ilgųjų ašių orientacija  
ir polinkis (skritulinėse diagramose) Šušvės atodangoje prie Juodelių (sudarė A. Gaigalas)*.  
Sutartiniai ženklai: I, II – rausvai rudas, skalūnuotas moreninis priemolis, III – smėlis su 
žvirgždu ir gargždu, IV, V – rusvai pilkas, masyvus moreninis priemolis, VI – rausvai rudas, 
smulkiai skalūnuotas moreninis priemolis

* Gaigalas A. Rytų Žemaičių plynaukštės neopleis-
toceno moreninės dangos sandara (3. Šušvės atodan-
gų analizė), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, 
B serija, 1972, t. 4(71), p. 157–168 (rusų kalba).
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6 pav. Ledyno atsitraukimo situacija prieš maždaug 14–13,5 tūkst. metų 
Vidurio Lietuvos fazės metu. Sudarė R. Guobytė*. Raudonu skrituliuku 
pažymėta Grinkiškio seniūnijos vieta

* Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.
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7 pav. Žemės paviršiaus kvartero nuogulų geologinis žemėlapis  
(sudarė R. Guobytė)*. Sutartiniai ženklai: nuogulų kilmė: 1 – pelkių, 
2 – upių, 3 – prieledyninių ežerų, 4 – prieledyninių tekančių tirpsmo 
vandenų, 5 – ledyno plyšių ir tuštumų, 6 – ledyno ežerų, 7 – po  
ledynu susidariusi pagrindinė (dugninė) morena, 8 – ledyno pakraštyje  
susidariusi kraštinė morena; nuogulų sudėtis: 9 – durpė, 10 – įvairus 
smėlis, 11 – smulkutis smėlis, 12 – smėlingas aleuritas, 13 – aleuritingas 
smėlis, 14 – aleuritas, 15 – moreninis priemolis ir priesmėlis; kiti ženklai: 
16 – Grinkiškio seniūnijos riba, 17 – paskutiniojo apledėjimo Baltijos 
stadijos Vidurio Lietuvos fazės paplitimo riba, 18 – geologinis pjūvis  
A–B (žr. 4 pav.)

* Žemėlapiai, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.
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8 pav. Morfologiniai profiliai skersai Šušvės slėnio, atskleidžiantys slėnio 
formos įvairovę: a – ties Ramoškiais, b – ties Nataičiais, c – Grinkiškyje 
ties tiltu, d – ties Juodeliais žemiau užtvankos. Vertikalių skalių 
reikšmės yra nuo jūros lygio


