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Viekšnių apylinkių geologinio paveldo  
pažinimo takais
Jonas Satkūnas
Lietuvos geologijos tarnyba
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Tyrimo tikslas
Viekšniÿ apylinkėms būdingas lyguminis ledyno dugninės morenos reljefas, 

kurį paįvairina vaizdingi Ventõs ir Virvýtės slėniai. Akmìnės kraštas garsėja giliais 
klinties ir molio karjerais, Papílė savo atodangomis nuo seniausių laikų traukia juros 
periodo fosilijų ir uolienų tyrinėtojus, o Viekšnia¤, atrodytų, geologiniu požiūriu 
lyg ir nieko įdomaus neturi. Tačiau ir lyguminis kraštas, neturintis vaizdingų 
kraštovaizdžių ar įžymių senųjų uolienų atodangų, gali turėti vertingų geologinio 
paveldo objektų ir bruožų. Šio straipsnio tikslas – išsamiai apžvelgti ir apiben-
drinti visus iki šiol atliktų geologinių tyrimų duomenis ir pabandyti atskleisti 
Viekšnių apylinkių geologinio paveldo savitumą ir vertę. Tam reikia apibrėžti 
geologinio paveldo sampratą, apibūdinti Lietuvos ir Viekšnių valsčiaus geologinių 
bei geomorfologinių bruožų savitumą regioniniame kontekste ir galiausiai įvardyti 
Viekšnių valsčiaus geologinių objektų vertę geologinio paveldo požiūriu.

Tyrimo metodai, informacijos šaltiniai
Viekšnių apylinkių geologijos tyrimai yra glaudžiai susiję su platesnio masto 

darbais Ventos regioniniame parke, Maže¤kių ir Akmìnės rajonuose. Ventos regio-
ninio parko geologijos bei geomorfologijos bruožus bei unikalius objektus, jų ilgą 
ir įdomią tyrimo istoriją keliose publikacijose išsamiai yra apibendrinę dr. Augus-
tinas Linčius ir prof. Algirdas Gaigalas. Ypač išsamiai šio krašto geologiją aprašė 
prof. A. Gaigalas Papílei skirtoje monografijoje, išleistoje „Versmės“ leidyklos 
2004 m. serijoje „Lietuvos valsčiai“.1

Naujas Ventos krašto ir Viekšnių apylinkių tyrimo etapas buvo valstybinis 
geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Mažeikių plote, atliktas 2003 metais. 
Šio darbo metu buvo sudaryti kvartero geologinis ir geomorfologinis žemėlapiai. 
Geomorfologiniame žemėlapyje pateikiami duomenys apie reljefo formų kilmę 
(genezę), pagal kurią galima spręsti ir apie reljefo formų struktūrą, litologinę 
sudėtį. Pažymėtina, kad kartografavimo 
metu buvo sudaryti geologiniai pjūviai, 
atskleidžiantys kvartero storymės su-
dėtį ir struktūrą, pateiktas aiškinamasis 
raštas, kuriame sistemiškai apibūdinta 
krašto geologinė sandara. Kartogra-
favimo dėka buvo aptiktas plačioje teri-
torijoje išplitęs ežerinio smėlio ir molio 
sluoksnis, kuris buvo susietas su tuo 
metu egzistavusiu Ventos paleoežeru.2
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mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 01 03, pirmą 
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1 Gaigalas A. Papilės geologinė ir geomorfologinė 
aplinka, Papilė, Vilnius, d. 1, p. 25–63. 
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periodizacija 2011, Baltica, Vilnius, 2011, t. 24, 
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2006 m. pavasarį ties Purviÿ kaimu aptikta Ventos upės atodanga (toliau 
vadinama Purvių atodanga), kurioje slūgso ežeriniai organogeniniai dariniai su 
kiaukutų likučiais, bylojančiais, kad šios nuosėdos galėjo susikloti palyginti šiltu 
laikotarpiu tyvuliavusiame ežere. Ji buvo tirta naudojant litologinius, radiokarboni-
nio datavimo, sporų-žiedadulkių (palinologinės), malakologinės analizės metodus. 
Purvių atodangoje paimtų organinės medžiagos pavyzdžių datavimai radiokarbo-
niniu metodu parodė, kad šių nuosėdų amžius yra apie 33 tūkst. metų. Datavimo 
bei palinologinių duomenų pagrindu Purvių dariniai buvo priskirti Mick¿nų 3 
termostadialui (koreliuotinas su Denekampo stadialu, skiriamu Vakarų Europos 
klimatostratigrafinės periodizacijos schemose).

Svirkančių atodangos tyrimai buvo atlikti 2008 m. Ventos regioninio parko 
direkcijos iniciatyva. Svirkančių atodangos pjūvis buvo tiriamas litologiniais ir 
palinologiniais metodais. Nustatytas smėlio bandinio, paimto iš atodangos (7,3 m 
virš Virvytės upės vandens lygio), amžius OSL būdu (79 ± 6 tūkst. m.). Datavimą 
atliko dr. Ron Goble, Nebraskos-Lincolno (JAV) universitete. 

Geologinio kartografavimo gręžinių, Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų 
duomenys rodo, kad Ventos apylinkėse bei gretimuose kraštuose plytėjo ežeringa 
miškatundrė.3 Atodangų tyrimų rezultatai detaliau aptariami atitinkamuose šio 
straipsnio skyreliuose.

Be atodangų, Viekšnių apylinkėse buvo tiriami Åvižlio ir Kaukolinės eroziniai 
atragiai. Tam naudoti geologinio kartografavimo, geomorfologinės analizės metodai. 

Viekšnių apylinkių riedulių apibūdinimas pateikiamas pagal dr. A. Linčiaus 
duomenis su vėlesniais papildymais.4 Visi aptariamieji geologinio paveldo objektai 
pažymėti žemėlapyje.

Geologinio paveldo samprata  
regioniniame kontekste

Geologinis paveldas – „tai gamtinių geologinių objektų mokslinė, 
kultūrinė, estetinė, kraštovaizdinė, ekonominė ir visuminė vertė, kuri 
turi būti išsaugota ateities kartoms.“5 

Turima patirtis rodo, kad geologinis paveldas gali būti naudojamas rekreaci-
jai, pažintiniam turizmui, švietimui bei mokymui, tačiau svarbiausia jo vertė 
yra mokslinė (stratotipinė, paleontologinė, genetinė, geomorfologinė, litologinė-
petrografinė ir kt.), padedanti geriau pažinti geologines sąlygas, žemės gelmių 
savybes, procesus. Pavyzdžiui, pagal Papilės atodangos juros periodo uolienų 
geologinius tyrimus išskirta vadinamoji 
Papilės svita – geologinis vienetas ir jį 
atitinkantis laiko tarpsnis, kada Lietuvos 
teritorijoje ir plačiau, šilto ir drėgno 
klimato sąlygomis klostėsi sekliõs jū-
ros, tyvuliavusios maždaug prieš 160 
milijonų metų, nuosėdos. Taigi Papilės 
vardu vadinamas geologinis sluoks-
nis, kurio storis iki 30 metrų.6 Papilės 

3 Ten pat.
4 Linčius A. Geologijos paminklai ir draustiniai, Lie
tuvos geologija, Vilnius, 1994, p. 404–422; Linčius A. 
Ten, kur Venta, Papilė, Virvyčia, Geologijos akiračiai, 
2003, Nr. 2, p. 55–62.

5 Satkūnas J., Nicius A. Geologinis paveldas – 
geresnio pažinimo ir vertės supratimo linkme, 
Mokslas ir gyvenimas, 2010, Nr. 8–9, p. 26–29. 

6 Linčius A. Ten, kur Venta, Papilė, Virvyčia, 
Geologijos akiračiai, 2003, Nr. 2, p. 55–62.
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sluoksnis yra išplitęs visoje Vakarų ir Pietų Lietuvoje, kur nuo žemės paviršiaus 
yra pasiekiamas tik gręžiniais.

Visų pripažįstamas ir geriausias kraštovaizdyje matomas yra „akmeninis–
uolinis“ geologinis paveldas – tai rieduliai, jų sankaupos, natūralios uolienų 
(klinties, dolomito, smiltainio, konglomerato ir kitų uolienų) bei dirbtinės atodan-
gos (kasavietės, nuovalos). Be riedulių, geologinio paveldo vietos – tai įvairios 
raiškios, ypatingos reljefo formos (įvairiakilmės kalvos, kopos, raguvos, atragiai, 
rėvos, smegduobės ir pan.), bylojančios apie jas formavusius geologinius procesus, 
atodangos su moksliniam pažinimui svarbiais sluoksniais, ir galiausiai šaltiniai. 
Fizine išraiška, jei rieduliai ir reljefo formos yra sąlyginai stabilūs kraštovaizdžio 
objektai, tai birių uolienų atodangos ir šaltiniai yra gerokai jautresni ir efemeriški 
reiškiniai, priklausantys nuo hidrometeorologinių sąlygų, gravitacinių procesų ir 
žmogaus veiklos. Vieni geologinio paveldo objektai gali turėti didesnę mokslinę 
vertę (pvz., minėtoji Papilės atodanga ar tarpledynmečių darinių radimvietės), 
kiti gali būti raiškesni kraštovaizdžio įvairovės, estetiniu požiūriu, dar kiti – būti 
tipiniais gamtos pažinimo objektais (pvz., Šeškinės ozas). Na, o dar daug jų 
gali turėti archeologinę, etnokultūrinę, religinę reikšmę arba visų minėtų vertės 
aspektų kombinaciją. Taigi vertė priklauso ne tik nuo geologinių objektų fizinių 
objektyvių rodiklių (dydis, matomumas, prieinamumas, raiškumas ir pan.), bet ir 
nuo mokslinių, tautosakinių žinių apie juos, apie jų išskirtinę vertę, nepaprastumą 
ir pan. turėjimo. 

Tarptautinio bendradarbiavimo geologinio paveldo patirtis mums leidžia teigti, 
kad Lietuvos geologinis savitumas – tai visų pirma geologiniuose sluoksniuose ir 
reljefo formose „užkonservuota“ kontinentinių ledynų ir šiltų laikotarpių kaitos 
istorija, apimanti visą kvartero periodą, laiką nuo seniausių ledlaikių iki paskutinio 
ledyno atsitraukimo. Tokios pilnos kvartero istorijos geologinių liudininkų nerastume 
nei vienoje kaimyninėje ar Šiaurės šalyje. Kitas svarbus aspektas – tai paskutinio 
ledlaikio istorija, paleogeografija, palikta mūsų krašto reljefe visa klasikinių formų 
įvairove nuo pat ledyno pačio tolimiausio išplitimo pakraščio smėlynų ir kalvynų 
(zandrų, morenų, duburių), ledo viduje suklotų formų (keimų, ozų, plokščiakalvių) 
iki ledyno pade suformuotų darinių (fliutingų, drumlinoidų). Be to, reljefas dar 
patyrė poledynmečio procesus, kurie atsekami termokarstinėse duobėse, terasose, 
kopų masyvuose, raguvose ir atragiuose. 

Taigi kiekvienam kraštui yra būdingas geologinis savitumas, ir tik jį apibūdinus 
galima suprasti jame slypinčio geologinio paveldo didžiausią vertę ir unikalumą.

Reljefo kilmė
Viekšnių valsčius yra Ventos vidurupio lygumoje, kurią sukūrė galingasis 

skulptorius iš šiaurės – paskutiniojo (geologų vadinamo Vėlyvojo Nemuno) apledėjimo 
ledynas. Pastarajam tirpstant, tekančio vandens srautai ir dubumose pasitvenkę 
ledo tirpsmo vandenys gerokai apskalavo ir išlygino ledyno paliktą moreninės 
lygumos paviršių.7 Ledyninį reljefą iš dalies pakeitė ir po ledlaikio vykę įvairūs 
geologiniai procesai: dirvos slinkimas 
šlaituose (solifliukcija), hidrografinio 
tinklo formavimasis, pelkėdara ir kt., 7 Gaigalas A. Ten pat.
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tačiau svarbiausią darbą atliko upės – nepailstančioji Venta ir veržlioji Virvýtė, 
išskobusios erdvius terasuotus slėnius, kurie labai paįvairina lygumos kraštovaizdį. 

Viekšnių valsčiuje Ventos vidurupio lyguma plyti 70–80 m aukštyje virš da-
bartinio Baltijos jūros lygio, o aukščiausia valsčiaus vieta, kas įdomiausia – Kamanų 
pelkė. Centrinė jos dalis pūpso 86 m aukštyje virš jūros lygio, arba 5–10 m aukščiau 
nei aplinkui plytinti lyguma. Taigi Kamanos – ne bala, o kalnas!

Kamanų pelkė (žr. splv. 1 pav.) yra apie 6 km į šiaurės vakarus nuo 
Akmenės. Ji viena didžiausių Lietuvos aukštapelkių. Jos plotas – beveik 2 396 ha. 
1979 m. čia buvo įkurtas Kamanų valstybinis rezervatas. Jo plotas – 3 935 ha, o 
apsauginės zonos plotas 1 542 ha.

Taigi prieš 25–20 tūkstančių metų paskutiniojo apledėjimo metu Viekšnių 
valsčių dengė Ventos vidurupio ledyninė plaštaka, atsiskyrusi nuo pagrindinio 
ledyninio srauto, slinkusio pietų kryptimi. Pažvelkime į geomorfologinį žemėlapį 
(žr. splv. 2, 3 pav.) – ten, kur gulėjo Ventos vidurupio plaštakos ledynas, dabar 
plyti iš ledyno sąnašų – pagrindinės morenos – sudaryta lyguma plokščiu, banguotu 
ir gūbriuotu paviršiumi. Šie dariniai žemėlapyje pateikti ruda spalva. Vietomis 
morenines nuogulas dengia nestora ledyno tirpsmo vandens srautų suklotų birių 
smėlingų-žvirgždingų (fliuvioglacialinių) nuogulų danga (žalia spalva). Žemėlapyje 
matome ir gana plačius mėlynos spalvos plotus – tai prieledyninių marių pa-
sitvenkusiame stovinčiame vandenyje nusėdusių smėlio ir, rečiau, molio sluoksniai 
(limnoglacialinės nuosėdos).

Didžiausia krašto upė Venta, tekėdama paveldėtu ledyno tirpsmo vandens 
išgraužtu slėniu, pakaitom tai gilindamasi, tai klostydama sąnašas suformavo dvi 
viršsalpines terasas bei salpą, vingių skardžiuose atidengė ne tik ledyninių nuogulų, 
bet ir daug senesnių – juros sistemos uolienų klodus.

Intensyvus neigiamų formų išlyginimas vyko pelkėjimo procesų metu, kada, 
esant pastoviam drėgmės pertekliui, uždaruose pažemėjimuose kaupėsi biogeninės 
nuogulos – durpės. Įvairios formos ir dydžio žemapelkės bei nenustatyto tipo pelkės 

Venta, Venta... 
A. Niciaus nuotr.



5

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. VIEKŠNIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 04.

užpildo nenuotakius reljefo pažemėjimus. Didžiausioje Šiaurės Vakarų Lietuvoje Kamanų 
pelkėje durpės, paleobotaninių tyrimų duomenimis, pradėjo formuotis ankstyvajame 
atlantyje (t. y. maždaug prieš 5 tūkst. metų). Jų klostymasis nepertraukiamai tęsėsi 
per visą subborealį bei subatlantį, tęsiasi ir dabar. Didžiąją Kamanų pelkės dalį 
užima aukštapelkė, turinti didelę paviršiaus mikroreljefo įvairovę. Čia koncentriškai 
išsidėsčiusius volus ir duburius keičia kupstuoto-kauburiuoto mikroreljefo plotai bei 
įvairaus dydžio klampynės, kuriose telkšo daugybė ežerokšnių.

Pažvelkime, kas gi slūgso giliau po dirvožemiu. Viekšnių krašto kvartero 
nuogulų storymėje vyrauja moreninės nuogulos, paliktos penkių skirtingų ledynų, 
slinkusių per Lietuvą per pastarąjį milijoną metų (kvartero periodą). Žvelgiant į kvar-
tero nuogulų pjūvius, matyti, kad kvartero darinių storis yra nuo 20 iki 100 metrų. 
Seniausia – Dzūkijos ledyno – morena kol kas aptinkama tik ledyno išskobtuose 
ir vandens proveržių išplautuose slėniuose – paleoįrėžiuose. Ten pat slūgso ir ją 
dengiančių to paties ledyno tekančio tirpsmo vandens suklotų (fliuvioglacialinių) 
nuogulų sluoksnis. Pokvarterinio paviršiaus įdubimuose aptinkamos ir Dainavos 
ledyno moreninės nuogulos. Daug plačiau paplitusi Žemaitijos ledyno morena, vieto-
mis padengta fliuvioglacialinėmis nuogulomis ir limnoglacialinėmis nuosėdomis. Šios 
nuogulos paplitusios visame valsčiuje. Medininkų ledyno morena (3–25 m storio) taip 
pat slūgso visur. Kai kur virš jos slūgso ir Medininkų laikotarpio fliuvioglacialinės 
nuogulos. Į pietryčius nuo Viekšnių aptinkamas didžiulio ežero, tyvuliavusio prieš 
70–30 tūkst. metų, nuosėdų klodas. Šios nuosėdos atsidengia Ventos, Virvyčios upių 
ir Avižlio upelio atodangose. Visame Viekšnių krašte vientisu (nuo kelių iki 30 metrų 
storio) sluoksniu slūgso paskutiniojo ledyno palikta morena. Viršutinė šių nuogulų 
dalis tiesiogiai atsidengia žemės paviršiuje, formuodama ir Viekšnių valsčiaus reljefą.

Geologinio paveldo vertybės
Viekšnių valsčiuje ir gretimose apylinkėse, be juros periodo uolienų atodangų, 

nemažai yra ir kitų vertingų mokslui bei pažinimui geologijos objektų – tai 
aukštos moreninių darinių atodangos, nuo kurių atsiveria puikūs vaizdai į Ventos 
slėnį, upės erozijos išskobti aštriabriauniai atragiai (Jurakalnio, Avižlio ir Ventos 
santakos), pavienių riedulių (Juodasis, arba Meilės, Velnio pėda, visai šalia parko 
esantis Skleipių) ir jų sankaupų. 

Viekšnių ir bendrai viso Ventos regioninio parko svarbiausios gamtinės 
vertybės yra susijusios su Ventos upės slėniu. Tai jame esančios atodangos, grio-
vos bei raguvos, eroziniai atragiai, upės erozijos sukurta reljefo įvairovė. Pačios 
svarbiausios Ventos regioninio parko vertybės – unikalios juros periodo uolienų 
atodangos – irgi yra susiformavusios upės erozinės veiklos dėka. Be to, pavieniai 
rieduliai, jų sankaupos (pvz., Uogiškiuose, Šemetaičiuose, Gamėnuose) upės slėnyje 
ir jos vagoje – taip pat upės erozinės veiklos, moreninių darinių išplovimo rezul-
tatas (žr. splv. 4, 5 pav.).

Akmuo Velnio pėda
Senųjų Avižlių kapinių centre, paminklo su kryžiumi papėdėje, guli nedidelis 

akmuo. Riedulys yra netaisyklingos ovalios formos, apzulintas, be aštrių kampų 
(pirminių). Velnio pėdos riedulio matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies): 
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aukštis – 20 cm; ilgis – 70 cm, plotis – 
50 cm (aprašė A. Linčius). Tai pilkos, 
vietomis šviesiai pilkos spalvos riedulys. 
Riedulį sudaranti uoliena yra magminės 
kilmės – granitas. Riedulys yra atneštas 
iš Skandinavijos. Tokio tipo granitai 
vyrauja viename didžiausių Vyborgo ir 
Alandų rapakyvi granitų masyve Suomi-
joje. Šio akmens įdomumas ir paslap-
tis – jame „įmintas“ pėdos pavidalo 
ženklas. Akmenyje esanti pėda primena 
senovinio bato su kulnu įspaudą. Šios 
pėdos ilgis – 25 centimetrai.

Akmuo apsamanojęs, bet tai jo išvaizdos negadina. Prie kapinaičių veda 
žvyrkelis su nuoroda, tad šį mažąjį gamtos paminklą rasti nesunku.

Avižlio atragis 
Ventos regioninio parko Purvėnų geomorfologiniame draustinyje, Avižlio ir 

Ventos upių santakoje, upių erozija sukūrė unikalią gamtos formą – siaurą ir ilgą 
atragį (žr. splv. 6, 7 pav.). Atragio keteros plotis vietomis vos 0,5 m pločio. Tai 
maždaug 112 metrų ilgio ketera su stačiais šlaitais, užsibaigianti stačia atodanga 
pačioje abiejų upių santakoje. Atragio šlaitas, besileidžiantis Ventos pusėn, yra kiek 
statesnis nei esantis Avižlio pusėje. Šlaito polinkis atitinkamai siekia 42° ir 33°. 

Atragio aukštis ties atodanga yra 4 m, o toliau atragis palaipsniui aukštėdamas 
pasiekia 10 m aukštį. Atodangos tyrimai parodė, kad ši forma gali būti ledyno 
sustumta pylimo formos raukšlė (glaciotektoninė deformacija), kurią iš abiejų pusių 
nuskalavo upių vandenys. Atodangoje matyti ledyno deformuoti aleurito ir smėlio 
sluoksniai, greičiausiai susikloję dideliame ežere, tyvuliavusiame Ventos regioninio 
parko apylinkėse prieš 30–80 tūkstančių metų (Ventos paleoežere), kada Lietuvoje 
vyravo miškatundrė.

Šios atodangos keturiuose aleurito bandiniuose (gylis 1–1,6 m) buvo atlikta 
sporų-žiedadulkių analizė. Spektruose vyrauja medžių žiedadulkės. Tarp jų dau-
giausia rasta pušies (Pinus) žiedadulkių. Taip pat nemažai beržo (Betula) ir alksnio 
(Alnus) žiedadulkių. Rastos pavienės eglės (Picea) ir plačialapių žiedadulkės. Tarp 
žolinių augalų vyrauja kiečio (Artemisia) žiedadulkės. Nuosėdose daug prekvar-
tero sporų. 

Šio aleurito žiedadulkių spektrai labai panašūs į Purvių atodangos aleuritų 
spektrus. Taigi pagal palinologinės analizės duomenis aleuritas susiklostė Viduri-
niojo Nemuno vieno iš pačių jauniausių klimato pašiltėjimų metu – Mickūnų 3 
tarpstadialo laiku. Tačiau paskutiniojo apledėjimo metu šie sluoksniai buvo ledyno 
dislokuoti, sujaukti.

Dėl savo geomorfologinio unikalumo Avižlio atragis yra paskelbtas Valstybės 
saugomu geomorfologiniu gamtos paveldo objektu. 

Velnio pėda. D. Pupienio nuotr.
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Juodasis akmuo 

Ventos regioninio parko Žibikÿ kaimo miške stūkso netaisyklingo ovalo for-
mos su stačiais šonais ir plokščiu viršumi riedulys. Nelygiame riedulio paviršiuje 
ryškios įvairiais kampais persikertančių skalumo plokštumų linijos, pagal kurias 
uoliena labiausiai ir dūla. Šitaip yra atsiradę griovelių, plyšių, šiauriniame riedulio 
šone – didokas V formos įdubimas, o pietiniame – dvi laiptiškos pakopos. Riedulio 
matmenys (iškastoje duobėje virš jos dugno esančios dalies): aukštis – 1,89 m (šio 
aukščio apatiniai du trečdaliai – maždaug 1,2 m – yra išryškėję atkasus riedulį), 
ilgis – 5,59 m, plotis – 3,76  m; apimtis – 15,25 m. Riedulį sudaranti uoliena – 
granitas, iš toliau žvelgiant juosvas, o šviežesnėje nuoskaloje rausvai rudas su juodom 
ir melsvai pilkom dėmėm (margas), leukokratinis, porfyroblastiškas, smulkiagrūdis 
ir vidutingrūdis.8 Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: plagioglazas, mikroklinas ir 
kvarcas (kiekvieno po 25–35%, biotitas (<5 proc.), granatas; kristalinių grūdelių 
dydžiai: plagioklazo ir mikroklino – <5 mm, granato – 2 mm, kvarco – 0,5–2 mm, 
biotito – <1,5 mm. 

Riedulio vientisumą šiek tiek žeidžia paviršiuje matomi plyšiai, atrodo, 
kažkada jis buvo apskaldytas. Ant akmens paviršiaus auga žalios samanos, tačiau 
ant plokščio viršaus, kur laipioja lankytojai, šių samanų nedaug (jos nutryptos).

Tai mitologinis akmuo. Apie šį akmenį yra užrašyta keletas padavimų:
1. Velnias nešė šį akmenį, norėdamas sugriauti Viekšniÿ bažnyčią, bet nespėjo 

to padaryti, nes ryte užgiedojo gaidys... 
2. Saulei leidžiantis ant akmens verpia laumės. Jeigu žmogus, eidamas nuo 

akmens, atsisuka ir pamato laumes, tai tuoj pavirsta į pušelę...
3. Naktimis akmuo prasiveria, iš jo išlenda mergaitės ir per naktį čia šoka...
4. Prie akmens paslėptas Napoleono auksas...
Juodasis akmuo yra paskelbtas 

Valstybės saugomu geologiniu gamtos 
paveldo objektu. 

Juodasis akmuo.  
J. Čyžienės nuotr.

8 Linčius A. Ten pat, 1994.
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Kaukolinės atragis 
Ventos slėnyje, apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Ventos miestelio, Kaukolinės 

miško pakraštyje, yra raiški erozinė reljefo forma – atragis. Kaukolinės atragio 
ilgis yra 70 m, o plotis nuo 2–5 m jo smaigalyje iki 25 m jo gale, tarp griovos 
viršutinės dalies ir Ventos slėnio šlaito. Didesnėje atragio dalyje jo plotis yra 
apie 10 metrų. Atragio paviršius tik šiek tiek pažemėja smaigalio link ir beveik 
atitinka kitoje griovos pusėje plytinčios lygumos absoliutinį aukštį. Šlaitas į Ventos 
slėnio pusę labai status – nuo 25° iki 55°, vidutinis statumas yra apie 44°. Šlaitas 
į griovos pusę taip pat status – nuo 25° iki 70°, jo vidutinis statumas apie 36°. 
Šlaituose yra nemažai vietų, kur jų statumas beveik 90° – tai daugiausia nišos po 
didelių medžių šaknimis. Atragio aukštis nuo griovos dugno jos vidurinėje dalyje 
yra apie 6 m, o iš Ventos pusės šlaito aukštis apie 12 metrų (žr. splv. 8, 9 pav.).

Kaukolinės atragis yra sudarytas iš moreninio priesmėlio, kuris nustatytas 
prakasoje (apie 1,2 m gylio) centrinėje atragio dalyje. Tai šviesiai rudas, molingas 
moreninis priesmėlis su žvirgždu ir 5–15 mm skersmens gargždu, daugiausia 
kristalinių uolienų. Moreninio priesmėlio išeigos matomos ir atragio šlaituose, grio-
voje po medžių šaknimis. Griovos dugne matyti magminių ir metamorfinių uolienų 
riedulių, slūgsančių grunte, paviršiai. Taigi pagal šiuos požymius galime manyti, 
kad visas atragis yra sudarytas iš moreninio priesmėlio. Šlaitų statumas irgi liudija 
apie atragį formuojančios medžiagos lyginamąjį rišlumą, kas yra būdinga molingiems 
gruntams. Kaukolinės atragis yra erozinės kilmės teigiama reljefo forma. Atragis 
susiformavo Ventos upės šoninės erozijos ir bevardės griovos gilinamosios erozijos 
procesų dėka. Atragio ilgoji ašis yra orientuota į pietryčius, kryptimi statmena 
paskutiniojo ledyno slinkimo krypčiai, kuri yra nustatyta geologinio kartografavimo 
metu pagal Avižlio atodangos matavimus. Įdomu pastebėti, kad Kaukolinės ilgosios 
ašies orientacija yra tokia pati kaip ir Avižlio atragio, kurio kilmė yra susijusi su 
ledyno sustumtinės raukšlės buvimu.

Be to, įdomu pastebėti, kad Kaukolinės atragis tarsi pratęsia pirmosios tera-
sos šlaito liniją, ryškiai skiriamą ir žemėlapyje, ir natūroje. Taigi terasa ir atragis 
formuoja linijinį reljefo elementą (lineamentą), galintį turėti ir neotektoninę prigimtį 
arba bent jau tokios kilmės prielaidas. Šis lineamentas skiria ir abi Ventos lygu-
mos puses – kairiąją limnoglacialinę ir dešiniąją  moreninę. Nors šlaito iš Ventos 
pusės statumas tarsi byloja apie jo jaunumą, bet tai yra nuolatinės šoninės ero-
zijos formuojamas šlaitas, potvynių, poplūdžių ir ledonešių metu jis eroduojamas 
intensyviau, nors ir nėra šlaite matomų aktyvių atodangų. 

Dešinysis atragio šlaitas (iš griovos pusės) yra jaunesnis ir jis yra susijęs 
su joje iki šiol vykstančiais gilinamosios erozijos procesais. Griovą suformavo 
paviršinio vandens, susikaupiančio limnoglacialinėje lygumoje, nuotėkio srautas. 
Taigi, nors griova tebėra aktyvi iki šiol, galima manyti, kad griovos užuomazga 
galėjo egzistuoti jau ir pirmosios terasos formavimosi metu, kada upės tėkmė jau 
erodavo atragio šlaitą iš upės pusės.

Kaukolinės atragis yra būdingoje Ventos vidurupio lygumos, kurios dubu-
riu teka Ventos upė, dalyje. Ventos vidurupio lygumos pagrindiniai morfologiniai 
bruožai buvo suformuoti Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos 
ledyninio liežuvio slinkties metu. Ventos slėnio dešinėje pusėje plyti dugninės 
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morenos, suklotos minėtojo ledyno antslinkio metu, lyguma. Jos paviršius tik šiek 
tiek banguotas, o vyraujantis absoliutinis aukštis yra apie 73 m aukščiau jūros lygio. 
Ventos slėnio kairiojoje pusėje, kur prie slėnio šlaito šliejasi Kaukolinės atragis, 
plyti ledyno patvenktinio (limnoglacialinio) baseino lyguma, nuklota nestoru (1–2 m 
storio) smulkaus aleuritingo smėlio bei aleurito sluoksniu. Kvartero geologinio 
žemėlapio duomenimis, ties Kaukolinės atragiu limnoglacialinio baseino nuosėdos 
yra sudarytos daugiau iš aleurito, tuo tarpu smulkus smėlis plyti pietinėje bei 
šiaurinėje aptariamojo baseino dalyse. Limnoglacialinio baseino lygumos paviršius 
yra tame pačiame aukštyje kaip ir moreninės lygumos, plytinčios kitoje slėnio 
pusėje. Taigi morfologiniu požiūriu abipus Ventos slėnio plyti tokia pati lyguma, 
tačiau pagal geologinę sandarą šios abi dalys yra kiek skirtingos – kairiosios pusės 
lyguma nuklota limnoglacialinėmis nuosėdomis, o dešiniosios slėnio pusės lygumoje 
grynąjį geologinį pagrindą (t. y. podirvio gruntą) sudaro moreninis priemolis ar 
priesmėlis. Geologinio kartografavimo duomenimis, paskutiniojo ledyno paliktos 
morenos sluoksnio vyraujantis storis yra apie 12 metrų. Moreninėje lygumoje matyti 
ledyno tirpsmo vandens išskobtos vagos, kuriomis vanduo tekėjo link patvenktinio 
ežero. Šiose vagose gali būti išplautų iš morenos riedulių sankaupų. 

Maždaug už šimto metrų į vakarus nuo atragio plyti nemažas Kaukolinės 
miško masyvas, kuriame vyrauja spygliuočiai, daugiausia eglės. Miško sudėtis, 
matyt, yra susijusi su limnoglacialinių gruntų savybėmis. 

Aprašomoji limnoglacialinė lyguma palaipsniui žemėja šiaurės kryptimi, link 
Uogiškių, kur jos paviršius plyti apie 69 m absoliutiniame aukštyje. Tai greičiausiai 
buvusio ledyninio ežero gilesnioji, centrinė, dalis. Už šešių šimtų metrų į pietus 
nuo atragio, ties Uogio ir Ventos santaka, buvo susiformavusi gerokai storesnė 
4–5 m storio smėlio sankaupa. Tai į limnoglacialinį baseiną įtekėjusių ledyno 
tirpsmo srautų sąnašų kūgis, nedidelė fliuvioglacialinė delta, kurioje veikė dabar 
jau rekultivuotas smėlio karjeras. Šios fliuvioglacialinės upės, paskutiniojo ledlaikio 
pabaigoje įtekėjusios į patvenktinį baseiną, slėniu teka dabartinė Venta.

Atragis yra Purvėnų geomorfologinio draustinio centre. Šio geomorfologinio 
draustinio tikslas – išsaugoti raiškią Ventos slėnio atkarpą. Remiantis aukščiau 
pateiktu geomorfologiniu vietovės apibūdinimu, galima teigti, kad Kaukolinės 
atragis ir jo gretimybės gerai reprezentuoja slėnio geomorfologinę įvairovę, kurią 
sudaro limnoglacialinė ir moreninė lyguma, viršsalpinės terasos (pirmoji ir antroji), 
salpa, upės meandros ir senvagės, griova ir pats erozinis atragis. Nors Kaukolinės 
atragis trumpesnis nei Avižlio, tačiau jis yra labai išraiškingas, todėl Kaukolinės 
atragis galėtų būti laikomas tipišku geomorfologiniu tokių reljefo formų etalonu. 
Ši unikali forma neabejotinai yra verta būti Valstybės saugomu geomorfologiniu 
gamtos paveldo objektu. 

Purvių atodanga 
Ventos regioninio parko Purv¸nų geomorfologiniame draustinyje, prie pat 

Ventos upės, 11 km pasroviui nuo Papílės miestelio, yra dar vienas gamtos paveldo 
objektas – Purviÿ atodanga. Pavasarį atodanga dažnai yra veikiama upinių procesų, 
šoninės erozijos. Atodangoje atsidengia kvartero sistemos nuogulos. Atodangai 
aprašyti buvo padarytos dvi perkasos. Atodanga aprašyta nuo apačios į viršų, 
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nuo Ventos vandens lygio. Intervale 0,0–0,12 m aptinkamas smėlingas pilkas su 
tamsiomis, organine medžiaga prisotintomis dėmėmis, aleuritas. Intervale 0,12–0,17 m 
susiklosčiusios tamsiai rudos spalvos su augalų liekanomis, kompaktiškos sausos 
durpės. Intervale 0,17–0,34 m sluoksnyje atsidengia žaliai pilkas su organinėmis 
dėmėmis smėlingas aleuritas. Intervale 0,34–0,48 m slūgso pilkšvai rudas rupus 
žvyras, kuriame žvirgždo daugiau nei 30% su organikos intarpais (gitijos, durpių 
netaisyklingomis linzėmis), taip pat aptinkama moliuskų liekanų. Intervale 0,48–1,01 m 
aptinkamas tamsiai pilkas smėlingas aleuritas su organikos (kompaktiškų durpių) 
linzėmis. Antros prakasos intervale 0,96–1,71 m aleuritas smėlingas, tamsiai pilkas 
su šviesiai pilko smėlio netaisyklingomis linzėmis. Intervale 1,71–2,71 m smėlis 
pilkas, įstrižai sluoksniuotas, smulkus-vidutinis, aukščiau jis yra rupesnis. Kontakte 
su aukščiau slūgsančiu priesmėliu – bazalinis horizontas. Intervale 2,71–3,61 m 
aptinkamas šviesiai rudas moreninis priesmėlis su žvirgždu ir gargždu iki 15 proc.

Purvių atodangos nuosėdų sporų–žiedadulkių analizės duomenimis, aleuritas 
smėlingas ir durpės klostėsi šaltomis tundros sąlygomis, vietinę augaliją sudarė 
žolių bendrijos, kur vyravo viksvinės žolės ir kietis. Žvyre rastos moliuskų Mar
garitifera margaritifera geldelės. Jų amžius (datuota radiokarboniniu metodu) yra 34 
tūkstančiai metų.9 Purvių atodangoje randamos ežerinės nuosėdos klostėsi Vidurinio 
Nemuno laikotarpiu. 

Dėl geologinio pjūvio svarbos Purvių atodanga yra paskelbta Valstybės 
saugomu geologiniu gamtos paveldo objektu. 

Skleipių akmuo 
Virvýtės kraštovaizdžio drausti-

nyje, Skleipiÿ kaime, ant Virvytės kran - 
to guli Skleipių akmuo. Riedulys yra 
netaisyklingos formos su apylygiu vir-
šumi, gana gerai apgludintas, pietinis 
šonas plokščias (skilimo plokštuma); prie - 

Prie Purvių  
atodangos.  
J. Satkūno nuotr.

9 Satkūnas J., Grigienė A., Jusienė A., Damušy -
tė A., Mažeika J. Middle Weichselian palaeolacus-
trine basin in the Venta river valley and vicinity 
(northwest Lithuania), exemplified by the Purviai 
outcrop, Quaternary International, Nr. 207, 2009, 
p. 14–25.



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. VIEKŠNIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 04.

šingoje pusėje ties atkasto grunto paviršiumi matyti į viršų užapvalėjanti niša maždaug 
2 m pločio ir iki 0,5 m aukščio (aprašė geologas A. Linčius). Riedulį sudaro pilkai 
rausvas plagiomikroklininis granitas. Šio granitinio luito matmenys: aukštis – 3,7 m, 
ilgis – 5,4 m, plotis – 3,6 m; didžiausia horizontali apimtis – 17 metrų.

Riedulys šiek tiek apskaldytas ir apibrozdintas, metaliniais lynais bandant 
jį nutempti. Riedulio viršus, anksčiau kyšojęs iš po žemės, natūraliai šiek tiek 
apsamanojęs bei apkerpėjęs.

Skleipių akmuo yra paskelbtas Valstybės saugomu geologiniu gamtos paveldo 
objektu. 

Svirkančių atodanga 
Virvýtės slėnyje, prie kelio Viekšnia¤–Kap¸nai, yra Svirka¹čių atodanga 

(žr. splv. 10 pav.). Jos aukštis apie 14,5 m, o ilgis apie 50 metrų. Pjūvis sudarytas 
iš dviejų skirtingos kilmės ir amžiaus darinių kompleksų, kurie savo ruožtu detaliau 
suskaidyti į sluoksnius pagal sudėtį ir kilmę. Apatinė dalis (7,7 m į viršų nuo upės 
vandens lygio) suklostyta iš aleurito ir smulkaus smėlio. Tai paleoežere susikaupusios 
nuosėdos. Viršutinė atodangos pjūvio dalis suklota iš moreninės medžiagos, kurią 
paliko kontinentinis ledynas, paskutiniojo ledlaikio metu savo skydu užklojęs beveik 
visą Lietuvą. Įdomu atkreipti dėmesį, kad moreninės medžiagos klodas yra dvi-
sluoksnis, sudarytas iš labai kietos dugninės morenos ir masyvios tekstūros abliacinės 
(ledyno ištirpimo fazės) morenos. Abi morenas skiria 0,8–1 m storio smulkaus smėlio 
sluoksnis, susiklostęs ledyno vidiniuose plyšiuose bei ertmėse. 

Atodangoje atsidengiantys nuosėdų ir nuogulų sluoksniai yra aprašyti nuo 
vandens lygio: intervale 0–4,2 m aleuritas pilkas (organikos kiekis – 2,39 proc.); 
4,2–4,4 m – aleuritas smėlingas pilkas (palaipsniškas kontaktas); 4,4–5,5 m – smėlis 
smulkus smulkutis, pilkas, viršutinėje dalyje su organika; 5,5–6 m – smėlis smulkus 
smulkutis, gelsvai pilkas su aleurito (varvinio) linzėmis 6–12 cm ilgio, 2–20 mm 
storio; 6,0–6,9 m – smėlis smulkus smulkutis, geltonai pilkas, su ryškiomis ban-
gavimo ruzgomis; 6,9–7,7 m – smėlis smulkus smulkutis, pilkai geltonas; 7,7–8,9 m – 

Skleipių akmuo.  
J. Čyžienės nuotr.
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moreninis priemolis pilkai rudas, skalūnuotos tekstūros, bazaliniame sluoksnyje su 
metamorfinių uolienų rieduliais; 8,9–12,4 m moreninis priesmėlis žalsvai pilkas, su 
žvirgždu-gargždu (~8 proc.) daugiausia magminių uolienų, trupininės tekstūros 
(plyšiuose geležies-mangano plėvelė), su linzėmis ir rausvai rudo priesmėlio gys-
lomis; 12,4–13,2 m – smėlis smulkus, pilkšvai rudas, apatinėje dalyje su aleurito 
linzėmis; 13,2–14 m – moreninis priesmėlis masyvios tekstūros, rausvai rudas su 
žvirgždu, gargždu ir rieduliais (~10 proc.) iki 30 cm diametro, bazaliniame sluok-
snyje – gargždo ilgosios ašys slūgso horizontaliai padui; 14–14,5 m – dirvožemis. 

Nuo aukšto atodangos šlaito atsiveria Virvytės slėnio vaizdai, būdingi slėnio 
elementai – upės kilpa, salpinė ir pirmoji terasos, sala Virvytės vagoje, kuri turbūt 
yra viena iš dviejų salų visame Virvytės hidrografiniame draustinyje. Be to, Svirkančių 
atodanga yra labai siauros Virvytės kilpos linkyje, priešais salą upės vagoje. Taigi 
jau šios upės slėnio morfologinės ypatybės labai įdomios ir jų buvimas vienoje 
vietovėje yra gana retas reiškinys visame Virvytės slėnyje (žr. splv. 11, 12 pav.).

Kad aleuritas ir smėliai klostėsi Viduriniojo Nemuno laikotarpiu egzistavu-
siame ežere, patvirtina žiedadulkių analizės duomenys ir smėlio iš 7,3 m gylio (virš 
Virvytės upės vandens lygio) amžius 79 tūkst. metų (OSL datavimas). Šio laikotarpio 
darinių atodangų visame Baltijos regione yra vos kelios (Lietuvoje – Rokų atodanga, 
Estijoje – Voka). Viena iš naujausiai tirtų atodangų – Purvių atodanga Ventos slėnyje. 
Atodangos geologinis pjūvis įtikinamai liudija, kad Viduriniojo Nemuno laikotarpio 
pabaigoje, maždaug prieš trisdešimt tūkstančių metų, šio regiono dar nebuvo pasiekęs 
paskutinysis ledynas, čia plytėjo didelis ežeras, jame klostėsi smėlis, aleuritas. Šis 
ežeras aptiktas ir jo kontūrai nustatyti apylinkių geologinio kartografavimo metu. 
Viduriniojo Nemuno paleoežeras buvo didelis, jo plotas, apskaičiuotas naudojant GIS 
Mapinfo programą, yra 77 kv. km. Palyginkime – Dusios ežeras užima 23 kv. km, 
o didžiausias Lietuvoje (iš dalies) Drūkšių ežeras – 45 kv. km. Ventos paleoežero 
buvimo faktas yra svarbus viso Šiaurės ir Baltijos regiono klimatostratigrafini-
ams įvykiams atkurti, nes iki šiol Viduriniojo Nemuno laikotarpio paleogeografiją 
mokslininkai aiškina labai įvairiai ir skirtingai. Teigiama, pavyzdžiui, kad šiuo laiko-
tarpiu kontinentinis ledynas dengė dalį Lenkijos ir Danijos, jo liežuviai siekė Vakarų 
Lietuvą bei Latviją. Tuo tarpu Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų duomenys 
rodo, kad Ventos apylinkėse bei gretimuose kraštuose plytėjo ežeringa miškatundrė, 
kuri negalėjusi būti tiesioginėje ledyno gretimybėje. Taigi Svirkančių atodanga yra 
išskirtinai svarbi moksliniams tyrimams, ji tarsi raktas praeities įvykiams atkurti.

Dėl geologinio pjūvio svarbos Svirkančių atodanga yra verta būti Valstybės 
saugomu geologiniu gamtos paveldo objektu. 

Išvados
Lietuvos geologinio paveldo savitumas ir didžiausia vertė susijusi su objektais, liu - 

dijančiais kontinentinių ledynų ir šiltų laikotarpių kaitos istoriją, apimančią visą kvartero 
periodą nuo seniausių ledlaikių iki paskutinio ledyno atsitraukimo. Tokios išsamios 
kvartero istorijos geologinių liudininkų nėra nei vienoje kaimyninėje ar Šiaurės šalyje. 

Viekšnių apylinkių įdomiausi geologiniai bruožai susiformavo prieš pat 
paskutinį ledlaikį (Ventos paleoežero buvimo laiku), ledyno antslinkio metu (reljefo 
susiformavimas) ir po jo, kada formavosi upių slėniai, atodangos ir atragiai.
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Neginčijami ledynų liudininkai yra kristalinių uolienų  rieduliai. Skleipių, 
Juodasis ir Velnio pėdos rieduliai yra magminės kilmės, įvairių atmainų granitai, 
plačiai paplitę Suomijoje, todėl jų petrografinė sudėtis nėra labai unikali. Skleipių 
ir Juodasis akmuo yra didelių gabaritų, todėl turi svarbią kraštovaizdinę vertę. Be 
to, Juodasis ir Velnio pėdos akmenys yra mitologiniai.

Kitos Viekšnių apylinkių geologinio paveldo vertybės yra susijusios su 
vaizdingais Ventos ir Virvytės upių slėniais. 

Avižlio atragis – unikali gamtos forma, sukurta ledyno ir upių erozijos. Tai 
maždaug 112 m ilgio ketera su stačiais šlaitais, užsibaigianti stačia atodanga pačioje 
Avižlio ir Ventos santakoje. Atragio keteros plotis vietomis vos 0,5 m. Avižlio atragio 
geologinio paveldo vertė – tai jo morfologinis unikalumas, ledyno sustūmimo į raukšlę 
(glaciotektoninės deformacijos) požymiai ir atodanga su Ventos paleoežero sluoksniais.

Kaukolinės atragis ir jo gretimybės gerai visapusiškai reprezentuoja Ventos 
slėnio geomorfologinę įvairovę, kurią sudaro limnoglacialinė ir moreninė lyguma, 
viršsalpinės terasos (pirmoji ir antroji), salpa, upės meandros ir senvagės, griova 
ir pats erozinis atragis. Nors Kaukolinės atragis yra trumpesnis nei Avižlio, tačiau 
jis yra labai išraiškingas, todėl Kaukolinės atragis galėtų būti laikomas tipišku 
geomorfologiniu tokių reljefo formų etalonu.

Ventos paleoežero sluoksniai aptikti ir jo kontūrai nustatyti apylinkių ge-
ologinio kartografavimo metu. Šio ežero plotas buvo apie 77 kv. km.

Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų duomenys rodo, kad Ventos apylinkėse 
bei gretimuose kraštuose prieš 30–80 tūkst. metų plytėjo ežeringa miškatundrė. Ventos 
paleoežero buvimo faktas yra svarbus viso Šiaurės ir Baltijos regiono klimatostrati-
grafiniams įvykiams atkurti. Šio laikotarpio darinių atodangų visame Baltijos regione 
yra vos kelios (Lietuvoje – Rokų atodanga, Estijoje – Voka). Todėl geologinio paveldo 
požiūriu Purvių ir Svirkančių atodangos turi išskirtinę tarptautinę mokslinę reikšmę. 

Be to, nuo Svirkančių atodangos šlaito atsiveriantys Virvytės slėnio vaizdai, 
čia pat esantys būdingi slėnio elementai, kultūros paveldo objektai ir tautosaka 
dar daugiau sustiprina šios vietos įdomumą ir patrauklumą.  

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Viekšniai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Edmundas Levitas).

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

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto 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. Kamanų pelkės 
erdvinis vaizdas.  
Sudarė P. Aleksa

2 pav. Viekšnių apylinkių 
geomorfologinis žemėlapis.  
Aut. A. Jusienė
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(Geomorfologinis žemėlapis.  
Sutartiniai ženklai)
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3 pav. Viekšnių apylinkių 
geomorfologinio žemėlapio 
geologiniai pjūviai. 
Aut. A. Jusienė
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4 pav. Ventos 
paleoežeras, plytėjęs 
prieš 33 tūkst. metų 

5 pav. Viekšnių 
seniūnijos geologinio 
paveldo objektų 
išdėstymo schema. 
Sutartiniai ženklai: 
1 – seniūnijos riba; 
2 – geologinio paveldo 
objektai (geotopai)
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6 pav. Avižlio atragio ketera. 
J. Satkūno nuotr.

7 pav. Avižlio atodanga – 
Avižlio ir Ventos upių  
santakoje. J. Čyžienės nuotr.
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8 pav. Kaukolinės ąžuolas

9 pav. Rami Venta Kaukolinės atragio papėdėj...  
J. Satkūno nuotraukos
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10 pav. Vienos iš geologinių 
konferencijų dalyviai  
prie Svirkančių atodangos.  
I. Virbickienės nuotr.
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11–12 pav. Vaizdas nuo Svirkančių  
atodangos prieš 30 tūkst. metų ir dabar.  
R. Norvaišienės rekonstrukcija (viršuje), 
J. Čyžienės nuotr. (apačioje)
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13 pav. Purvių atodanga. 
I. Virbickienės nuotr. 
 


