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Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių  
sandaros ir paviršiaus ypatybės
Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Įvadas
Šiame straipsnyje apibūdinamos Naujåmiesčio apylinkių Žemės gelmių ir 

paviršiaus ypatybės buvusio valsčiaus ir dabartinės Naujamiesčio seniūnijos terito-
rijoje, o kai kuriais klausimais – ir platesniame regione. Gelmių sandara ir sudėtis 
daug lėmė paviršiaus pagrindines ypatybes (kalvotumą, slėniuotumą, grunto sudėtį 
ir savybes). Nuo pastarųjų veiksnių priklausė dirvožemio tipų įvairovė, vietovių 
miškingumas ir pelkėtumas, ūkinėje veikloje naudojamos naudingosios iškasenos 
(požeminis vanduo, smėlis, žvyras, molis ir priemolis, rieduliai ir kt.). O tai savo 
ruožtu lėmė krašto apgyvendinimą ir miestelių įsikūrimą, žemdirbystės ir gyvuli-
ninkystės plėtojimą, vietinių žaliavų naudojimą statybose (bažnyčių, dvarų, ūkinių 
pastatų ir kt.). Naujamiesčio ir gretimos apylinkės nuo seno buvo žmonių apgy-
vendintos. Tad apie šį po kojomis esantį geologinį bei geomorfologinį pagrindą 
toliau ir bus rašoma.

Tikslas ir uždaviniai. Šios studijos pagrindinis tikslas – apibūdinti Nauja-
miesčio apylinkių (buvusio valsčiaus ir dabartinės seniūnijos) Žemės gelmių ir pa-
viršiaus ypatybes. Tam teko peržiūrėti ir įvertinti literatūrinę ir archyvinę (fondinę) 
geologinę bei geomorfologinę medžiagą (1); pateikti Žemės gelmių ir paviršiaus 
sandaros, sudėties ir stratigrafijos charakteristiką, sudarant atnaujintus geologinius 
žemėlapius ir pjūvius (2); įvertinti Žemės gelmių išteklius (naudingąsias iškasenas) 
ir jų panaudojimo galimybes (3).

Taikyti metodai. Rengiant šį darbą apie Naujamiesčio apylinkių geologiją 
ir geomorfologiją taikyta kompleksinė metodika, sudaryta iš kelių metodų. Iš jų 
pats svarbiausias – geologinio kartografavimo metodas, apimantis į Žemės gelmes 
gręžtų gręžinių pjūvių patikimumo įvertinimą, jų stratigrafinį suskaidymą bei tar-
pusavio sugretinimą. Kadangi dauguma gręžinių su kernu buvo gręžti prieš 40–50 
metų, tai pergręžtų nuogulų (uolienų) amžiaus, sudėties ir pavadinimo nustatymą 
reikėjo tikslinti pagal šiuo metu naudojamas stratigrafines schemas ir klasifikacijas.

Ankstesnių tyrimų apžvalga
Naujamiesčio apylinkės nepasižymi įspūdingais ar mokslui reikšmingais ge-

opaveldo objektais (kalnais, smegduobėmis ir pan.). Tad ir jų tyrimų istorija nėra 
ilga. Prie ankstesnių geologinių ir geomorfologinių tyrimų sąlygiškai galima pri-
skirti apžvalginio pobūdžio aprašymus, 
smulkaus mastelio žemėlapių (tiksliau, 
schemų) sudarymą didesnėms teritori-
joms (regionams). Prie tokių priklauso 
B. Dosso 1910 m. atliktas Šiãurės Lie-
tuvõs aprašymas, kuriame pateikiamas 
drumlinų (prie Pùšaloto), ozų (prie På-
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nevėžio), moreninio galinio gūbrio (prie Linkuvõs) apibūdinimas1, taip pat 1924 m. 
Karaliãučiuje išleista H. Mortenseno studija apie Lietuvos ledyninę morfologiją, 
kurioje pirmą kartą apibūdinamas Vídurio Lietuvõs moreninis kalvågūbris, kurio 
artimiausias fragmentas gerai matomas vakariau prie Baisógalos2. Jo sudarytas 
scheminis Lietuvos geomorfologinis žemėlapis buvo tikslinamas ir detalizuojamas 
vėliau dirbusių tyrėjų3, 4. Po Antrojo pasaulinio karo atlikti vidutinio (1:200 000) 
ir stambaus (1:50 000) mastelio geologinio kartografavimo (anksčiau vadintos ge-
ologine nuotrauka) darbai mūsų aprašomojoje teritorijoje gerokai patikslino žinias 
apie gelmių ir paviršiaus geologinę bei geomorfologinę struktūrą, hidrogeologines 
sąlygas5, 6. Šių darbų pagrindiniai rezultatai matyti ir spaudoje paskelbtuose abie-
juose Lietuvos atlasuose7, 8. Be to, buvo 
atliekami įvairūs teminiai tyrimai ir 
sudaromi regionų žemėlapiai, tarp jų ir 
Vidurio Lietuvos moreninės žemumos9.

Žemės gelmių pažinimas, skir-
tingai nuo paviršiaus, buvo lėtesnis, 
kadangi tam reikėjo gręžinių. Lietuvoje 
jie pradėti gręžti tik XIX a. pabaigoje. 
Vartant tarpukario geologijos mokslines 
publikacijas krito į akis įdomus faktas, 
kad geologinio profilio (pjūvio) per 
Žemės plutos viršutinę dalį sudarymui 
buvo panaudoti vandens tiekimo grę-
žiniai netoli esančiame Gri¹kiškyje ir 
gretimame Panevėžyjê, kuriuos 1930 m. 
išgręžė „Bieske“ firma10, 11. Geologi-
niams pjūviams sudaryti pirmieji juos 
panaudojo Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto profesoriai M. Kaveckis ir 
J. Dalinkevičius (žr. splv. 1 pav.).

Šie gręžiniai praurbino visą pas-
kutiniojo (kvartero) periodo nuogulų 
storymę ir įsigręžė į senas devono peri-
odo uolienas. Tai pravertė ikikvarterinių 
uolienų palaidoto paviršiaus geologinio 
žemėlapio sudarymui. Gręžiniai parodė, 
kad šį seną paviršių dengia bent kelių 
apledėjimų palikti riedulingo moreni-
nio priemolio sluoksniai. Įdomu, kad 
šis geologinis pjūvis tarp Gri¹kiškio 
ir Panevėžio kerta Nev¸žio slėnį ties 
Naujåmiesčiu, kuriame akcinė bendrovė 
„Pienocentras“ vandens tiekimui 1939 m. 
(jau apie pjūvį paskelbus spaudoje) 
taip pat išgręžė 56,45 m gylio gręžinį12. 

1 Doss B. Über das Vorkommen einer Endmoräne, 
sowie Drumlins, Asar und Bänderton im nördlichen 
Lithauen. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und 
Paläontologie, Abteilung B. Geologie und Paläontologie, 
1910, 22: 723–731.

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

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

4 Čepulytė V. Lietuvos žemės paviršius, Vilnius, 1957.
5 Čibiraitė A., Stanevičius Z., Švedaitė E., Ig -
natavičius V., Šliaupa A. Ataskaita apie 1967–
1969 m. vykdytus kompleksinius geologinius-hidro-
geologinius ir inžinerinius-geologinius nuotraukinius 
darbus lape N-35-I 1:200 000 masteliu (I, II tomai), 
Lietuvos TSR geologijos valdyba, Vilnius, 1970 
(rusų kalba), Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos 
fondas, inv. Nr. 2464.

6 Marcinkevičius V., Bucevičiūtė S. , Vaito-
nis V., Dansevičienė D., Kuličius A. Atas-
kaita apie 1982–1985 m. vykdytą hidrogeologinę ir 
inžinerinę-geologinę nuotrauką melioracijos tikslams 
1:50 000 masteliu Lietuvos TSR Panevėžio ir Radvi-
liškio rajonuose, lapų N-35-I-B, N-35-13-A, N-35-13-Б 
teritorijoje (I, II, III tomai), Lietuvos TSR geologijos 
valdyba, Vilnius, 1985 (rusų kalba), Lietuvos geologijos 
tarnyba, Geologijos fondas, inv. Nr. 3764.

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

9 Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara ir morfo-
genezė [Строение и морфогенез Средне-Литовской 
моренной равнины], red. V. Gudelis, A. Gai-
galas, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 1971.

10 Kaveckis M. 1927–1930 metų geologiniai tyrinėjimai ir, 
remiantis surinktų gręžinių medžiaga, Lietuvos geologiniai 
pagrindai, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 
1931, p. 571–575.

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

12 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4., 
p. 289–290.
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Po Antrojo pasaulinio karo atliktų geologinio kartografavimo darbų metu išgręžti 
gręžiniai, ypač iškėlę kerną – cilindrinį uolienų stulpelį, gelmių pažinimui yra labai 
vertingi. Tarp tokių yra 1982–1985 m. išgręžti gręžiniai prie Perìkšlių (Nr. 781), 
Viburiÿ (Nr. 782), Daukni¿nų (Nr. 783), Na÷dvario (Nr. 785, piečiau Perekšlių), 
Mazga¤galio (Nr. 786), Priìvačkos (Nr. 787, 5,4 km į šiaurės vakarus nuo Naujamies-
čio), Naujamiesčio (Nr. 788), Upôtės (Nr. 791), Či¾rų (Nr. 795), Baibokºlių (Nr. 801). 
Šių gręžinių aprašymai, pagal juos sudaryti geologiniai, hidrogeologiniai ir kitokie 
žemėlapiai 1:50 000 masteliu yra pateikti didelėje darbų ataskaitoje13. 

Deja, geologinio kartografavimo darbų metu gilesni sluoksniai nebuvo ti-
riami. Buvo įsigręžiama tik į devono sistemos viršutinės dalies nuogulas. Todėl 
giliau esančių sluoksnių apibūdinimui teko remtis gerokai gilesniais gręžiniais, 
esančiais toliau nuo Naujamiesčio apylinkių. Tai prie Stači¿nų (Pakruojo r.), Kre-
kenavõs (Kėdãinių r.) ir Aµksniupių (Radvíliškio r.) urbinti gręžiniai. Naujamiesčio 
apylinkėse visi kiti (nepaminėti) gręžiniai buvo 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 gręžskylėje gautas geofizines 
(diagrafijos) kreives. Geologiniams žemėlapiams ir pjūviams sudaryti kai kurie iš 
jų taip pat buvo panaudoti. Iš viso Naujamiesčio apylinkėse suskaičiuojama apie 
7 dešimtys tokių gręžinių14, kurių dalis vandens tiekimui jau nebenaudojama. 

Apylinkių gelmės
Gelmių pažinimui dažnai naudojami upių slėnių šlaituose atsidengiantys 

skardžiai. Tuo požiūriu labai naudingos atodangos giliai įsigraužusių upių slėniuose. 
Naujamiesčio apylinkėse atodangos nedidelės, jose dažniausiai pavyksta pamatyti tik 
paskutiniojo geologinio periodo (kvartero) viršutinius sluoksnius. Tokių atodangų 
yra Nevėžio ir jo intakų pakrantėse. Šiauriau (Påsvalio, Pakruojo, Jõniškio, Bíržų 
rajonuose) upių atodangose aptinkami gerokai senesnio amžiaus (devono periodo) 
sluoksniai. Šioje Lietuvos dalyje jie pakyla iš gelmių ir pasidaro nesunkiai upių 
vagų pasiekiami. Tai gerai iliustruoja pateiktas J. Dalinkevičiaus 1939 m. paskelbtas 
geologinis pjūvis (profilis) (žr. 1 pav.). Gan daug informacijos suteikia naudingų 
iškasenų kasybos vietos (karjerai), įvairūs kasiniai statybų, kelių tiesimo vietose. 
Tačiau giliau esančių sluoksnių pažinimui vis dėlto tenka gręžti gręžinius. 

Gręžiniais nepasiekiama didelio gylio, todėl Žemės gelmių tyrimams pasi-
telkiami vadinamieji netiesioginiai – 
geofiziniai – tyrimo būdai, kai taikomi 
seisminiai metodai, gravitacinio ir mag - 
netinio lauko, elektrinės varžos mata-
vimai. Lietuvoje visi šie būdai plačiai 
taikomi. Tad jų pagalba nustatyta, kad  
Žemės plutos storis Lietuvoje yra 40– 
50 km15. Paprastai gelmių pjūvis apibū-
dinamas pradedant nuo seniausių, t. y. 
pirmiausiai susidariusių, o Lietuvoje – 
kartu ir giliausių sluoksnių vienoje ar 

13 Marcinkevičius V., Bucevičiūtė S., Vaitonis V., 
Dansevičienė D., Kuličius A. Ataskaita apie 
1982–1985 m. vykdytą hidrogeologinę ir inžinerinę-
geologinę nuotrauką melioracijos tikslams 1:50 000 
masteliu Lietuvos TSR Panevėžio ir Radviliškio 
rajonuose, lapų N-35-I-B, N-35-13-A, N-35-13-Б 
teritorijoje (I, II, III tomai), Lietuvos TSR geologijos 
valdyba, Vilnius, 1985 (rusų kalba), Lietuvos geologijos 
tarnyba, Geologijos fondas, inv. Nr. 3764.

14 Žemėlapiai, Gręžiniai, Valstybinė geologijos informa-
cinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, 
www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01. 

15 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Bal-
trūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004, p. 11–17.
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kitoje vietovėje. Iš Naujamiesčio apylinkėse esamų gręžinių galime pateikti tik 
pačios viršutinės (iki 100–150 m gylio) Žemės plutos dalies apibūdinimą. Giles-
nių sluoksnių sandarai ir sudėčiai apibūdinti buvo panaudoti duomenys iš toliau 
esančių jau minėtų giliųjų gręžinių. 

Kristalinis pamatas. Artimiausias gręžinys, pasiekęs šiame krašte kristalinį 
pamatą, yra tik prie Krekenavos, o prie jo labai priartėjęs – netoli Stačiūnų (gy-
lis 1 416,4 m). Prie Krekenavos16 (į pietus nuo Naujamiesčio) padūlėjęs rausvas 
granitas pasiektas 1 075,5 m gylyje. Vakarų ir šiaurės vakarų link jis grimzta į 
didesnį 1,5–2 km gylį. Veikiausiai, kad Naujamiesčio apylinkėse kristalinis pamatas 
slūgso maždaug 1 100–1 200 m gylyje, po truputį gilėja vakarų ir šiaurės vakarų 
kryptimi. Pažvelgę į gravitacinio lauko Bouguer anomalijų ir magnetinio lauko 
anomalijų žemėlapių iškarpas (žr. splv. 2 pav., A, B) matome, kad Naujamiesčio, 
kaip ir Panevėžio bei Krekenavos, apylinkės yra šių laukų nedidelio intensyvumo 
zonose (schemose žalia spalva)17. 

Greičiausiai tai susiję su šiose vietovėse palyginti mažo tankio ir magnetin-
gumo uolienų paplitimu Žemės plutoje. Toliau nuo šių vietovių anomalijų vaizdas 
keičiasi. Toks geofizinių laukų nevienalytiškumas panaudojamas kristalinio pamato 
geologiniam žemėlapiui sudaryti (žr. splv. 2 pav., C, D). Regione išgręžti gręžiniai 
ir turimi geofiziniai (gravitacinio ir magnetinio lauko tyrimo) duomenys rodo, 
kad aprašomosiose apylinkėse kristalinį pamatą sudaro prieš 2,15–1,46 mlrd. metų 
(ankstyvojo ir vidurinio proterozojaus laikotarpiai) susidariusios kristalinės meta-
morfinės ir magminės uolienos: amfibolitai, gneisai, migmatitai, granitai, gabroidai, 
čarnokitoidai ir kitos (žr. splv. 2 pav., D)18. 

Nuosėdinių uolienų danga. Kristalinio pamato uolienas Naujamiesčio apy-
linkėse dengia per 1 100–1 200 m storio nuosėdinių uolienų danga, primenanti 
sluoksniuotą pyragą, kurio sluoksnių didžiausia dalis nusėdo paleozojaus eroje 
(pradžia prieš 541 mln. metų) senovinėse jūrose ir jų lagūnose, t. y. per kambro, 
ordoviko, silūro, devono, o po ilgos pertraukos – ir per kvartero geologinius 
periodus. Nuogulų (uolienų) įvairovė labai didelė: molis, argilitas, smiltainis, kon-
glomeratas, mergelis, klintis, dolomitas, gipsas ir kt. 

Geologinių periodų metu susidariusių nuogulų (uolienų) kompleksus ge-
ologai vadina sistemomis (pvz., kambro sistema, devono sistema ir t. t.). Šias 
sistemas ir jų skyrius (t. y. apatinius, vidurinius, viršutinius) sudaro dar mažesni 
sluoksnių kompleksai, kurie vadinami svitomis, serijomis ir kitaip, suteikiant jiems 
vietinius pavadinimus (pvz., viršutinio 
devono Šventosios svita – indeksas 
D3šv). Lietuvoje geologinių sistemų 
uolienos dažnai pasižymi gausiomis 
fosilijomis – suakmenėjusių organizmų 
liekanomis, kurios paprastai padeda 
pagrįsti sluoksnių amžių. Jų didelė 
įvairovė plačiai aptarta tam skirtuose 
monografiniuose leidiniuose19, 20. Dau-
giau nei per vieno milijardo metų lai - 
kotarpį (tarp kristalinio pamato uolienų 

16 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4, 
p. 273–281.

17 Korabliova L., Šliaupa S. Potencialių Žemės 
laukų tyrimai Lietuvoje, Geologijos akiračiai, 2006, 
Nr. 4, p. 10–17. www.lgeos.lt. 

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.

19 Lietuvos geologija, sud. A. Grigelis, V. Kadūnas, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, 
p. 30–120.

20 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Bal-
trūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004, p. 145–220.
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susidarymo ir juos uždengusių kambro periodo sluoksnių) šeimininkavę įvairūs 
geologiniai procesai (kalnodara, erozija, abrazija ir kiti) gerokai kristalinį pamatą 
lamdė ir ardė, susmulkintas uolienų daleles perklostydami kitose vietose. Tokių 
labai senų nuotrupinių uolienų (konglomeratas, gravelitas, smiltainis ir kt.), pri-
klausančių vėlyvojo proterozojaus vendo sistemai, yra išlikę toliau į rytus nuo 
Naujamiesčio, o netolimame Krekenavos gręžinyje aptiktas šio sluoksnio tik 3,6 m 
storio smiltainio ir aleurolito sluoksnio likutis. Kita didelė stratigrafinė pertrauka 
yra nustatyta tarp devono ir kvartero periodų (t. y. prieš 358,9–2,6 mln. m.), kai 
karbono, permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno ir neogeno periodais šioje Lietuvos 
dalyje nuogulos nebuvo klostomos, o kai kur suklostyti nestori sluoksniai vėlesnių 
geologinių procesų (erozijos, abrazijos) buvo nuardyti. 

Nuosėdinės dangos apibūdinimą pradėsime nuo regione išlikusių seniausių 
kambro sistemos (prieš 541–485,4 mln. m.)21 nuosėdinių uolienų. Pasidairius gre-
timuose rajonuose matyti, kad kambro nuogulos yra pergręžtos 1 000,4–1 071,9 m 
gylyje prie Krekenavos, o šiaurės vakarų link, prie Stačiūnų, jos buvo pasiektos 
gerokai giliau – 1 399,2 m gylyje, tačiau įsigręžiant tik 17,2 m. Paprastai tai šviesiai 
pilkas, kompaktiškas, dažnai kietas, smulkiagrūdis kvarcinis smiltainis, rečiau aleu-
rolitas22. Tad Naujamiesčio apylinkėse gylis iki kambro sluoksnių turėtų būti apie 
1 150–1 050 m, o jų storis – 70–80 m. Kvarcinis smiltainis yra būdinga kambro sis-
temos uoliena, kurios sluoksniuose Vakarų Lietuvoje aptikta ir eksploatuojama nafta. 

Ordoviko (prieš 485,4–443,4 mln. m.) nuogulos yra pergręžtos 869,6–1 000,4 m 
gylyje prie Krekenavos ir 1 291,4–1 399,2 m gylyje prie Stačiūnų. Taigi, Naujamies-
čio apylinkėse gylis iki ordoviko sluoksnių, sudarytų iš klinties (ir sluoksniuotos, 
ir gniutulinės), taip pat mergelio, dolomito, argilito, molio ir kitų persisluoksniuo-
jančių uolienų, yra maždaug 1 050–950 m gylyje. Bendras jų storis 110–130 m, po 
truputį didėjantis rytų kryptimi. 

Silūro (prieš 443,4–419,2 mln. m.) nuogulos yra pergręžtos 539,6–869,6 m gylyje 
Krekenavos ir 853,0–1 294,8 m gylyje Stačiūnų gręžiniuose. Arčiau Naujamiesčio 
esančiuose Aµksniupiuose (Pakruojo r.) silūro sluoksniai buvo pasiekti 797,0 m 
gylyje, įsigręžiant tik 18 m (žr. splv. 3 pav.). Tad Naujamiesčio apylinkėse gylis 
iki silūro sluoksnių, sudarytų iš persisluoksniuojančios klinties, dažnai sluoksniuo-
tos ir gniutulinės, taip pat mergelio, dažnai dolomitingo, argilito ir pan., galėtų 
siekti 750–600 m., o jų storis turėtų būti apie 300–400 m. Turimi duomenys rodo, 
kad silūro sluoksnių gylis ir storis didėja vakarų ir šiaurės vakarų link. Vidurio 
Lietuvoje su silūro nuogulų dalimi, ypač buvusiais barjeriniais ar pavieniais rifais, 
yra susiję pastebėti naftingumo požymiai23. 

Devono (prieš 419,2–358,9 mln. m.) nuogulos yra pasiektos daugelyje gręžinių, 
tačiau pergręžtos tik trijuose artimesniuose gręžiniuose šalia Naujamiesčio apylinkių. 
Apie jas pateiksime šiek tiek daugiau informacijos, nes su jomis susiję eksploatuojami 
požeminio vandens ištekliai, jos sudaro 
jaunesnių kvartero nuogulų pagrindą. 
15,3–539,6 m gylyje jos pragręžtos prie 
Krekenavos, 58,0–797,0 m gylyje Alks-
niupiuose ir 17,3–853,0 m gylyje prie 
Stačiūnų. Naujamiesčio apylinkėse, kur 

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

22 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5, 
p. 273–281.

23 Lapinskas P. Lietuvos silūro sandara ir naftingumas. 
Vilnius, Geologijos institutas, 2000, p. 136–183.
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devono sluoksniai sudaro ikikvarterinių uolienų paviršių, daug gręžinių (ypač van-
dens tiekimo) yra juos pasiekę ir nors truputį įsigręžę. Tad devono uolienų gylis 
nėra didelis – tik apie 15–60 m, nors kai kur jis gali būti šiek tiek mažesnis (pau-
piuose) arba didesnis (žemės paviršiaus pakilumose). Devono nuogulų storis prie 
Krekenavos yra apie 520 m, Alksniupiuose – apie 740 m, o prie Stačiūnų – apie 
840 m. Tad ties Naujamiesčio apylinkėmis šis storis, matyt, yra apie 550–650 m, 
didėjantis vakarų ir šiaurės vakarų link. Lietuvoje devono sistemos storymė yra 
dar skirstoma į tris skyrius (sluoksnių kompleksus), liudijančius skirtingas to meto 
paleogeografines sąlygas ir klostomas nuogulas (žr. splv. 3 pav.). Apatinio skyriaus 
storymę sudaro vadinamojo Kemerių horizonto smėlis, aleuritas ir molis. Vidurinio 
skyriaus nuogulos, priklausančios Upninkų, Kernavės, Ledų ir Pernu svitoms, pa-
sižymi didele uolienų įvairove. Pirmąją svitą sudaro smėlio, smiltainio, aleurolito 
ir molio sluoksniai, o kitas giliau slūgsančias sudaro domerito, dolomito, rečiau 
klinties, smiltainio, brekčijos sluoksniai. Viršutinio skyriaus storymę sudaro Pamūšio, 
Įstro ir Tatulos svitos bei Pliavinių horizonto nuogulos, tarp kurių vyrauja gelsvai 
pilkas dolomitas, žalsvai pilkas domeritas, taip pat molis, gipsas, skyriaus apatinėje 
dalyje pereinantys į Šventosios svitos smėlį, smiltainį, molį, aleurolitą, domeritą24, 25. 
Aprašomame krašte viršutinio devono nuogulos sudaro senųjų uolienų palaidotą 
paviršių, t. y. jaunesnių kvartero nuogulų pagrindą. Įdomu, kad šiek tiek vakariau 
Naujamiesčio apylinkių, bet dar prieš Aµksniupius keičiasi gelmių sandara, t. y. 
fiksuojamas galimas Žemės plutos lūžis, kuris kerta kristalinį pamatą, kambro, 
ordoviko ir silūro sluoksnius (žr. splv. 3 pav.). Devono sistemos storymėje matyti, 
kad į Naujamiesčio ir Krekenavos pusę apatinio devono (D1) nuogulų storis yra 
gerokai mažesnis negu į Alksniupių ir Stačiūnų pusę. Tai susiję su Žemės plutos 
judėjimu abipus tektoninio plutos lūžio ankstyvojo devono (D1) pabaigoje, nors 
nežymūs svyruojamieji judėjimai greičiausiai vyko ir vėlesniais laikotarpiais.

Ikikvarterinių nuogulų paviršius  
ir jo geologinė sandara
Taigi, Naujamiesčio apylinkėse ir gretimose vietovėse senųjų geologinių siste-

mų pjūvis baigiasi viršutinio devono nuogulomis, kurias per vėlesnius geologinius 
periodus (karbono, permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno ir neogeno) ardė erozijos 
ir abrazijos procesai, taip pat gremžė 
iš šiaurės ir šiaurės vakarų daug kartų 
slinkę kvartero periodo kontinentiniai 
ledynai. Pastarieji galutinai suformavo po 
kvartero nuogulų danga esantį devono 
uolienų paviršių su kai kur išlikusiomis 
paviršiaus pakopomis, buvusių slėnių 
atkarpomis, slinkusių ledynų išraustais 
loviais (žr. splv. 4 pav.)26, 27. 

Turint šio palaidoto paviršiaus 
reljefo žemėlapį, buvo sudarytas šio 
paviršiaus geologinis žemėlapis (žr. 
splv. 5 pav.)28, 29. Kadangi ikikvarterinių 

24 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4, 
p. 190–198.

25 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, ats. red. V. Bal-
trūnas, Vilnius: Petro ofsetas, 2004, p. 233–246.

26 Žemėlapiai. Lietuvos pokvartero paviršiaus reljefo 
žemėlapis, Valstybinė geologijos informacinė sistema 
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 Žemėlapiai. Prekvartero geologinis žemėlapis, 
Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 
2019 02 01.

29 Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.
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uolienų sluoksniai nedideliu kampu grimzta vakarų ir šiaurės vakarų link, tai ta 
kryptimi šiame paviršiuje išnyra vis šiek tiek jaunesnės uolienos. Gilesnėse šio 
paviršiaus vietose, ypač loviuose dažnai matome senesnio amžiaus uolienas. 

Kvartero nuogulų storymė
Mokslininkų sutarta, kad kvartero periodas prasidėjo prieš 2,6 mln. m. 

ir tęsiasi šiuo metu. Lietuvoje šio periodo seniausių nuogulų amžius siekia tik 
0,7–0,5 mln. m., o iki tol beveik 2 mln. m. šalyje vyravo sausumos sąlygos ir 
viską ardantys erozijos procesai. Vidurio Lietuvoje, taip pat ir tyrinėtame krašte 
dėl vykusios intensyvios slinkusių ledynų erozijos (egzaracijos) kvartero nuogulų 
apskritai yra išlikę mažiau – tik trijų paskutiniųjų apledėjimų bei jų tirpsmo van-
denų suklostytų nuogulų sluoksniai. Šios nuogulos pasižymi bendro storio dideliu 
kaitumu, neišlaikyta sluoksnių tįsa požeminėje erdvėje. Pažvelgus į du susiker-
tančius geologinius pjūvius per Naujamiesčio apylinkes (žr. splv. 6 pav.), matyti, 
kad kvartero nuogulų didžiausias storis (iki 60–70 m) yra pietvakarinėje dalyje, 
ypač ten, kur aukštesnis žemės paviršius yra ties senųjų uolienų (pokvarterinio) 
paviršiaus įdubimais (palaidotais slėniais ar loviais)30. 

Mažiausias storis (5–10 m) yra Nevėžio slėnyje ir apyslėnyje, ypač ties senojo 
pokvarterinio paviršiaus pakilumomis31. Turimi duomenys liudija, kad tyrinėtame 
krašte kvartero nuogulų storymėje vyrauja (75–100 %) ledynų suklostytas riedulingas 
moreninis priemolis ir priesmėlis. Geologinio kartografavimo duomenimis, Naujamies - 
čio apylinkėse žemesnėse pokvarterinio paviršiaus vietose aptinkamas vadinamųjų di - 
džių jų Žemaitijos ir Medininkų apledėjimų moreninis priemolis ir priesmėlis, o ke - 
liose vietose ir dar senesnio Dainavos apledėjimo tirpsmo vandenų nuosėdos (smėlis, 
aleuritas) (žr. splv. 6 pav.). Žemaitijos ir Medininkų ledynų paliktos moreninės nuo-
gulos yra panašios, paprastai tai rudos spalvos priemolis ir priesmėlis su žvirgždu, 
gargždu ir rieduliais. Joms būdingas didelis devono amžiaus dolomito nuotrupų kiekis, 
liudijantis ledynų slinkimą iš šiaurės, per viršutinio devono dolomitų paplitimo plotą. 

Ištisinį paplitimą tirtoje teritorijoje ir didžiausią storį (iki 25–35 m), ypač 
pietvakarinėje dalyje, turi paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo moreninės nuogulos, 
kurias paliko šio apledėjimo pirmoji (Grūdos) stadija ir vėlesnio ledyno suaktyvėjimo 
(Baltijos) stadija. Tarp šių stadijų moreninių sluoksnių kai kur aptinkamos tirpsmo 
vandenų suklostytos nedidelio storio smėlingos nuosėdos (žr. splv. 6 pav.). Šių 
paskutiniojo apledėjimo stadijų paliktų moreninių nuogulų sudėtis skiriasi ir liudija 
šiek tiek skirtingą ledynų slinkimo kelią. Ledyno nuogulų tyrinėtojo A. Gaigalo 
duomenimis, šių dviejų stadijų moreninėse nuogulose aptinkami skirtingos sudėties 
rieduliai, liudijantys skirtingus apledėjimo centrus Fenoskandijoje. Pirmosios stadi-
jos (Grūdos) morenos sluoksnyje tarp 
riedulių dažni tipiški Vidurio Švedijos 
porfyrai ir porfyritai, o štai apledėjimo 
antrosios (Baltijos) stadijos metu su-
klostytose nuogulose aptinkama Pietų 
Suomijos būdingųjų riedulių kristalinių 
uolienų asociacija32. Šiuos būdinguosius 
riedulius galima aptikti upių ir upelių 

30 Geologiniai pjūviai (sudarė A. Jusienė), Valstybinė 
geologijos informacinė sistema GEOLIS, Lietuvos 
geologijos tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01, 
[https://www.lgt.lt/index.php/apie-lietuvos-zemes-
gelmes/kvarteras/geologiniai-pjuviai].

31 Ten pat. 
32 Gaigalas A. Lietuvos pleistoceno glaciosedimentaciniai 
ciklai [Гляциоседиментационные циклы плейс
тоцена Литвы], Vilnius: Mokslas, 1979, p. 74–82.
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pakrantėse bei atodangose, taip pat valomų laukų pakraščiuose. Patyrinėjus šiose 
moreninėse nuogulose esančią žvirgždo ir gargždo dalį, nesunku pastebėti, kad 
apatiniame (Grūdos stadijos) dažnai pilkos spalvos moreninio priemolio sluoksnyje 
daugiau ordoviko, silūro ir permo klinčių bei mažiau devono dolomito nuotrupų, 
palyginti su aukščiau slūgsančiu antruoju (Baltijos stadijos) rudos spalvos moreninio 
priemolio sluoksniu. Pastarojo sluoksnio viršutinėje dalyje kartais pavyksta nustatyti 
(atskirti) beveik nesiskiriantį ploną Vidurio Lietuvos fazės morenos sluoksnį, kuris 
tėra tik Nevėžio žemumoje (Vidurio Lietuvos žemumos dalis). Šiuos nuotrupinės 
medžiagos petrografinius skirtumus patvirtina ir atlikti žvirgždo bei gargždo ilgųjų 
ašių orientacijos ir polinkio matavimai, liudijantys ledyno slinkimo kryptį. Grūdos 
stadijos ledynas į Vidurio Lietuvą atslinko iš šiaurės vakarų, o Baltijos stadijos 
ledynas, apledėjimo centrui numigravus labiau į rytus, į šį regioną atslinko iš 
šiaurės, per Rygos įlanką ir devono uolienų (dolomito, mergelio, smiltainio ir kt.) 
paplitimo arealą (žr. splv. 7 pav.)33, 34.

Tuo požiūriu įdomus ir vertingas gręžinio prie Mazgaigalio (Nr. 786) pjū-
vis, kuriame nustatyti nestori 6 moreninio priemolio sluoksniai. A. Gaigalo atlikti 
morenų nuotrupinės medžiagos petrografiniai tyrimai parodė, kad seniausia iš jų 
priklauso Medininkų apledėjimui (dolomito – 29,2 %, apatinio paleozojaus klinčių 
(ordoviko, silūro) – 31 %, kitų klinčių (permo, devono) – 11,6 %)35. Aukščiau 
(8,5–13,6 m) slūgso rusvas paskutiniojo apledėjimo Grūdos stadijos priemolis (dolo-
mito – 16 %, apatinio paleozojaus klinčių – 36 %, kitų klinčių – 20,5 %). 4,5–8,5 m 
gylyje slūgso rusvai pilkas, apatinėje dalyje rudas Baltijos stadijos priemolis (do-
lomito – 41,5 %, apatinio paleozojaus klinčių – 29,7 %, kitų klinčių – 6,8 %). Dar 
aukščiau (2–4,5 m gylyje) slūgso rausvai rudas ir tankus Baltijos stadijos Vidurio 
Lietuvos fazės moreninis priesmėlis ir smėlingas priemolis, viršutinėje dalyje dar 
smėlingesnis, dažnai perplautas. 

Apylinkių žemės paviršius ir jo  
geomorfologinės ypatybės
Kaip jau minėjome Naujamiesčio apylinkių gelmių aprašyme, viršutinius 

sluoksnius suklostė paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo antrosios (Baltijos) stadijos 
ledynas, ir ypač šios stadijos naujo 
suaktyvėjimo metu, pavadintu Vidurio 
Lietuvos faze. Taip pavadinta, kadangi 
naujai užslinkęs ledynas nestora danga 
padengė Vidurio Lietuvą. Šis ledyno 
antslinkis suformavo vadinamąją Nevė-
žio moreninę žemumą, kurios paviršių 
sudaro daugiausia ledyno suslėgtas 
riedulingas moreninis priemolis ir 
priesmėlis. Ten, kur ledyne būta didelių 
plyšių (kanjonų ir tunelių), liko iš juos 
užpildžiusių smėlio ir žvirgždo sudaryti 
ilgi kalvagūbriai, o ten, kur ledyne 
būta didelių pažemėjimų ar tuštumų, 

33 Gaigalas A. Pamatinių morenų struktūra, tekstūra 
ir genetinės atmainos (rusų kalba), Vidurio Lietuvos 
moreninės lygumos sandara ir morfogenezė [Строение 
и морфогенез СреднеЛитовской моренной рав
нины], red. V. Gudelis ir A. Gaigalas, Vilnius: 
Lietuvos mokslų akademija, 1971, p. 28–87.

34 Gaigalas A. Lietuvos pleistoceno glaciosedimentaciniai 
ciklai [Гляциоседиментационные циклы плейс
тоцена Литвы], Vilnius: Mokslas, 1979, p. 77–82.

35 Marcinkevičius V., Bucevičiūtė S., Vaitonis V., 
Dansevičienė D., Kuličius A. Ataskaita apie 
1982–1985 m. vykdytą hidrogeologinę ir inžinerinę-
geologinę nuotrauką melioracijos tikslams 1:50 000 
masteliu Lietuvos TSR Panevėžio ir Radviliškio 
rajonuose, lapų N-35-I-B, N-35-13-A, N-35-13-Б 
teritorijoje (I, II, III tomai), Lietuvos TSR geologijos 
valdyba, Vilnius, 1985 (rusų kalba), Lietuvos geologijos 
tarnyba, Geologijos fondas, inv. Nr. 3764.
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susiklostė smulkus smėlis, aleuritas, molis, vėliau virtę kepalo formos kalvomis 
(keimais). Žinoma, įslinkusios ledyno plaštakos pakraščiuose buvo sustumti ar 
suklostyti pakraščio kalvagūbriai. Tačiau Naujamiesčio apylinkėse nei plyšinių, 
nei tuštumų, nei pakraščio darinių nėra. Čia tipiška pagrindinės morenos lyguma, 
kurios paviršių keitė kiti geologiniai procesai ir kurios kartografinį vaizdą matome 
R. Guobytės patikslintame sudaryto žemėlapio fragmente (žr. splv. 8 pav.)36, 37. 

Visų pirma – nuo tirpstančio ledyno plūdęs tirpsmo vanduo, kuris kai ku-
riuos moreninius plotus padengė smėlingomis (fliuvioglacialinėmis) nuosėdomis, o 
pasitvenkęs žemesnėse vietose suklostė ežerų (limnoglacialines) nuosėdas. Savotišką 
mįslę kelia žemi, bet ilgi kalvagūbriai šiauriau Naujamiesčio link Pušaloto, kurie 
dažnai pavadinami drumlinoidais ar drumlinais (žr. splv. 9 pav.). 

Manoma, kad juos paliko tirpstančio ir „besispyriojančio“ ledyno naujas šuolis 
į priekį Mūšos–Nemunėlio nedidelės ledyno plaštakos pavidalu38. Šios plaštakos kitas 
(rytinis) sparnas, palikęs dar išraiškingesnius gūbrius, siekė pietines Biržų ir Vabalni¹ko 
apylinkes. Vėliau buvęs dar vienas ledyno suaktyvėjimas prieš 13,5–13,3 tūkst. m. 
paliko per 100 km ilgio kalvagūbrį ties Li¹kuva, lanku besitęsiantį nuo Naujõsios 
Akmìnės vakaruose iki Biržų rytuose. Šis Šiaurės Lietuvos fazės ledynas taip pat 
buvo įveiktas šiltėjančio klimato ir jo gausus tirpsmo vanduo plūste plūdo žemes-
nėmis vietomis pietų link. Šie srautai pasiekė ir netolimas Naujamiesčio apylinkes, 
kurios buvo išvagotos negiliais, dažnai smėliu užpildytais kloniais, kuriais ir dabar 
srūva ištiesinti upeliai, o kai kur tvyro buvusių ežerėlių ir pelkių nuosėdos. Maž-
daug tuo metu pradėjo formuotis Nevėžio ir jo didesnių intakų slėniai, kuriuose 
klostėsi upių nuosėdos (smėlis, žvyras), sudarydamos salpinę (potvynių užliejamą) 
terasą. Reikia paminėti, kad ledyno suformuotame moreniniame paviršiuje paprastai 
šiek tiek vėliau prasideda palaidotų ledo luistų tirpimas ir glaciokarstinių daubų 
susidarymas. Tokių užpelkėjusių daubų didesnė koncentracija fiksuojama pačiame 
pietiniame seniūnijos pakraštyje ir piečiau, link Vadaktÿ ir Šve¹tupių.

Žinoma, prie išraiškingiausių Naujamiesčio apylinkių kraštovaizdžio elementų 
priklauso Nevėžio slėnis, kuris yra plačios Nevėžio moreninės lygumos39 savotiška 
ašis, nutįsusi iš pietų į šiaurę. Būtent išilgai šio slėnio per ilgą laiką susiformavo 
keli ištįsę mikrorajonai, tarp kurių yra ir senokai skiriamas Naujamiesčio–Krekena-
vos. Šis mikrorajonas apima žemesnio 
lygumos lygio šiaurinę dalį, skrodžiamą 
Nevėžio vidurupio ir gerokai erozijos 
išraižytą, o pats upės slėnis sudaro 
salpinio terasinio slėnio vietovaizdį40. 
Nevėžis iki Panevėžio teka senais ne-
giliais (3–8 m) kloniais, nuo santakos 
su Sanžilê, staigiai pasukęs pietų link, 
įsigraužia 5–10 m, o slėnis išplatėja iki 
100–150 m41. Slėnio aukštesnieji įgaubti 
šlaitai pasiekia 25–35°, o priešingi – 
lėkštesni – iki 3–5°. Toliau slėnis platėja 
(500–800 m) ir gilėja (10–15 m) (žr. 
splv. 10 pav.).

36 Ten pat.
37 Žemėlapiai. Geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000 
(sudarė R. Guobytė), Valstybinė geologijos informa-
cinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, 
www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

38 Baltrūnas V. Ledyno dvelksmas. Grenlandija ir Lietuva, 
Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2018, p. 101–104.

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

40 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius: 
Mintis, 1965, t. 2, p. 220–221.

41 Beconis M. Upių erozinės formos ir aliuviniai 
dariniai (rusų kalba), Vidurio Lietuvos moreninės 
lygumos sandara ir morfogenezė [Строение и мор
фогенез СреднеЛитовской моренной равнины], 
red. V. Gudelis ir A. Gaigalas, Vilnius: Lietuvos 
mokslų akademija, 1971, p. 140–160.
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Naujamiesčio apylinkėse Nevėžio slėniui būdinga iki 3,5–4 m aukščio plati 
salpinė (potvynių užliejama) terasa, jo intakuose Šuojojê ir Kiršinê – tik salpos 
fragmentai. Nuo santakos su Sanžile Nevėžio salpa užima visą slėnio dugną, jos 
paviršius turi polinkį nuo vagos link šlaito, jai būdingi prievaginiai volai, smulkios 
rumbės, o ties Naujamiesčiu salpa kauburiuota (kauburiai 1–1,5 m)42. Arčiau vagos 
dažnos senvagės, nedideli ežerėliai, o prie šlaitų – užpelkėję pažemėjimai. Pagal 
savo sandarą terasa yra akumuliacinė (t. y. upės nuosėdos per visą terasos aukštį), 
liudijanti, kad visą poledynmetį vyko nuosėdų klostymas. Šios nuosėdos dvejopos: 
apatinėje dalyje (senesnės) molingas (dumblingas) nesluoksniuotas smulkus smė-
lis, o viršutinėje (dabartinės) – sluoksniuotas smulkus smėlis, vietomis įvairus ar 
stambus. Žemiau Naujamiesčio, ties Vadakta¤s, atsiranda dar kitos 5–6 m aukščio 
I viršsalpinės terasos fragmentai (žr. splv. 10 pav., C).

Naudingosios iškasenos
Jos buvo naudojamos nuo neatmenamų laikų. Tai ir laukų akmenys (rie-

duliai), 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 senokai netoli Naujamiesčio 
apylinkių, dešiniakrantėje Nevėžio pusėje, yra suradę nemažai senosios geležies 
metalurgijos liudijimų. Jų aptikta Pakalníškių, Klebõniškių, Ragin¸nų ir Vaitiek¿nų 
archeologijos paminkluose Radviliškio rajone bei Vaidotonyse Kėdainių rajone43. 
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 ir upelių, iš jų pakrantėse besiveržiančių 
šaltinių, kasdavo įvairaus gylio šulinius. Išteklių gavyba ir panaudojimas mus 
dominančioje teritorijoje sietini su vietiniais poreikiais: statybomis, kelių tiesimu, 
plytinių įrengimu ir pan. 

1959 m. Naujamiesčio apylinkėse buvo žinomos trys kolūkinės plytinės: Nõ-
ciagalos prie Naujamiesčio, Viktorínės (Berči¿nų, 7 km į vakarus nuo Panevėžio) 
ir Povilauskÿ (17 km į pietvakarius nuo Panevėžio). Jų darbui reikėjo žaliavos – 
kokybiško molio. Tam buvo išžvalgyti nedideli prieledyninių ežerų molio telkiniai44. 
Vienas iš jų Nõciagalos, kuriame 2 ha plote buvo eksploatuojamas molis. Jo sluoksnio 
storis siekė 1,3–1,4 m, o tuo metu apskaičiuoti ištekliai siekė 27 tūkst. m3. Kitas, 
bene didžiausias, telkinys buvo prie Vinupių kaimo (6 km į vakarus nuo Panevė-
žio), netoli kelio Panevėžýs–Šiaulia¤. Molio sluoksnio storis vidutiniškai siekė 1,5 m. 
2 ha plote buvo apskaičiuota 50 tūkst. m3 žaliavos. Trečias stambesnis telkinys buvo 
prie Povilauskų kaimo (17,2 km į pietvakarius nuo Panevėžio). Molio storis siekė 
1–2,2 m. 2 ha plote ištekliai sudarė 21 tūkst. m3. Dar vienas molio telkinys buvo 
surastas netoli Upôtės, 1,8 km į šiaurės 
rytus nuo miestelio (6 km į pietryčius 
nuo Naujamiesčio). Telkinio plotas buvo 
50 ha. Šio limnoglacialinės kilmės molio 
storis siekė iki 4 m.

1961 m. apskaitoje dar buvo keli 
žvyro telkiniai. Tai neturintis pramoni-

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

44 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, ats. red. 
V. Vonsavičius ir A. Vala, Vilnius: Geologijos 
ir gelmių apsaugos valdyba, 1959, t. 1, 1961, t. 2.
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nės reikšmės Lakštíngalų telkinys (10 km į vakarus–pietvakarius nuo Panevėžio, 
prie Naujamiesčio–Berčiūnų kelio), kuriame žvyro sluoksnio storis siekė 1,7–1,9 m, 
Tråkiškių telkinys (6,5 km į pietvakarius nuo Panevėžio), kuriame žvyras siekė 
iki 2,5 m storio, o ištekliai 1 ha plote sudarė 25 tūkst. m3, ir pietiniame rajono 
pakraštyje Vadaktºlių telkinys, kuriame žvyro storis siekė 2,3 m, o 1 ha plote 
apskaičiuoti ištekliai sudarė 23 tūkst. m3. Naudoti ir smėlio telkiniai prie Ber-
čiūnų abipus Sanžílės upelio, kur žvyro storis siekė iki 4,3 m, bei prie netoliese 
esančios Naujåsodės telkinio du sklypai, kur žaliavos sluoksnis siekė iki 3,9 m 
storio. Paminėtini pokario metais ieškoti ir naudoti riedulių telkiniai. Tarp jų buvo 
Míckiemės riedulynas (20 km į pietvakarius nuo Panevėžio, prie Jutkónių kelio) ir 
Vešetos–Úosrauto riedulynas (upelių slėniuose 11 km į pietvakarius nuo Panevėžio).

Šiuo metu daugumos lengviau pasiekiamų gamtos turtų jau nebeliko. Tad 
jų ieškoma naujomis priemonėmis ir didesniame gylyje, stengiantis naudoti stam-
bius (regioninius) ilgaamžius telkinius. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, 
Naujamiesčio seniūnijos teritorijoje šiuo metu krašto geologinių išteklių balanse 
tėra įteisintas vienas naudingosios iškasenos telkinys. Tai detaliai išžvalgytas ir 
šiuo metu eksploatuojamas Murmuliÿ smėlio ir žvyro telkinys piečiau seniūnijos 
centro, prie kelio į Krìkenavą45. Jo užimamas plotas – 2,9 ha, o smėlio ir žvyro 
ištekliai 2012 m. sudarė 79 tūkst. m3. Arčiau Panevėžio prie Degioniÿ kaimo yra 
taip pat „balansinis“ smėlio ir žvyro telkinys, šiuo metu nenaudojamas. Tačiau 
netoli Naujamiesčio, jau Panevėžio seniūnijoje, prie Bernatónių, yra bent keli eks-
ploatuotami telkinio sklypai, o piečiau – Krekenavos seniūnijoje yra eksploatuojami 
Jùragių smėlio telkinys ir Vaµmoniškių žvyro telkinys. Eksploatuojamų molynų 
ir durpynų, deja, arčiau nėra. Na, o šiek tiek nutolęs Pakruojo rajonas nuo seno 
garsėja devono amžiaus dolomito telkiniais.

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

tingiausias gelmių turtas, tiesa, nelengvai pasiekiamas – tik gręžiniais, tačiau jo 
Naujamiesčio apylinkėms nepagailėta. Šiuo atveju neturimas galvoje šachtiniais 
šuliniais pasiekiamas gruntinis vanduo, susikaupęs vandeningose nuogulose virš 
pirmo vandeniui nelaidaus uolienų sluoksnio (vandensparos). Gruntinis vanduo 
susidaro iš įsigeriančio atmosferinio ir paviršinio vandens, todėl pasižymi didesniu 
ar mažesniu užterštumu, ypač nitratais, naftos produktais, organinėmis medžiago-
mis. Deja, tai būdinga Naujamiesčio apylinkėms.

Kalbant apie didesnių gelmių požeminį vandenį, galima paminėti, kad einant 
gilyn, jo savybės (temperatūra, druskingumas ir kiti) kinta. Šiose apylinkėse 200 m 
gylyje vandens temperatūra yra 5–10°, o 1 500 m gylyje – jau 30–35° ir vakarų 
link didėja iki 40–50°46. O štai mineralizacija kinta sparčiau ir jau fiksuojama vir-
šutinio devono nuogulose, kur maždaug 
nuo Joniškio, Naujamiesčio, Dotnuvõs į 
vakarus vandeningame komplekse for-
muojasi didesnė mineralizacija (bendroji 
mineralizacija >1 g/l) ir mineralinis 
vanduo. Tai maždaug 240 m žemiau 

45 Naudingosios iškasenos, Valstybinė geologijos 
informacinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos 
tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

46 Lietuvos požeminis vanduo. Hidrogeologijos atlasas, 
Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2018, p. 51–53.
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dabartinio jūros lygio (Naujamiesčio apylinkėse tai būtų 280–300 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus). Einant gilyn vandens mineralizacija didėja ir 1 000 m gylyje 
vanduo virsta sūrymu, turinčiu ištirpusių druskų apie 120–140 g/l47. 

Kaip jau minėjome, akcinė bendrovė „Pienocentras“ vandens tiekimui 1939 m. 
Naujamiestyje buvo išgręžusi 56,45 m gylio gręžinį, kuriame buvo pergręžta kvar-
tero nuogulų (molis, smėlis, žvirgždas) nedidelė storymė ir 23,5 m gylyje įsigręžta 
į senas devono periodo uolienas (dolomitą)48. Vėliau tokių vandens tiekimo grę-
žinių prie fermų, dirbtuvių, pieninių, mokyklų ir kitur Naujamiesčio apylinkėse 
buvo išgręžtos bent septynios dešimtys (iš jų apie pusę dabartinėje seniūnijos 
teritorijoje), tačiau didelė jų dalis šiandien dėl įvairių priežasčių nebenaudojami. 
Šiuo metu Naujamiesčio seniūnijoje įregistruotos šios galingesnės geriamo vandens 
vandenvietės: Naujamiesčio-497, Ragainės–3848 šalia Naujamiesčio, Gustonių-2992, 
Liberiškio-3570 ir Liberiškio-4195. Jos vandenį siurbia iš giliau slūgsančio storo 
viršutinio–vidurinio devono vadinamojo Šventosios–Upninkų vandeningų sluoksnių 
komplekso (D3-2 šv-up) ir tik Naujamiesčio-497 vandenvietėje (gręžinys Nr. 17591) 
vanduo siurbiamas iš palyginti negilaus kvartero–devono vandeningo komplek-
so (Q-D3ys-t)

49, 50. 2014 m. duomenimis, didesnio pajėgumo buvo Ragainės-3848 
(57 m3/d), Naujamiesčio-497 (48 m3/d) ir Liberiškio-4195 (46 m3/d) vandenvietės, 
o Gustonių-2992 (35 m3/d) ir Liberiškio-3570 (19 m3/d) vandenvietės siurbia daug 
mažesnį kiekį per parą. Visų suminėtų vandenviečių požeminio vandens ištekliai 
nėra teisiškai aprobuoti. Daugumos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) 
taip pat nėra įrašytos į tam skirtą registrą, išskyrus Naujamiesčio-497. Netoliese, 
gretimose seniūnijose, taip pat įrengta vandenviečių: Panevėžio seniūnijoje – 
Daukniūnų, Berčiūnų, Panevėžio nuotekų valymo įrenginių vandenvietės, Upytės 
seniūnijoje – Upytės, ¨riškių, Panevėžio logistikos centro, Sidabravo seniūnijoje – 
Sidabråvo, Dotíškių, Prašči¿nų. Siekiant gyventojus aprūpinti kokybišku geriamu 
vandeniu, numatomas centralizuoto vandens tiekimo sistemos plėtimas iš pagrindinių 
(stambesnių, geriau įrengtų) vandenviečių. Tarp jų yra Naujamiesčio vandenvietė.

Naujamiesčio-487 vandenvietė įrengta 1965 m. išgręžto gręžinio Nr. 17591 
vietoje, pietvakarinėje miestelio dalyje, netoli mokyklos. Gręžinio gylis 60 m. Jo 
pjūvis iš viršaus prasideda vandeniui ir teršalams nelaidžiu kvartero amžiaus (Q) 
moreninio priemolio sluoksniu (gylis 0–10 m). Giliau slūgso to paties amžiaus 
(Q) žvyro (10–22 m) ir devono amžiaus (D3ys-t) kaverningo dolomito (22–60 m) 
sluoksniai. Pastarasis vidurinėje dalyje (gylis 30–34 m) pereina į panašų plyšiuotą 
mergelį. Visi sluoksniai 10–60 m gylyje yra vandeningi, sudaro vieną vandeningą 
kompleksą, o pats požeminis vanduo – 
spūdinis (artezinis). Vandenvietės 
pajėgumas – 48 m3 per parą. Nau-
jamiesčio vandenvietė yra įtraukta į 
Lietuvos geologijos tarnybos vykdomo 
vandenviečių monitoringo tinklą, kurio 
stebėjimo rezultatai apibendrinami kas 
5 metai51. Paskutiniame apibendrinime 
pateikti požeminio vandens bendrosios 
cheminės sudėties nustatymo rezultatai 

47 Ten pat.
48 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4, 
p. 289–290.

49 Požeminio vandens vandenviečių žemėlapis, Valsty-
binė geologijos informacinė sistema GEOLIS, Lie tu - 
vos geologijos tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

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

51 Lietuvos požeminio vandens monitoringas 2011–2015 
metais ir kiti hidrogeologiniai darbai, Vilnius: Lietuvos 
geologijos tarnyba, 2016.
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(2015), leidžiantys palyginti Panevėžio I ir Naujamiesčio vandenviečių požeminio 
vandens cheminę sudėtį ir rodantys jo tinkamumą naudoti (lentelė). 

Lentelė
Požeminio vandens bendrosios cheminės sudėties nustatymo rezultatai 
(2015) Panevėžio I ir Naujamiesčio vandenvietėse52
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Panevėžys I 0,22 6,74 43,35 374,3 78,5 10,9 34,32 80,8 <0,24 <0,02 2,16 550 866 115 7,51
Naujamiestis 0,12 10,01 54,33 522,9 127,5 10,5 45,64 30,35 <0,24 <0,02 91,9 622 945 91,9 7,31

Trumpinimai: BK – bendras kietumas, PI – permanganato indeksas, SL – sausa 
liekana, SEL – savitasis elektros laidis.

Taršos židiniai
Naujamiesčio apylinkių gamtinė aplinka, kaip ir didelė Vidurio Lietuvos 

dalis, patyrė stiprų ūkinės (technogeninės) veiklos poveikį. Tam tikrą įtaką aplinkos 
būklei darė ir netoliese esantis pramoninis Panevėžio miestas. Tarp technogeninės 
kilmės objektų (karjerų, sąvartynų, trąšų sandėlių ir pan.) yra nemažai pavojingų 
potencialių geologinės aplinkos taršos židinių, kurie fiksuojami Lietuvos geologijos 
tarnybos suvestinėse ir pateikiami internetinėje svetainėje www.lgt.lt. Pačiame Nau-
jamiestyje tokių nenustatyta, bet šalia jo, tik 2–3 km į šiaurės vakarus, Líberiškio 
kaime, fiksuojama užteršta trijų buvusių naftos bazių aplinka. Pavojus gruntui, 
paviršiniam ir požeminiam vandeniui įvertintas kaip ypač didelis. Todėl šioje 
vietovėje 2008–2011 m. buvo atlikti specialūs ekogeologiniai tyrimai. Apie vieną iš 
buvusių naftos bazių padarytos itin nemalonios išvados, kurias iš dalies pateikia-
me. Tirta teritorija buvo priskirta jautrioms teritorijoms (II kategorija). Pastaruosius 
12 metų naftos bazė neeksploatuojama, požemio tarša potencialiomis teršiančio-
mis medžiagomis yra nutraukta, nustatytam gruntinio vandens užteršimui didėti 
prielaidų nėra, o taršos arealo plėtra turi būti jau stabilizavusis. Tačiau grunto ir 
gruntinio vandens užterštumas buvusioje naftos bazės teritorijoje yra labai didelis, 
identifikuotas maždaug 75 m2 plote, ant kurio paviršiaus yra nustatytas laisvųjų 
naftos produktų sluoksnis. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis LAND 9-2009 reika-
lavimais, būtina parengti užterštos teritorijos sutvarkymo planą ir juo vadovaujantis 
likviduoti taršą, pirmiausia likviduoti skystus naftos produktus. Rengiant teritorijos 
tvarkymo planą rekomenduota taikyti racionalius bei ekonomiškai pagrįstus naftos 
produktais užterštų teritorijų tvarkymo metodus (www.lgt.lt). Reikia pridurti, kad 
Liberiškio kaime dar yra veikiantis sandėlis, kurio pavojus aplinkai vertinamas kaip 
vidutinis, o netolimame Raga¤nės kaime fiksuotas didelį pavojų keliantis sugriuvęs 
rezervuaras bei neveikiantis vidutinio pavojingumo sandėlis. Tarp Naujamiesčio ir 
Berčiūnų, prie Lakštingalų kaimo, fiksuotas vienintelis veikiantis sąvartynas, kelian-
tis vidutinį pavojų aplinkai. O į pietvakarius nuo Naujamiesčio, prie Mickiemės 
sugriautas sandėlis aplinkai kelia net 
didelį pavojų. 52 Ten pat.
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Didelė taršos židinių grupė fiksuota šiaurinėje tirtos teritorijos dalyje. Tolimesnis 
iš jų yra Perekšlių kaime, kur veikiantis sandėlis kelia vidutinį pavojų gruntui ir 
paviršiniam vandeniui, o požeminiam vandeniui – didelį pavojų. Analogišką pavojų 
kelia dar veikiantys sandėliai Spirakiuosê ir Pažibuosê. Didelį pavojų aplinkai 
kelia neveikianti naftos bazė Degionysê, ir netoliese esantis sugriautas sandėlis. 
Neveikianti naftos bazė ir sugriautas technikos kiemas kelia didelį pavojų gruntui, 
paviršiniam ir požeminiam vandeniui Na÷dvaryje. Gustoniÿ kaime vienas veikiantis 
ir vienas neveikiantis sandėliai, veikiantys naftos bazė ir technikos kiemas kelia 
vidutinį pavojų gamtinei aplinkai.

Žvilgtelėjus į Upytės pusę, taip pat fiksuojamas veikiantis technikos kiemas 
ir veikiantys valymo įrenginiai pačiame miestelyje, kurių keliamas pavojus gana 
didelis. Ryčiau Upytės, Auguståvos kaime, yra vidutinį pavojų kelianti sugriauto 
sandėlio vieta. Na, o vakariniame tyrinėtos teritorijos pakraštyje, Sidabravê, yra net 
trys potencialūs aplinkos teršimo židiniai: veikiantis sandėlis, rekonstruota naftos 
bazė ir veikiantis technikos kiemas. Pirmieji du kelia didelį pavojų aplinkai, taip 
pat ir požeminiam vandeniui.

Reikia pažymėti, kad palyginti didelė potencialių taršos židinių koncentracija, 
konstatuojamas pavojingumo laipsnis gruntui, paviršiniam ir požeminiam vande-
niui vienaip ar kitaip kelia pavojų toje aplinkoje gyvenančių žmonių sveikatai. 
Tam tikru įspėjimu tampa ir Panevėžio apskrities bei rajono dirvožemio ir upių 
nuosėdų geocheminių tyrimų rezultatai, paskelbti Panevėžio apskrities geochemi-
niame atlase53. Šiame atlase pateikiami duomenys apie sunkiųjų metalų (Ag, Co, 
Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn) kiekius dirvožemiuose ir upių dugno nuosėdose. 
Atidžiau pažvelgus į Panevėžio rajono ir Naujamiesčio apylinkių teritoriją maty-
ti, kad beveik visų sunkiųjų metalų kiekiai yra mažesni už foninį, nes daugiau 
smėlingų-priesmėlingų dirvožemių, tačiau jų kiekių kaita yra didžiausia, palyginti 
su kitais apskrities rajonais. Taip pat gausu anomalijų, ypač Zn ir Pb, kurie yra 
tipiški urbanizuotų teritorijų teršalai. Tuo požiūriu yra būdingas Zn pasiskirstymas 
Panevėžio rajone (žr. splv. 11 pav.)54.

Geopaveldas
Naujamiesčio apylinkėse yra keletas įdomių ir vertingų geologinio paveldo 

objektų – geotopų, įregistruotų Lietuvos geologijos tarnybos geotopų registre ir 
fiksuotų geotopų žemėlapyje55.

Nauradų akmuo. Tai riedulys prie Naurådų kaimo, apie 2 km į vakarus nuo 
didesnės Gustonių gyvenvietės. Riedulio aukštis – 1,70 m, ilgis – 7,10 m, plotis – 
4,45 m, perimetras – 19,05 m. Tai migmatizuotas gneisas su pegmatito gyslomis 
(žr. splv. 12 pav., A). Šį geotopą aprašė geologai V. Mikulėnas ir V. Marcinkevičius 
(2004 m.). Riedulys tik atkastas tapo 
gerai matomas, nes guli lomoje prie 
miškelio kampo. Buvusi požeminė dalis 
šiuo metu atrodo šviesesnė, t. y. mažiau 
išdūlėjusi. Jis apskaldytas, rytiniame 
gale paviršiuje ryškiausiai matomas 
apie 2 cm pločio ir 1 cm gylio dirbti-

53 Panevėžio apskrities geocheminis atlasas, sud. A. Ra-
dzevičius, V. Gregorauskienė, V. Kadūnas, 
P. Putys, Vilnius–Panevėžys, 2004. 

54 Ten pat.
55 Geotopų žemėlapis, Valstybinė geologijos informa-
cinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, 
www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01. 
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nis griovelis, nusitęsiantis beveik per visą riedulio plotį. Pusiau atkastas riedulys 
guli prie pat miškelio kampo, per 95 m į pietvakarius nuo numelioruotos Alkupio 
upelio vagos. Nauradų akmuo surastas pagal aprašymą, kurį laikraščiui „Žaliasis 
pasaulis“ (2000 09 21, Nr. 31(313) pateikė Krekenavos regioninio parko vyr. ekologas 
J. Auglys. Jis rašo, kad pasak kaimo žmonių, šį riedulį buvusio kolūkio valdžia 
buvo sumaniusi kažkur nutempti, nes iš žemės kyšodamas jis neatrodė toks didelis. 
Aplinkui teko išrausti nemažą duobę, bet ir tai nepadėjo – galinga technika vis tiek 
jo neįstengė pajudinti iš vietos. Todėl buvo paliktas ramybėje ir vėliau pamirštas.

Naujamiesčio akmuo. Jis yra keli kilometrai nuo Naujamiesčio Upytės link. Šio 
riedulio aukštis – 2,5 m, ilgis – 3,0 m, plotis – 2,0 m. Perimetras nematuotas. Pagal 
A. Linčiaus aprašymą (1990), tai rausvas rapakivio granitas (žr. splv. 12 pav., B).

Apibūdinant riedulius – būdingus ledynmečio liudininkus, paminėtinas ge-
otopas Perekšlių rūža, esanti šiaurės vakariniame apylinkių pakraštyje, šiauriau 
Perekšlių kaimo, Valíliškių miške (žr. splv. 13 pav., A). Tai savotiško natūralaus 
riedulingo pylimo, susidariusio ledyno plyšyje, išlikęs fragmentas. Pylimas priverstas 
riedulių, sudarytų daugiausiai iš magminės kilmės uolienų. 2003 m. šį geotopą 
aprašė P. Juknevičius, geologai V. Mikulėnas ir G. Mikalauskas. 

Murmulių atodanga yra kairiajame Nevėžio krante, prie Baibokėlių kaimo, 
Krekenavos regioninio parko teritorijoje (žr. splv. 13 pav., B). Didesnės atodangos, 
nors iš dalies atskleidžiančios Nevėžio terasų geologinę sandarą, yra retos, todėl 
visos jos turi didelę pažintinę vertę. Šios atodangos aukštis – 9 m, ilgis paupyje – 
apie 60 m. Joje atsidengia paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos rausvai rudas 
moreninis priemolis su žvirgždo ir gargždo priemaiša. Šį geotopą aprašė geologė 
A. Grigienė.

Prie įdomių ir mokslui vertingų geologinio paveldo objektų galima priskirti 
Upôtėje esantį vadinamąjį Čičinsko kalną (piliakalnį) ir jame esančią duobę 
(daubą). Prieš tris dešimtis metų Lietuvos geologijos valdybos vyriausiasis geologas 
šviesaus atminimo V. Vonsavičius kėlė mintį: ar Upytės miestelyje prie piliakalnio 
esanti Čičinsko duobė nėra kartais meteoritinės kilmės, nes, anot padavimų, nedo-
rėlį dvarininką Čičinską su visu dvaru nutrenkė Perkūnas (žr. splv. 14 pav.). Šių 
eilučių autoriams kartu su geologu R. Malskaičiu susidomėjus ta hipoteze, 1982 m. 
teko visuomeniniais pagrindais patyrinėti visais požiūriais įdomią teritoriją. Buvo 
fiksuoti šie pastebėjimai.

Čičinsko duobė, esanti Čičinsko kalno rytinėje dalyje, yra išlenkto lovio 
formos dauba, ištįsusi iš šiauryčių į pietvakarius, apie 130 m ilgio (dugne – apie 
80 m), vidurinėje dalyje iki 40 m pločio (dugne iki 22 m). Duobės gylis – iki 
5–6 m. Taigi, forma plane visai neprimena kraterio (žr. splv. 15 pav.).

Kadangi 1982 m. vasara buvo sausa, tai duobės dugne iškastame 1,3 m gylio 
šurfe buvo aprašyta sausa sutankėjusi durpė (0,0–0,5 m), giliau (0,5–0,6 m) perei-
nanti į birų juodžemį (smulkų smėlį su juoda dispersine medžiaga, su žvirgždo 
ir smulkaus gargždo priemaiša bei 8–10 cm skersmens medžio rąsteliu56. Giliau 
slūgsojo horizontaliai sluoksniuotas įvairus sausas (0,6–0,9 m gylyje) ir smulkus 
vandeningas (0,9–1,3 m gylyje) smėlis 
su reta žvirgždo ir smulkaus gargždo 
priemaiša. Iš 0,6 m gylio paimtas senos 

56 Baltrūnas V. Padavimų liudijimai apie senąją 
gamtą, Geologijos akiračiai, 2015, Nr. 1, p. 40–44.
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medienos gabalas Geologijos instituto laboratorijoje buvo datuotas radioaktyvio-
sios anglies (14C) metodu. Nustatytas mūsų eros VIII amžius (nekalibruota data, 
Vs-410: 1 260 ± 70 metų). Ką šie duomenys rodo? Greičiausiai jie patvirtina dar 
R. Kunsko labai įdomių paleogeografinių tyrinėjimų išvadą, kad vadinamoji Či-
činsko duobė, buvusi uždara dauba, prieš daug metų, dirbtinai padarius prakasą 
šiaurrytiniame gale ir galbūt dar pagilinus pačią daubą, tapo Vešetos ežero (dabar 
pelkės) įlanka – prieplauka piliavietės gyventojams57. Pagal piliakalnio suplana-
vimą, kitus duomenis, jo apgyvendinimo pradžia skaičiuojama nuo mūsų eros I 
tūkstantmečio pirmosios pusės. Na, o gautoji absoliutaus amžiaus data, matyt, ir 
nurodo atlikto darbo laiką. 

Išvados
Naujamiesčio apylinkės (buvęs Naujamiesčio valsčius ir dabartinė seniūnija) 

yra išsidėsčiusios didelio geomorfologinio rajono – Nevėžio moreninės žemumos 
centrinėje dalyje. Paviršiaus raida susijusi su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo 
Baltijos stadijos bei jos Vidurio Lietuvos ir Šiaurės Lietuvos fazių ledynų ir jų 
tirpsmo vandenų akumuliaciniais bei eroziniais procesais, taip pat su Nevėžio upės 
ir jos intakų erozine bei sedimentacine veikla.

Remiantis aplinkinių giliųjų gręžinių duomenimis, aprašytoje teritorijoje krista-
linis pamatas tįso maždaug 1 100–1 200 m gylyje. Virš jo slūgso kambro, ordoviko, 
silūro ir devono periodais suklostyti jūrinių ir lagūninių nuogulų sluoksniai. Erozijos 
ir egzaracijos išvagotą ikikvarterinių uolienų paviršių dengia kvartero nuogulos 
(storis 5–70 m), sudarytos daugiausia iš ledyninės kilmės riedulingo moreninio 
priemolio ir priesmėlio, mažiau – iš tirpsmo vandenų aplinkoje suklostytų nuosėdų 
(žvirgždo, smėlio, aleurito, molio).

Naujamiesčio apylinkių gelmės kol kas nepasižymi kietosiomis naudingosio-
mis iškasenomis, tačiau vertingiausio gelmių turto – gerai nuo paviršinių teršalų 
apsaugoto artezinio požeminio vandens yra su kaupu. Jis šiuo metu eksploatuoja-
mas penkiose vandenvietėse, iš kurių pagrindinė yra Naujamiestyje. Kai kur dar 
naudojamas užterštas gruntinis vanduo iš šachtinių šulinių. Gan gausūs potencialūs 
geologinės aplinkos taršos židiniai (naftos bazės, sandėliai, sąvartynai ir kiti), taip 
pat padidėjęs dirvožemio geocheminis užterštumas rodo, kad apylinkių paviršiaus 
būklė nėra gera.

Naujamiesčio apylinkės pasižymi keliais mokslui ir švietimui vertingais geo-
loginio paveldo objektais – geotopais (rieduliai, atodanga), taip pat Upytėje esančiu 
kultūros paveldo objektu – Čičinsko kalnu ir duobe.

Padėka. Autoriai dėkoja Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos minis-
terijos už prieinamą Geologijos fonde ir viešai skelbiamą geologinio turinio infor-
maciją, kuri buvo panaudota šioje studijoje, taip pat kolegai geologui Rimgaudui 
Malskaičiui, su gręžimo įranga pasidarbavusiam tiriant Čičinsko kalną ir jo duobę.

57 Kunskas R. Paleogeografijos ir istorinės geografijos 
pastabos apie Vešetos slėnį ir Upytės pilį. Geografijos 
metraštis, 1976, 14, 133–140.
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Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje  
„Naujamiestis“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Stasė Raudonienė).

Straipsnio kalbos redaktorius Vida Kasparavičienė, korektorë Rasa Kašėtienė, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma skelbti 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio serialinio leidinio 
numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná kodiná pavadinimà, 
straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai straipsnis parašytas, 
pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo svetainëje www.llt.lt datas 
(jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).
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1 pav. J. Dalinkevičiaus 1939 m. sudarytas regioninis geologinis profilis 
Königsberg–Aknistė (1939)*. Pastaba. Naujamiesčio vieta pažymėta 
straipsnio autorių 

* Ten pat.
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2 pav. Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių struktūra:  
A – Gravitacinio lauko Bouguer anomalijų žemėlapis (Korabliova,  
Šliaupa, 2006)*, B – Magnetinių anomalijų žemėlapis (Korabliova,  
Šliaupa, 2006), C – Kristalinio pamato kraigo struktūrinis žemėlapis 
(Čyžienė ir kiti, 2007)**, D – Prekambro kristalinio pamato geologinis 
žemėlapis (Motuza, 2005)***. 1 – izolinija ir jos absoliutus aukštis  
nuo jūros lygio, m; 2 – gilieji gręžiniai; 3 – geologinio pjūvio A–B 
vieta (žr. 3 pav.); 4 – Žemės plutos lūžis; 5 – gneisai: a – pirminiai 
pelitai, b – psamitai; 6 – gneisai – pirminiai felzitiniai vulkanitai;  
7 – amfibolitai – pirminiai bazaltai ir diabazai; 8 – granulitinės facijos 
su metapelitų paleosoma; 9 – anatektiniai granitoidai; 10 – čarnokitoidai, 
granitoidai; 11 – gabroidai; 12 – granitoidai; 13 – granitas

* Korabliova L., Šliaupa S. Potencialių Žemės 
laukų tyrimai Lietuvoje, Geologijos akiračiai, 2006, 
Nr. 4, p. 10–17. www.lgeos.lt. 

** Čyžienė J., Baliukevičius A., Šliaupa S., 
Lazauskienė J. Lietuvos prekvartero stratonų 
struktūriniai žemėlapiai 1:200 000 masteliu, Lietuvos 

geologijos tarnybos 2006 metų veiklos rezultatai (me-
tinė ataskaita), Vilnius, 2007, p. 30–32, www.lgt.lt.

*** Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato) 
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir 
ištekliai, ats. red. V. Baltrūnas, Vilnius: Petro 
ofsetas, 2004, p. 17–40.
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3 pav. Žemės gelmių geologinis pjūvis Stačiūnai–Krekenava. Pjūvio  
linijos A–B vietą žr. 2 pav. 1 – gręžinys, 2 – Žemės plutos lūžis
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4 pav. Naujamiesčio apylinkių palaidoto  
ikikvarterinių uolienų paviršiaus reljefas  
(sudarė J. Čyžienė, J. Lazauskienė, S. Šliaupa)*. 
Po paveikslu – aukščių skalė (m) jūros lygio 
(0 m) atžvilgiu. 1 – buvusio Naujamiesčio 
valsčiaus riba, 2 – dabartinė Naujamiesčio 
seniūnijos riba, 3 – ikikvarterinių uolienų 
paviršiaus loviai 

5 pav. Ikikvarterinių uolienų paviršiaus  
geologinis žemėlapis (sudarė J. Čyžienė,  
J. Lazauskienė, S. Šliaupa)**. Viršutinio  
devono nuogulos: 1 – Pakruojo svitos,  
2 – Stipinų svitos, 3 – Pamūšio svitos,  
4 – Įstro svitos, 5 – Tatulos svitos,  
6 – Pliavinių horizonto, 7 – buvusio  
Naujamiesčio valsčiaus riba, 8 – dabartinė 
Naujamiesčio seniūnijos riba

* Žemėlapiai. Lietuvos pokvartero paviršiaus reljefo 
žemėlapis, Valstybinė geologijos informacinė sis-
tema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, www.
lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.

** Žemėlapiai. Prekvartero geologinis žemėlapis, 
Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba, www.lgt.lt, žiūrėta 
2019 02 01.
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6 pav. Naujamiesčio apylinkių geologiniai pjūviai (A–B ir C–D) per kvartero nuogulų storymę 
(sudarė A. Jusienė, spaudai modifikavo B. Karmaza)*. Pjūvių vietos parodytos 8 pav. Sutartiniai 
ženklai: Nuogulos: 1 – dabartinių pelkių, 2 – dabartinių upių, 3 – Nemuno apledėjimo  
prieledyninių ežerų, 4 – Nemuno apledėjimo tirpsmo vandenų, 5 – Nemuno apledėjimo stadijų 
(gr – Grūdos, bl – Baltijos), 6 – Medininkų apledėjimo prieledyninių ežerų, 7 – Medininkų  
apledėjimo tirpsmo vandenų, 8 – Medininkų apledėjimo ledynų, 9 – Žemaitijos apledėjimo  
tirpsmo vandenų, 10 – Žemaitijos apledėjimo ledynų, 11 – Dainavos apledėjimo prieledyninių 
ežerų, 12 – Dainavos apledėjimo tirpsmo vandenų, 13 – Dainavos apledėjimo ledynų, 14 –  
smulkutis smėlis, 15 – įvairus smėlis, 16 – smėlis su žvirgždu ir gargždu, 17 – moreninis  
priemolis ir priesmėlis, 18 – ikikvarterinės devono sistemos nuogulos, 19 – šalia geologinio  
pjūvio esantis gręžinys, 20 – geologinio pjūvio gręžinys 

* Ten pat.
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7 pav. Ledyno atsitraukimo situacija prieš maždaug 14–13,3 tūkst. metų  
Vidurio Lietuvos (A) ir Šiaurės Lietuvos (B) fazių metu. Sudarė 
R. Guobytė*. Ledyno danga parodyta balta spalva, buvę prieledyniniai 
baseinai – mėlyna spalva, sausuma – kitomis spalvomis. Raudonu  
skrituliuku pažymėta Naujamiesčio apylinkių vieta

* Lietuvos nacionalinis atlasas, Vilnius: NŽT prie ŽŪM, 
Vilniaus universitetas, 2014, t. 1, p. 44–51.
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8 pav. Naujamiesčio apylinkių geomorfologinis žemėlapis (pagal R. Guobytę, 2001)*. 1 – karstinė 
smegduobė; 2 – glaciokarstinė dubė (nemastelinė); 3 – pelkės lyguma; 4 – upių salpinė terasa, 
5 – fliuvialinis klonis; 6 – Baltijos stadijos prieledyninio ežero (limnoglacialinis) reljefas;  
7 – Baltijos stadijos tirpsmo vandenų (fliuvioglacialinis) reljefas; 8 – Baltijos stadijos ledyno 
pagrindinės morenos lyguma; 9 – drumlinoido ketera; 10 – lėkštašlaitė pakiluma; 11 – plokščia 
lyguma; 12 – reljefo absoliutaus aukščio reikšmė, m, 13 – buvusio Naujamiesčio valsčiaus riba, 
14 – Naujamiesčio seniūnijos riba, 15 – geologiniai pjūviai (žr. 6 pav.); 16 – gręžinio vieta; 
17 – a) geležinkelis, b) automagistralė

* Žemėlapiai. Geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000 
(sudarė R. Guobytė) Valstybinė geologijos informa-
cinė sistema GEOLIS, Lietuvos geologijos tarnyba, 
www.lgt.lt, žiūrėta 2019 02 01.
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9 pav. Skersinis profilis per drumlinoidus šiauriau Naujamiesčio  
(tarp Vanaginės ir Daukniūnų)

10 pav. Morfologiniai profiliai, atskleidžiantys slėnio skerspjūvio  
formos įvairovę Nevėžio slėnyje: A – ties Lakštingalų kaimu,  
B – ties Naujamiesčiu, C – ties Vadaktais. Vertikalios skalės  
reikšmės yra nuo jūros lygio
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11 pav. Cinko (Zn) pasiskirstymas Panevėžio rajono dirvožemyje* 

12 pav. Nauradų (A) ir Naujamiesčio (B) akmenys – įspūdingi  
ledynmečio gadynės liudininkai. A – https://apklausa.lt/f/gamtiniai-
objektai-panevezio-rajono-savivaldybeje-dkbm1zl/answers/new.html, 
B – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Naujamiesčio_
akmuo.JPG

* Panevėžio apskrities geocheminis atlasas, sud. A. Ra-
dzevičius, V. Gregorauskienė, V. Kadūnas,  
P. Putys, Vilnius–Panevėžys, 2004.
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13 pav. Perekšlių rūža – ledyno plyšyje suversta ištęsta riedulių krūsnis (A), o Murmulių  
atodanga – po stora ledyno danga suslėgtas riedulingas moreninis priemolis (B). J. Auglio nuotr. 
A – https://apklausa.lt/f/gamtiniai-objektai-panevezio-rajono-savivaldybeje-dkbm1zl/answers/new.html, 
B – https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/susipazinkite-su-aukstaitijos-gamtos- 
kontrastais-ka-tikrai-verta-pamatyti-1038-1174108

14 pav. Čičinsko kalno vieta (schemoje rausvas ovalas) ir Čičinsko kalno duobės fotovaizdas. 
B. Karmazos nuotr.

15 pav. Čičinsko kalno topografinis vaizdas (kairėje) ir geologinis pjūvis A–B per Čičinsko  
kalną bei jo duobę (dešinėje). 1 – šurfas, 2 – gręžinys ir jo numeris, 3 – smėlis su žvirgždu, 
4 – durpė, durpžemis, 5 – įvairus smėlis


