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Valda Vaškienė, Vaidutė Budrikienė,

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

PAŽINTIS SU SKUODO RAJONO KARJERAIS IR NE TIK...

1 pav. Kulalių smėlio ir žvyro karjere. I. Tamošauskienės nuotr.

Kasmet Respublikinis Vaclovo Into
akmenų muziejus savo ekspozicijas ir
saugyklas papildo naujais eksponatais. Nemažai jų padovanoja geologija
besidomintys žmonės, muziejaus lankytojai ar vietos gyventojai. Dar daugiau jų iš geologinių ekspedicijų po
Žemaitijos regiono naudingųjų iškasenų karjerus parsiveža patys muziejaus darbuotojai. Ekspedicijos padeda
susipažinti su mūsų krašte slūgsančiais
žvyro, molio, smėlio klodais, kuriuose
randama nemažai riedulių, o jei pasiseka – ir fosilijų. Jos leidžia įsivaizduoti, koks augalijos ir gyvūnijos pasaulis
klestėjo čia prieš milijonus metų, o
rieduliai primena apie prieš tūkstančius metų slinkusius ledynus.

2020 m. vasarą muziejaus darbuotojai aplankė tris Žemaitijos regiono
karjerus: du žvyro ir smėlio Skuodo r. –
Kulalių ir Pakalniškių bei Šaltiškių
molio karjerą Akmenės rajone. Arčiausiai muziejaus Kulalių k. esantis
žvyro ir smėlio karjeras, 17 km nutolęs
į pietryčius nuo Skuodo m. Jį kerta kelias Mosėdis–Notėnai, padalijantis karjerą į šiaurinę ir pietinę dalis (1 pav.).
Po humusingo dirvožemio sluoksniu
slūgso priesmėlis su žvirgždo, gargždo
ir riedulių priemaišomis. Vyrauja stambus ir labai smulkus smėlis, žvyras, kietas priemolis. Karjeras eksploatuojamas nuo 1982 m., išžvalgyto vertingo
žvyro kiekis jame – 70 tūkst. kub. m.
Vis dėlto mus domino ne smėlis ir ne
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2 pav. Pavieniai koralai Rugosa sp. V. Vaškienės nuotr.

3 pav. Koralas Rugosa sp. raukšlėta danga. V. Vaškienės nuotr.

žvyras, o dėmesį traukė rieduliai, kuriuose pastebėjome senų, prieš milijonus metų Žemėje gyvenusių augalų ir
gyvūnų suakmenėjusių likučių (fosilijų) ar jų atspaudų. Apžiūrint klintį ar
skeliant ją pagrindiniu geologų įrankiu – plaktuku, staiga pasirodydavo
suakmenėjusios ten įkalintų amonitų,
koralų, jūros lelijų stiebelių, dvigeldžių
ar pečiakojų moliuskų liekanos. Kai
kurie įspūdingesni radiniai atkeliavo į
muziejų ir papildys jo ekspozicijas. Tai
prizmiški ar rago formą primenantys,
dėl paviršiuje esančios koncentriškos
raukšlėtos dangos rugozomis (Rugosa sp.) pavadinti koralai, gyvenę prieš
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500 mln. metų ir vėliau (2, 3 pav.).
Tokie koralai gali būti įvairių formų:
cilindro, kūgio, trisieniai, kaip ir jų dug
nai – nuo plokščių iki netaisyklingai
išlenktų ir gali sudaryti koralines klintis. Eksponatais tapo ir labai smulkios
dvigeldžių (Bivalvia), atsiradusių prieš
540 mln. metų, ir pečiakojų (Brachiopoda) moliuskų liekanos (4 pav.).
Tai įdomūs svetimšaliai paleontologiniai radiniai, kuriuos į mūsų kraštą
atnešė ledynai. Kol pasiekė Lietuvą, jie
gremžė Baltijos jūros dugną, Saremos
ir Hiuma salas, vakarinį Latvijos pakraštį ir kitas vietoves, ardė pilnas fosilijų ordoviko, silūro, devono, permo,
triaso, juros periodų uolienas ir nešėsi
kartu su savimi, o ledyno tirpsmo vandenys jas trupino, gludino ir kartu su
smėlio ir žvyro nuogulomis klostė Lietuvoje.
Kitas mūsų aplankytas karjeras
kiek toliau nuo Mosėdžio – Skuodo r.
šiaurės rytuose, 10 km nuo Skuodo m., Aleksandrijos seniūnijoje. Tai

4 pav. Suakmenėjusios dvigeldžių ir pečiakojų liekanos. V. Vaškienės nuotr.

LAUKUOSE, LABORATORIJOSE, DARBO KABINETUOSE

Pakalniškių žvyro ir smėlio telkinys, api
mantis didelės lėkštos kalvos 34,2 ha
plotą (5 pav.). Jis aptiktas 1966-aisiais,
tačiau naudoti pradėtas tik 1982 m.
Telkinyje vyrauja fliuvioglacialinės
ir glacialinės kilmės nuogulos: žvyras, žvyras su rieduliais, įvairiagrūdis
smėlis – nuo itin smulkaus gelsvai
pilko iki vidutinio stambumo. Kai
kur smulkus smėlis su žvirgždo priemaišomis, o vietomis jis itin smulkus,
molingas. Karjero pakraščiai nusėti
rieduliais, kuriuos čia atstūmė paskutinis kvartero ledynas, apgremžęs
Baltijos jūros dugną. Jie įvairaus dydžio – nuo keliasdešimties centimet
rų iki metro ir daugiau, o kai kurie jų
užkloti smėlio ar žvyro sluoksniu ir
paviršiuje kyšo tik viršūnės. Didesnė
jų dalis – įvairūs rausvos spalvos gra-
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nitai, taip pat rasta nemažai smiltainių
ir kvarcitų, amfibolitų. Į muziejų atkeliavo tik tie, kuriuos buvo įmanoma
pakelti ir pargabenti. Rieduliuose ieškojome fosilijų ar jų atspaudų ir mums
pasisekė! Radome klintį, kuri saugojo
gana įspūdingą, vieną primityviausių
kada nors gyvenusių galvakojų moliuskų fragmentą (6 pav.). Išlikusi jo
dalis stambi, matomi beveik tiesūs
nareliai, o centre – siauras sifonas.
Nustatėme, kad tai orthoceras. Taigi,
papildėme juo muziejaus paleontologijos ekspoziciją.
Na, o viena įdomiausių išvykų
buvo birželio mėn. į Akmenės r. Šaltiškių molio karjerą (5 km nuo Papilės
mstl.). Telkinys susiformavęs ankstyvojo triaso periodo metu, maždaug
prieš 250 mln. metų, kai Lietuvos

5 pav. Pakalniškių smėlio ir žvyro karjero dalis. V. Vaškienės nuotr.
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6 pav. Galvakojo moliusko fragmentas. V. Vaškienės nuotr.

teritorijoje vyravo seklių baseinų aplinka ir dykumų klimatas. Triaso molį
dengia apie 16 m storio priemolio su
daugybe riedulių, o vietomis – smėlingas sluoksnis. Juros periodo uolienos
atsiveria kasant molį, t. y. periodiškai
perkasant permo ir triaso sluoksnius.
Ne visi suakmenėję organizmai karjere vienodai gerai išsilaikę, bet juros
sluoksniuose – geriausiai ir čia jų randama daugiausia.
Mūsų tikslas Šaltiškių karjere – rasti fitozauro liekanas! Jei tai 2011 m. jau
pavyko svečiams iš užsienio – geologui ir stuburinių paleontologui Grzegorz‘ui Niedzwiedzki‘iui (Varšuvos
universitetas), doktorantui Stephen‘ui
L. Brusatte (Gamtos istorijos muziejus, Niujorkas), Robert‘ui Bronowicz‘iui (Miunchenas) ir Tomasz‘ui
Sulej‘ui (Varšuva), o vėliau ir Mosėdžio
gimnazijos geografijos mokytojui Virgilijui Pajarskui, kodėl negali pasisekti ir mums... Šaltiškių triaso periodo
molio karjeras yra šiauriausias taškas
pasaulyje, kur rastos fitozauro (Phytosaures) liekanos. Deja, šios ekspediciGeologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4

jos metu turėjome pasitenkinti dvigeldžių ir galvakojų moliuskų, amonitų ir
suakmenėjusios medienos liekanomis
(6, 7 pav.). Išvyka buvo labai naudinga,
nes gerokai papildėme žinių bagažą ir
atsivežėme nemažai įspūdingų radinių, kurie pateks į muziejaus fondą ir
bus panaudoti atnaujinant ekspozicijas ar vykdant edukacinę veiklą. Tikimės, kad tęsime pažintinių ir tiriamųjų
išvykų tradiciją. Juk norint rasti kažką
vertingo ne visada būtina toli keliauti –
įdomių radinių galima aptikti ir savo
gyvenamojoje aplinkoje.

7 pav. Keletas radinių iš karjero. V. Vaškienės nuotr.

