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Kvarteras yra pats jauniausiasis žemės plutos istorijos periodas. Tos 
sistemos sluoksniai sudaro pačią viršutiniąją žemės plutos dalį, kuri mūsų 
krašte susiklosčiusi įvairiu storumu. Lietuvos žiemiuose tie sluoksniai 
plonesni (2—10 m), pietuose — storesnį (30—150 m). Mums visiems, ne 
vien tik geologams, tenka vienokiu ar kitokiu būdu su tais kvartero sluok
sniais susidurti. Todėl, neliečiant gilesniųjų mūsų krašto taip vadinamų 
pagrindinių sluoksnių, pravartu mesti trumpą žvilgsnį į tų kvartero sluok
snių reikšmę mūsų tautos ūkiui, kokie yra pagrindiniai uždaviniai kvar
tero tyrinėjimo ir kas toje srityje pas mus padaryta.

Kvarterą paprastai priimta skaldyti į dvi dalis: senesnįjį, taip vadina
mą pleistoceną1, arba diluvį, ir holoceną2, arba aluvį. Pleistoceno sluoks
nius pas mus sukrovė daugiausia ledlaikiais buvę čia ledynai. Tie ledynai, 
beslinkdami iš šiaurės ir pridengę Š. Europą iki 50° geogr. pločio apie 
2—5 km storio danga, atnešė su savimi begales riedulinės, t. y. moreninės 
medžiagos, kuri, ledams nutirpus, užklojo senesnius pagrindinius sluok
snius. Tokių ledynlaikių būta laike pleistoceno ne vieno, bet keletas 
(3—4). Ledynams pasitraukus, atsirasdavo sąlygos, panašios į dabartines. 
Tokiais tarpledyniniais laikais susidarydavo vietomis durpynai, o vietomis 
kitokie sluoksniai, kurie vėl būdavo pridengti vėliau užėjusių ledynų. Tuo 
būdu susidarė kelių glacialų ir interglacialų sluoksniai.

Holoceną sudaro ledynams pasitraukus susidariusieji sluoksniai, ku
rie pasireiškia mūsų laikų durpynais, kopomis, upių slėnių bei deltų sąna
šomis, ežerų ir kitokiomis dabarties nuosėdomis.

Visas mūsų gyvenimas vyksta ant kvartero sluoksnių. Ant jo stovi 
visi mūsų pastatai. Kvartero sluoksniai nėra vien tik pastatams pagrin
das, bet didele dalimi ir statybinės medžiagos šaltinis: smėlis, žvirgž
das, skalda, akmens, molis ir p. Be šios, pirmu žvilgsniu atrodančios labai

1 Pleiston graikiškai — daugiausia, kainós — naujas. 
2 Uolos — visiškai.
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paprastos, medžiagos negalėtų būti pastatytas joks pastatas ir išvestas 
kelias.

Kvartero reikšmė mūsų ūkiui dar padidėja prisiminus, jog tuose 
sluoksniuose sutelkti dideli ištekliai durpių kuro, kurio vertė pas mus 
auga metai iš metų. Savo durpių išteklius kad ir esame paviršutiniškai 
apskaičiavę, kad ir sakome, jog turime 67 500 ha — 2 300 000 000 m3, 
tačiau tos durpės nėra ištirtos, ir čia reikėtų organizuoto mokslinio tyrimo.

Be paminėtų, dar esama balų geležies rūdos, diatomitų klinčių tufų. 
Ta kvartero sluoksnių ūkinė reikšmė tuomi dar nesibaigia. Ji pasi
reiškia mūsų krašte milžiniškos svarbos dalyku — savo įvairiomis dirvo
mis. Mūsų dirvų vienokiškumas ar kitoniškumas priklauso nuo skirtingai 
įvairiose vietose pasireiškiančių kvartero sluoksnių. Ištyrę savo kvarterą, 
galėsime sudaryti dirvožemių žemėlapius, o juos turėdami — galėsime 
daryti įvairių žemės ūkio kalkulacijų: kur ir kokių javų galime auginti, 
kokių trąšų dirvoms suteikti ir t.t. Pagaliau tinkamo vandens ištekliai 
irgi aukštai susiję su mūsų kvartero sluoksniais. Mūsų krašte vanduo 
iš pagrindinių sluoksnių dažnai netinkamas, ir geriausias iš kvartero 
sluoksnių. Ta sritis moksliškai neištirta, nors praktiškai turime jau ištisą 
tinklą šulinių, padarytų pieninėms; žymios dalies mūsų giliųjų gręžinių 
neteko išnaudoti dėl netinkamo vandens (pvz., „Ragučio“ Kaune).

Mestas šūkis atstatyti mūrinę Lietuvą, išplėsti savo pramonę, išvesti 
geležinkelius, plentus ir vieškelius. Visam tam reikia žaliavos, kurios 
dauguma tūno kvartero sluoksniuose. Reikia žinoti, kur tos žaliavos yra, 
tenka apskaičiuoti jų atsargą ir eksploatacijos būdus. Šitoje srityje ne
daug pas mus dar yra padaryta. Tam trūko ir trūksta kvalifikuotų žmo
nių, bet svarbiausia — trūksta organizacijos. Šitokius darbus pavieniai 
asmenys savo iniciatyva ir lėšomis atlikti negali. Čia reikia valsty
biniu mastu varomo darbo, reikia geologinės įstaigos, kuri planingai 
vykdytų savo krašto tyrimą. Tokios įstaigos yra visame civilizuotame 
pasaulyj, visose valstybėse. Europoje Lietuva pirmauja ta prasme, kad 
esame vienintelė valstybė, kuri neturi geologinės įstaigos, neskaitant uni
versitete esančios geologijos katedros.

Šalia praktinės reikšmės uždavinių, su kvarteru yra susijusių daug 
įdomių teoretinio pobūdžio problemų. Jau vien tas faktas, kad tik kvar
tero sluoksniuose aptinkame tikruosius žmogaus likučius ir jo egzista
vimo žymes, padaro kvarterą nepaprastai reikšmingą archeologijai ir iš 
viso žmonijos raidai. Pasiremiant tuo taip reikšmingu žmonijai faktu, 
siūloma kvarterą laikyti ne vienu kainozoinės eros periodu, bet išskirti jį 
iš tos eros ir su kvartero pradžia pradėti skaityti prasidėjus naują antro
pozoinę erą (Antropozoicum).

Didesne savo dalimi kvartero istorija vyksta labai ryškių klimato 
svyravimų įtakoje, kas iššaukė didingų ledlaikių pasireiškimus. Su tuo
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iškyla ištisa eilė problemų dėl tų klimato svyravimų priežasties. Tačiau 
geologams didelės reikšmės teikia ledynų atvilktosios medžiagos tyrinė
jimas. Iš esamos medžiagos ir jos skirtingų susiklostymo formų geologai 
stengiasi išskaityti visas tas sąlygas, kuriomis esamieji sluoksniai susida
rė. Kvarteristui geologui rūpi išspręsti ir tiksliai išaiškinti kvartero 
sluoksnius jų stratigrafine ir morfologine prasme.

Nagrinėjant sluoksniavimą glacialinių nuosėdų, iškyla didelės moks
linės reikšmės klausimas apie ledlaikių skaičių. Ledynų danga nesto
vėdavo vienoje vietoje per visą glacialo laiką, bet svyruodavo čia pa
sislinkdama pirmyn, čia pasitraukdama atgal. Dėl to ledlaikių skaičiaus 
klausimas nėra taip paprastas, kaip kartais galėtų pasirodyti. Pagrindi
nių ledlaikių, buvusių kvartero periodą, šiandien Europoje priskaitomi 
keturi, būtent: Giunc, Mindei, Ris ir Viurm, ir tarp jų esą trys tarp
ledlaikiai. Lietuvoje iki šiol turėjome aiškiai dviejų ledlaikių žy
mes; tai neginčijamas faktas, konstatuotas dar rusų geologų. Dabar at
rodo esą rasta žymių ir trečio ledlaikio, bet apie tai iki šiol nėra paskelbta 
spaudoj, nes tas dalykas yra dar tik tyrimo stadijoj. Ligi šiol buvo lai
kyta, kad viršuje pasitaiko dažniausiai rusvi moliai paskutinio ledlaikio, 
po jais seka fluvioglacialinių smėlių kompleksas, o dar giliau palši mer
geliai priešpaskutinio ledlaikio. Po šiais pastaraisiais daugumoje vietų se
ka pagrindiniai sluoksniai. Dabar kai kuriuose gilesniuose gręžiniuose 
konstatuota po pilkųjų mergelių Ris ledlaikio, trečioji iš eilės, morena, 
atskirta smėliais nuo viršum jos besiklostančiosios. Pažymėtina tas, kad 
ši pastaroji morena yra rusvos spalvos, lygiai tokia pat, kaip pati viršu
tinė. Tuomi būtų pabrėžta, kad spalva neturi stratigrafinės reikšmės, 
kaip lig šiol buvo dažnai kartojama.

Įdomių dalykų teikia ne vien tik pleistoceno stratigrafija; ne ma
žiau įdomūs yra ir holoceno tyrinėjimai. Holocenas pas mus plačiausiai 
pasireiškia durpynais. O durpynai, tyrinėjant juos stratigrafiškai žie
dadulkių analizės metodais, teikia įdomios medžiagos mūsų miškų isto
rijai ir klimato svyravimams per paskutiniuosius 15 tūkstančių metų.

Pasinaudodami žiedadulkių analize, galime matyti, kokiame durpy
ne horizonte kokie vyravo medžiai. Iš augmenijos atitinkamų bendruo
menių darome išvadų apie klimatines sąlygas. Durpynų tyrinėjimai ne
tiesiogiai pagelbsti archeologijai, datuojant atskirus radinius, pasitaikan
čius durpynuose.

Šita sritis pas mus pirmąkart paliesta tik laike pastarųjų 20 metų. 
Pirmutinis darbas apie pietų Lietuvos kelis durpynus yra paskelbtas esto 
P. W. Thomsono „Beitrag zur Stratigraphie der Moore und zur Waldge- 
schichte S. W. Litauens“, atspausdintas žurnale „Geologiska Föreningens 
in Stockholm Förhandlingar“ 1931 m. P. W. Thomsonas paduoda Eže
rėčio durpyno tris profilius pagal žiedadulkių analizę ir Gabiauriškio eže
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ro tokios pat prasmės profilį. Iš čia daro kai kurių išvadų apie Lietuvos 
miškų istoriją.

Kitas darbas apie Lietuvos miškų istoriją, pasiremiant durpynų ty
rinėjimais, yra K. Brundzos „Lietuvos miškų istorijos pradmens“, atspaus
dintas „Mūsų Giriose“ Nr. 1-2, 1934. Šiame darbe, be Thomsono 
paskelbtų durpynų profilių, paduoti dar dviejų pelkių profiliai, būtent: 
Pakimynių ir Amalvos. Tačiau šis darbas yra daugiau populiaraus pobū
džio kelių tyrinėjimų sintezė, ne speciali kurio nors atskiro durpyno 
studija.

Paskutinis iki šiol esąs darbas iš pelkių tyrinėjimų srities yra plati 
studija apie Kamanų pelkę, parašyta Dotnuvos Akademijos profesorių ko
lektyvo. Tačiau šios pelkės stratigrafinį darbą atliko M. Žemaitis. Čia 
yra išnagrinėta iki šiol žinomais metodais šiaurės Lietuvos aukštutinė 
pelkė, padarytos atitinkamos išvados ir palyginimai su kaimynų tos sri
ties tyrinėjimais. Tai yra lietuvių įnašas į tos srities mokslą. Be abejo, 
tai dar tik pradžia mūsų pelkių tyrinėjimo. Toj srityje dar plati dirva 
lietuviams geologams kvarteristams, turintiems palinkimo prie botanikos.

Kita kvartero tyrinėjimų sritis yra, kaip jau minėjau, morfologinė ir 
stratigrafinė. Kadangi šita sritimi domisi ne vien geologai, bet ir geogra
fai, tai čia, šioje srityje, irgi jau padaryta keletas žingsnių pirmyn.

Ši sritis liečia vien tik paskutinį ledlaikį ir jo padarinius. Paskuti
nysis ledynas pasitraukdamas paliko sąnašų, kurios nugulė paviršių įvai
riomis formomis. Tas įvairiausiai pasireiškiančias formas tenka dešifruoti 
genetiniu atžvilgiu. Taip bešifruojant susekama, kur būta ledyno pa
kraščio, o iš pakraščio linkmės susekama ledynų slinkimo bei pasitrau
kimo kryptis. Tokiu būtu tenka nustatinėti atskiras ledynų stadijas ir tų 
stadijų fazes, kitaip sakant, tenka atspėti ir susekti glacialinių nuogulų 
stratigrafiją horizontaline prasme.

Pirmas morfologinės prasmės darbas yra parašytas vokiečio geografo 
Mortenseno 1923 metais, atspausdintas žurnale „Geologisches Archiv“. 
(in 4° 93 psl.). Šis veikalas yra parašytas iš dalies remiantis tiesioginiu 
patyrimu, iš dalies tik topografiniais žemėlapiais 1 : 100 000; čia 
peržvelgtas trumpais bruožais visos Lietuvos reljefas ir bandyta aiškinti 
to reljefo kilmė. Iki šiol tai buvo pagrindinis veikalas apie Lietuvos 
glacialinę morfologiją ir vienintelis cituojamas užsieninėje literatūroje. 
Lietuvių geologai savo kvartero sluoksnius atidžiai pradėjo tyrinėti nuo
1934 metų, kai iškilo reikalas pateikti duomenis apie Lietuvos kvarterą į 
Leningradą, kur internacionaliniu mastu nusistatyta per tarptautinės kvar
teristų asociacijos suvažiavimą išleisti Europos kvartero žemėlapį ir pa
vesta jį suredaguoti Leningrade. Iš tokių savo krašto kvartero tyrinėjimų3

3 Tyrinėjimus vykdė, renkant minėtam žemėlapiui medžiagą, prof. M. Ka
veckis — Žemaičių plote, Doc. J. Dalinkevičius — Aukštaičiuos nuo Ventos-Du-



428 Č. PAKUCKAS, LIETUVOS KVARTERO REIKŠMĖ TAUTOS ŪKIUI

atsirado duomenų, kuriuos, suvedus į krūvą, galima buvo išreikšti tam 
tikrame žemėlapyje. Be to, buvo paskelbta keletas atskirų straipsnių, 
apimančių dažniausiai ne visą Lietuvos kvarterą, bet jos atskirus regio
nus. Šitoje srityje čia pasiekta naujų duomenų, ne tik papildančių Mor
tenseno darbą, bet atitaisančių tam tikra prasme Mortenseno prileidimus. 
Ypatingai svarbu, man atrodo, konstatavimas rytų Lietuvoj naujos kryp
ties galinių, arba kitaip vadinamų — kraštinių morenų, kas leidžia kito
niškai aiškinti Baltijos aukštumos kilmę, ne kaip buvo iki šiol aiškinta, 
remiantis Mortenseno duomenimis.

Be morfologinių duomenų, Lietuvos kvartero žemėlapyje paduoti, 
nors ir stambiais bruožais, litologiniai mūsų žemės paviršiaus duomenys. 
Tai yra jau lietuvių nuopelnas, nes iki šiol žemės paviršiaus sąstatas kitų 
nebuvo nagrinėtas. Suėmus visa tai į krūvą — dar nedaug padaryta. 
Šioje srityje laukiama dar smulkesnių ir tikslesnių savo krašto tyrinė
jimų. Darbas jau pradėtas, ir reikia tikėtis, kad Lietuva susilauks geres
nių laikų, bus suprasta to mokslo reikšmė ir bus sukurtos tinkamesnės 
tam mokslui plėtotis sąlygos, negu iki šiol buvo. Trokščiau, kad mes 
Europoje toje srityje ne pirmautume savo atsilikimu, bet žengtume jei ir 
ne pirmieji, tai bent greta savo kaimynų.

Iki šiol paskelbtų darbų lietuvių geologų kvartero srityje paminė
tini, be aukščiau tekste minėtų, dar šie: 1. J. Dalinkevičius, Lietuvos rel
jefo formos ir jų kilmė, „Mūsų Žinynas“, 1935. 2. Č. Pakuckas, Lietuvos 
žemės paviršiaus susidarymas, „Židinys“, 1934. 3. Č. Pakuckas, Pietinės 
Lietuvos reljefo glacialiniai elementai, „Kosmos“, 1934. 4. Č. Pakuckas, 
Galinių morenų kryptis rytinės Lietuvos aukštumose ir tų aukštumų kil
mė, „Kosmos“, 1936. 5. Č. Pakuckas, Pietinės Lietuvos glacialmorfologi
niai bruožai, „Kosmos“, 1933.

bysos vakaruose iki Šventosios rytuose ir priv. doc. C. Pakuckas — pietinėje ir 
rytinėje Lietuvoje.


