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Šeduvos vandenvardžiai
Laimutis Bilkis
Lietuvių kalbos institutas

Šeduvõs valsčiaus vandenvardžiai, t. y. upių, upelių, šaltinių, ežerų, grio-
vių ir visų šių vietų dalių vardai1, išsamiausiai surinkti tarpukariu, kai Lietuvos 
Respublikos švietimo ministerijos iniciatyva buvo renkamas visas Lietuvos žemės 
vardynas. Vietovardžiai iš visų miestų, miestelių, bažnytkaimių, kaimų, vienkiemių, 
dvarų buvo surašomi į minėtos ministerijos išsiuntinėtas anketas, kurias užpil-
dydavo pradžios mokyklų mokytojai, surinkę informaciją iš vietinių gyventojų.2 
Anketų duomenis dar papildo tarpukariu veikusios Pavardžių ir vietovardžių 
komisijos sudarytoje negyvenamųjų vietų vardų kartotekoje rasti vandenvardžiai. 

Iš Šeduvos valsčiaus anketų ir kartotekos užrašyti net 187 vandenvardžiai: 
13 ežerų bei jų dalių vardų ir net 174 upių, upelių, šaltinių, griovių ar jų dalių 
vardai. Anketų duomenys rinkti 1935 m. Vietinius gyventojus apklausė ir van-
denvardžius surinko pradžios mokyklų mokytojai: Šileikónių – Juozas Žemaitis, 
Užúožerių – Vladas Plungė, Prastavónių – Paulina Lukoševičienė, Pakalníškių – Bronė 
Grigaitytė, Pu¤pių – Antanas Žitkevičius, Vaižgÿ – Vincė Šapokienė (Ignatavičiūtė), 
V¸riškių – Palma Bundzienė, Sidabråvo – Motiejus Gasilionis, Sliẽkių – Viktoras 
Kuncė, Påvartyčių – Anelė Baltrušaitienė (Kepenytė), Are¤niškių – Liucija Leš-
čiuskienė, Šeduvõs Nr. 1 – Ipolitas Ūdras. Šalia vandenvardžių dažnai nurodyta 
daug papildomos informacijos – aprašyta, pro kokias gyvenamąsias vietas upė, 
upelis ar griovys teka, iš kur išteka, į ką įteka, nurodyta, šalia kokių gyvenviečių 
yra išsidėstę ežerai, apibūdintas upių, upelių, griovių ilgis ir plotis, ežerų plotas, 
pastebima, ar vandens objektai vasarą išdžiūsta, ar yra nuolatiniai, ir pan. Žinoma, 
tuometės geografinės pastabos gali būti 
ne visai tikslios dabarties požiūriu, nes 
geografinė padėtis per daugelį dešim-
tmečių galėjo kiek pakisti, tačiau norint 
išlaikyti to meto autentiškumą minėta 
informacija taip pat pateikiama.

Gerai ir stropiai surinkti tarpu-
kario duomenys leidžia apžvelgti au-
tentiškų Šeduvos valsčiaus vandenvar-
džių visumą, panagrinėti juos keliais 
kalbiniais požiūriais.

Daugelis Lietuvos, tarp jų ir Še-
duvos, vandenvardžių detaliai išnagri-
nėti Aleksandro Vanago darbuose, ku-
riuose tirta šių vietovardžių daryba, 
kilmė ir semantika.3 Kai kurių Šeduvos 
ežerų vardų darybą ir kilmę aiškino 
Bronys Savukynas4, vienas kitas van-
denvardis paminėtas ir kitų lietuvių 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 03 27, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 08 06, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 12 30 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016-
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1 Lietuvių toponimikoje egzistuoja dvi termino vandén-
vardis sąvokos. Siauresne prasme – tai upių, upelių 
(griovių, šaltinių), ežerų ir šių vietų dalių vardai, 
platesne – visų vandens objektų vardai (plačiau žr. 
Bilkis L. Lietuvių helonimai: termino teikimas, są-
voka, vieta toponiminėje sistemoje, Lituanistica 1(29), 
1997, p. 35–57).

2 Anketos saugomos Lietuvių kalbos instituto Vardyno 
skyriaus archyve.

3 Žr. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba, 
Vilnius, 1970; Lietuvių hidronimų etimologinis žody-
nas, Vilnius, 1981; Lietuvių hidronimų semantika, 
Lietuvių kalbotyros klausimai 21, 1981, p. 4–153.

4 Žr. Savukynas B. Ežerų vardai, Lietuvių kalbotyros 
klausimai 3, 1960, p. 289–300; Ežerų vardai, Lietuvių 
kalbotyros klausimai 4, 1961, p. 219–226; Ežerų vardai, 
Lietuvių kalbotyros klausimai 5, 1962, p. 191–198; Ežerų 
vardai, Lietuvių kalbotyros klausimai 8, 1966, p. 183–194.
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onomastų veikaluose. Tačiau dalis Šeduvos vandenvardžių, ypač upelių, šaltinių, 
griovių, vandens objektų dalių vardų, visai nepublikuoti ir netirti.

Atsižvelgiant į tyrimų padėtį, galima suformuluoti tokius šio straipsnio tikslus:  
darybos, kilmės ir semantikos (motyvacijos) požiūriu ištirti Šeduvos vandenvardžius, 
apžvelgti ir įvertinti jau esančius šio pobūdžio tyrimus, pateikti naujų kilmės hipotezių, 
atsižvelgiant į visų Lietuvos vandenvardžių darybos, kilmės ir semantikos polinkius, 
išryškinti Šeduvos vandens objektų vardų ypatumus (panašumus ir skirtumus).

I. Kilmė
Pagal kilmės pobūdį pirmiausia išskirtini seniausio, indoeuropietiškojo, sluoks-

nio vandenvardžiai. Jų kilmei paaiškinti pasitelktini kitų indoeuropiečių kalbų 
duomenys. Toks gali būti vienas Šeduvos valsčiaus upėvardis.

Kíršinas, Ki»šinas. Upelis, tekantis skersai Aµksniupių kaimo. Įteka į Úosupį, 
vasarą išdžiūsta. Upėvardis sietinas su lietuvių vandenvardžiais Kiršn-ó-upis up. 
Pln, Ki»š-valkis up. Vdk, Kirkšnóvė up. Btg ir kt. Visi jie sietini su prūsų kirsnan 
‘juodas‘, indoeuropiečių kṛṣṇã- ‘juodas, tamsus‘.5

Kitų vandenvardžių kilmę galima paaiškinti lietuvių kalbos duomenimis. 
Åkmenas. Upelis, tekantis Baukÿ kaimo pietrytine puse, įtekantis į Råvo gålo 

griovį. Vardas kilęs iš liet. akmuõ, åkmenas ‘kieta uoliena arba jos atskiras gabalas‘.6 
Ãlksniupis, Aµksniupis. Upelis, ištekantis iš Baukÿ kaimo laukų. Teka per Aµks-

niupių kaimą, Naujåsodžio kaimo pietų puse, įteka į Šåką rytuose nuo Naujåsodžio. 
Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Upėvardis kildinamas iš liet. aµksnis ‘beržinių 
šeimos medis (Alnus)‘7 ir ùpė; kita vertus, esant kirčiavimo variantui Ãlksniupis, 
galima kilmė iš liet. ãlksna ‘alksnių priaugusi vieta, alksnynas; bala, klonis, slėnis‘.

Aµkupis. Upelis, ištekantis iš Šniukónių kaimo. Teka per Pakalníškių kaimo 
vidurį, įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardas kilęs iš liet. alkâ ‘balokšnis, 
tvenkinys‘, aµkas ‘medžiais apaugęs kalnelis; senovės lietuvių šventovė, alka‘ ir ùpė.

Arimãičių ẽžeras. Ežeras Arimãičių dvare. Vardas kilęs iš dvaro ir kaimo 
vardo Arimãičiai ir iš liet. ìžeras.

A÷kštežių upìlis. Upelis Šeduvõs mieste, išteka iš Aũkštežių balos, įteka į 
Vakóniškį. Vasarą išdžiūsta. Upėvardis kilo iš balos (iš kurios upelis išteka) vardo 
Aũkštežiai ir iš liet. upìlis.

Åžagis, Ažagýs. Upelis, ištekantis iš Šklågų kaimo. Teka per Aµksniupių, 
Šileikónių kaimus, įteka į Šåką. Vardas sietinas su liet. ežegýs (tarm. ažagýs) 
‘pūgžlys (Acerina cernua)‘.

Bãrškelis. Upelis, tekantis į šiaurę nuo Arimãičių dvaro, įtekantis į Påe-
žerių ežerą. Upėvardis sietinas su liet. baršk¸ti ‘tarškėti‘.

Baũksienis. Upelis Naujåsodžio 
kaime. Prasideda Baukÿ kaime, Kap¿-
balėje, teka Naujåsodžio pietų puse, 
įteka į Ãlksniupį. Vardas kilo iš kaimo 
vardo Bauka¤ ir iš liet. sîena ‘ežia, riba‘, 
t. y. upelis, tekantis Baukų kaimo riba.

Bìbrujis. Upelis, ištekantis iš Lín-
kaičių miško, tekantis per Bebrùjų kai-

5 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 158, 157.

6 Dėl lietuvių kalbos bendrinių žodžių ir jų reikšmių 
žr. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): 
elektroninis variantas / redaktorių kolegija: Gertrūda 
Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė 
Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė, 
Vilnius, 2005, www.lkz.lt.

7 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 39.
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mo laukus į Be»žę. Upėvardis atsiradęs iš liet. bìbras ‘toks graužikų būrio bran-
giakailis žvėrelis (Castor fiber)‘. 

Bízdelis, Býzdelis. Upelis, tekantis per Júodžemio viensėdį. Atiteka iš Baisó-
galos valsčiaus, teka per Va¤dulonių kaimą, įteka į Daugývenę. Vardas siejamas 
su liet. bízdinti ‘striukinti, trumpinti, ankštinti (drabužį)‘, bízdė ‘trumpas švarkas‘8, 
tačiau esant variantams su bízd- ir býzd-, įtikimiau sieti su liet. bizdénti ‘pamažu 
bėgti, bidzenti, biznoti‘, býzdinti ‘eiti (ppr. lėtai), bindzinti, styrinti‘, býzdoti ‘gulėti 
tinginiaujant, tursoti‘.

Bråvaras. Arimãičių ìžero dalis Arimãičių dvare, prie parko. Vandenvardis 
atsiradęs iš liet. bråvaras ‘spirito ar alaus darykla‘.

Bråzio upìlis. Upelis Bebrujºlių kaime. Teka (tik pavasarį) išilgai kaimo iš 
rytų į vakarus palei valdišką mišką, įteka į Be»žę. Upėvardis kilęs iš avd. Brazýs 
ir liet. upìlis.

Bùrvalakas. Griovys, tekantis per Šileikónių kaimą, Vidùgirio miško pietų 
pusėje, 500 m ilgio. Vardas kilęs iš liet. bùrvalakas ‘plika kalvelė, prasta pieva; 
supiltas žemės pylimas‘.

Cidåbrupis, Sidåbrupis. Upelis Liaudíškių kaime. Įteka į Kùteną, vasarą iš-
džiūsta. Cidåbrupis, Sidåbrupis. Upelis, tekantis 1,25 km į šiaurę nuo Pakalníškių 
kaimo, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. Upėvardžiai kildintini iš liet. cidåbras, 
sidåbras ‘brangusis, nerūdijantis baltas metalas‘.

Degìsupis. Upelis, atitekantis iš Línkaičių miško, tekantis per Gimbógalos 
kaimo laukus, įtekantis į Be»žę. Vardas kilo iš liet. degìsė ‘išdegusi pelkės ar 
miško vieta‘ ir ùpė.

Didýsis råvas. Griovys, tekantis Šeduvõs mieste, įtekantis į Daugývenę už 
Raudóndvario. Vardas kilęs iš įvardžiuotinės bdv. formos didỹsis, plg. dídis, dídelis 
‘žymus savo apimtimi, stambus‘, ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Dubýsa, Dubysºlė. Upelis, atitekantis iš Eglinės miško. Teka Žybartÿ kai-
mo pietų puse, per Krùpiškio, Nemani¿nų, Maldži¿nų, Tirkšliónių, Jomantónių, 
Pådubysio kaimus, įteka į Daugývenę. Upėvardis Dubýsa sietinas su liet. dubùs 
‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, dùbti ‘darytis dubiam, rastis įdubai, 
linkti‘. Variantas Dubysºlė greičiausiai kilęs iš kitos, didesnės, upės vardo Dubýsa.

Dubysºlė. Griovys Birùtės kaime, prasidedantis Lieknẽlio dirvoje, tekantis 
per Amålijos pievą, įtekantis į Amålijos mišką. Vardas kilęs iš upės vardo Dubýsa.

Dubulºlis. Upelis Pakalníškių kaime. Prasideda vakariniame Dubulbalės gale, 
įteka į Daugývenę iš dešinės pusės. Dubulºlis. Upelis Ragin¸nų kaime, įtekantis 
į Dubùlį. Vardai kilę iš upelio vardo Dubùlis.

Dubùlgalis. Upelis, prasidedantis Šeduvõs mokyklos lauke. Teka Baukÿ 
kaimo pietine puse, įteka į Dubùlio upelį. Vasarą išdžiūsta. Dubulgalis. Upelis 
Ragin¸nų kaime, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. Vardai kilo iš upelio vardo 
Dubùlis ir iš liet. gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė 
dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Dubùlis. Upelis, prasidedantis Šeduvõs mokyklos lauke. Teka per Baukÿ 
kaimą, Ragin¸nų kaimo pietrytine puse, Šniukónių (Šnikónių) kaimo pietų puse, 
įteka į Daugývenę iš kairės pusės. 
Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. 8 Ten pat, p. 66.
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Upėvardis sietinas su liet. dubùs ‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, 
dùbti ‘darytis dubiam, rastis įdubai, linkti‘.

Ẽgliškis, ªgliškis. Upelis Kaulẽliškių kaime. Išteka iš Pakuteniÿ ir Vaidulónių 
kaimų balų, įteka į Kùteną iš kairės pusės. Vardai kildintini iš liet. ìglė ‘visada 
žaliuojantis spygliuotis medis su tankiomis šakomis, sudarančiomis kūgio formos 
vainiką (Picea)‘, ºglis, ėglýs ‘kadagys (Juniperus communis)‘.

Ẽžerbalė, Va¤dulonių ìžeras. Ežeras Va¤dulonių, V¸riškių kaimuose. Baigian-
tis užakti, yra keletas kiaurų vietų. Dabar sausinamas, vanduo nuleidžiamas į 
Daugývenę. Ežerºlė, Ežérka. Upė, prasidedanti Arimãičių dvare. Išteka iš Arimãičių 
ẽžero, teka Påežerių kaimo vakarų puse, į rytus nuo Raubÿ dvaro, skiria Påežerių 
ir Užúožerių kaimus, teka Užúožerių dvaro rytų puse, Žardẽlių ir Mãrgių kaimų 
riba. Ežerºlis. Užslinkęs ežerėlis 1,5 km nuo Pakalníškių kaimo į pietus. Yra du 
duburiai, kurių dugno nepasiekia su kartimis, ežero plotas 25 a. Ẽžero griõvis, 
Šilìlė. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Va¤dulonių ìžero, įteka į Daugývenę 
iš kairės pusės. Ẽžero råvas. Griovys Påežerių kaime, prasideda nuo vieškelio 
Påežeriai–Kurklia¤, Bugailiškio sklype, įteka į Påežerių ežerą. Vandenvardžiai (jų 
pirmieji dėmenys) atsirado iš liet. ìžeras ‘pastoviai pripildyta vandens natūrali 
loma‘, o antrieji dėmenys kildintini atitinkamai iš liet. balâ ‘klampi vieta, daž-
niausiai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė, raistas; klanas, valka‘, griõvis ‘griovys‘, 
råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Ga¤džupis. Upelis Naujåsodžio kaime. Išteka iš Kirkílės balos, teka pietų 
puse, įteka į Ãlksniupį. Vardas kildintinas iš liet. gaidýs ‘naminis paukštis, vištų 
patinas (Gallus gallinaceus)‘ ir ùpė.

Gylìlė. Daugývenės duburys 200 m nuo Pakalníškių pradžios mokyklos. 
Vandenvardis kilęs iš liet. gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘. 

Gi¹taris. Upelis Šeduvõs mieste. Įteka į Niãuduvą ties miesto kapais. Upė-
vardis sietinas su liet. gi¹taras ‘suakmenėję sakai, išplaunami jūros arba iškasami 
iš žemių (glaesum)‘. 

Gre¤tupelis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš Kap¿balės balos, teka pietrytine 
puse, netoli kelio Šnikóniai–Bauka¤. Įteka į Dubùlio upelį, vasarą išdžiūsta. Van-
denvardis kilo iš liet. gre¤tas ‘spartus bėgti, lėkti, skristi, eiti‘ ir upìlis. 

Gu§bupis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardo 
pirmasis sandas sietinas su liet. gu§bas ‘medžio (augalo) antauga, sustorėjimas 
kurioj vietoj, surietėjimas; koks pasipūtimas‘, gu§bti ‘augti, didėti, darytis gumbui‘. 
Antrasis sandas kilęs iš liet. ùpė.

Íšnara. Upelis Dargùžių kaime. Išteka iš Íšnaros balos, vasarą išdžiūsta. 
Vardas sietinas su liet. íšnara ‘koks iširęs, išsinarstęs daiktas‘.

Íštakis. Upelis Šeduvõs miesto šiaurėje, ištekantis iš Ragin¸nbalės. Upelio 
vardas kilęs iš liet. íštakis ‘iš upelio ar balos ištekantis upeliukas; griovys van-
deniui nubėgti‘.

Júodlieknis. Upelis, ištekantis iš Šarkabalės Radvilónių miške, įtekantis į 
Úosupį. Júodupis. Upelis, prasidedantis Šklågų miške. Teka per Aldõniškio kaimą, 
Júodupių kaimo vakarų puse, Šileikónių kaimo Pūkinės lauke įteka į Åžagį. Sausais 
metais išdžiūsta. Abiejų upelių vardų pirmieji sandai kilę iš liet. júodas ‘anglies 
spalvos, tamsus‘. Antrieji sandai atitinkamai kildintini iš liet. lîeknas, liìknas ‘lanka, 
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įlinkimas, dauba; šlapia, klampi pieva, pelkė, bala, liūnas; šlapia vieta, apaugusi 
krūmais ir skurdžiais medžiais, raistas‘ ir ùpė.

Juodoji gylė. Giluma Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, ties pušynu, 4 m gylio. 
Vardas atsiradęs iš liet. įvardžiuotinės bdv. formos juodóji < júodas, -â ir iš liet. 
gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘.

Kamšìlė. Upelis Veliåkiemio kaime, nuo K¿rio upelio į rytus. Vardas kilęs 
iš liet. kamšâ ‘perkolas, persėda (upėje)‘. 

Kåpupė. Upelis, prasidedantis Šeduvõs miesto lauke. Teka Baukÿ kaimo 
pietrytine puse, toliau – valdišku Šnikónių mišku, per Pakalníškių, Ragin¸nų 
kaimus. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Upelio vardas atsiradęs iš liet. kapa¤ 
‘vieta, kur laidojami žmonės‘ ir ùpė.

Karčiåmetis. Upelis, ištekantis iš Radiškių miško, tekantis per Vaižgÿ kaimo 
laukus, įtekantis į K¿rį. Manoma, kad upėvardis sutrumpėjęs iš *Karčemå-vietis > 
*Karčiåmvietis (dial. Karčiãmvetis) > Karčiåmetis ir kilęs iš liet. karčemâ ‘smuklė‘ ir 
vietâ (‘karčemos vieta‘).9 Toks kilmės aiškinimas kelia ir šiokių tokių abejonių fo-
netiniu bei semantiniu požiūriu: neaiškios nurodytų fonetinių pakitimų priežastys, 
o tokia motyvacija (‘karčemos vieta‘) labiau tiktų žemėvardžiams ar gyvenamųjų 
vietų vardams, bet ne vandenvardžiams. Todėl įmanoma kitokia šio upelio vardo 
kilmė: iš liet. kãrtis ‘ilgas plonas medis, virptis, šatra‘, ka»čius ‘kelmas, keras‘ ir iš 
mêsti (mìta, mìtė) ‘sviesti tolyn, aukštyn, žemyn; pašalinti, nebelaikyti (nereikalin-
gą, netinkamą); leisti, gramzdinti į vandenį (tinklą, meškerę, inkarą)‘. Motyvacijos 
požiūriu, tai būtų upelis, į kurį metamos, nardinamos kartys ar kelmai.

Kãrtuvių brastâ. Sekluma Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, ties pušynu. Var-
das kildintinas iš liet. kãrtuvės ‘du stulpai su skersiniu viršuj pakabinti ant virvės 
nuteistiesiems mirti pakariant‘ ir brastâ ‘negili upės vieta, per kur galima perbristi, 
pervažiuoti‘.

Kelmýtė. Griovys Užúožerių kaime. Išteka iš Kelmýtės balos, teka per 
Užúožerių dvarą, įteka į Ežérką. Vandenvardis kilęs iš liet. kelmýtė ‘kelmynė, 
kelmynas‘.

Keturkójis. Upelis Dãukšų viensėdyje. Teka vakarine puse. Vardas kilęs iš 
liet. keturkójis ‘kas su keturiomis kojomis‘.

Kia÷lupis. Upelis, ištekantis iš Litk¿nų kaimo laukų. Teka per Ragin¸nų 
kaimą, įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vandenvardis kildintinas iš liet. kia÷lė 
‘naminis gyvulys, auginamas mėsai, riebalams (Sus domesticus)‘ ir ùpė.

Kra÷jupis. Griovys, ištekantis iš Džiugónių kaimo Šilios balos Leono Raz-
gaičio sklype. Įteka į Ki»šiną. Vardas kilo iš liet. kra÷jas ir ùpė. 

Kriãukė, Kriaukìnė, Kriaukénka. Upelis, ištekantis iš Gražiónių kaimo laukų. 
Teka per Kriãukėnų kaimą, į pietus nuo Raubÿ dvaro, įteka į Ežérką Raubÿ lau-
ke. Vardas sietinas su liet. kria÷kti ‘krenkšti‘, kriãuka ‘kas sudžiūvęs, nusibaigęs‘, 
kria÷kalas ‘sudžiūvęs ar sušalęs purvo luitas, grumstas‘. 

Krimzlýtė, Krimslýtė. Griovys Pakalníškių kaime, apie 300 m nuo kaimo 
į pietus. Įteka į Daugývenę iš dešinės pusės. Vardas sietinas su liet. krimzlº, 
*krimslº ‘sausgyslė‘.

Kumelýnė. Duburys Daugývenėje, 
200 m nuo Pakalníškių pradžios mo- 9 Ten pat, p. 147.
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kyklos į pietus. Vandenvardis atsirado iš liet. kumelýs ‘paaugęs arklys; eržilas‘, 
kumìlė ‘naminis darbinis gyvulys – patelė (Equa)‘.

K¿ris, Kūrýs, Kurìlis. Perkastas upelis Rokónių (Rukónių) kaime. Teka 
kaimo šiaurine puse, Veliåkiemio kaimo pietų puse, įteka į Vardùkšnę Rokónių 
(Rukónių) kaime, Jono Kriščiūno žemėje. Upėvardžiai sietini su liet. kùrti (kùria, 
k¿rė) ‘greitai bėgti, eiti, dumti‘.

Kùtena, Kutenâ. Upelis, ištekantis iš Piepålių ìžero. Teka per Pakapºs, Mikó-
nių, Pakuteniÿ, Kaulìliškių kaimų laukus, įteka į Daugývenę. Upėvardis sietinas su 
liet. kùsti (ku¹ta, kùto) ‘stiprėti, augti, tarpti‘, kùtinti ‘daryti, kad atkustų, atsigautų‘.

La¹kupelis. Upelis Šniukónių kaime. Teka per kaimo vidurį, įteka į Råvo 
gålą. Vardas kildintinas iš liet. lankâ ‘didelė lygi pieva, dažniausiai prie upės, 
potvynio metu užliejama vandens‘ ir upìlis. 

Lieknìlių råvas. Griovys Påežerių kaime. Išteka iš Narbóbalės, teka per 
Lieknìlių balą, įteka į Ežérką. Vandenvardis kilęs iš balos (per kurią griovys teka) 
vardo Lieknìliai ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Liepìlė. Arimãičių ìžero dalis Arimãičių dvaro šiaurės rytų pusėje. Vardas kil -
dintinas iš liet. lîepa ‘karpytais lapais medis medingais žiedais ir plačiu vainiku (Tilia)‘.

Li¿ngalis. Påežerių ìžero dalis (galas) Påežerių kaime, 1 ha ploto. Hidro-
nimas atsiradęs iš liet. li¿nas ‘linkstanti samanų pluta pelkėje, prie pelkėjančių 
ežerų ar upių‘ ir gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė 
dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Lùkšabalė. Upelis, ištekantis iš Klebõniškių kaimo laukų, teka per Girìlės, 
Bùrbiškio dvarus, įteka į Pr¾dą. Vandenvardžio pirmasis sandas galbūt kilęs iš 
liet. lùkšis ‘vėdryninių šeimos augalas, pelkinė puriena (Caltha palustris)‘, kita 
vertus, galima jo asmenvardinė kilmė, plg. pvd. Lukšâ, Lùkšas10. Antrasis sandas 
kilo iš liet. balâ. 

Lūžupºlis. Upelis Påežerių kaime. Teka smarkiai palijus, pavasarį ir rude-
nį kaimo rytų puse per Jonaičio ir Vasiliausko sklypus, įteka į Kelmýnės balą. 
Upėvardis kilęs iš kito upelio vardo L¿župis.

L¿župis. Upelis, ištekantis iš Sėdimgalių Påežerių kaime. Teka smarkiai 
palijus, pavasarį ir rudenį šalia Påvartyčių kaimo laukų, įteka į Niãuduvą Senu-
lio sklype. Vardo pirmasis sandas sietinas su liet. l¿žti ‘nuo lenkimo, spaudimo, 
smūgio trūkti į dalis; eižėti, plyšti; staiga keisti kryptį‘, lūžâ ‘miško išvartos, su-
sikraiglojęs tankumynas (medžių, javų), lūžtvė‘; antrasis sandas kilo iš liet. ùpė. 

Maµdžiupis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, tekantis per Radvilónių 
kaimo laukus į Šåką. Vandenvardžio pirmasis sandas greičiausiai kilęs iš liet. 
maµdas ‘viksvinių šeimos augalas (Scirpus)‘, kita vertus, gali būti asmenvardinės 
kilmės, plg. pvd. Maµdžius11. Antrasis sandas kilo iš liet. ùpė.

Martynãičio upìlis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš Kap¿balės balos, teka 
kaimo šiaurės rytų puse, įteka į La¹kupelį. Vardas atsirado iš avd. Martynãitis12 
ir iš liet. upìlis.

Maudyklâ. Påežerių ìžero dalis 
Påežerių kaimo šiaurės rytuose. Vardas 
kilo tiesiog iš liet. maudyklâ ‘maudy-
mosi vieta‘. 

10 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 115.
11 Ten pat, p. 144.
12 Ten pat, p. 167.
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Mìškupis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš S¸dimbalių balos, teka kaimo rytų 
puse, įteka į Åkmeno upelį. Mìškupis. Upelis, tekantis į šiaurę nuo Raubÿ dva-
ro, įtekantis į Ežérką Raubÿ miške. Upėvardžiai kilo iš liet. meškâ ‘lokys‘ ir ùpė.

Niauduvºlė. Upelis Påežerių kaime. Teka netoli Niãuduvos, Jono Grigaliū-
no sklype, palijus, pavasarį ir rudenį. Vardas kildintinas iš didesnės upės vardo 
Niãuduva.

Pådeglė. Upelis, ištekantis iš Vîešvilės kaimo laukų. Teka per Būt¸nų kaimą, 
Jono Noreikos sklypą, Džiugónių kaimą, įteka į Ki»šiną. Upėvardis kilęs iš liet. 
*deglė, plg. dºglė ‘gili, klampi vieta pelkėje‘.

Padubysýs. Griovys Rokónių (Rukónių) dvaro lauke, 1 km ilgio. Vanden-
vardis kilęs iš upės vardo Dubysºlė.

Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Rainis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. 
Ežeras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Ežero vardai kilę iš kaimo vardo Påežeriai 
ir iš liet. ìžeras.

Pagužº. Upelis, ištekantis iš Kurklãičių kaimo laukų, tekantis per Vaižgÿ 
kaimo laukus, įtekantis į Markùkurį. Vardas kildinamas iš kito spėjamai buvusio 
vietovardžio *Pagužė13, tačiau tokio toponimo realiai nesant, labiau tikėtina, kad 
kilęs iš avd. Gùžas, Gužýs.14 Tai būtų per žmogaus, pavarde Gužas, Gužys, žemę 
tekantis upelis ar pan. 

Pandenýs, Pãndenis. Upelis, tekantis 0,5 km į pietvakarius nuo Pakalníškių 
kaimo. Išteka iš Pandenbalės pietvakarių kryptimi, įteka į Aµkupį iš kairės pu-
sės. Vandenvardžiai greičiausiai sutrumpėję iš *Pavandenýs, *Pavandenis ir kilę iš 
liet. pavandenỹs, påvandenis ‘vieta prie vandens (upės, ežero, marių ...); potvynis, 
palaidinys; srovė‘.

Påspitris. Upelis Pu¤pių kaime. Teka iš Lankìlės pievos į Velžiÿ ìžerą. 
Vardas kildinamas iš avd. Spítris, Spitrýs15, tačiau tokia pavardė žinoma tik pietų 
Lietuvoje, todėl galbūt sietinas su liet. paspitrýs ‘gana spitras, neprimatantis‘, dėl 
semantikos plg. upėvardį Åklė Krš.

Pavardukšnýs, Vardùkšnė. Upelis, ištekantis iš Vardùkšnių kaimo lauko 
Vardùkšnė. Teka per Džiugónių, Daukantÿ kaimų laukus, įteka į Ki»šiną. Upėvardis 
kilo iš lauko, per kurį upelis teka, vardo Vardùkšnė.

Påverdenis. Šaltinis Gimbógalos kaimo laukuose. Vardas kilęs iš liet. verdìnė 
‘versmė, šaltinis‘.

Petrîenės upìlis. Upelis Bebrujºlių kaime. Teka tik pavasarį išilgai kaimo palei 
Bebrùjų kaimo lauką, įteka į Be»žę. Vardas kilęs iš avd. Petrîenė ir iš liet. upìlis.

Pyrågupis. Upelis, ištekantis iš Veliåkiemio kaimo laukų, tekantis per 
Pakalníškių kaimo laukus, įtekantis į Daugývenę. Pyrågupis. Griovys Pakalníškių 
kaime. Teka 1 km atstumu į rytus nuo kaimo, baigiasi Aldrùbalės pelkėje. 
Vandenvardžių pirmieji sandai galbūt 
kildintini iš liet. pyrågas ‘smulkių, ppr. 
kvietinių, miltų kepinys; geras gyveni-
mas, gerumas‘, kita vertus, neatmestina 
kilmės iš avd. Pyrågas, Pyrågis, Pyrå-
gius16 galimybė. Antrieji sandai atsiradę 
iš liet. ùpė.

13 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 238.

14 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 751, 
752.

15 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 247.

16 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 462.
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Plíkupelis. Upelis Naujåsodžio kaime. Teka vakarų puse, įteka į Úosupį ties 
Aµksniupių kaimu, vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Plikupelis. Upelis į pie-
tryčius nuo Pakalníškių kaimo, įteka į Daugývenę. Upėvardžiai kilę iš liet. plíkas 
‘neturintis natūralios dangos (plaukų, vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų)‘ ir upìlis.

Põstupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Cigonbalės Džiugónių kaimo lauke, 
įteka į Vardùkšnę. Vardas atsiradęs iš Spõstupis (žr.), numetus žodžio pradžios s. 

Póškupis. Upelis Šeduvõs mieste. Teka į vakarus nuo Aµksniupių kelio, įteka 
į Žemóperšos upelį. Vandenvardis atsiradęs iš avd. Póška, Poškâ17 ir iš liet. ùpė. 

Prūdìlis. Upelis Dargùžių kaime. Išteka iš Bóbbalės balos, vasarą išdžiūsta. 
Prūdìlis. Upelis Velžiÿ kaime. Išteka iš kaimo balos, įteka į Šîekštumą. Pr¾dupis. 
Upelis 1 km atstumu į šiaurės rytus nuo Pakalníškių kaimo, prasidedantis 
Aldrùbalėje. Pr¾do upìlis. Upelis, ištekantis iš Užúožerių kaimo laukų, tekantis 
per Riaubÿ kaimą, įtekantis į Ežerºlę. Vardai kilę iš liet. pr¾das ‘tvenkinys‘.

Prūdupºlis. Upelis 0,5 km į rytus nuo Pakalníškių kaimo. Prasideda Pr¾dupyje, 
įteka į Daugývenę, palijus patvinsta. Upėvardis atsiradęs iš kito upelio vardo 
Pr¾dupis.

Puõdžiupis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, įtekantis į mišką. Pirmasis 
vardo sandas galbūt kilo iš liet. puõdžius ‘puodų dirbėjas‘, kita vertus, neatmestina 
kilmės iš avd. Puõdžius18 galimybė. Antrasis sandas atsiradęs iš liet. ùpė.

Pùsžirnis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Rainis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. Ežeras 
Påežerių, Užúožerių kaimuose. Vandenvardis kilęs iš liet. pùsžirnis ‘pusė žirnio‘.

Raguvºlė. Šeduvõs miesto kanalizacijos griovys. Kerta Kėdainių gatvę, įteka 
į Niãuduvą. Vardas kilo iš liet. raguvâ ‘vandens išneštas griovys‘.

Rainis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. 
Ežeras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Vandenvardis sietinas su liet. rãinas, ra¤nas 
‘ruožuotai margas, dryžas‘.

Ra¤sbalė. Upelis, ištekantis iš Užúožerių kaimo laukų, įtekantis į Ežerºlę. 
Upėvardis sutrumpėjęs iš *Ra¤stbalė, kuris iš liet. ra¤stas ‘klampi vieta, apaugusi 
krūmais ar medžiais, pelkė, lieknas‘ ir balâ.

Ramôtė. Griovys Pakalníškių kaime, 800 m į rytus nuo kaimo, įteka į 
Pr¾dupį iš dešinės pusės. Vandenvardis kildintinas iš liet. ramùs ‘nejudantis ar 
vos judantis; nejudinamas‘.

Raudónupelis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, tekantis per Šileikó-
nių kaimo laukus, įtekantis į Dubysºlę. Vardas atsirado iš liet. raudónas ‘esantis 
vaivorykštės kraštinės šiltosios spalvos; įraudęs, rausvas‘ ir upìlis. 

Råvo gålas. Griovys Baukÿ kaime. Išteka iš Ežerºlės pievos, teka kaimo 
šiaurės rytų puse, P. Plungės žemėje, baigiasi Bãlnių markõs pievoje. Vardas ki-
lęs iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘ ir gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis 
daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Rykštônas. Upelis, tekantis per Aµksniupių kaimo laukus, įtekantis į Úosupį. 
Upelio vardas atsiradęs iš liet. rykštônas ‘įvairiais krūmais apaugusi vieta‘, plg. 
rôkštė, rykštº ‘ilga, liauna medžio ar krūmo šakelė, vytis, žabas, virbas, vytinė‘.

Ríngužis. Upelis, tekantis iš šiau-
rės vakarų į pietryčius per Margavõnių 
dvarą, Žiliónių kaimo šiaurine puse, 

17 Ten pat, p. 495.
18 Ten pat, p. 534.
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Baltõsios kaimo viduriu, per Šeduvõs miestą. Įteka į Vakóniškį už Lepšikalnio 
kalno. Vardas susijęs su liet. ringº, ríngė, ri¹gė ‘vingiuota linija, vingis‘, ri¹gis, 
ríngis ‘vingiuota linija, vingis, ringė‘. 

R¾dymas. Upelis Velžiÿ kaime. Įteka į Šîekštumą. Vandenvardis kilęs iš 
liet. r¾dymas ‘pelkė su rudu vandeniu, durpynas; turintis rūdžių, rūdinas vanduo‘.

R¾dupė. Upelis Bebrùjų kaime. Teka nuo pietinio kaimo galo į Be»žę tik 
sniegui tirpstant ir smarkiai palijus. Upėvardis atsiradęs iš liet. rūdâ ‘gamtinė 
mineralinė medžiaga, iš kurios gaunami metalai; prasta, pelkėta žemė su durpių 
priemaiša, rūdynė‘ ir ùpė.

Rùdupis. Upelis Šeduvõs mieste, į rytus nuo V¸riškių kelio, įteka į Vakó-
niškį. Vardas kildintinas iš liet. rùdas ‘tamsiai geltonas‘ ir ùpė. 

Senóji šakâ. Upė, ištekanti iš Ežérkos, tekanti per Radvilónių laukus, įte-
kanti į Šåką. Vardas kilęs iš liet. įvardžiuotinės bdv. formos senóji, plg. sìnas, 
-â ‘jau kuris laikas esantis, seniai atsiradęs, padarytas, įsigytas‘ ir iš liet. šakâ 
‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, ežero, 
kalno dalis‘. 

Sidåbrupis. Upelis, ištekantis iš Vísmantų kaimo laukų. Mãrgių kaime Juozo 
Samkevičiaus sklype įteka į Ežérką, vasarą išdžiūsta. Vardas kilęs iš liet. sidåbras 
‘brangusis, nerūdijantis baltas metalas‘.

Símano råvas. Griovys Šeduvõs miesto Vytauto gatvės gale, iškastas per 
slėnį. Įteka į Niãuduvą. Vandenvardis kildintinas iš avd. Símanas ir iš liet. råvas 
‘griovys; mažas upelis‘.

Skardìlis, Skardìnis. Upelis Va¤dulonių kaime. Prasideda Ežérkalnio pie-
vose, vasarą išdžiūsta, įteka į Va¤dulonių ìžerą (Ẽžerbalę). Kitais duomenimis, 
prasideda V¸riškių kaime Sorbalio baloje. Ska»dupis. Upelis Dãukšų viensėdyje. 
Teka šiaurine puse, įteka į Šãrkbalę. Ska»dupis. Upelis, ištekantis iš Dubùlio, 
įtekantis į Daugývenę Ragin¸nų kaimo laukuose. Vandenvardžiai (pirmieji sandai) 
kilę iš liet. ska»dis, skardýs ‘status šlaitas, krantas, stati atkalnė‘. Antrieji sandai 
kilo iš liet. ùpė. 

Smålupis, Småliupis. Upelis, tekantis Påežerių kaimo šiaurės rytų puse, 
pakluonėmis, įtekantis į Ežérką šiauriniame kaimo gale. Teka palijus. Upėvardžiai 
atsirado iš liet. smalâ ‘kaitinimu gaunama derva, degutas‘ ir ùpė. 

Smardis. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Kryžbalės, įteka į Daugývenę 
prie Prastavónių kaimo. Vardas sietinas su liet. smardínti, smãrdinti ‘daryti smir-
dintį, dvokiantį; leisti smarvę‘, smardâ ‘kas smardina‘, smardùs ‘smirdintis, dvokus‘.

Spynìlė. Upelis Va¤dulonių kaime. Teka per Butkaus, Bernoto laukus, įte-
ka į Daugývenę, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis greičiausiai kilęs iš liet. spynâ 
‘prietaisas užrakinti, užraktas; trobos rąstų sunėrimo vieta (be rąstų išsikišimų)‘.

Spõstupis, Põstupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Cigonbalės Džiugónių 
kaimo lauke, įteka į Vardùkšnę. Greičiausiai yra tarminė forma iš Spąstupis, kuri 
iš liet. spçstai ‘įtaisas graužikams, žvėrims, paukščiams gaudyti, žabangai, pinklės, 
slastai, kilpos‘ ir ùpė. 

Sria÷tas. Upelis, tekantis per V¸riškių ir Va¤dulonių kaimus. Prasideda 
Sriautbalėje, įteka į Daugývenę, vasarą išdžiūsta. Upėvardis kilęs iš liet. sria÷tas 
‘srauni tėkmė, srovė; nedidelis, vos sruvenantis upelis‘. 
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Stači¿nų Brastìlė. Upelis Pu¤pių kaime. Išteka iš Eglimbalės pievos, įteka 
į Júodvalkio pievą. Vardas atsiradęs iš avd. Stači¿nas19 ir iš liet. brastìlė ← brastâ 
‘negili upės vieta, per kur galima perbristi, pervažiuoti‘.

Straževtiškė. Duburys Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, už Kartuvių brastos, 
ties pušynu, 4 m gylio. Vandenvardis greičiausiai perdirbtas iš *Straževčiškė < 
*Straževičiškė, kuris iš avd. Stražìvičius20.

Strolupis. Upelis Pakalníškių kaime. Vakaruose susisiekia su Krimzlýte, o 
rytuose – su Prūdupėliù. Pirmasis upėvardžio sandas greičiausiai kilęs iš liet. 
stroliâ ‘strazdas‘, kita vertus, neatmestina asmenvardinės kilmės galimybė, plg. 
pvd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs.21 Antrasis sandas kilo iš liet. ùpė.

Súodbalės råvas. Griovys Šileikónių kaime. Išteka iš Súodbalės balos, įteka 
į Šåką. Vandenvardis kilęs iš balos (iš kurios griovys išteka) vardo Súodbalė ir iš 
liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Svirnùpis, Svi»nupis. Upelis Šeduvºlės kaime. Prasideda Vaitiekūnbalėje, teka 
1 km atstumu nuo Pakalníškių pradžios mokyklos į pietus, įteka į Daugývenę 
iš kairės pusės, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis atsiradęs iš liet. svi»nas ‘trobesys, 
kur pilami grūdai; didesnė klėtis‘ ir ùpė.

Šakâ. Upė, prasidedanti Radvilónių miške. Teka per Påežerių, Radvilónių, 
Šileikónių kaimus, Naujåsodžio kaimo šiaurės puse, Sliìkių kaimo pietų puse, įteka 
į Daugývenę, sausą vasarą vietomis išdžiūsta. Upės vardas kilęs iš liet. šakâ ‘nuo 
pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, ežero, kalno dalis‘.

Šaltínė. Upė, ištekanti iš Radvilónių dvaro pievų, įtekanti į Ežerºlę. Šaltínis. 
Upė, ištekanti iš Vėžãičių kaimo kalno, įtekanti į Påežerių (Žirnio, Pusžirnio) 
ežerą. Šaltínis. Upelis Kaulìliškių kaime. Šaltínio upìlis. Griovys Užúožerių 
dvare, šalia kelio į Arimãičių kaimą. Vardai kilo iš liet. šaltínis ‘iš žemės tekanti 
vandens versmė‘.

Šakùgalis. Upelis Šileikónių kaime, Šakõs upės pradžia prie Radvilónių 
dvaro žemės. Vandenvardis kildintinas iš upės vardo Šakâ ir iš liet. gålas ‘vieta, 
kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Šėtìlė. Upė, ištekanti iš Va¤dulonių ežero (Ẽžerbalės). Teka per Va¤dulonių, 
Kaulìliškių kaimų laukus, įteka į Kùteną. Vardas sietinas su liet. šėtóti ‘smarkauti, 
siautėti; mėtytis, blaškytis; dūkti, šėlioti‘. 

Šîekštumas. Upelis Velžiÿ kaime. Atiteka iš Pu¤pių kaimo, įteka į Arimãičių 
ìžerą. Upėvardis sietinas su liet. šîekštas, šîekšta ‘žemėje ilgai gulėjęs ar vandenyje 
mirkstantis išvirtusio medžio kamienas su kelmu; išvirtęs medis, išvarta su kelmu‘.

Šiekštumºlis. Upelis Pu¤pių kaime. Teka palei geležinkelį į Lankìlės pievą. 
Vardas kilęs iš kito upelio vardo Šîekštumas.

Šíkšniškis. Upelis, ištekantis iš Januškónių kaimo laukų. Teka per Va¤dulonių kai -
mą, įteka į Daugývenę. Upelio vardas greičiausiai kilęs iš avd. Šikšnâ, Šikšnýs, Šíkšnius.22

Šilìlė, Ẽžero griõvis. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Va¤dulonių ìžero, 
įte ka į Daugývenę iš kairės pusės. Vandenvardis atsirado iš liet. šílas ‘smėlynuo-
se augantis aukš tų, tiesių spygliuo-
čių (ppr. pušų) miškas‘.

Šlåpupis. Upelis, ištekantis iš Ma -
žuõlių kaimo laukų, įtekantis į Dau-

19 Ten pat, p. 791.
20 Ten pat, p. 832.
21 Ten pat, p. 840.
22 Ten pat, p. 924.
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gývenę. Vardas kildintinas iš liet. šlåpias, -iâ ‘skysčio (ppr. vandens) prisigėręs, 
sumirkęs‘ ir ùpė.

Šulnẽlis. Duburys Daugývenėje, 300 m į rytus nuo Pakalníškių kaimo. Hi-
dronimas kilo iš liet. šulnýs ‘šaltinis, versmė‘.

Švåtris, Švatrís. Upelis, tekantis per Påvartyčių kaimo laukus, Kurkliÿ kaimą, 
Arimãičių ìžerą, Arimãičių dvaro laukus, įtekantis į Ežerºlę. Upėvardis sietinas 
su liet. švatrinti ‘ropoti, rėplioti‘. 

Telºdninko upìlis. Upelis Užúožerių dvare. Teka vakarų puse, prasideda 
Užúožerių dvaro miške, teka per Telºdninką (balą), įteka į Påežerių ìžerą. Upė-
vardis atsirado iš balos, per kurią upelis teka, vardo Telºdninkas ir iš liet. upìlis.

Típiko råvas. Griovys Šeduvõs mieste, už Žydkapių, įteka į Niãuduvą. 
Pateikėjo teigimu, vandenvardis kilęs iš savininko Grybo pravardės Típikas ir iš 
liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Úosupis. Upelis, ištekantis iš Ki»šino. Teka Aµksniupių kaimo pietų puse ir 
Naujåsodžio kaimo vakarų puse, įteka į Šåką ties Šileikónių kaimo riba, vasarą 
išdžiūsta. Úosupis. Upelis, ištekantis iš Aukštelkÿ kaimo laukų. Teka iš vakarų 
į rytus per Raubÿ dvarą, įteka į Ežérką Raubÿ miške. Úosupis. Upelis, praside-
dantis Žardìlių kaimo laukuose, tekantis per Derveliÿ, Žibartÿ kaimus, įtekantis 
į Dubýsą, o kitais duomenimis – į Žilvíčių upìlį. Upelių vardai kilę iš liet. úosis 
‘alyvmedinių šeimos medis su karpytais plunksnos pavidalo lapais ir kieta me-
diena (Fraxinus)‘ ir ùpė. 

Upìlis. Upelis Kurkliÿ kaime, atitekantis nuo Velžiÿ kaimo. Upelis. Upelis 
Påvartyčių kaime. Išteka iš Girìlės balos, įteka į Vartýčią. Abu vardai kilo tiesiog 
iš liet. upìlis ‘maža upė‘.

Ùpiaravis, Up¸ravis. Griovys Rokónių (Rukónių) kaime. Išteka iš K¿rio 
upelio kaimo laukų vakaruose, o rytuose vėl į jį įteka. Ùpiašalis. Upelis, tekantis 
Dãukšų viensėdžio rytų puse, Sliìkių kaimo šiaurės puse, įtekantis į Šåką Sliìkių 
kaimo vakarų gale. Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Upėvardžių pirmieji 
sandai kilę iš liet. ùpė ‘didelė, natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos 
paviršiumi savo pačios išgraužta vaga‘, o antrieji – atitinkamai iš liet. råvas 
‘griovys; mažas upelis‘ ir šalís ‘viena daikto pusių; šonas; šoninė dalis, pusė; 
kita pusė; vieta prie kieno nors šono, pašonė; vieta ar erdvė, esanti tolėliau 
nuo ko nors, nuošalė‘.

Ùžtrauka. Gelmė Ežérkoje, į rytus nuo Užúožerių kaimo, I. Gelumbausko 
sklype. Vardas kilęs iš liet. užtrãukti ‘užkloti sluoksniu kieno paviršių, uždengti, 
apvilkti‘, plg. trãukti ‘dengiantis kuo mažėti, akti‘.

Užúožerių ìžeras, Påežerių ìžeras, Påžerių ẽžeras, Pùsžirnis, Rainis, Žírnis. Eže-
ras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Užúožerių upìlis. Upelis, ištekantis iš Žydiškės 
balos Užúožerių kaime, tekantis per Rùpliškių viensėdį. Vardai atsirado iš kaimo 
vardo Užúožeriai ir atitinkamai iš liet. ìžeras, upìlis.

Vabalýnė. Duburys Daugývenėje, Ragin¸nų kaimo gale. Vardas kilęs iš liet. 
våbalas ‘vabzdys kietais antsparniais; bet koks vabzdys‘.

Vaidùlis. Upelis Ragin¸nų kaime, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. 
Vandenvardis kilo iš liet. va¤das ‘vaiduoklis, šmėkla, vaidalas‘, vaidùlis ‘vaizduotės 
regima nesanti būtybė, šmėkla, baidyklė‘.
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Vakóniškis. Upelis, ištekantis iš Budrabalio ir tekantis per Šeduvõs miesto 
laukus, Prastavónių kaime įtekantis į Daugývenę. Vardas greičiausiai kildintinas 
iš avd. *Vakónis, plg. avd. Barbara Wakonaycia 1706 m.23

Vardùkšnė, Pavardukšnýs. Upelis, ištekantis iš Vardùkšnių kaimo lauko 
Vardùkšnė. Teka per Džiugónių, Daukantÿ kaimų laukus, įteka į Ki»šiną. Upėvar-
dis, matyt, su balsių kaita šaknyje ir sietinas su liet. vírti, vérda ‘kunkuliuoti nuo 
aukštos temperatūros (apie skystį ar skystą masę); kaisti, garuoti‘. 

Varlýnė. Upelis Klebõniškių kaimo rytų pusėje, prie vieškelio Šeduvâ–
Panevėžýs. Vardas kilęs iš liet. varlýnė ‘vieta, kur daug varlių‘. 

Va»nupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Šakalýnės balos, įteka į Vardùkšnę. 
Upėvardis atsirado iš liet. vãrna ‘varninių šeimos paukštis pilkomis ir juodomis 
plunksnomis (Corvus corone)‘, va»nas ‘varninių šeimos didelis juodas paukštis, 
kranklys, juodvarnis (Corvus corax)‘ ir ùpė.

Vartôčia. Upelis, ištekantis iš Pu¤pių kaimo. Teka Påvartyčių kaimo rytine 
puse, per Šeduvõs miestą, įteka į Niãuduvą ties Šklågų kaimu. Upelio vardas sie-
tinas su liet. vartôti, va»to, va»tė ‘daugelį, viską, visa griauti, ardyti; visus, daugelį 
rauti, plėšti, šalinti, kelti; visaip, į visas puses sukioti, sukalioti‘.

Verdìnė. Upelis, tekantis Påežerių kaimo vakarų puse, prie Kurkliÿ kai-
mo lauko. Įteka į Kurkliÿ liūną, apie 1 km ilgio, labai įdubęs. Verdìnė. Šaltinis 
Påvartyčių kaime, prie Vartyčios. Vandenvardžiai atsiradę tiesiog iš liet. verdìnė 
‘versmė, šaltinis‘.

Vidu»kio råvas. Griovys Påežerių kaime, tekantis rytų puse. Vardas kildintinas 
iš liet. vidu»kis ‘vidurys, centras, vidurinė dalis‘ ir råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Vinkšnupºlis, Vínkšnupelis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš 
kairės pusės. Vínkšnupis. Griovys, ištekantis iš Rokónių (Rukónių) kaimo laukų, 
tekantis per Daukantÿ kaimo laukus, įtekantis į Šakalýnės balą. Vandenvardžiai 
kilę iš liet. vínkšna ‘guobinių šeimos medis (Ulmus)‘ ir upìlis, ùpė.

Žåliupis. Upelis Aµksniupių kaime. Prasideda Margibalėje, teka pro Šílkalnio 
kalną pietų puse, vietomis ir vasarą neišdžiūsta, įteka į Åžagį. Vardas kilęs iš 
liet. žålias, -iâ ‘viena iš pagrindinių spektro spalvų, esanti tarp geltonos ir žydros; 
tokios spalvos kaip žolė‘ ir ùpė.

Žandùgala. Upelis, ištekantis iš Kriãukėnų miško, įtekantis į Kriaukénką. 
Pirmasis vardo sandas greičiausiai sietinas su liet. žãndas, žanda¤ ‘veido dalis nuo 
nosies iki ausies, skruostas; šoninė kokio nors įrankio, padargo dalis, pusė‘, kita 
vertus, gali būti kilęs iš avd. *Žandas ar pan., plg. pvd. Žandãuskas, Žanda÷skas24. 
Antrasis sandas kildintinas iš liet. gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; 
daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Ža»gelio råvas. Griovys Pu¤pių kaime. 200 m ilgio. Teka iš Vartyčios pie-
vos į Júodvalkio pievą. Vardas, matyt, kilo iš avd. *Ža»gelis, dėl kurio plg. liet. 
ža»galas ‘tarškalas; nerimtas žmogus‘, ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘. 

Žemóperša. Upelis, prasidedantis 
Šklågų miške. Teka per Šeduvõs miestą, 
įteka į Niãuduvą. Upėvardžio pirmasis 
sandas greičiausiai kilęs iš liet. žìmė 
‘viršutinis birus (ppr. dirbamas ar kitaip 

23 Istorinis avd. teikiamas iš Lietuvių kalbos instituto 
Vardyno skyriuje kaupiamos istorinių asmenvardžių 
kartotekos.

24 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 1314.
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naudojamas) mūsų planetos paviršiaus sluoksnis; sklypas, plotas, laukas, skirtas 
kokioms reikmėms; ariamas, dirbamas laukas, dirva‘, o antrasis sandas – iš liet. 
perša ‘neužšalusi vieta lede, properša; šaltiniuota raisto vieta‘.

Žilvýčio upìlis, Žilvíčių upìlis. Upelis Žybartÿ kaime. Prasideda Tarpùbalio 
ganykloje, teka kaimo rytų puse, įteka į Dubýsą, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis 
atsirado iš liet. žilvítis, žilvýtis ‘gluosninių šeimos medis, gluosnis (Salix); gluosninių 
šeimos krūmas, karklas (Salix viminalis)‘ ir upìlis.

Žírnis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Rainis, Užúožerių ìžeras. Ežeras 
Påežerių, Užúožerių kaimuose. Hidronimas kilęs iš liet. žírnis ‘kultūrinis ankštinių 
šeimos augalas (Pisum)‘.

Žvyrinºlė. Sekluma Daugývenėje, 400 m nuo Pakalníškių pradžios mokyklos. 
Upėvardis atsiradęs iš liet. žvyrínė ‘vieta, kur daug žvyro‘.

Žvýrupis. Upelis ištekantis iš Påvartyčių kaimo laukų, įtekantis į Niãuduvą. 
Vardas kilo iš liet. žvýras ‘smėlio, žvirgždo ir gargždo mišinys; žemė, dirva, ku-
rioje daug gargždo; žvirgždo akmenukas‘ ir ùpė.

Dar poros hidronimų kilmės raktas slypi ne lietuvių, o slavų kalbose. 
Malbiščė. Griovys Šileikónių kaime, teka per Kazimiero Poznanskio žemę 

ir nuteka į Vidùgirio mišką. 300 m ilgio. Vardas sietinas su brus. мольбiшча 
‘pagonių meldimosi vieta‘.25

Spådas. Griovys, ištekantis iš Vîešvilės miško, teka Vîešvilės kaimo lauku, 
įteka į Põstupį (Spõstupį). Vandenvardis sietinas su lenk. spad ‘nuolydis, nuo-
laiduma‘.26

Likusiųjų vandenvardžių kilmė nėra aiški. Jų formos raida, ryšiai su nuro-
domais bendriniais žodžiais yra spėjami. 

Dåkampelis. Upelis Pakalníškių kaime. Įteka į Dubulbalę iš pietų pusės, 
palijus patvinsta. Vardas galbūt išsirutuliojęs iš *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis, kuris 
sietinas su liet. dåkanoti ‘draikyti, draskyti‘.

Daugývenė. Upė Va¤dulonių kaime. Prasideda nuo Ežérkalnio pievų ir 
Raudónkalnio arimo, atiteka nuo Pakuteniÿ ir Kaulìliškių kaimų ir teka šiaurės 
kryptimi. Vardas galbūt yra priesagos -enė vedinys iš kamieno daug-yv-, kurio 
kilmė neaiški27, kita vertus, laikomas sudurtiniu: < *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti.28

Íšgrupis. Upelis, prasidedantis Radvilónių miške. Teka per Aldõniškio, 
Šileikónių kaimus, įteka į Åžagį. Vasarą išdžiūsta. Upelio vardo kilmė neaiški. 
Spėjama, kad jo pirmasis sandas išgr- gali būti sutrumpėjęs iš *išgriuv-, kuris būtų 
kilęs iš liet. išgri¿ti, išgriùvo ‘išvirsti‘.29

Niãuduva. Upė, ištekanti iš Påe-
žerių kaimo balų prie Radvilónių miš-
ko ir Ežérkos. Teka Påežerių kaimo 
pietų ir šiaurės rytų puse, per Šklågų, 
Påvartyčių kaimus, Šeduvõs miesto 
laukus, įteka į Daugývenę prie Rau-
dóndvario. Upėvardžio kilmė neaiški. 
Spėjama, kad galbūt turi ką bendra 
su liet. naudâ, nãuda ‘turtas‘, lat. nakda 
‘pinigai‘.30

25 Žr. Яшкiн I. Я. Беларускiя геаграфiчныя назвы, Мiнск, 
1971, c. 115.

26 Vaitkevičiūtė V. Lenkų–lietuvių kalbų žodynas, 
Vilnius, 1979, p. 724.

27 Žr. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 81; Karaliūnas S. Baltų 
praeitis istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 2005, t. 2, 
p. 217.

28 Endzelytė R. Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai 
(daktaro disertacija), Kaunas, 2005, p. 87.

29 Žr. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 123.

30 Ten pat, p. 230, 224.
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Sa»dupis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardo 
kilmė neaiški, galbūt susijęs su liet. se»dinti ‘kąsti, gelti‘.

V¸zgė. Upė, prasidedanti Sed¿nų kaimo pelkėse. Teka per Rùpliškių vien-
sėdį, Užúožerių, Gražiónių dvarus. Vardo kilmė ne visai aiški. Dėl priebalsio s 
suskardėjimo gali būti atsiradęs iš *V¸sgė, kuri galbūt sietina su liet. v¸sti ‘darytis 
vėsiam, šaltesniam; darytis vėsiam, ne tokiam šiltam, mažėti karščiui, šiltumui, 
aušti‘, vėsùs, -í ‘nelabai šaltas, pakankamai nekarštas, tarpinis tarp šilto ir šalto‘.

II. Daryba
Vandenvardžiai sudaryti įvairiais būdais. Pirmiausia išskirtini pirminiai 

vardai, t. y. tokie, kurie padaryti be papildomų darybos priemonių ir struktū-
riškai visiškai sutampa su pamatiniais žodžiais. Jų rasta 26. Daugumos pirminių 
hidronimų pamatiniai žodžiai yra bendriniai daiktavardžiai: Ažagýs : ežegýs (dial. 
ažagýs)31; Bråvaras : bråvaras; Bùrvalakas : bùrvalakas; Íšnara : íšnara; Íštakis : 
íštakis; Kelmýtė : kelmýtė; Keturkójis : keturkójis; Maudyklâ : maudyklâ; Pãndenis < 
*Pavandenis : påvandenis; Pandenýs < *Pavandenýs : pavandenýs; Påspitris : *påspitris, 
plg. paspitrýs; Pùsžirnis : pùsžirnis; Rykštýnas : rykštýnas; R¾dymas : r¾dymas; 
Sria÷tas : sria÷tas; Šakâ : šakâ; Šaltínis (2 vandenvardžiai) : šaltínis; Upìlis (2 
vandenvardžiai) : upìlis; Varlýnė : varlýnė; Verdìnė (2 vandenvardžiai) : verdìnė; 
Žírnis : žírnis. Du vandenų vardai, sudaryti iš slavų kalbų žodžių, taip pat priskir-
tini prie pirminių, nes jų galūnės laikytinos ne žodžių darybos, bet gramatinimo 
priemonėmis: Malbiščė: brus. мольбiшча; Spådas: lenk. spad.

Kiti vandenvardžiai darybos požiūriu yra antriniai, t. y. iš pamatinių bendri-
nių ar tikrinių žodžių sudaryti panaudojant papildomas darybos priemones. Pagal 
darybos formantus jie skirstytini į vedinius, dūrinius ir sudėtinius vandenvardžius. 
Vediniai dar skaidytini į galūninius, priesaginius ir priešdėlinius.

Galūnių vedinių nėra daug. Iš veiksmažodžių padaryti 6 vandenvardžiai: 
galūnės -is vediniai K¿r-is: kùrti (kùria, k¿rė), Smard-is: smardínti, smãrdinti, Švåtr-
is, Švatr-ís: švatrinti; galūnės -a vedinys Ùžtrauka: užtrãukti; galūnės -ė vedinys 
Kriãuk-ė: kria÷kti; galūnės -ys vedinys Kūr-ýs: kùrti (kùria, k¿rė). 3 hidronimai 
padaryti iš daiktavardžių: galūnės -as vedinys Åkmen-as: akmuõ, dgs. åkmenys; 
galūnės -ė vedinys Šaltín-ė: šaltínis; galūnės -is vedinys Gi¹tar-is: gi¹taras. Vienas 
vandenvardis yra galūnės -is vedinys iš būdvardžio: Rain-is: rãinas, ra¤nas.

Su priesagomis sudaryti vandenvardžiai yra gana gausi vedinių grupė. 
Daugiausia jų padaryta iš daiktavardžių: su 15 priesagų išvesti 37 hidronimai. Su 
priesaga -elė: Gyl-ìlė: gylº, gýlė; Kamš-ìlė: kamšâ; Liep-ìlė: lîepa; Spyn-ìlė: spynâ; 
Šil-ìlė: šílas; su priesaga -elis: Prūd-ìlis (2 vandenvardžiai): pr¾das; Skard-ìlis: 
ska»dis, skardýs; Šuln-ìlis: šulnýs; su priesaga -ėlė iš bendrinių daiktavardžių: Ežer
-ºlė: ìžeras; Raguv-ºlė: raguvâ; Žvyrin-ºlė: žvyrínė, iš kitų upėvardžių: Dubys-ºlė 
(2 vandenvardžiai): Dubýsa; Niauduv-ºlė: Niãuduva; su priesaga -ėlis iš bendrinių 
daiktavardžių: Ežer-ºlis: ìžeras, iš kitų upėvardžių: Dubul-ºlis (2 vandenvardžiai): 
Dubùlis, Lūžup-ºlis: L¿župis; Prūdup
-ºlis: Pr¾dupis; Šiekštum-ºlis: Šîekštu-
mas; su priesaga -enis: Skardìnis: ska»dis, 
skardýs; su priesaga -inas: Kírš-inas, 

31 Įvardijamieji objektai pateikti ir pamatinių žodžių 
reikšmės nurodytos kilmės skyriuje, todėl čia šie 
duomenys nekartojami.
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Ki»š-inas: prūsų kirsnan, ide. kṛṣṇã-; su priesaga -ynė: Kumel-ýnė: kumelýs, kumìlė; 
Vabalýnė: våbalas; su priesaga -iškė: Straževt-iškė < *Straževčiškė < *Straževičiškė: 
avd. Stražìvičius; su priesaga -iškis iš bendrinių daiktavardžių: Egl-iškis: ìglė; ªgl
-iškis: ºglis, ėglýs, iš asmenvardžių: Šíkšn-iškis: Šikšnâ, Šikšnýs, Šíkšnius; Vakón-iš-
kis: *Vakónis; su priesaga -ytė: Krimsl-ýtė: *krimslº; Krimzl-ýtė: krimzlº; su slaviška 
priesaga -ka: Ežér-ka: ìžeras; su priesaga -ujis: Bìbr-ujis: bìbras; su priesaga -ulis: 
Vaid-ùlis: va¤das; su priesaga -umas:  Šîekšt-umas: šîekštas, šîekšta; su priesaga 
-užis: Ríng-užis: ringº, ríngė, ri¹gė, ri¹gis, ríngis. Antroji pagal vedinių gausumą 
yra iš veiksmažodžių padarytų priesaginių vandenvardžių grupė: su 8 priesagomis 
išvesta 11 hidronimų. Su priesaga -elė: Šėt-ìlė: šėtóti; su priesaga -elis: Bãršk-elis: 
baršk¸ti; Bízd-elis: bizdénti; Býzd-elis: býzdinti, býzdoti; Kurìlis: kùrti (kùria, k¿rė); su 
priesaga -ena: Kùt-ena, Kut-enâ: kùsti (ku¹ta, kùto); su priesaga -enė: Kriauk-ìnė: 
kria÷kti; su priesaga -yčia: Vart-ýčia: vartôti, va»to, va»tė; su priesaga -ysa: Dub-
ýsa: dùbti, kita vertus, gali būti vedinys iš būdvardžio dubùs, -í; su priesaga -ulis: 
Dub-ùlis: dùbti, kita vertus, gali būti vedinys iš būdvardžio dubùs, -í; su priesaga 
-ukšnė: Vard-ùkšnė: vírti, vérda. Vienas priesaginis vandenvardis greičiausiai yra 
padarytas iš būdvardžio su priesaga -ytė: Ram-ýtė: ramùs, -í.

Dar kelių vandenvardžių priskyrimas priesagų vediniams kelia abejonių, 
nes net istoriškai žiūrint, ne visai aiški jų struktūra ar pamatinis žodis. Vis dėlto 
labiausiai tikėtina, kad jie yra priesaginiai. Su priesaga -enė: Daugýv-enė: daug-yv- < 
da÷g, kita vertus, gali būti sudurtinis: *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti; su priesaga -uva: 
Niãud-uva – plg. naudâ, nãuda, lat. nakda; su priesaga -gė: V¸z-gė < *V¸s-gė: v¸sti. 

5 vandenvardžių darybos pamatas yra priešdėliai. Visi priešdėliniai hidro-
nimai yra priešdėlio pa- vediniai. Iš bendrinių žodžių: På-deglė: *deglė, plg. dºglė; 
Påverdenis: verdìnė; iš kitų vietovardžių: Padubysýs: Dubysºlė; Pavardukšnýs: 
Vardùkšnė; iš asmenvardžio: Pagužº: Gùžas, Gužýs.

Iš dviejų pamatinių žodžių sudurti vandenvardžiai vadinami dūriniais. Jų 
yra 63. Tai viena iš gausiausių darinių grupių. Pagal pirmąjį pamatinį žodį jie 
skirstytini į daiktavardinius, būdvardinius ir veiksmažodinius. Daugiausia dūri-
nių pirmųjų sandų padaryta iš bendrinių daiktavardžių: Ãlksn-iupis, Aµksn-iupis: 
ãlksna, aµksnis ir ùpė; Aµk-upis: alkâ, aµkas ir ùpė; Cidåbr-upis (2 vandenvardžiai): 
cidåbras ir ùpė; Degìs-upis: degìsė ir ùpė; Ẽžer-balė: ìžeras ir balâ; Ga¤dž-upis: gaidýs 
ir ùpė; Gu§-bupis: gu§bas ir ùpė; Kåp-upė: kapa¤ ir ùpė; Karč-iå-metis: kãrtis, 
ka»čius ir mêsti (mìta, mìtė); Kia÷l-upis: kia÷lė ir ùpė; Kra÷j-upis: kra÷jas ir ùpė; 
La¹k-upelis: lankâ ir upìlis; Li¿n-galis: li¿nas ir gålas; Lùkš-a-balė: lùkšis ir balâ, 
kita vertus, gali būti iš avd. Lukšâ, Lùkšas ir balâ; Maµdž-iupis: maµdas ir ùpė, kita 
vertus, gali būti iš avd. Maµdžius ir ùpė; Mìšk-upis (2 vandenvardžiai): meškâ ir 
ùpė; Pyråg-upis (2 vandenvardžiai): pyrågas ir ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. 
Pyrågas, Pyrågis, Pyrågius ir ùpė; Pr¾d-upis: pr¾das ir ùpė; Puõdž-iupis: puõdžius ir 
ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. Puõdžius ir ùpė; Ra¤s-balė < *Ra¤st-balė: ra¤stas ir 
balâ; R¾d-upė: rūdâ ir ùpė; Sidåbr-upis (3 vandenvardžiai): sidåbras ir ùpė; Ska»d
-upis (2 vandenvardžiai): ska»dis, skardýs ir ùpė; Smãl-upis, Smãl-iupis: smalâ ir 
ùpė; Spõst-upis, Põst-upis (< Spõst-upis) < Spąstupis: spçstai ir ùpė; Strol-upis: stro-
liâ ir ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs ir ùpė; 
Svirn-ùpis, Svi»n-upis: svi»nas ir ùpė; Úos-upis (3 vandenvardžiai): úosis ir ùpė; 
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Ùp-ia-ravis, Up-¸-ravis: ùpė ir råvas; Ùp-ia-šalis: ùpė ir šalís; Va»n-upis: vãrna, 
va»nas ir ùpė; Vinkšn-upºlis, Vínkšn-upelis: vínkšna ir upìlis; Vínkšn-upis: vínkšna 
ir ùpė; Žand-ù-gala: žãndas, žanda¤ ir gålas, kita vertus, gali būti iš avd. *Žandas 
ir gålas; Žem-ó-perša: žìmė ir perša; Žvýr-upis: žvýras ir ùpė. Kelių sudurtinių 
vandenvardžių pirmieji sandai padaryti iš kitų vietovardžių – gyvenamųjų vietų 
vardų ir upėvardžių: Ba÷k-sienis: Bauka¤ ir sîena; Dubùl-galis (2 vandenvardžiai): 
Dubùlis ir gålas; Šak-ù-galis: Šakâ ir gålas. Vieno dūrinio pirmasis pamatinis žodis 
yra asmenvardis: Póškupis: Póška, Poškâ ir ùpė.

Kitų vandenvardžių pirmieji sandai padaryti iš būdvardžių: Gre¤t-upelis: 
gre¤tas ir upìlis; Júod-lieknis: júodas ir lîeknas, liìknas; Júod-upis: júodas ir ùpė; 
Plík-upelis, Plik-upelis: plíkas ir upìlis; Raudón-upelis: raudónas ir upìlis; Rùd-upis: 
rùdas ir ùpė; Šlåp-upis: šlåpias, -iâ ir ùpė; Žål-iupis: žålias, -iâ ir ùpė. Dar vieno 
dūrinio pirmojo sando darybos pamatas yra veiksmažodis: L¿župis: l¿žti ir ùpė.

Kelių vandenvardžių daryba ir kilmė nėra visai aiški, tačiau labiausiai ti-
kėtina, jog jie yra sudurtiniai: Dåkam-pelis < *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis: dåkanoti 
ir upìlis; Íšgr-upis < *Išgriuv-upis: išgri¿ti, išgriùvo ir ùpė; Sa»d-upis: se»dinti ir ùpė.

Iš dviejų savarankiškų žodžių susidedantys vandenvardžiai (jų yra 29) laikytini 
sudėtiniais. Daugelis jų priskirtini kilmininkiniams, t. y. tokiems, kurių pirmasis 
žodis yra kilmininko linksnio. Dalis daugiau kilmininkinių vandenvardžių pirmųjų 
dėmenų sudaryta iš bendrinių daiktavardžių: Ẽžero griõvis: ìžeras ir griõvis; Ẽžero 
råvas: ìžeras ir råvas; Kãrtuvių brastâ: kãrtuvės ir brastâ; Pr¾do upìlis: pr¾das ir 
upìlis; Råvo gålas: råvas ir gålas; Šaltínio upìlis: šaltínis ir upìlis; Vidu»kio råvas: 
vidu»kis ir råvas; Žilvýčio upìlis, Žilvýčių upìlis: žilvítis, žilvýtis ir upìlis. Nemažos 
dalies sudėtinių hidronimų pirmasis dėmuo atsiradęs iš asmenvardžio: Bråzio 
upìlis: Brazýs ir upìlis; Martynãičio upìlis: Martynãitis ir upìlis; Petrîenės upìlis: 
Petrîenė ir upìlis; Símano råvas: Símanas ir råvas; Stači¿nų brastìlė: Stači¿nas ir 
brastìlė; Típiko råvas: Típikas ir råvas; Ža»gelio råvas: *Ža»gelis ir råvas. Kelių 
vandenvardžių pirmųjų dėmenų pamatiniai žodžiai yra gyvenamųjų vietų vardai: 
Arimãičių ìžeras: Arimãičiai ir ìžeras; Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras: Påežeriai ir 
ìžeras; Užúožerių ìžeras: Užúožeriai ir ìžeras; Užúožerių upìlis: Užúožeriai ir upìlis. 
Dar 4 vandenvardžių pirmieji dėmenys sudaryti iš balų vardų: Aũkštežių upìlis: 
A÷kštežiai ir upìlis; Lieknìlių råvas: Lieknìliai ir råvas; Súodbalės råvas: Súodbalė 
ir råvas; Telºdninko upìlis: Telºdninkas ir upìlis.

Trijų sudėtinių vandenvardžių abu dėmenys yra vardininko linksnio. Tokie 
dariniai vadinami kvalifikaciniais. Visų trijų vardų pirmieji dėmenys sudaryti iš 
įvardžiuotinių būdvardžių: Didýsis råvas: didýsis ir råvas; Juodoji gylė: juodóji ir 
gylº, gýlė; Senóji šakâ: senóji ir šakâ.

III. Semantika (motyvacija)
Vandenvardžių semantika, kitaip tariant, atsiradimo motyvai, labai įvairi, 

susijusi su daugeliu įvardijamųjų vandens objektų savybių. 
Vieni iš dažnesnių motyvų yra greita, audringa arba, atvirkščiai, lėta tėkmė, 

banguojantis arba ramus vandens paviršius: Bãrškelis: baršk¸ti ‘tarškėti‘, t. y. greitai 
tekantis upelis ar pan.; Bízdelis, Býzdelis: bizdénti ‘pamažu bėgti, bidzenti, biznoti‘, 
býzdinti ‘eiti (ppr. lėtai), bindzinti, styrinti‘, býzdoti ‘gulėti tinginiaujant, tursoti‘, 
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t. y. lėtos tėkmės upelis; Gre¤tupelis: gre¤tas, t. y. greitos tėkmės upelis; Kriãukė, 
Kriaukìnė, Kriaukénka: kria÷kti ‘krenkšti‘, kriãuka ‘kas sudžiūvęs, nusibaigęs‘, t. y. 
silpnai tekantis upelis ar pan.; K¿ris, Kūrýs, Kurìlis: kùrti (kùria, k¿rė) ‘greitai 
bėgti, eiti, dumti‘, t. y. greitai tekantis upelis; Kùtena, Kutenâ: kùsti (ku¹ta, kùto) 
‘stiprėti, augti, tarpti‘, t. y. atkutęs, greitai tekantis upelis; Påspitris: paspitrýs ‘gana 
spitras, neprimatantis‘, t. y. lėtos tėkmės, ankantis (senkantis) upelis; Ramýtė: ramùs, 
t. y. nesraunus griovys; Šėtìlė: šėtóti ‘smarkauti, siautėti; mėtytis, blaškytis; dūkti, 
šėlioti‘, t. y. smarkios srovės upė; Švåtris, Švatrís: švatrinti ‘ropoti, rėplioti‘, t. y. 
lėtai tekantis upelis; Vardùkšnė: vírti, vérda ‘kunkuliuoti nuo aukštos temperatūros 
(apie skystį ar skystą masę); kaisti, garuoti‘, t. y. upelis, kurio vanduo greitai 
tekėdamas burbuliuoja, kunkuliuoja; Vartýčia: vartôti, va»to, va»tė ‘daugelį, viską, 
visa griauti, ardyti; visus, daugelį rauti, plėšti, šalinti, kelti; visaip, į visas puses 
sukioti, sukalioti‘, t. y. greitos, medžius, žoles vartančios tėkmės upelis.

Gana dažnas motyvas yra vandens spalvos, temperatūros, kvapo ar sudėties 
ypatybės: Cidåbrupis (2 vandenvardžiai): cidåbras ‘brangusis, nerūdijantis baltas 
metalas‘, t. y. upeliai, kurių vanduo šviesus, sidabro spalvos; Gi¹taris: gi¹taras, 
matyt, tai upelis, kurio vanduo gelsvas, ar pan.; Júodlieknis, Júodupis, Juodoji gylė: 
júodas, juodóji, t. y. upeliai ir giluma, kurių vanduo tamsus; Kíršinas, Ki»šinas: 
prūsų kirsnan ‘juodas‘, indoeuropiečių kṛṣṇã- ‘juodas, tamsus‘, t. y. upelis, kurio 
vanduo tamsus, juodas; Kra÷jupis: kra÷jas, t. y. griovys, kurio vanduo rausvas, ar 
pan.; Rainis: rãinas, ra¤nas ‘ruožuotai margas, dryžas‘, t. y. ežeras, kurio vanduo 
skirtingų spalvų, ar pan.; Raudónupelis: raudónas, t. y. upelis, kurio vanduo rau-
donas ar rausvas; R¾dymas: r¾dymas ‘pelkė su rudu vandeniu, durpynas; turintis 
rūdžių, rūdinas vanduo‘, t. y. upelis, kurio vanduo rūdinas, rudas; R¾dupė: rūdâ 
‘gamtinė mineralinė medžiaga, iš kurios gaunami metalai; prasta, pelkėta žemė 
su durpių priemaiša, rūdynė‘, t. y. upelis, kurio vandenyje yra rūdos; Rùdupis: 
rùdas, t. y. upelis, kurio vanduo rudas; Sidåbrupis (3 vandenvardžiai): sidåbras, 
t. y. upeliai, kurių vanduo šviesus, sidabro spalvos; Smãlupis, Smãliupis: smalâ 
‘kaitinimu gaunama derva, degutas‘, t. y. upelis, kurio vanduo tamsus, juodas; 
Smardis: smardínti, smãrdinti ‘daryti smirdintį, dvokiantį; leisti smarvę‘, smardùs 
‘smirdintis, dvokus‘, t. y. upelis, kurio vanduo dvokia, skleidžia nemalonų kva-
pą; Žåliupis: žålias, -iâ, t. y. upelis, kurio vanduo žalias. Su vandens ypatybėmis 
galbūt susiję ir du neaiškios kilmės upėvardžiai: Sa»dupis: se»dinti ‘kąsti, gelti‘, 
t. y. upelis, kurio vanduo šaltas, „kandantis“; V¸zgė, kuris gali būti atsiradęs iš 
*V¸sgė: v¸sti, vėsùs, -í, t. y. upė, kurios vanduo vėsus.

Dažnai motyvas yra vandens objektus apibūdinantys įvairūs duomenys: 
vagos krypties, krantų (formos) ypatumai, dydis ir pan.: Bùrvalakas: bùrvalakas 
‘plika kalvelė, prasta pieva; supiltas žemės pylimas‘, tai, matyt, aukštų, stačių 
krantų griovys; Didýsis råvas: didýsis, t. y. didelis, ilgas griovys; Ẽžerbalė: ìžeras 
ir balâ, t. y. nedidelis, panašus į balą ežeras; Ežerºlis: ìžeras, t. y. nedidelis eže-
ras; Gylìlė: gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘, t. y. nedidelė giluma 
upėje; Gu§bupis: gu§bas ‘medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, 
surietėjimas; koks pasipūtimas‘, gu§bti ‘augti, didėti, darytis gumbui‘, t. y. upe-
lis, kurio vaga vietomis praplatėja, ar pan.; Íšnara: íšnara ‘koks iširęs, išsinarstęs 
daiktas‘, matyt, tai netiesios, vingiuotos vagos arba iš krantų išsiliejantis upelis; 
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Keturkójis: keturkójis ‘kas su keturiomis kojomis‘, t. y. išsišakojusios vagos upelis; 
Krimzlýtė, Krimslýtė: krimzlº, *krimslº ‘sausgyslė‘, t. y. netiesios arba siauros va-
gos griovys; L¿župis: l¿žti ‘nuo lenkimo, spaudimo, smūgio trūkti į dalis; eižėti, 
plyšti; staiga keisti kryptį‘, t. y. netiesios, „lūžtančios“ vagos upelis; Pùsžirnis: 
pùsžirnis ‘pusė žirnio‘, t. y. nedidelis pusžirnio formos ežeras; Raguvºlė: raguvâ 
‘vandens išneštas griovys‘, t. y. nedidelis griovys; Ríngužis: ringº, ríngė, ri¹gė 
‘vingiuota linija, vingis‘, ri¹gis, ríngis ‘vingiuota linija, vingis, ringė‘, t. y. netie-
sus, vingiuotas upelis; Skardìlis, Skardìnis, Ska»dupis (2 vandenvardžiai): ska»dis, 
skardýs, t. y. stačių krantų upeliai; Spynìlė: spynâ ‘prietaisas užrakinti, užraktas; 
trobos rąstų sunėrimo vieta (be rąstų išsikišimų)‘, galbūt tai kreivos, lenktos vagos 
upelis; Šaltínė, Šaltínis (2 vandenvardžiai), Šaltínio upìlis: šaltínis, t. y. vandens 
objektai, kuriuose yra (gausu) šaltinių; Šlåpupis: šlåpias, -iâ, t. y. vandeningas, iš 
krantų išsiliejantis upelis ar pan.; Šulnìlis: šulnýs ‘šaltinis, versmė‘, t. y. nedidelis 
šaltiniuotas duburys upėje; Ùžtrauka: užtrãukti ‘užkloti sluoksniu kieno paviršių, 
uždengti, apvilkti‘, t. y. užsitraukianti, užankanti gelmė upėje; Žandùgala: žãndas, 
žanda¤ ir gålas, galbūt tai netiesios, lenktos vagos upelis, kita vertus, gali būti 
iš avd. *Žandas ir gålas, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per jo 
žemę tekantis upelis; Žemóperša: žìmė ir perša ‘neužšalusi vieta lede, properša; 
šaltiniuota raisto vieta‘, t. y. upelis, kuriame yra neužšąlančių ar šaltiniuotų 
vietų; Žírnis: žírnis, t. y. nedidelis apvalios formos ežeras. Šiai semantinei grupei 
galbūt priskirtini ir keli neaiškios kilmės upėvardžiai: Dåkampelis, kuris galbūt 
išsirutuliojęs iš *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis: dåkanoti ‘draikyti, draskyti‘, t. y. ne-
tiesių, išdraikytų krantų upelis ar pan.; Daugývenė, kuris galbūt yra priesagos 
-enė vedinys iš kamieno daug-yv- < da÷g, t. y. daugi, didelė upė, kita vertus, 
gali būti sudurtinis iš *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti, t. y. „daug gyvenanti“, seniai 
esanti upė; Íšgrupis, kuris galbūt sutrumpėjęs iš *Išgriuvupis: išgri¿ti, išgriùvo, 
t. y. labai netiesios vagos upelis.

Kai kurie vandenvardžiai motyvacijos požiūriu sietini su įvardijamųjų objektų 
dugno ypatybėmis: Åkmenas: akmuõ, åkmenas, t. y. upelis, kurio dugnas akmenuo-
tas; Dubýsa, Dubùlis: dubùs ‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, dùbti 
‘darytis dubiam, rastis įdubai, linkti‘, t. y. upeliai, kurių dugnas gilus, įdubęs, 
duburiuotas; Li¿ngalis: li¿nas, t. y. klampi ežero dalis; Šîekštumas: šîekštas, šîekšta 
‘žemėje ilgai gulėjęs ar vandenyje mirkstantis išvirtusio medžio kamienas su kel-
mu; išvirtęs medis, išvarta su kelmu‘, t. y. upelis, kurio dugne daug su kelmais 
išvirtusių medžių; Žvyrinºlė: žvyrínė ‘vieta, kur daug žvyro‘, t. y. sekluma, kurios 
dugne daug žvyro; Žvýrupis: žvýras, t. y. žvyruoto dugno upelis. 

Vandenvardžių atsiradimo motyvai dažnai priklauso nuo įvardijamųjų 
objektų tekėjimo (ištekėjimo, įtekėjimo) ar buvimo vietos, priklausomybės ir pan. 
Išskirtini keli pogrupiai: 1) su įvairiais bendriniais žodžiais susiję vandenvardžiai: 
Ãlksniupis: ãlksna ‘alksnių priaugusi vieta, alksnynas; bala, klonis, slėnis‘, t. y. 
upelis, tekantis per alksniais apaugusias drėgnas vietas; Aµkupis: alkâ ‘balokšnis, 
tvenkinys‘, aµkas ‘medžiais apaugęs kalnelis; senovės lietuvių šventovė, alka‘, 
t. y. upelis, tekantis per balotas vietas ar pro kalnelį; Bråvaras: bråvaras ‘spirito 
ar alaus darykla‘, t. y. ežero dalis, šalia kurios yra bravaras; Degìsupis: degìsė 
‘išdegusi pelkės ar miško vieta‘, t. y. upelis, tekantis per išdegusią vietą; Ežerºlė, 
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Ežérka; Ẽžero griõvis: ìžeras, t. y. upė ir griovys, ištekantys iš ežero; Ẽžero råvas: 
ìžeras, t. y. griovys, įtekantis į ežerą; Kamšìlė: kamšâ ‘perkolas, persėda (upėje)‘, 
t. y. upelis, kuriame įrengta žabų užtvara žuvims gaudyti; Kåpupė: kapa¤, t. y. 
upelis, tekantis pro kapines; Kãrtuvių brastâ: kãrtuvės, t. y. sekluma, šalia kurios 
buvo įrengtos kartuvės, ar pan.; Kelmýtė: kelmýtė ‘kelmynė, kelmynas‘, t. y. per 
kelmynus tekantis griovys; La¹kupelis: lankâ, t. y. per lankas tekantis upelis; 
Pådeglė: *deglė, plg. dºglė ‘gili, klampi vieta pelkėje‘, t. y. per klampią vietą te-
kantis upelis; Påverdenis: verdìnė ‘versmė, šaltinis‘, t. y. šaltinis, esantis prie kito 
šaltinio, ar pan.; Plíkupelis, Plikupelis: plíkas ‘neturintis natūralios dangos (plaukų, 
vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų)‘, t. y. upelis, kurio krantai neapaugę medžiais 
ar kitais augalais; Prūdìlis (2 vandenvardžiai), Pr¾dupis, Pr¾do upìlis: pr¾das, 
t. y. upeliai, ištekantys iš tvenkinių (balų), įtekantys į juos ar tekantys šalia jų; 
Puõdžiupis: puõdžius ‘puodų dirbėjas‘, t. y. puodžiui priklausantis ar per jo žemę 
tekantis upelis, kita vertus, gali būti iš avd. Puõdžius, t. y. žmogui tokia pavarde 
priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Ra¤sbalė < *Ra¤stbalė: ra¤stas, balâ, 
t. y. per raistą tekantis nesraunus upelis ar pan.; Rykštýnas: rykštýnas ‘įvairiais 
krūmais apaugusi vieta‘, t. y. per krūmynus tekantis upelis; Senóji šakâ: senóji, 
šakâ ‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, eže-
ro, kalno dalis‘, t. y. nuo Ežerėlės atsišakojusi upė; Svirnùpis, Svi»nupis: svi»nas 
‘trobesys, kur pilami grūdai; didesnė klėtis‘, t. y. pro svirną (svirnus) tekantis 
upelis; Šilìlė: šílas, t. y. per šilą tekantis upelis; Ùpiaravis, Up¸ravis: ùpė, t. y. 
griovys, ištekantis iš upės, jai priklausantis; Ùpiašalis: ùpė, šalís, t. y. šalia upės 
tekantis upelis; Vidu»kio råvas: vidu»kis ‘vidurys, centras, vidurinė dalis‘, t. y. 
griovys, tekantis ko nors (lauko, pievos ar pan.) viduryje; 2) su kitais vietovar-
džiais susiję vandenvardžiai: Arimãičių ìžeras: Arimãičiai k., t. y. ežeras, esantis 
Arimaičių kaime ar jam priklausantis; A÷kštežių upìlis: A÷kštežiai b., t. y. upelis, 
ištekantis iš Aukštežių balos; Ba÷ksienis: Bauka¤ k., t. y. upelis, tekantis Baukų 
kaimo riba; Dubysºlė (2 vandenvardžiai): Dubýsa up., t. y. už Dubysą mažesni, 
netoli jos tekantys upelis ir griovys; Dubulºlis (2 vandenvardžiai); Dubùlgalis, 
Dubulgalis: Dubùlis upl., t. y. į Dubulį įtekantys ir netoli jo tekantys upeliai; 
Lieknìlių råvas: Lieknìliai b., t. y. per Lieknelių balą tekantis griovys; Lūžupºlis: 
L¿župis upl., t. y. netoli Lūžupio tekantis už jį mažesnis upelis; Niauduvºlė: 
Niãuduva up., t. y. šalia Niauduvos tekantis už ją mažesnis upelis; Padubysýs: 
Dubysºlė upl., t. y. netoli Dubysėlės tekantis griovys; Påežerių ìžeras, Påžerių 
ìžeras: Påežeriai k., t. y. ežeras, esantis Paežerių kaime ar jam priklausantis; 
Pavardukšnýs: Vardùkšnė l., t. y. iš Vardukšnės lauko ištekantis upelis; Prūdupºlis: 
Pr¾dupis upl., t. y. iš Prūdupio ištekantis upelis; Súodbalės råvas: Súodbalė b., 
t. y. griovys, ištekantis iš Suodbalės; Šakùgalis: Šakâ up., t. y. Šakos upės dalis, 
pradžia; Šiekštumºlis: Šîekštumas upl., t. y. netoli Šiekštumo tekantis už jį mažes-
nis upelis; Telºdninko upìlis: Telºdninkas b., t. y. per Telėdninką tekantis upelis; 
Užúožerių ìžeras, Užúožerių upìlis: Užúožeriai k., t. y. šiame kaime esantys ar 
jam priklausantys vandens objektai; 3) su asmenvardžiais susiję vandenvardžiai: 
Bråzio upìlis: Brazýs, t. y. žmogui, pavarde Brazys, priklausantis ar per jo žemę 
tekantis upelis; Martynãičio upìlis: Martynãitis, t. y. žmogui, pavarde Marty-
naitis, priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Pagužº: Gùžas, Gužýs, t. y. 
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per žmogaus, pavarde Gužas, Gužys, žemę tekantis ar jam priklausantis upelis; 
Petrîenės upìlis: Petrîenė, t. y. Petrienei priklausantis ar per jos žemę tekantis 
upelis; Símano råvas: Símanas, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per 
jo žemę tekantis griovys; Póškupis: Póška, Poškâ, t. y. žmogui, pavarde Poška, 
priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Stači¿nų brastìlė: Stači¿nas, t. y. 
Stačiūnui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis arba upelis, kuriame Stačiū-
no žemėje yra brasta; Straževtiškė < *Straževčiškė < *Straževičiškė: Stražìvičius, 
t. y. duburys, esantis Straževičiui priklausančioje upės vietoje; Šíkšniškis: Šikšnâ, 
Šikšnýs, Šíkšnius, t. y. žmogui tokia pavarde priklausantis ar per jo žemę tekantis 
upelis; Típiko råvas: Típikas, t. y. žmogui, pravarde Tipikas, priklausantis griovys; 
Vakóniškis: *Vakónis, t. y. Vakoniui priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; 
Ža»gelio råvas: *Ža»gelis, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per jo 
žemę tekantis griovys. 

Kelių vandenvardžių atsiradimo motyvai sietini su įvardijamųjų objektų 
paskirtimi: Karčiåmetis: kãrtis ‘ilgas plonas medis, virptis, šatra‘, ka»čius ‘kelmas, 
keras‘ ir mêsti (mìta, mìtė), galbūt tai upelis, kuriame dėl kokių nors tikslų mir-
komos kartys ar kelmai; Maudyklâ: maudyklâ ‘maudymosi vieta‘, t. y. ežero dalis, 
kurioje maudomasi; Spõstupis, Põstupis < Spąstupis: spçstai, t. y. upelis, kuriame 
spendžiami spąstai žuvims, bebrams ar pan.; Spådas: lenk. spad ‘nuolydis, nuo-
laiduma‘, t. y. griovys, kuriuo nuleidžiamas vanduo. 

Vandenvardžių motyvacija sietina ir su gyvūnų pavadinimais. Tokie vardai, 
matyt, susidarė dėl to, kad gyvūnai, iš kurių pavadinimų kilę vandenų vardai, 
galėjo tikrai ar tariamai, nuolat ar tam tikrą laiką gyventi, būti (pvz., plaukio-
ti, maudytis, gerti) vandenyje ar šalia jo: Åžagis, Ažagýs: ežegýs (tarm. ažagýs) 
‘pūgžlys (Acerina cernua)‘, t. y. upelis, kuriame gausu pūgžlių; Bìbrujis: bìbras, 
t. y. upelis, kuriame gyvena bebrai; Ga¤džupis: gaidýs, t. y. upelis, prie kurio būta 
gaidžių, ar pan.; Kia÷lupis: kia÷lė, t. y. upelis, kuriame maudosi kiaulės, ar pan.; 
Kumelýnė: kumelýs, kumìlė, t. y. duburys, kuriame maudomi arkliai; Mìškupis (2 
vandenvardžiai): meškâ, t. y. upeliai, prie kurių kažkada pastebėta meška arba 
kada nors gyventa meškų; Strolupis: stroliâ ‘strazdas‘, t. y. upelis, kurio pakran-
tėse yra strazdų, kita vertus, gali būti iš avd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs, 
t. y. žmogui tokiomis pavardėmis priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; 
Vabalýnė: våbalas, t. y. duburys, kuriame daug vabalų; Varlýnė: varlýnė ‘vieta, 
kur daug varlių‘, t. y. upelis, kuriame gausu varlių; Va»nupis: vãrna, va»nas, t. y. 
upelis, kurio pakrantėse daug vãrnų ar varnÿ.

Vandenvardžių motyvacija susijusi ir su augalų pavadinimais. Tokių vardų 
atsiradimą lėmė tai, kad vandenyje ar pakrantėse augo vienokie ar kitokie augalai: 
Aµksniupis: aµksnis, t. y. upelis, kurio pakrantėse auga alksniai; Ẽgliškis, ªgliškis: 
ẽglė, ºglis, ėglýs ‘kadagys (Juniperus communis)‘, t. y. upelis, kurio krantai apaugę 
eglėmis, kadagiais; Liepìlė: lîepa, t. y. ežero dalis, prie kurios auga liepos (liepa); 
Lùkšabalė: lùkšis ‘vėdryninių šeimos augalas, pelkinė puriena (Caltha palustris)‘, 
kita vertus, gali būti iš avd. Lukšâ, Lùkšas, t. y. upelis, kuriame auga lukšiai, 
arba Lukšai, Lukšui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis; Maµdžiupis: maµdas 
‘viksvinių šeimos augalas (Scirpus)‘, kita vertus, gali būti iš avd. Maµdžius, t. y. 
meldų priaugęs arba Maldžiui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis; Úosupis 
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(3 vandenvardžiai): úosis, t. y. upeliai, kurių krantuose auga uosiai; Vinkšnupºlis, 
Vínkšnupelis, Vínkšnupis: vínkšna ‘guobinių šeimos medis (Ulmus)‘, t. y. upelis ir 
griovys, kurių krantuose auga vinkšnos; Žilvýčio upìlis, Žilvíčių upìlis: žilvítis, 
žilvýtis, t. y. upelis, kurio krantai apaugę žilvičiais. 

Yra ir vandenvardžių, neturinčių kokios nors išskirtinės motyvacijos. Jie 
tiesiog yra tikriniais vardais tapę bendriniai vandens objektų pavadinimai: Íštakis: 
íštakis ‘iš upelio ar balos ištekantis upeliukas; griovys vandeniui nubėgti‘; Pandenýs, 
Pãndenis < *Pavandenýs, *Pavandenis: pavandenýs, påvandenis ‘vieta prie vandens 
(upės, ežero, marių ...); potvynis, palaidinys; srovė‘; Råvo gålas: råvas ‘griovys; 
mažas upelis‘, gålas; Sria÷tas: sria÷tas ‘srauni tėkmė, srovė; nedidelis, vos sru-
venantis upelis‘; Šakâ: šakâ ‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi 
einanti kelio, upės, ežero, kalno dalis‘; Upìlis (2 vandenvardžiai): upìlis; Verdìnė 
(2 vandenvardžiai): verdìnė ‘versmė, šaltinis‘. 

Keli vandenvardžiai semantiškai laikytini mitologiniais: Malbiščė: brus. 
мольбiшча ‘pagonių meldimosi vieta‘; Vaidùlis: va¤das ‘vaiduoklis, šmėkla, vaidalas‘, 
t. y. upelis, kuriame ar šalia kurio vaidenasi. Mitologinis galbūt yra ir neaiškios 
kilmės upės vardas Niãuduva, kuris gali turėti ką nors bendra su liet. naudâ, 
nãuda ‘turtas‘, lat. nakda ‘pinigai‘.

Dar vienas upėvardis motyvacijos požiūriu greičiausiai yra metaforinis: 
Pyrågupis (2 vandenvardžiai): pyrågas ‘smulkių, ppr. kvietinių, miltų kepinys; 
geras gyvenimas, gerumas‘, t. y. ko nors gausus, ką nors gera duodantis upelis, 
griovys ar pan., kita vertus, gali būti iš avd. Pyrågas, Pyrågis, Pyrågius, t. y. 
tokiomis pavardėmis vadinamam žmogui priklausantis, per jo žemę tekantis 
upelis ir griovys.

Išvados
1. Iš Šeduvos valsčiaus 1935 m. užrašyti 187 vandenvardžiai: 13 ežerų ir jų 

dalių vardų ir net 174 upių, upelių, šaltinių, griovių ar jų dalių vardai. 
2. Kilmės požiūriu išskirtini indoeuropietiškojo, lietuviškojo sluoksnio van-

denvardžiai, taip pat nelietuviškos (slaviškos) ir neaiškios kilmės hidronimai. 
2.1. Indoeuropietiškojo sluoksnio vandenvardžiu galima laikyti upelio vardą 

Kíršinas, Ki»šinas. 
2.2. Didžiosios dalies vandenvardžių kilmei paaiškinti pakanka lietuvių 

kalbos duomenų.
2.3. Iš tik slavų kalbose vartojamų žodžių kilo 2 vandenvardžiai.
2.4. Kilmės analizė rodo, jog absoliuti dauguma vandenvardžių yra auten-

tiški, susidarę lietuvių kalbos dirvoje.
2.5. Iškeltinos naujos, ligšioliniuose hidronimų tyrimuose nesančios, van-

denvardžių Bízdelis, Býzdelis, Karčiåmetis, Pagužº, Påspitris, Sa»dupis, Švåtris, Švatrís 
kilmės hipotezės.

3. Darybos požiūriu vandenvardžiai yra pirminiai, t. y. sutampantys su 
bendriniais žodžiais, ir antriniai, t. y. sudaryti panaudojant papildomas darybos 
priemones.

3.1. Pagal darybos būdą daugiausia yra sudurtinių vandenvardžių – 63, 
arba 33,7% visų vandenvardžių, po to pagal dažnumą eina priesagų vediniai – 
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52, arba 27,8%, sudėtiniai – 29, arba 15,4%, pirminiai – 26, arba 13,9%, galūnių 
vediniai – 10, arba 5,3%, ir priešdėlių vediniai – 5, arba 2,7%.

3.2. Šeduvos valsčiaus vandenvardžių darybos polinkiai kiek skiriasi nuo 
visos Lietuvos vandenvardžių darybos: daugiau nei pusę Lietuvos vandenvardžių 
sudaro priesagų vediniai, o tarp Šeduvos vandenų vardų dažniausi yra dūriniai. 
Kitais darybos būdais padarytų hidronimų dažnumo tendencijos tokios pačios 
kaip ir visos šalies šios klasės vietovardžių.

4. Vandenvardžių semantika, arba atsiradimo motyvacija, labai įvairi, bet 
galima išskirti dažniau pasitaikančius motyvus.

4.1. Daugiausia yra vandenų vardų, reiškiančių tekėjimo, buvimo vietos, 
priklausomybės, tėkmės, vandens paviršiaus, vagos krypties, vandens spalvos, 
kvapo, temperatūros, krantų ypatumus.

4.2. Kiek rečiau vandenvardžių semantika, arba motyvacija, sietina su įvar-
dijamųjų objektų dugno ypatybėmis, paskirtimi, gyvūnų, augalų pavadinimais. 
Maždaug tiek pat yra ir tiesiog iš bendrinių vandens objektų pavadinimų atsi-
radusių hidronimų. 

4.3. Mažiausiai nustatyta mitologinių ir metaforinių vandenvardžių.

Sutrumpinimai
avd. – asmenvardis
b. – bala
bdv. – būdvardis
brus. – baltarusių
Btg – Betôgala
dgs. – daugiskaita
ide. – indoeuropiečių
k. – kaimas
l. – laukas
lat. – latvių
lenk. – lenkų
liet. – lietuvių
plg. – palygink
Pln – Plùngė
pr. – prūsų
prvd. – pravardė 
pvd. – pavardė
up. – upė
upl. – upelis
Vdk – Vidùklė
vv. – vietovardis
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