
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 3–4

36

Geologinio paveldo įprasminimas įvai-
riais renginiais išlieka patrauklus ir pras-
mingas, todėl dera visuomenei priminti šios 
tradicijos Lietuvoje ištakas. Pavienės inicia-
tyvos geologų bendruomenėje kilo jau prieš 
penkiasdešimt metų, kai buvo tvarkomi ats-
kiri geologiniai gamtos paminklai. 1996 m. 
rudenį Šiaurės Lietuvos karstiniame regione 
(Karajimiškio draustinyje) vykusios geolo-
gų talkos metu geresnei apžvalgai pradėtos 
„atverti“ smegduobės. 1998 ir 1999 m. pa-
vasarį vyko pasaulinei Žemės dienai skirtos 
turiningos ekskursijos po Šiaulių, Pasvalio 
ir Biržų apylinkes, o 2000-aisiais keliavome 

Šiemet spalio 6-ąją pirmą kartą paminėta tarptautinė GEOĮVAIROVĖS DIENA, kurią paskelbė 
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (angl. United Nations Educational, Scien-
tifi c and Cultural Organization, UNESCO) (prieiga internete: https://www.geodiversityday.org/). Šiai 
dienai skirtas rugsėjo 23–24 d. Biržų ir Pasvalio krašte vykęs renginys „Karstėjanti žemė“.

GEOPAVELDO DIENA KARSTĖJANČIOJE ŠIAURĖS LIETUVOJE

Vidas Mikulėnas, Alma Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Laura Gedminienė, Gamtos tyrimų centras

į Salantus, Platelius, Skuodą (Linčius, Miku-
lėnas, 2000). 

2010 m. gruodžio 9 d. Lietuvos geologų są-
junga (LGS) nutarė trečiąjį rugsėjo šeštadienį 
paskelbti Geologinio paveldo diena ir kasmet 
organizuoti išvykas prie geologinių paminklų 
juos sutvarkant (Satkūnas, 2011). Taigi, šiemet 
jau dvyliktą kartą leidomės į geologinio pavel-
do pažintinę kelionę „Karstėjanti žemė“, kuri 
rugsėjo 23–24 d. vyko Pasvalio ir Biržų krašte. 
Šis renginys įtrauktas į Tarptautinės geologi-
nio paveldo išsaugojimo asociacijos (angl. In-
ternational association for the conservation of 
geological heritage, ProGEO) renginių sąrašą 

Geologinio paveldo dienai skirtos išvykos dalyviai Smegduobių parke (Pasvalys). L. Gedminienės nuotr.
Participants of the Geological Heritage Day event at the “Sinkhole Park“ (Pasvalys)
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(prieiga internete: http://www.progeo.ngo/as-
sets/progeo_news_2022_1.pdf).

Susitikome pietiniame Pasvalio m. pa-
kraštyje tarp „Via Baltica“ magistralės ir Pa-
nevėžio gatvės, kur išlikę keliolika įvairaus 
dydžio ir amžiaus smegduobių. Čia praside-
da ir vienintelis pasaulyje aštuonių hektarų 
ploto Smegduobių parkas. Išvykos dalyvius 
pasitiko ilgametis Pasvalio r. savivaldybės 
meras Gintautas Gegužinskas ir nenuilstan-
ti Pasvalio krašto muziejaus muziejininkė 
Gita Rachmančiukienė, lydėjusi po unikalaus 
kraštovaizdžio smegduobių gausų parką, ku-

ris lankytojams atvertas 2009-aisiais. Vienoje 
didžiausių smegduobių, kurioje nėra vandens, 
įkurtas didžiulis amfiteatras. Pabuvojome ir 
prie giliausio (21 m) Lietuvoje urvo, įtraukto 
į rekordų knygą „Factum“. Jis atsivėręs kairia-
jame Lėvens krante, o apie 1960-uosius iš jo 
ištryško Žalsvasis šaltinis. Šio povandeninio 
urvo-versmės pirmasis apie 5 m skersmens 
šulinys 21 m gylyje užsibaigia akmenų ir 
uolienų nuolaužų užvarta, o toliau urvas iš-
sišakoja į „Saulėtąją“ ir „Aenigma“ sales. Mu-
ziejininkė papasakojo apie įdomią Pasvalio 
muziejaus geologiją pristatančios ekspozicijos 
instaliaciją, kuri lankytojams suteikia galimy-
bę „nusileisti“ į šio šaltinio dugną. 

Prie Tatulos atkurtame Raubonių vandens 
malūne-vilnų karšykloje-verpykloje renginio 
dalyvius pasitikęs bendruomenės siela Vai-
dotas Gikys papasakojo ne tik apie malūną ir 
gamtos paminklą – senolį Raubonių ąžuo-
lą, bet ir apie kitas šių apylinkių įdomybes. Į 
Tatulos ir Ūgės santakos kyšulyje stūksantį 
Ąžuol pamūšės piliakalnį mus vedė jau 26-erius 
metus Biržų regioniniam parkui vadovaujantis 
Kęstutis Baronas. Rytų–vakarų kryptimi pail-
gos 60×36 m dydžio piliakalnio aikštelės vaka-
rinę dalį nuplovė Tatula, o rytinę dalį juosia du 
pylimai: vidinis – 45 m ilgio ir 3,5 m aukščio ir 
išorinis – 50 m ilgio ir 1,3 m aukščio. Į rytus nuo 

Giliausias Lietuvoje urvas ir iš jo ištekantis Žalsvasis šalti-
nis. L. Gedminienės nuotr.
The deepest cave in Lithuania and the “Green spring“ flo-
wing from it

Apie Raubonių vandens malūno-vilnų karšyklos-verpyklos, esančios prie Tatulos upės, rekonstrukciją pasakoja V. Gikys 
(centre). J. Čyžienės nuotr.
V. Gikys tells about the reconstruction of the Rauboniai water mill–a woolen carding-spinning mill located by the Tatula River
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piliakalnio būta gyvenvietės, čia rasta lipdyti-
nės, grublėto paviršiaus keramikos, o antrojo 
tūkstantmečio pradžioje ant jo stovėjo žiemga-
lių pilis (prieiga internete: https://www.vle.lt/
straipsnis/azuolpamuses-piliakalnis).

Toliau mūsų kelias bėgo lyguma Saločių 
link, gėrėjomės išraiškingu Mūšos slėniu, kol 
priartėjome prie nekilnojamosios kultūros 
vertybės – per Mūšos upę tarpukariu nuties-
to inžinieriaus Viktoro Rėklaičio originalios 
konstrukcijos istorinio sijinio santvarinio 
tilto, kuris pradėtas statyti 1929 m. gegužę 
ir baigtas tų pačių metų lapkričio 1 d. Tiltui 

panaudotos dvi santvaros iš 1928 m. balan-
džio 1 d. sugriuvusio Kauno Panemunės tilto, 
o trečioji pagaminta. Oficialiai jis atidarytas 
1930 m. pavasarį, o 1933-iaisiais jam suteiktas 
Dariaus ir Girėno vardas (prieiga internete: 
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search). 
Šis statinys Saločių miestelį dalija į dvi dalis, 
kiekviena jų turi aibę karstinių problemų: de-
šinėje – smunkanti teritorija ties gimnazijos ir 
seniūnijos pastatais, o kairėje – vandenvietė 
su jau užpilta karstine įgriuva, apie kurią pa-
pasakojo Jurga Arustienė (Lietuvos geologijos 
tarnyba (LGT)). 

Ąžuolpamūšės piliakalnis Tatulos ir Ūgės santakos kyšulio aukštumoje. L. Gedminienės nuotr.
Ąžuolpamūšė mound, located on the high point of the confluence of Tatula and Ūgė Rivers

Dariaus ir Girėno tiltas per Mūšos upę. L. Gedminienės nuotr.
“Darius and Girėnas“ bridge over Mūša River
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Įdomybių netrūko ir pasukus Biržų link: 
apžiūrėjome atstatytus buvusio Mantagailiš-
kio dvaro sodybos fragmentus, Karajimiškio k. 
keliavome pažintiniu smegduobių geologiniu 
taku. Jis prasideda Geologų duobe (Marcin-
kevičius, 2005), toliau – Lapės ir Barsuko olos 
bei kitos smegduobės, kurias pristatė Biržų 
regioninio parko darbuotojas Šarūnas Kubi-
lius. Aplankėme ir geriausiai Šiaurės Lietuvoje 

ištirtą geologinį paminklą – Karvės olą. Malo-
niai nustebino sutvarkyta jos aplinka – duobės 
išvalytos, augalija apaugęs ir užslėptas reljefas 
atvertas ir išryškėjęs, pastatytos pavėsinės, suo-
leliai, kurių vienas yra vardinis – jis skirtas šio 
krašto tyrėjui, geologui dr. Vytautui Narbutui.

Antroji iškylos diena išaušo jau už karsti-
nio regiono ribų – 10 km į PV nuo Parovėjos 
prie Ageliškių tvenkinio įsikūrusioje kaimo 
turizmo sodyboje. Aplankėme unikalų ledyno 
suformuotą „skandinavišką“ kraštovaizdį –  
5 ha ploto Juodžionių riedulyną, kuriame į 
žemės paviršių iškilę masyvūs, pamažu sama-
nų ir kitos augalijos ardomi rieduliai. Apie jų 
kilmę pasakojo dr. Rimantė Guobytė (LGT) 
ir dr. Gražina Skridlaitė (Gamtos tyrimų cen-
tras). Toliau mūsų kelias bėgo pro Medeikių 
kaimą, kurio pradžioje stūkso akmeninio vėjo 
malūno liekanos, o kelių sankryžoje – įdomus 
paminklas: ant akmens (daugiau apie šį rie-
dulį – LGT Geotopų duomenų posistemyje: 
geotopas 698: Medeikių akmuo (riedulys)) 
užrioglintas vikšrinis traktorius. Toks, kokiais 
kažkada iš laukų buvo šalinami rieduliai. 

Nemunėlio Radviliškyje stabtelėjome prie iš 
vietinių lauko riedulių ir nuosėdinių uolienų pa-
statytos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios, o pa-
važiavę apie 2 km Totorkalnio link šalia pasienio 
stulpo pamatėme prieš aštuonerius metus pasta-
tytą Muoriškių atodangai skirtą stendą. Stačiais 

Prie smegduobės „Geologų duobė“. J. Čyžienės nuotr.
The sinkhole “Geologist’s Pit“ 

Juodžionių riedulyne. L. Gedminienės nuotr.
In the Juodžionys boulder field
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Nemunėlio upės Muoriškių atodanga (Biržų r. sav.). J. Čyžienės nuotr.
Muoriškiai outcrop of the Nemunėlis River (Biržai district)

laiptais nusileidus į Nemunėlio slėnį, atsivėrė ir 
pati devono uolienų antrinių pakitimų įmantru-
mais pasižyminti atodanga, apie kurią papasa-
kojo kolega Jaunutis Bitinas (LGT).

Kelias suko Kirkilų link. Čia visus pakerėjo 
nuo kanoją primenančio beveik 32 m aukščio 
apžvalgos bokšto atsiveriantys vaizdai – ežerų 
ežerėlių virtinėmis pasipuošęs kraštovaizdis. 
Aplankėme ir vis atsinaujinančią Barboros 
smegduobę, kuri vardą gavo nuo anksčiau čia 
gyvenusios kunigo motinos vardo. Dabartinei 
šio sklypo šeimininkei Onutei padovanojome 
informacinį stendą „Gyvenimas prie Įgriuvė-
lės“ su šios teritorijos geologinių tyrimų apra-
šu ir įgriuvos susidarymo istorija. 

Lankėmės ir Likėnuose prie garsiojo Smar-
donės šaltinio, į kurį dėl specifinio kvapo (išsi-
skiria sieros vandenilio dujos) ir karstelėjusio 
vandens skonio gyventojai atkreipė dėmesį labai 
seniai. Tai padiktavo atitinkamo vardo jam pa-
rinkimą ir naudojimą gydomiesiems tikslams, 
kurie užfiksuoti jau 1587 m. Pirmuosius jo su-
dėties tyrimus 1816 m. atliko T. Grotusas (Theo-
dor von Grot thuss), o J. Arustienės (LGT) dėka 

sužinojome, kad jis mažai mineralizuotas, kietas, 
kalcio sulfatinis ir dar daug kitų dalykų. Na, o 
prie netoliese trykštančios Salomėjos karstinės 
versmės, kurios informacinį stendą LGT atnauji-
no pavasarį, atsisveikinome iki kitos Geo loginio 
paveldo dienos – „Iš glaciodepresijos dug no – į 
rėminančias aukštumas“, kuri vyks 2023 m. ru-
denį. Keliausime į Utenos kraštą – Stabulankių 
geologinį ir Pakalnių geomorfologinį drausti-
nius, prie Vosgėlių, Biliakiemio akmenų milžinų 
ir Šeimyniškių konglomerato uolų bei Alaušo 
platybių, o užkopę į Norkūnų piliakalnį ir Ažu-
girių plokščiakalves gaivinsimės stebuklingu 
Krokulės ir Laumės ašarų šaltinių vandeniu. 

Šių metų renginį organizavo LGT ir LGS, 
lėšomis jį parėmė įmonės: „Geofirma“, „Geo-
nafta“, „Geotestus“, „Rapasta“, taip pat Vaidotas 
Piličiauskas ir Lietuvos mokslo taryba. Nuo-
širdžiai visiems dėkojame, taip pat ir išvykos 
gidams: V. Mikulėnui, J. Bitinui, J. Arustienei,  
R. Guobytei, G. Skridlaitei, G. Rachmančiukie-
nei, V. Gikiui, K. Baronui ir Š. Kubiliui. Plačiau 
apie renginį internete: https://lgt.lt/index.php/
naujienos/876-XII-oji-geopaveldo-diena. 
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