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SANTRAUKA
Straipsnyje nagrinėjami fliuvialiniai procesai, darantys tiesioginę įtaką paviršiaus
formavimosi procesui. Fliuvialinėms formoms susidaryti būtinos dvi sąlygos: pakankamas tekančio vandens kiekis ir didelis paviršiaus nuolydis. Tyrimas atliktas Vakarų
Kuršo aukštumoje ir Vakarų Žemaičių plynaukštėje, Skuodo rajone – Ylakių, Aleksandrijos, Šačių ir Skuodo seniūnijose, kur buvo tirtos Apšės, Kalties, Sarties, Spigino, Gypelkio, Luobos, Šatos ir Pragulbos upės. Šiose teritorijose tirta ledynų paliktas reljefas ir
dabartinių procesų įtaka susidarant dabartiniam reljefui.
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Lietuva – drėgmės pertekliaus kraštas. Tai lemia, kad mūsų šalyje teka daugybė didesnių ar mažesnių upių, kurios veikia antrinį reljefo performavimą.
Upių veikla įvairiose reljefo vietose yra skirtinga, dėl to svarbu atsižvelgti į upių
nuogulų sklaidą, upių morfometriją ir kitus parametrus, padedančius nustatyti
reljefo pokyčius.
Vakarų Kuršo aukštumos pietinės dalies reljefas yra kalvotas ir banguotas,
vakarų kryptimi pereinantis į lygumas. Vakarų Žemaičių plynaukštė yra banguota lyguma. Abi šios reljefo formos yra Skuodo rajone, kur per jas teka Kalties,
Apšės, Sarties, Spigino, Gypelkio, Luobos, Šatos ir Pragulbos upės. Rajono reljefo įvairovė paskatino detaliau jį ištirti ir pabandyti atsakyti į klausimus: kodėl
čia toks reljefas, kokia jo kilmė, kokie procesai jį suformavo?
Tyrimo tikslas – išanalizuoti fliuvialinių ir erozinių procesų įtaką Vakarų
Kuršo aukštumos ir Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo kaitai ir paleogeografijai. Tyrimas atliktas Vakarų Kuršo aukštumos pietinės dalies (Skuodo rajonas)
Apšės, Kalties ir Sarties upių baseinuose ir Vakarų Žemaičių plynaukštės Luobos, Šatos ir Pragulbos upių baseinuose.
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Tyrimą sudarė du etapai:
1. Lauko tyrimai.
2. Kameriniai darbai.
Lauko tyrimai atlikti Skuodo rajono Aleksandrijos, Ylakių ir Skuodo seniūnijose. Topografiniuose žemėlapiuose nustačius preliminarias kasinių vietas,
buvo paimti mėginiai iš Apšės, Kalties, Spigino, Gypelkio ir Sarties upių dugno,
siekiant atlikti salpų ir terasų granuliometrinę nuogulų analizę.
Lauko tyrimų metu nustačius slėnio terasas, buvo paimti mėginiai iš įvairių
nuogulų horizontų. Kasinių gylis lauko tyrimų metu svyravo nuo 0,5 iki 1,5 m.
Kasiniuose išskirti 2–3 įvairiagrūdžių nuogulų sluoksniai, iš kurių buvo paimti
mėginiai granuliometrinei ir morfologinei analizei atlikti. Vieno mėginio apimtis siekė iki 0,5 kg.
Vakarų Kuršo aukštumoje buvo paimti mėginiai iš 13 vietų. Kalties upės
slėnyje sudaryti 3 skersiniai slėnio profiliai, Apšės upės aukštupio slėnyje – 2, o
Sarties, Spigino ir Gypelkio upių slėniuose – po 1. Apšės upės vidurupio ir žemupio slėniuose paimti 5 mėginiai. Dviejuose vietose paimti mėginiai iš abiejų
krantų, o trijuose vietose – tik iš kairiojo kranto terasų. Žemaičių plynaukštėje
mėginiams paimti buvo pasirinktos 6 vietos. Luobos upės slėnyje sudaryti 2,
Pragulbos upės slėnyje – 1, o Šatos upės slėnyje – 3 skersiniai upės slėnio profiliai.
Atlikus lauko tyrimą mėginiai buvo išdžiovinti, pasverti ir persijoti. Sijojimo metu išsiskyrė keturios frakcijos: > 2 mm – įvairaus dydžio žvyras, 2–1 mm –
rupusis smėlis, 1–0,5 mm – stambiagrūdis smėlis ir < 0,5 mm – smulkusis smėlis. Išsijojus kiekviena frakcija pasverta atskirai.
Kameralinių darbų metų buvo nubraižyti skersiniai ir išilginiai vagų ir slėnio profiliai. Tyrimo metu ištirta medžiaga leido įvertinti fliuvialinių procesų
intensyvumą Vakarų Kuršo aukštumoje ir Vakarų Žemaičių plynaukštėje.
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Vakarų Kuršo aukštumoje atsekamas Žemaičių aukštumos vakarinių pakraštinių moreninių darinių ruožo tęsinys. Ties rajono pietine riba jis suka į
šiaurės rytus ir nusitęsia šalia Ylakių, 110–120 m absoliutiniame aukštyje. Vakarų Kuršo aukštumos vakariniame šlaite atsekamas ir Endriejavo–Kulių–Šateikių kalvotas ruožo tęsinys. Šį ruožą sudaro moreninės bangos ir kalvos, aptin-

kamos ties Aleksandrija, 50–60 m absoliutiniame aukštyje. Pažemėjimo ruože,
tarp Vakarų Kuršo aukštumos ir Vidurio Žemaičių, matoma nedidelio liežuvio
žymė, tačiau nėra nustatyta, ar slinko iš rytų ar vakarų.
Susiformavę moreniniai kalvagūbriai Vakarų Kuršo aukštumos pietuose
buvo aukštesni ir labiau raižyti nei dabar. Juos apardė, aplygino ir pažemino
ledynų tirpsmo vandenys, kurių veikimo žymės yra aiškiai pastebimos. Tarp
Ylakių ir Skuodo matomas pereinamasis ruožas iš kalvoto reljefo į lyguminį.
Ypač didelę reikšmę Vakarų Kuršo aukštumai turėjo Ventos ledyninės plaštakos ar dar ankstyvesni tirpsmo vandenys, kurie pripildė tarpugūbrį tarp Petraičių ir Ylakių kalvagūbrių, jie (vandenys) prasiveržė į vakarus, išplaudami
plačius klonius, dabar statmenus moreniniams ruožams. Tai limnoglacialinės
kilmės nuogulos buvusiuose kloniuose.
Ledynui tirpstant ir traukiantis į vakarus, prieledyninio baseino lygis slūgo keliais etapais, susilaikydamas 80, 60 ir ilgiausiai 35 m virš jūros lygio. Tai
lėmė šlaitų pakopiškumą. Taip pat reljefe išryškėjo limnoglacialinių priesmėlių
ir smėlių išlyginti paviršiai, virš kurių iškilo atskiros, taip pat aplygintos priemolio bangos ir kalvos.
Vakarų link tekantys upeliai pasinaudojo kitados išplautais paralelinės
krypties kloniais, kurie buvo ilgai apsemti prieledyninio baseino, suseklėjo ir
sulėkštėjo, bet neišnyko. Jais dabar teka Luoba, Guntinas, Apšė (Vereta) ir, žinoma, Kaltis, Spiginas ir Sartis. O ištekėjus Skuodo ir Darbėnų prieledyniniam
ežerui, šios upės tapo Bartuvos intakais.
Dabartinis reljefas pradėjo formuotis prieš 10 000 metų, pasibaigus apledėjimui. Tolimesnei jo raidai įtakos turėjo tekantis vanduo ir augmenija. Č. Kudaba, tyręs Vakarų Kuršo aukštumą, teigia, kad paskutinio apledėjimo skirtingų
fazių metu susidarė kalvotas, daubotas, ežeringas reljefas bei banguoti, glacioakvalinių ir akvaglacialinių procesų išlyginti paviršiai. Galima teigti, kad reljefas suformuotas pakraštinės akumuliacijos ir su fliuvioglacialiniais užpildais,
kad aukščiausios vietos suformuotos vėlyvojo pleistoceno Pietų Lietuvos fazės
metu. Tačiau daugumą tokių darinių buvo performuota limnoglacialinių ir fliuvioglacialinių procesų metu (Kudaba, 1983).
Vakarų Kuršo aukštumoje gana intensyviai veikė akumuliaciniai fliuvioglacialiniai procesai. Dėl jo poveikio aukštumos pakraščiuose suklotos įvairios
nuogulos. Vietomis buvo susidarę seklūs limnoglacialiniai ežerai, kurie vyravo
pietinėje aukštumos dalyje ir juose vyko abraziniai procesai, o šiaurinėje aukštumos dalyje – akumuliaciniai. Gilesni limnoglacialiniai ežerai buvo į šiaurę
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nuo Skuodo, t. y. Latvijos teritorijoje. Vietomis vyko dugninė akumuliacija (Kudaba, 1983 )
Vakarų Žemaičių plynaukštėje gana intensyviai veikė akumuliaciniai fliuvioglacialiniai procesai. Čia mozaikiškai susidarė seklūs limnoglacialiniai ežerai, kuriuose vyko abraziniai procesai (Kudaba, 1983).
Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, dėl to čia susidaro tankus pastovus
upių ir upelių tinklas. Įvairiuose Lietuvos dalyse upėmis per metus nuteka nuo
150 iki 400 mm kritulių. Toks kritulių kiekis leidžia susidaryti gana tankiam
upių tinklui, kurio vidutinis tankis – apie 0,99 km vagų ilgio viename kvadratiniame kilometre. Šis vidurkis būdingas visai Lietuvai (Kilkus, 1998). Atskirose
jos dalyse upių tinklo tankumas gerokai skiriasi nuo nurodyto vidutinio dydžio.
Tai lemia atskiri upių baseinai, skirtingos reljefo ir drėkinimo sąlygos.
Vakarų Kuršo aukštumos daliai, kuri yra Lietuvoje, būdingas kalvotas ir
lyguminis reljefas, Vakarų Žemaičių plynaukštei – banguotas reljefas. Upės priklauso Baltijos pajūrio upių baseinui, kuris užima 2523 km2, tiksliau, Bartuvos
upės baseinui (2020 km2). Upių tinklo tankumas – 0,88 km/km2, o vandeningumas – mažiau nei 10 m3/s (Kilkus, 1998).
Šiame regione teka įvairaus ilgio upeliai, kurie po ledynmečio performavo Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefą. Labiausiai
paviršių pakeitė didesnieji upeliai: Apšės (Veretos aukštupys), Kalties, Sarties,
Spigino, Gypelkio ir Luobos, Pragulbos ir Šatos upės. Vakarų Kuršo aukštumoje
pagrindinė upė yra Apšė, kuri prasideda susiliejus Veretai ir Kalčiai. Vereta yra
Apšės aukštupys. Gypelkis ir Spiginas yra Veretos kairieji intakai, o Kaltis ir Sartis – dešinieji Apšės intakai. Vakarų Žemaičių plynaukštėje pagrindinė upė yra
Luoba, o Pragulba ir Šata yra kairieji intakai.
Kaltis, Gypelkis ir Apšės aukštupys teka tarp labai žemų ir vidutinio aukščio kalvų. Sartis, Apšės vidurupis ir Spigino aukštupys teka stambiomis ir vidutinio aukščio kalvomis, o Apšės žemupys – banguota lyguma. Taigi galima
teigti, kad Vakarų Kuršo aukštumoje vyrauja stambios vidutinio aukščio kalvos
(Česnulevičius, 1999).
Luobos ir Šatos upės, skirtingai nei Vakarų Kuršo aukštumoje esančios
upės, teka išskirtine reljefo forma, t. y. stambiai žemomis kalvomis su banguota
lyguma, kuri būdinga likusiai Vakarų Žemaičių plynaukštei. Luobos upės vaga
nuo pat ištakų iki žiočių teka stambiai žemomis ir vidutinio aukščio kalvomis,
išskyrus vidurupį, kur vyrauja vidutinio stambumo ir vidutinio aukščio kalvos.
Šatos upės vaga nuo ištakų iki žemupio teka stambiomis vidutinio aukščio kal-
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vomis, o žemupyje – vidutinio stambumo ir vidutinio aukščio kalvomis. O Pragulba teka stambiai žemomis kalvomis (Česnulevičius, 1999).
Vakarų Kuršo aukštumoje ir Vakarų žemaičių plynaukštėje tirtos upės yra
pasienio upės, kurios paprastai yra mažiau paveiktos antropogeninės veiklos, tačiau šiuo atveju žmogaus veikla pastebima. Svarbu paminėti tai, kad upės atkarpos ne visur išlikusios natūralios. Daugumos Lietuvos upių hidrografinis tinklas
buvo pakeistas dėl intensyvaus žemės sausinimo. Lietuvos klimatas ir paviršius
kito pamažu, todėl upių tinklas formavosi lėtai, jį daugiausia veikė eroziniai procesai. Kraštas buvo miškingas, gana pelkėtas, ežeringas, žemės ūkis iš dalies dėl
drėgmės pertekliaus nebuvo intensyvus. Jau nuo seno vandens perteklių iš žemdirbystės laukų nukreipdavo grioviais ir didesniais kanalais. Turima žinių, kad
laukus Lietuvoje nusausindavo jau baudžiavos laikais. Daugiausia (0,7 mln. ha)
žemių nusausinta 1971–1975 m. (Gailiušis ir kt., 2001). Taigi ne išimtis ir Vakarų Kuršo aukštumos bei Vakarų Žemaičių plynaukštės upės, tad nagrinėjant
svarbu atsižvelgti į upių pakeitimo lygį, nes antropogeninė veikla taip pat gali
keisti žemės paviršių arba paskatinti kitus procesus, kurie turi įtakos reljefo pokyčiams.

Vienas svarbiausių upės morfometrinių rodiklių, reikšmingų tiriant upes
ir jų įtaką reljefui, yra jos ilgis. Upių ilgiai topografiniuose žemėlapiuose matuojami nuo versmių iki žiočių. Kartu įvertinamas upės išilginio profilio tipas ir
skirtumas tarp ištakų bei žiočių.
Apšės upės vagos išilginis profilis yra suformuotas besigraužiančio tekančio
vandens. Tai kreivė, rodanti vertikalią vagos padėtį nuo aukštupio iki žemupio.
Be to, formuojantis upės išilginiam profiliui įtakos turi ištakų ir žiočių aukštis,
baseino nuogulos ir, be abejo, tekančio vandens kiekis.
Apšės išilginis profilis, kaip ir Kalties, nėra vienalytis (1 pav.). Iki Veretos
vidurupio pastebima, kad upės profilis yra įgaubtas, o štai ties 86 izohipse tampa
išgaubtas. Aukštupio išilginis profilis primena lėkštus aplygintus laiptus. Likusi
Apšės išilginio profilio dalis yra labiau įgaubta, tačiau įgaubimas yra neryškus,
todėl galima teigti, kad aukštupyje vyksta denudacija, vidurupyje – silpna denudacija ir akumuliacija, o žemupyje – akumuliacija.
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Apšės upės vagos išilginis profilis yra suformuotas besigraužiančio tekančio vandens. Tai
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1 pav. Apšės išilginis profilis (punktyras rodo Apšės aukštupį, kuris vadinamas Vereta)
1 pav. Apšės išilginis profilis (punktyras rodo Apšės aukštupį, kuris vadinamas
Vereta)

Apšės išilginis profilis, kaip ir Kalties, nėra vienalytis (1 pav.). Iki Veretos vidurupio
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Apšės išilginio
kritimas yra panašus. Toks nuolydis būdingas tik Apšės upės aukštupiui. Visa
Apšės upė nusileidžia 99,7 m, o jos vidutinis nuolydis yra 2,4 ‰.

įgaubta, tačiau įgaubimas yra neryškus, todėl galima teigti, kad aukštupyje vyksta denudacija,
vidurupyje – silpna denudacija ir akumuliacija, o žemupyje – akumuliacija.

Veretos upės (atkarpa pažymėta 1 pav.) vidutinis nuolydis – 5,68 ‰. Jis daug didesnis negu
Kalties (3,2 ‰), nes upė teka trumpesnį atstumą, tačiau vagos kritimas yra panašus. Toks nuolydis
būdingas tik Apšės upės aukštupiui. Visa Apšės upė nusileidžia 99,7 m, o jos vidutinis nuolydis yra
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2,4 ‰.

2 pav. Luobos išilginis profilis

2 pav. Luobos išilginis profilis

Luobos išilginis profilis iš pirmo žvilgsnio yra tiesus, tačiau pažvelgus atidžiau matyti, kad

upė 12
keliose vietose vykdo gilinamąją erozija, o kitur akumuliuoja nešmenis. Nuo Luobos ištakų iki
95 izohipės vyksta silpna denudacija, nes profilio linija yra truputi išgaubta, o žemiau 95 izohipsės
profilis įgaubtas, o vėliau išgaubtas. Toks aukštupio nevienodumas rodo, kad upė ardo uolienas
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Luobos išilginis profilis iš pirmo žvilgsnio yra tiesus, tačiau pažvelgus atidžiau matyti, kad upė keliose vietose vykdo gilinamąją erozija, o kitur akumuliuoja nešmenis. Nuo Luobos ištakų iki 95 izohipės vyksta silpna denudacija, nes
profilio linija yra truputį išgaubta, o žemiau 95 izohipsės profilis yra įgaubtas,
vėliau išgaubtas. Toks aukštupio nevienodumas rodo, kad upė ardo uolienas ištakose ir akumuliuoja nešmenis aukštupio pabaigoje (2 pav.).
Luobos vidurupis yra tolygesnis negu aukštupys. Čia upės profilis yra išgaubtas, tačiau skiriasi išgaubtumo laipsnis. Nuo 80 iki 50 izohipsės profilis yra
labiau išgaubtas negu žemiau 50 izohipsės. Tai rodo, kad stipresnė denudacija
vyksta aukščiau 50 izohipsės, o žemiau 50 izohipsės vyksta silpna denudacija ir
silpna akumuliacija.
Luobos žemupyje pastebimas pereinamasis profilis: įgaubtas–išgaubtas–
įgaubtas. Tai rodo, kad upės nešmenys laipsniškai pernešami į Bartuvos baseiną
(2 pav.).

Vakarų Kuršo moreninė aukštuma ir Vakarų Žemaičių moreninė plynaukštė padengtos paskutinio ledynmečio nuogulomis, o moreninės kalvos – limnoglacialinio ežero nuogulomis. Šie procesai suformavo viršutinę nuogulų storymę. Siekiant įvertinti nuogulų struktūros pokyčius buvo tirti upės vagos, salpos
ir terasos pavyzdžiai, o siekiant įvertinti tekančios upės vandens įtaką reljefo ir
nuogulų sklaidai – nuogolų frakcijų pasiskirstymas.
Vakarų Kuršo moreninėje aukštumoje vyraujančios nuogulos yra smėlingas
lengvas priemolis, kuris aptinkamas atviruose laukuose. Toliau eina priesmėlis,
kuris aptinkamas Gėsalų šiaurinėje dalyje ir aplink Kervių kaimą. Pastebėta,
kad priesmėlis juosia Kalties upę. Į rytus nuo Gėsalų geomorfologinio draustinio (Viršilų miškas) dažnai randama rišliojo smėlio, o Viršilų miške – puvenų.
Puvenų taip pat dažnai randama upių salpose, o durpių – upių aukštupiuose. Tai
pavieniai po melioracijos išlikę plotai.
Antrasis (II) Apšės skersinis profilis yra Gėsalų kaimo teritorijoje, į šiaurę
nuo Gėsalų buvusios mokyklos. Profilio vieta apaugusi miškais. Skerspjūvyje
matyti, kad kairysis krantas denuduojamas, o dešiniajame akumuliuojami atnešti nešmenys. Upė gilina savo vagą, tačiau šis procesas silpnesnis negu aukštupyje (3 pav.).
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Antrasis (II) Apšės skersinis profilis yra Gėsalų kaimo teritorijoje, į šiaurę nuo Gėsalų

vusios mokyklos. Profilio vieta apaugusi miškais. Skerspjūvyje matyti, kad kairysis krantas
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uduojamas, o dešiniajame akumuliuojami atnešti nešmenys. Upė gilina savo vagą, tačiau šis

cesas silpnesnis negu aukštupyje (3 pav.).

3 pav. Apšės II skersinis profilis
3 pav. Apšės II skersinis profilis

Vagos granuliometrinė
sudėtispanaši
labiausiai
panašiapatinius
į terasų apatinius
sluoksVagos granuliometrinė
sudėtis labiausiai
į terasų
sluoksnius,
todėl galima
nius, todėl galima teigti, kad kažkada upės vaga šioje teritorijoje buvo labai pla-

gti, kad kažkada
upės vagasluoksnyje
šioje teritorijoje
buvo labaižvirgždas
plati. Vientisame
ti. Vientisame
vyrauja įvairiagrūdis
(dešiniajamesluoksnyje
krante – vyrauja

68 proc.,(dešiniajame
kairiajame krante
– 59 proc.).
Vagoje krante
aptinkama
rupiojo–ir 59 proc.).
iriagrūdis žvirgždas
kranteir vagoje
– 68 proc.,
kairiajame
ir vagoje

įvairiagrūdžio smėlio. Upė yra patvenkta, todėl tėkmė sulėtėjusi, tad dauguma
nešmenų akumuliuojasi vagoje, taip pat ir salpoje, tačiau joje daugiausia yra nuguma nešmenų
akumuliuojasi
vagoje,Terasų
taip viršutiniame
pat ir salpoje,
tačiau vyrauja
joje daugiausia
yra nusėdusio
sėdusio
smulkiojo smėlio.
sluoksnyje
smulkiagrūdis
– tai patvirtina,
kad irvyrauja
ši teritorija
kažkada buvoirsalpa
(4 pav.).
ulkiojo smėlio.ir rupusis
Terasų smėlis
viršutiniame
sluoksnyje
smulkiagrūdis
rupusis
smėlis – tai

goje aptinkama rupaus ir įvairiagrūdžio smėlio. Upė yra patvenkta, todėl tėkmė sulėtėjusi, tad

virtina, kad ir ši teritorija kažkada buvo salpa (4 pav.).

< 0,5 mm

0,5–1,0 mm

1,0–2,0 mm
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4 pav. Apšės II profilio frakcijų pasiskirstymas

Vakarų Žemaičių plynaukštėje, daugiausia vakarinėje ir centrinėje dalyse,

Vakarų Žemaičių
plynaukštėje,
daugiausia
vakarinėje
ir centrinėje
dalyse, dažniausiai
dažniausiai
randama
priesmėlio,
šiaurinėje
ir rytinėje
dalyse – smėlingo
lengvo

randama
priesmėlio,
šiaurinėje
ir rytinėje
dalyse – smėlingo
priemolio
nuogulų.
Pietinėje
priemolio
nuogulų.
Pietinėje
plynaukštės
dalyje, lengvo
ties Vabalių
kaimu
ir į pietva-

plynaukštės
dalyje,
Vabalių
kaimu ir reljefo
į pietvakarius
nuo Erlos
gyvenvietės,
reljefo pažemėjimo
karius
nuo ties
Erlos
gyvenvietės,
pažemėjimo
vietose
susidariusios
durpin-

nuogulos.durpingos
Į rytus nuo
Šiulperio
gyvenvietės
aptinkama
rišliojo
smėlio,
o
vietosegos
susidariusios
nuogulos.
Į rytus
nuo Šiulperio
gyvenvietės
aptinkama
rišliojo
smėlio.
smėlio,aplink
o aplinkupių
upiųvagas
vagas –– biriojo
biriojo smėlio.

Luobos
du skersiniai
profiliai.
Luobos IIyra
skerspjūvis
yranuo
į
Luobos
upėje upėje
atlikti atlikti
du skersiniai
profiliai. Luobos
II skerspjūvis
į pietvakarius

pietvakarius nuo Daujotų kaimo. Teritorija iš dalies apaugusi miškais. Dešinysis krantas yra status, o kairysis – lėkštas, tai aiškiai matyti iš antrojo (II)
lėkštas, tai aiškiai matyti iš antrojo (II) Luobos skersinio profilio (5 pav.). Čia buvo imti mėginiai iš
Luobos skersinio profilio (5 pav.). Čia buvo imti mėginiai iš pirmosios terasos
pirmosios terasos kairiojo kranto ir iš dugno.
kairiojo kranto ir iš dugno.

Daujotų kaimo. Teritorija iš dalies apaugusi miškais. Dešinysis krantas yra status, o kairysis –

5 pav. Luobos II skersinis profilis
5 pav. Luobos II skersinis profilis

Atlikus
tyrimątyrimą
kairiojokairiojo
kranto terasoje
du horizontai,
kurie skiriasikurie
dalelių
dydžių
Atlikus
kranto išryškėjo
terasoje išryškėjo
du horizontai,
skiria-

lis (85 proc.), o likusią dalį užima stambiagrūdis smėlis (24 proc.). Apatiniame
horizonte vyrauja įvairaus dydžio žvirgždas (69 proc.). Vienodomis dalimis yra
smulkiojo ir stambiagrūdžio smėlio (13 proc.). Taip pat aptinkama rupiojo smėlio (5 proc.). Toks sluoksnių frakcijų skirtumas rodo, kad upė iš pradžių tekėjo
per ledyno paliktas morenas, ant kurių susiklostė smulkesnės frakcijos.
Dugno frakcijų pasiskirstymas yra panašus į pirmosios terasos apatinio
sluoksnio pasiskirstymą. Dugne vyrauja įvairaus dydžio žvirgždas (69 proc.).
Taip pat aptinkama rupiojo (13 proc.) ir smulkiojo smėlio (10 proc.). Mažiausiai
randama stambiagrūdžio smėlio (8 proc.) (6 pav.).
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pasiskirstymu.
Viršutiniame
horizonte vyrauja
smulkusis horizonte
smėlis (85 vyrauja
proc.), o smulkusis
likusią dalįsmėužima
si dalelių
dydžių pasiskirstymu.
Viršutiniame
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2.k.k.I

2.k.k.II

2.d.

6 pav. Luobos II profilio frakcijų pasiskirstymas
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Į Lietuvos teritoriją patenka tik pietinė Vakarų Kuršo aukštumos dalis.
Jos paviršiuje galima aptikti smulkiai kalvotų moreninio reljefo fragmentų,
supelkėjusių limnoglacialinių ir moreninių duburių.
Vakarų Kuršo aukštumoje vyrauja glacialinis, ledo periferijos reljefas ir ledyno pakraščio ruožo reljefas. Tarp šių reljefo formų įsiskverbusios fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės (Vižančių kaimo apylinkės) reljefo formos. Į šiaurę
nuo Gėsalų kaimo pastebimas fliuvioglacialinis keimo reljefas, o Gėsalų kaime –
fliuvioglacialinis ozo reljefas.
Į vakarus nuo Gėsalų kaimo, Apšės upės kairiajame krante, pastebimas
solifliukciniso gravitacinio šlaito ruožas, o toliau, upės tėkmės link, pereinama į
limnoglacialininį prieledyninį reljefą, kuris pereina į glacialininį ledo periferijos
reljefą.
Moreninių aukštumų pažemėjimuose teka nedidelės Vakarų Kuršo aukštumos upės: Kaltis, Sartis, Spiginas, Gypelkis. Šios upės suteka į Apšę, kuri teka
aukštuma, o žemupyje nusileidžia į Vakarų Žemaičių lygumą, kol įteka į Bartuvos upę.

Moreninių aukštumų pažemėjimuose teka nedidelės Vakarų Kuršo aukštumos upės: Kaltis,

rtis, Spiginas, Gypelkis. Šios upės suteka į Apšę, kuri teka aukštuma, o žemupyje nusileidžia į
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karų Žemaičių lygumą, kol įteka į Bartuvos upę.

Vakarų Kuršo aukštumos reljefo pagrindą suformavo ledyno plaštakos. Šį reljefą vėliau

Vakarų Kuršo
aukštumos
pagrindąprocesai,
suformavo
ledyno
plaštakos.
Šį Reljefo
formavo ledyno tirpsmo
vandenys
ir kiti reljefo
egzogeniniai
ypač
bėgantis
vanduo.
reljefą vėliau performavo ledyno tirpsmo vandenys ir kiti egzogeniniai procesai,

onstrukcijoje ypač
pateikiam
nuo ledyno atsitraukimo
iki dabartinio
bėgantisreljefo
vanduo.pokyčiai
Reljefo rekonstrukcijoje
pateikiami reljefo
pokyčiai nuoreljefo. Šis

iki dabartinio
reljefo.
skersinis profilis atliktas į vakarus
ersinis profilis ledyno
atliktasatsitraukimo
į vakarus nuo
Gėsalų kaimo
(7 Šis
pav.).

nuo Gėsalų kaimo (7 pav.).
Vakarų Kuršo aukštumos paviršius susidarė ledyno plaštakų sąlytyje, susikraštiniams moreniniams
dariniams,
kuriuos vėliau
aplygino
prieledyninių
baseinų
kaupus pakraštiniams
moreniniams
dariniams,
kuriuos
vėliau aplygino
priele- vandenys.
dyninių
baseinų
susikūrė
prieš lėmė
10 000–13
bartinis reljefas
susikūrė
priešvandenys.
10 000–13Dabartinis
000 metų.reljefas
Tolimesnę
jo raidą
upės,000
kurios tekėjo
metų. Tolimesnę jo raidą lėmė upės, kurios tekėjo senais pažemėjimais ir išplovė
nais pažemėjimais
ir išplovė limnoglacialinias nuogulas iš klonių ir nunešė jas į žemumas,
limnoglacialinias nuogulas iš klonių bei nunešė jas į žemumas, papildomai supildomai suskaidydamos
skaidydamosaukštumos
aukštumosreljefą.
reljefą.

Vakarų Kuršo aukštumos paviršius susidarė ledyno plaštakų sąlytyje, susikaupus

7 pav. Vakarų Kuršo aukštumos reljefo rekonstrukcija
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Vakarų Žemaičių plynaukštei būdingas stambiai banguotas reljefas, kurį kaip Vakarų Kuršo
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ocesai. Vakarų Žemaičių aukštumoje daugiausia paplitęs glacialinis, ledo periferijos reljefas.
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VAKARŲ ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMOS PALEOGRAFINIAI BRUOŽAI
Vakarų Žemaičių plynaukštei būdingas stambiai banguotas reljefas, kurį
kaip Vakarų Kuršo aukštumą suformavo ledynai ir jų tirpsmo vandenys bei galiausiai performavo endogeniniai procesai. Vakarų Žemaičių aukštumoje daugiausia paplitęs glacialinis ledo periferijos reljefas. Pietinėje ir rytinėje dalyse
randamas glacialinis kraštinis moreninis kalvagūbris. Daug kur plynaukštėje,
daugiausia centrinėje ir vakarinėje dalyse, paplitęs limnogacialinis prieledyninis
reljefas, tačiau vientisos teritorijos nesudaro. Šatos upė kairiajame krante paplitusios glacialinės kepališkos kalvos reljefas. Per plynaukštę tekančių upių – Luobos, Pragulbos ir Šatos – slėniuose paplitę fliuvioglacialiniai vidinio ledo reljefai.
Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo pagrindą suformavo ledyno plaštakos. Jį
vėliau performavo ledyno tirpsmo vandenys ir kiti egzogeniniai procesai, ypač
bėgantis vanduo. Reljefo rekonstrukcijoje pateiktas esantis reljefas į pietus nuo
Erlos gyvenvietės (8 pav.).

Ledyno skydas prieš 15 000–16 000 metų

Ledyno paliktas reljefas prieš 14 500 metų
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Ledyno tirpsmo vandenų
reljefas

18

prieš 10 000 metų
Dabartinis reljefas

8 pav. Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo rekonstrukcija
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Vakarų Žemaičių plynaukštė prisišliejusi prie Žemaičių aukštumos vakarinio šlaito, kurio reljefą formavo jūros link besitraukianti ledyno plaštaka. Vėliau
paviršius buvo aplygintas prieledyninio baseino vandenų, o galutinai suformuotas veikiant intensyviems termokarstiniams procesams, pasibaigusiems viduriniame holocene. Dabartinis vietovės reljefas susiformavo prieš 13 000 metų. Tolimesnę (epigenetinę) jo raidą lėmė upės, tekėjusios pažemėjimais ir išplovusios
limnoglacialines ir fliuvoglacialines nuogulas.

1. Šiuo metu Vakarų Kuršo aukštumoje vyrauja įvairios morfometrinės reljefo
formos: Kalties, Gypelkio ir Apšės aukštupiuose – stambios žemos ir vidutinio aukščio kalvos; Sarties ir Apšės vidurupio baseinų dalyse bei Spigino
baseine – stambios ir vidutinio aukščio kalvos; o Apšės žemupio baseine –
banguota lyguma. Galima teigti, kad Vakarų Kuršo aukštumoje daugiausia
paplitusios stambios vidutinio aukščio kalvos.
2. Vakarų Žemaičių plynaukštėje daugiausia vyrauja stambios žemos kalvos
ir banguota lyguma. Luobos upės slėnis nuo pat ištakų iki žiočių yra tarp
stambių žemų ir vidutinio aukščio kalvų. Vidurupio slėnis – tarp vidutinio
stambumo ir vidutinio aukščio kalvų. Šatos upės slėnis susidarė tarp stambių
vidutinio aukščio kalvų, o žemupio dalyje jis apsuptas vidutinio stambumo
ir vidutinio aukščio kalvomis. Pragulbos slėnis yra tarp stambių žemų kalvų.
3. Vagos išilginio profilio pokyčius daugiausia lėmė baseino nuogulos. Tirtuose baseinuose, ypač periferinėse dalyse, dažniausiai kalvų viršūnėse, vyrauja smėlingas lengvas priemolis. Antra pagal paplitimą nuogulų grupė yra
priesmėlis, kuris susikaupęs baseino pažemėjimuose. Prievaginėse upių dalyse paplitusios puvenos, kurios supa tik natūralias upės vagos atkarpas.
4. Vakarų Kuršo aukštumoje mažiausiai antropogeniškai pakeistos yra Apšės
ir Sarties upės. Pakeistų vagų procentinė dalis nuo viso tirto šių upių ilgio
sudaro tik 8 proc. Labiausiai antropogeniškai paveiktoje Spigino upėje tokios atkarpos apima net trečdalį (37 proc.) upės vagos ilgio. Kalties ir Gypelkio upės vagos antropogeniškai pakeistos tik apie 22 proc. jų ilgio. Tokiose
atkarpose labiausiai pakito nuogulos – sumažėjo puvenų ir durpių plotų.
Natūraliose upių vagų atkarpose, esančiose Vakarų Kuršo aukštumoje, upių
nuogulos turi kelis sluoksnius. Viršutiniame vyrauja smulkusis ir rupusis
smėlis, rodantis, kad upę perplovė ir suklostė limnoglacialines nuogulas.
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IŠVADOS

19

Geografija ir edukacija. 2016 (4)

Apatiniame sluoksnyje – žvirgždas, rodantis, kad upė erodavo moreninius
darinius, o rupias nuogulas akumuliavo savo vagoje. Slėniuose vyko besikeičiantys cikliški akumuliaciniai procesai: klostytos vaginės nuogulos, o virš
jų – salpinės. Šiuo metu stebima ryški gilinamoji vagų erozija, susijusi su
Bartuvos upės (erozijos bazė) gilinamąja veikla.
5. Vakarų Žemaičių aukštumoje upės yra mažiau antropogeniškai paveiktos
negu Vakarų Kuršo aukštumoje. Mažiausiai antropogeniškai paveikta yra
Luobos upė (8 proc.), o daugiausia pakeista yra Pragulbos upė (14 proc.).
Natūralių upių, tekančių Vakarų Žemaičių plynaukštėje, vagose aptinkami
tik du nuogulų sluoksniai. Viršutiniuose sluoksniuose vyrauja smulkusis ir
rupusis smėlis, o apatiniuose – įvairiagrūdis žvirgždas. Vakarų Žemaičių
plynaukštėje upės perklosto limnoglacialines ir fliuvoglacialines nuogulas,
o apatiniuose horizontuose eroduoja morenines nuogulas. Upėse pastebima
gilinamoji vagų erozija, susijusi su Bartuvos upės (erozijos bazė) gilinamąja
veikla.
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EPIGENETIC RELIEF TRANSFORMATION IN THE WEST
CURONIAN UPLAND AND WEST ŽEMAIČIAI PLATEAU

Salomėja Lukaitė

The study was conducted in Highlands of Western Curland and Western Žemaičiai
plateau, Skuodo district – Ylakių, Aleksandrijos, Šačių ir Skuodo parich, where it was
tested Apšės, Kalties, Sarties, Spigino, Gypelkio, Luobos, Šatos ir Pragulbos rivers. Studied river valleys on flood plains, terraces and river beds at the bottom sediment samples
were collected. In the laboratory they are dried, weighed and beams. Sifting have identified four groups: > 2, 2–1 1 to 0,5 and < 0,5 mm. In addition, sediment particles studied
roundnees degree.
Glacial melt waters have a direct impact on the surface of the formation relief.
Thanks to them, creating a negative linear shape. Glacial melt waters forms necessary
for the formation of two conditions: a sufficient amount of water flowing and significant
surface slope.
West Curland highland river sediments observed uneven distribution of the
groups, which allowed the reconstruction process took place glacial melt water intensity. Apšė the upper basin have high fractions of sediment dispersion greater diversity
than middle reaches of the basin. This indicates that the upper was intense glacial melt
water erosive processes change. Meanwhile, the middle reaches of the long-term was
glacial lake.
Western Žemaičiu plateau river sediments even noticeable fraction distribution,
which allowed the reconstruction process took place glacial melt waters intensity. Luoba
basin upstream or downstream sediment fractions of the same dispersion. This indi-
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cates that the river carried evenly glacial melt water erosive processes. Meanwhile, the
lower reaches of the basin are largely dominated by fine-grained and fine sand, which
indicates that there was limnoglace lake, which has affected not only Luoba river basin
lowland, but Apšė river basin lowland and middle reaches.
West Curland upland furrow bottom sediment granulometry scatter in all workings are pretty even. Most sediment particles in the upper basin polished Apšė and its
tributaries (Kaltis, Sartis, Vereta), while at least - Apšė down the river. There is significant correlation between the paleogeographic changes and sediment roundness degree.
Western Žemaičiu plateau sediment granulometry spread is even. All workings
found in the medium category roundness particles. This reflects the conditions paleogeographic uniformity.
Keywords: West Curland highland, Western Žemaičiu plateau, fluvioglacial process, limnoglacial sediments, erosion, denudation, accumulation.

22

