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Kontinentin ės (žemyninės) kopos – tai kopos, susikūrusios vėsaus klimato senojo ledyninio reljefo srityse 
ir susijusios su vandens–ledyninės akumuliacijos (senovinėmis aliuvinėmis, fliuvioglacialinėmis ir 
limnoglacialinėmis) nuogulomis, paveiktomis eolinių procesų (Vaitonienė, 1975).

� Pasaulio kontinentinių kopų pažinime juosta tokių darinių vadinama “European sand belt”, kuri apima kopas nuo 
Anglijos iki Rusijos-Lenkijos sienos, paplitusios Vokietijoje, Niderlanduose (Koster, 2005; Kasse, 1997; Kozarski, 
1991). Manom Lietuvos apie 2 proc. teritorijos  užimančios kontinentinės kopos priskirtinos šiai juostai. 

• Darbo metodai buvo lauko kartografavimo darbai, kasiniai, mėginių rinkimas ir j ų sudėties analizė (granuliometrin ė 
sudėtis),  kartografin ės medžiagos analizė (M 1:10000, 1:25000, ortofotoplanai), fotofiksacija Lauko tyrimų medžiaga  
surinkta 1995-1996 m (Rūdninkų girioje) ir 2013 m (Viešvilės apylinkės) vasaros ekspedicijos metu, kai buvo atlikti  
kasiniai, imami mėginiai, tirti  karjerai, kuriuose atsidengia smėlių sluoksnių tekstūros . 

� Lietuvos eolinių masyvų išsidėstymo schema. 1-Brandenburgo stadija, 2-Frankfurto stadija, 3- Pomeranijos stadijos 
Rytų Lietuvos fazė, 4-Pomeranijos stadijos Pietų Lietuvos fazė, 5-Pomeranijos stadijos Vidurio Lietuvos fazė, 6-
Pomeranijos stadijos Šiaurės Lietuvos fazė. I-Dzūkija, II-Skersabaliai, III-Viešvil ė, IV-Kazl ų Rūda, V-Žalioji giria.



Rūdninkų-Žygmantiškių kopų teritorija ir jos prekvartero aspektai

Pagal A. Basalyko geomorfologinį rajonavimą kopos priklauso Dainavos lygumos rajonui, Merkio vidurupio lygumos 
porajoniui, Žygmantiškių kopinei pakilumai. 

Nuo Žygimantiškių kaimo (prie Šalčios) prasideda  Rūdninkų girios eolinis masyvas ir tęsiasi apie 10 km iki Jašiūnų. 
Tiriama teritorija yra ant pagrindini ų sluoksnių Šalčinink ų pakilumos, kurios gylis apie -260 m , (prie Vilniaus apie  -400 
m, prie Šalčinink ų apie -200 m).

Tyr ėjai   įrodė, kad eolinių masyvų išsidėstymą  nulemia  per  gravitacinio lauko anomalijas   kristalinio pamato vidinės 
struktūros ypatumai. Neotektoninio kilimo aplinka sudarė palankias sąlygas formuotis eolinėms nuoguloms, kai vienas iš 
faktori ų galėjo būti gruntinio vandens lygio kitimas pakilumų zonoje (Baltrūnas et al., 1997).



Pagal arčiausią gilumin į (nr. 70) gręžinį į rytus nuo Kernavo ežero šiauriau Visinčios (km. Skerdzimai 8,1 km i PV nuo 
Jašiūnų)  viršutinio įvairiagrūdžio smėlio storis iki 1.20m , giliau slūgso  moreninis priesmėlis-iki 3 m gylio, o po juo 
slūgso rudas priemolis iki 5,25 m gylio. Po juo seka virtinė senesnių ledynmečių priesmėlio ir priemolii sluoksni ų, kol 

104,05 m gyly aptinkama kreida.

� Parodytas Jašiūnus kertantis (arčiausiai Rūdninkų) išilginis litologinis profilis su trij ų  ledynmečių  sluoksniais iki -
60m NN.



� Rūdninkų-Žygantiškių kopynas susijęs su senovinio proslėnio (Švenčionėlių-Vilniaus-Varšuvos-
Berlyno):”istorija” (Basalykas, Dvareckas, Dicevičienė, 1984). Jis  nukrypsta Žeimena-Nerim-Voke-
Merkiu-Nemunu. Apie Vokę jo plotis svyruoja 2,5 km, vakariau Vilniaus iki 5 km, kur teka Merkys -
senovinio slėnio plotis keičiasi iki 10-18 km. 

� Pagal geologinio kartografavimo ir geomorfologų duomenis prie Merkio ir  Rūdninkų-Žygimantiškių 
eolinio masyvo išsiskiria viršutinis ir žemutinis terasiniai lygiai: 135-150 m NN ir 130-140 m NN. 

� Vyrauja skirtingos pažiūros į teritorijos morfogenezę:geologai (Blažauskas, 2007) mano čia esant 
grynai fliuvioglacialin ę sedimentaciją.

� Č. Kudaba (Kudaba, 1983) mini, kad Rūdninkų bei Gūdų girios yra lygumų dalyse, kurios yra 
limnoglacialinės ir susidarė, nutirpus grūdos II fazei ledynui ir tvenkiantis tirpsmo vandenims. 

� Geomorfologų tarpe paplitusi hipotezė apie  kaskadinio tipo proslėnio sandarą, kai jį sudaro keli 
didesni prieledyniniai baseinai, sudarę erozines bazes. Prieledyninius baseinus jungė pralaužtinės 
atkarpos, kurių terasinės aikštekės skyrėsi nuo prieledyninių baseinų terasinių aikštelių.

� Viešvilės - Kaskalnio kopos ir jų teritorijos prekvartero aspektai

� Pg. A. Basalyko geomorfologinį rajonavimą šios kopos priklauso į Nemuno žemupio lygumos rajono 
Smalininkų-Eičių senovinei aliuvinei lygumai.



Pagal Viešvilės gręžinį (nr.  5116) (24 km į V nuo Jurbarko) kreidos sluoksnis  pasiektas 82 m gyly,  paskutinio apledėjimo 
moreninis priemolis  – 11,5 m gyly. Pagrindiniai sluoksniai čia guli 20-50 m žemiau jūros lygio ir pasižymi smarkiai raižytu 
paviršiumi; pasitaiko nedideliu pakilumų, kuri ų paviršius pakyla iki - 20 m abs.a. Pakiluma yra ties Eičiais (-50m NN)  ir 
Kaskalnio masyvu, kur buvo natūralus barjeras nuoguloms pasiskirstant baseine (Juozapavičius ir kt., 2005).  Kopų  
teritorijoj pagal geologinio kartografavimo schemą (Aleksą, 2007)  kvartero nuogulų storiai – apie 70 m.



� Baseino išplitimą, atsitraukus Nemuno ledyno Baltijos stadijos ledams pietvakarinėje Lietuvos dalyje ir inuogulas 
tyr ė. Basalykas, Garunkštis, Mikaila.

� Tyr ėjai (Klimavi čienė, 1964-1965) teigia, kad smėlyno smėliai susiklostė, esant limnoglacialiniam baseinui 40 m lygyje.
� Šio baseino kranto linija ėjo per Sudargą, Jurbark ą, į šiaurę nuo Gaurės ir Tauragės. Į minėtą baseiną šiauriniame 

krante įtekėjo Jūra, rytiniame – Mituva, Vidauja, Antvard ė. 

� Didžiausią reikšmę tur ėjo prailg ėjęs Nemunas, kurio žiotys buvo ties Jurbarku. Nemunas bei kitos upės prinešė daug 
smėlio, kuris padengė visą baseino dugną, apklodamas anksčiau susiklosčiusius juostuotus molius.

� Prieledyninio buvusio baseino  nuogulų (daugiausia, limnoglacialiniai smėliai) storiai  kinta nuo kelių iki 14 m, o 
vidutinis – 4 m (Klimavi čienė, 1964-1965). 



Tiriam ų kopinių masyvų palyginamoji charakteristika morfologiniu-strukt ūriniu požiūriu

Tiriamos kopos Masyvo ilgis, 
plotis, m

Vyraujantys 
absoliutiniai ir 
santykiniai 
aukščiai, m

Kopyno 
morfografinės 
dalys

Vyraujančios kopų 
formos

Formų 
ilgis, 
plotis, m

Rūdninkų-
Žygmantiškių

10 ir 6-8 145,0

15-20

147,5

Pietvakarinė

Šiaurrytinė

Elementarios (smėlio 
liežuviai, kaubrai, 
tiesūs ir išlenkti 
kopagūbriai

Sudėtingos (šakoti ir 
vingiuoti kopagūbriai, 
keimeriški 
kopagūbriai)

1500

Viešvilės-
Kaskalnio

8 ir 5 32-52-58

20-30

51-56,7

33-35

Vakarinė

Vidurinė

Rytinė

Parabolinės kopos

Parabolinės kopos 
suatragiais

Vingiuoti neaukšti 
gūbriukai ir smėlingos 
lygumos

600-800

2000



� Rūdninkų –Žygimantiškių kopynui būdingas išsidėstymas iš šiaures rytų į pietvakarius, kas jį sieja su “prisirišimu” 
prie ledyno pakraščio. 

� Kopagubriai gan stipriai išlenkti, tad jų migracijai netrūko erdvės. Pagal mūsų dažnai minimus Lietuvos kopų 
tyrin ėtojus vingiuotiems kopagūbriams “būdingas įgaubtų ir išgaubtų sektorių kaitaliojimasis tiek proksimalin ėje, 
tiek distalinėje kopagūbrio srityje”, ir jie grei čiausiai susidarė dėl kliuvini ų. Atšakų išsidėstymas tiek priešvėjin ėje, 
tiek užuovėjin ėje kopagūbri ų srityje byloja apie jų komplikuotą kilmę, o užuovėjinio šlaito atšakos susidarė dėl 
buvusios kliūties – dažniausiai dėl pašlapusio paviršiaus.

� Pagal kopų parametrų  koreliacinius ryšius (Baltrūnas ir kt., 1997) manoma,kad Rūdninkų masyve eoliniai procesai 
veikė trumpiau nei  Varėnos, Marcinkonių, Latežerio  ir kt Pietų Lietuvos masyvuose. Pagal kopų keterų statmenis 
vyraujantiems vėjams bei kopų tįsą sprendžiama apie nevienodas  vėjų kryptis. Aut. mano, kad pūtė pagal ledyno 
pakraštį šiaurrytiniai v ėjai, o atsitraukus ledynui ir marioms vėjai sukosi rytų ir pietry čių link. V ėjų krypties 
pasikeitimas lėmė lėmė šakotas kopas. 

� Morfografinis suskirstymas (lent.) rodo, kad  šiaurrytinę kopyno  dalį galėjo sudaryti ŠR krypties vėjai. Vyraujanti 
sudėtingų kopagūbri ų tįsa yra is šiaurės vakarų į pietryčius, kuri statmena vyraujantiems vėjams. Pietvakarinėje 
dalyje esantys kaubrai yra užuomazginiai, kurie galėjo susidaryti vėliau, kai pasikeitė vėjų kryptis.

� Rytinės teritorijos dalies  santykinis aukštis 10 m viršija vakarinės prieškopinės pelkėtos teritorijos aukštį, kas rodo 
joje anksčiau nuslūgus vandenims. 

� Šiaurės rytinės Rūdninkų-Žygmantiškių kopyno dalies šakotosios kopos ir Viešvilės –
Kaskalnio  pietvakarinės dalies parabolinės kopos





Darbe (Ataskaita…, 1993) paminėta, kad morfometriniu ir morfografiniu poži ūriu Kaskalnio masyvas neturi sau lygių 
Lietuvoje.

� Antroje tiriamoje teritorijoje matyti, kad kop ų pagrindinės formos, tai parabolinės kopos-į rytus išlenkti gūbriai su 
išreikštais atragiais. 

� Tokių formų kaip parabolinės kopos buvimas rodo, kad čia vyravo pastovėsni vakarų krypties vėjai, tad rytiniai  
kopų šlaitai statesni nei  vakariniai, nes jie yra užuovėjiniai. 

� Kopų keteros išlinkusios lanku link pietryčių  pusės, tai galėjo būti aktyvesni šiaurvakariniai vėjai. 

� Parabolinių kopų dominavimas su išlenktais į vakarus atragiais rodo, kad daugiausia čia kopos susidarė jau atsiradus 
augalamas, pristabdantiems gūbri ų slinkimą į rytus. 

� Tarp Kaskalnio kopų masyvo vakarinės ir vidurin ės dalies yra lyguminių plotų ir pailgų dubių ruožas, kas gali rodyti  
pustymą vykus  etapais.

� Viešvilės upė (ilgis 21,4 km) savo amžiumi yra viena jauniausių upių ir jos slėnio formavimasis prasidėjo nusekus 
limnoglacialiniam baseinui ir pažemėjus erozijos bazei Nemuno žiotyse.

� Kazokų brąstoje kur kopos “peršoka upę”, pagal R. Kunsko pastebėjimus  galėjo tūnoti negyvo ledo luistas, kurį 
užpūstė smėlis, o vėliau įdubo ir čia prasiveržė upė.

� Darbe minima, kad tarp Gličio ir Viešvilės žiočių ir Kazokų brąstos ilgiausiai išsilaikė ežeras (Ataskaita…, 1993). 



Tirt ų kopų smėlių granuliometrin ės sudėties  palyginimas

Rūdninkų – Žygmantiškių smėlio mėginiuose vyrauja smulkaus smėlio (0,25-0,1mm) frakcija ir net viršija 60 proc. Šie 
smėliai vadinami smulkiagrūdžiais ir jie artimi Skersabalių eolinio masyvo ir jo išeiginio smėlio granuliometrinei sudėčiai 
(Satkūnas, Gaigalas, 1991).  Tiriamo masyvo skersinio profilio kopos viršūnės smėlio paskaičiuotas diametras yra 0,20 mm 

ir beveik nesiskiria nuo Eičių masyvo smėlių medianinio diametro. Tiriamų smėlių sūrūšiuotumo koeficientas-
1, 46. Surūšiuotumo rodiklis atspindi proceso intensyvumą ir pustymo  trukm ę-jo mažesnis dydis geresnį smėlio 

surūšiavimą, kai  dalelės susitelkia vienoje frakcijoje.

Rūdnink ų miško kop ų smėliai
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Pirmos Viešvilės kopų  iškasos mėginių granuliometrin ėje sudėty (mėginiai 10, 15, 20 cm nuo viršaus) vyrauja 
smulkiagrūdė frakcija 0,25-0,1mm, kurios kiekis siekia apie 70 proc. Stambiagrūdžio smėlio frakcija 0,5-0,1 mm sudaro 
apie 0, 13 proc. Arčiausiai paviršiaus mėginio Md yra 0,07, surūšiuotumas 1,22. Ir iš grafinės medžiagos matyti, kad 
pastarojo masyvo pasirinktos kopos  smėlis geriau sušrūšiuotas, smulkiagrūdžio smėlio dalelių daugiau. 
Pačių smulkiausių dalelių, kurias išpūsto  vėjas pirmiausia, nerasta. 

Palyginimui, kokie galimi dalelių pasiskirstymai 
kituose kopynuose, pateikiama Kazlų Rūdos morfologijos ir litologijos rodikliai. Prie  Agurkiški ų km vyrauja irgi 
parabolinės kopos 70-90m NN, santykinis a. gali siekti apie 20 m, yra elementaresnių formų. Paskaičiuotas smėlio dalelių 
surūšiuotumas yra 1,11-dar geresnis. 
Minim ų limnoglacialinę ir fliuvioglacialin ę  kopynų vietovių genezę patikslintų tekstūrų tyrimai, kurie sunkiai pasiekiami 
dėl teritorij ų neatidengtumo karjerais.

Viešvil ės Kaskalnio kop ų smėliai
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� Parodyta Viešvilės-Kaskalnio karjero kopinio smėlio susikertančių bangelių tekstūra, kuri ą galima vertinti kaip ruzgų pėdsaką.

� Išvados
� Lyginami kopynai po vandens-ledyninėmis, moreninėmis ir prekvartero nuogulomis plyti ant pakilumų, kuri ų gyliai 

iki -200 m prie Šalčinink ų ir -50 m prie Viešvilės.

� Kkopodaros procesai traktuojami kaip poledynmety ir holocene  besiformuojantys keliais etapais, palyginamų kopų 
morfogenezė skirtinga. Rūdninkų-Žygmantiškių kopyno susidarymą sąlygojo proslėnio raida, įskaitant jo 
pasitvenkimą Merkio vidurupy, esant grūdos II ledyno artumui. Tą rodo galima kopų tįsa, kada pūtė Šiaurryčių vėjai. 
Mažiau surūšiuotas smėlis nei Viešvilės-Kaskalnio  galėjo būti nulemtas plaukiojantis negyvo ledo lyčių. 

� Viešvilės-Kaskalnio kopynas kompaktiškesnis pagal išsidėstymą ir jo atsiradim ą nulėmė slūgstančio baseino nuogulos 
bei stiprūs vakariniai vėjai.Parabolinės kopų formos rodo jų formavimąsi, esant augalijai. Nedidelė tranzito teritorija 
nulėmė staigų atragių užsilenkimą. Santykinai didesni aukščiai galėjo būti dėl stipresnių vėjų ir vėliau nei Rūdninkų-
Žygmantiškių kopyno susidarymu,kurį  daugiau keitė vėjų kaita.
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