Kėdainių apylinkių kraštovaizdžio ypatumai

Nevėžio žemuma ir Žemaičių plynaukštė
Plokščia lyguma, vietomis apaugusi mišku ar paįvairinta gūbrių,
monotoniški peizažai, raiškūs upių slėniai ir šlaitai, sukultūrintas ir urbanizuotas
kraštovaizdis. Toks yra Vidurio Lietuvoje išsidėstęs Kėdainių kraštas. Didžioji jo
dalis plyti Nevėžio žemumoje, nedidelė vakarinė dalis išsidėsčiusi rytinėje
Žemaičių aukštumos plynaukštėje (Pav. 1). Ją, kaip ir Nevėžio žemumą,
suformavo prieš 13 tūkstančių metų iš Lietuvos pasitraukęs paskutinio
apledėjimo ledynas1
Rytinė Žemaičių aukštumos plynaukštė driekiasi tarp Vidurio Žemaičių
aukštumos vakaruose ir Nevėžio žemumos rytuose (Pav. 2). Ji yra apie 20
kilometrų pločio rytų vakarų kryptimi ir apie 50 kilometrų ilgio šiaurės pietų
kryptimi. Plokščia ir vietomis banguoto paviršiaus plynaukštė paįvairinta
kalvagūbriais, giliais upių slėniais, ledyno tirpsmo vandenų nuosrūvos kloniais.
Nevėžio žemumą sudaro 100 km ilgio ir 40–70 km pločio ledyno nuskobta
dubuma, kuri įsispraudusi tarp minėtos rytinės Žemaičių aukštumos plynaukštės
vakaruose ir Baltijos aukštumos rytuose (Pav. 3). Šiaurėje ši dubuma siekia
Lėvens upę, pietuose – Nemuną ir yra trijų lygių: 80–90 metrų iškilęs virš Baltijos
jūros viršutinis lygis su Traupio dugnine morena2, 70 –80 metrų iškilęs siauras
vidurinis lygis ir 40–65 metrus iškilęs apatinis lygis3 (Pav. 1). Pastarasis užima
didžiausią Nevėžio žemumos plotą, nes buvo ilgiausiai apsemtas prieledyninių
marių4.
Rytuose ir vakaruose žemumą įvairina 75 metrus virš Baltijos jūros
iškilusios gūbriškos kalvos ir gūbriai, kuriuos paliko dvi šoninės tirpstančio
ledyno plaštakos. Tokių kalvų ir gūbrių daugiausia yra žemumos rytinėje pusėje
apie Lančiūnavą, Šėtą, Pagirius (Pav. 4), Truskavą, Anciškį. Vakarinėje
žemumos pusėje apie Gudžiūnus, Krakes, Pališkius (Pav. 2), Pajieslį gūbriai
apardyti, iš jų likę pakilūs riedulingi ruožai, kuriuos, darydamos staigius vingius,
vagoja Dotnuvėlė, Šušvė, Aluona 5.
A. Basalykas, Lietuvos kraštovaizdis, Elektroninis išteklius (diskas (CD-ROM)), Vilnius: VU leidykla , 2014,
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Nevėžio žemumos upynas
Nevėžio žemumą raižo 89 upės ir tik 5 iš jų – Nevėžis, Šušvė, Dotnuvėlė,
Obelis, Juosta – ilgesnės kaip 50 kilometrų. Beveik visos upės suteka į pagrindinę
žemumos arteriją Nevėžį, šeštą pagal ilgį Lietuvos upę. Iš kitų šalies upių Nevėžis
išsiskiria lėta tėkme, kadangi jo vidurupis ir žemupys nuolaidūs į pietus, o
aukštupys nuolaidus į šiaurę. Šis reiškinys susijęs su ledynmečio pabaiga, kai
pasitraukus ledynui ir nuslūgus prieledyninėms marioms, susiformavo Nevėžio
vaga. Ja į pietus Nevėžis tekėjo nuo Surviliškio iki Babtų6, o šiaurės kryptimi –
nuo Survíliškio į Lėvens-Mušos upių baseiną.
Upės takoskyrą tarp Surviliškio ir Krekenavos lėmė šioje vietoje iškilęs
platus tektoninis blokas, į kurio dolomitinį devono kraigą rėmėsi upės vaga7 (Pav.
5). Šiltuoju poledyniniu periodu, prieš 11,5–10,5 tūkstančio metų, atkariavęs iš
Šventosios aukštupį, Nevėžis nuolydį į pietus įgavo šiauriau Krekenavos.
Pasiėmęs iš Lėvens kelis intakus, Nevėžis prieš 9 tūkstančius metų tapo upe,
panašia į gilų vingiuotą kanalą, tekantį priešinga paviršiaus nuolydžiui kryptimi
(Pav. 6 ir Pav. 7).
Nevėžis savo upyną dalina į dešinę ir kairę puses8. Abi pusės beveik
simetriškos: dešinioji pusė užima 43 procentus, kairioji pusė – 57 procentus
upyno ploto. Upynui priklauso ir dalis rytinės Žemaičių aukštumos plynaukštės,
kurią vagoja didžiausias Nevėžio intakas Šušvė (Pav. 8). Nevėžio upyno reljefo
aukščių skirtumas gana didelis. Aukščiausia vieta Gudžiūnų vakarinėse
apylinkėse iškilusi 108,4 metrus virš Baltijos, žemiausia vieta – Nevėžio slėnyje
prie Paliepiukų iškilusi 22 metrus.
Nevėžis skrodžia visus žemumos lygius. Viršutiniame lygyje jis sruvena
47 kilometrų ilgio ir 3–4 metrų pločio ištiesintu kanalu, vedančiu senslėniu
Šventosios link. Viduriniame ir apatiniame lygiuose Nevėžis vingiuoja 700–1000
metrų pločio ir 15–20 metrų gylio (žemupyje 50 m gylio) senslėniu, paįvairintu
plačiomis salpomis, terasomis ir intakų supiltais sąnašų kūgiais. Teigiama, kad
žalvario, geležies ir ankstyvojo feodalizmo laikais ant šių kūgių būta įtvirtintų
sodybų, alkų, kapinių9. Ant vieno 30 hektarų kūgio, tarp Smilgos senvagės
šiaurėje, Nevėžio senvagės pietryčiuose ir slėnio šlaito vakaruose, XIV amžiaus
pradžioje įsikūrė nedidelis sodžius, kuris XV amžiaus viduryje išaugo į didelę
gyvenvietę10. Ją XV amžiaus pabaigoje lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas
pavadino oppidum Kieidany (lot. miestelis Kėdainiai)11 (Pav. 9).
Pietų kryptimi tekėjusį Nevėžį maitino vandeningi Kiršino, Šuojos, Liaudės, Dotnuvėlės, Smilgos, Šušvės,
Aluonos intakai (R. Kunskas, 2016, p. 37).
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Dirvožemiai
Nevėžio upynas sezoniškas. Vidurvasary Nevėžis ir intakai vandenis
plukdo kelis kartus mažiau nei pavasarį ir rudenį12. Upes menkai maitina
požeminiai vandenys, kurių ploname žemumos priemolyje nėra daug13, todėl
Nevėžio upynas priklauso nuo kritulių, kurių žemumoje, kaip ir visoje Vidurio
Lietuvoje, iškrenta mažiau nei kituose Lietuvos regionuose14. Per pavasario
potvynius ir gausesnes liūtis Nevėžis patvinsta ir palieka organinėmis
medžiagomis bei azotu prisotinto našaus dumblo15 (Pav. 10). Našus ne tik slėnis,
bet ir visa Nevėžio žemuma. Dėl didelio dirvodarinių uolienų karbonatingumo ir
trumpesnio plaunamojo laikotarpio dirvožemiai čia išplauti negiliai, iliuvinis16 ir
sunkesnės mechaninės sudėties dirvožemio horizontas slūgso perpus mažesniame
gylyje nei kitose šalies vietose. Ties šiuo horizontu susilaiko vanduo, sukeldamas
pašlapimą net ir po nedidelio lietaus. Būtent todėl Nevėžio žemumoje daug
velėninių glėjinių dirvožemių17, kurie vyrauja viduriniame lygyje, daugiausia
kairiojoje upyno pusėje (Pav. 11).
Dešinioji upyno pusė drenuojama geriau. Čia natūraliai drėkinamų vietų
yra mažiau. Plokščiuose plotuose vyrauja velėniniai jauriniai18 ir velėniniai
glėjiniai dirvožemiai, o ant iškilių priesmėlio ir lengvo priemolio kalvų yra
susidarę derlingiausi visame Lietuvos kraštovaizdyje velėniniai karbonatiniai
dirvožemiai19. Keičiantis klimatui jie išsaugojo visas gerąsias fizines savybes:
turi daug azoto, fosforo, kalcio ir magnio. Šie dirvožemiai taip pat išsaugojo
puikią struktūrą, naudojant lydiminę ir ariamąją žemdirbystes20.
Augalija
Nevienodos sudėties dirvožemiai lemia ir Nevėžio žemumos miškų
augalijos įvairovę. Vidurinio lygio rytinėje dalyje dunkso Lančiūnavos, Dovydų,
Pasiekų, Laukagalio, Vaiškonių, Pauslajo miškai. Seniau juose augo eglynai 21,
dabar jų vietą užėmę beržynai, drebulynai, uosynai. Pietinę vidurinio lygio dalį
juosia Šaravų, Laučynės, Bajėnų, Labūnavos miškų masyvai su vyraujančiais
beržų, eglių, uosių medynais ir rečiau augančiais baltalksniais, skroblais,
juodalksniais, liepomis. Vakarinėje vidurinio lygio dalyje auga eglynai su
S. Kolupaila, Nevėžis, Kaunas, 1936, p. 48–52.
K. Kunskas, 1986, p. 14.
14
K. Kilkus, E. Stonevičius, Lietuvos vandenų geografija, Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 16.
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R. Kunskas, 1986, p.15.
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Įplautas įvairių atspalvių dirvožemis, kuriame telkiasi iš viršutinių horizontų išplautos mineralinės ir
organinės medžiagos.
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Įvairaus įmirkimo dirvožemis, prisotintas gruntiniais vandenimis.
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priemolingose lygumose bei aukštumose.
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plačialapių priemaiša ir nedidelės šilagirių bei girių augimvietės. Nemaži jų plotai
driekiasi apie Pernaravą, Krakes, Svilius, Paliepius, Dotnuvą.
Plačiame apatiniame žemumos lygyje apie Kėdainius, Šventybrastį,
Surviliškį, Anciškį, Šėtą, Lančiūnavą auga ąžuolynai. Nevėžio žemumoje jie
išplito maždaug prieš 8 tūkstančius metų ir čia karaliavo daugiau kaip 6
tūkstančius metų22 (Pav. 12). XV–XVI amžiuose ąžuolynai Nevėžio žemumoje
sudarė 20–25 procentus miškų masyvo, dabar jų tėra nuo 2 iki 8 procentų23.
Didelė medienos ir ypač ąžuolų paklausa Europos rinkoje skatino miškų kirtimą
ir eksportą. 1547 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto
nurodymu buvo paskelbtas miško eksporto valstybinis monopolis – prie
plukdomų upių buvo steigiamos muitinės-kamaros, gerinama girių apsauga nuo
savavališkų kirtimų bei eksploatacijos. Tais pačiais metais Saločiuose prie Mūšos
buvo įsteigta pasienio muitinė, per kurią buvo reguliuojamas miško eksportas į
Mintaują (dabar Jelgava)24 ir Rygą25.
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XVI–XVII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: LDK atvejis, Lituanistica,
t. 57, Nr.4 (86), Vilnius: LMA leidykla, 2011, p. 370–380).
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Pav. 1. Nevėžio žemuma Lietuvos geografiniame žemėlapyje

Nevėžio žemumos skersinis pjūvis

Pav. 2. Pališkiai ant rytinės Žemaičių aukštumos plynaukštės
Nuotrauka Šarūno Šimkaus.

Pav. 3. Nevėžio žemuma Labūnavos pietinėse prieigose
Nuotrauka Vytauto Matkaus.

Pav. 4. Pagiriai ant ledyno tirpsmo šoninės plaštakos palikto nuosėdų gūbrio
Nuotrauka Šarūno Šimkaus.

Pav. 5. Nevėžis ties Surviliškiu 1912 metais
Nevėžio vaga ties Surviliškiu remiasi į platų tektoninį bloką, kurį sudaro prieš 416–359
milijonus metų (paleozojaus eroje devono periode) susiformavęs dolomitinis kraigas.
Poledyniniu laikotarpiu, prieš 13–11 tūkstančių metų, jis lėmė Nevėžio tėkmę pietų ir šiaurės
kryptimis.
Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus „Alka“ fondų.

Pav. 6. Nevėžis ir jo senvagės Pašiliuose, pietinėse Kėdainių prieigose
208,7 kilometro ilgio Nevėžis išteka Paraiščių durpyne netoli Grybulių kaimo Anykščių
rajone, teka į šiaurės vakarus pro Raguvą, skrodžia Panevėžį, pasuka į pietus žemiau
Berčiūnų, vingiuoja pro Naujamiestį, per Krekenavą ir Kėdainius, pro Babtus, įteka į
Nemuną Šilelio kaime, prie Raudondvario.
Nuotrauka Vytauto Matkaus.

Pav. 7. Nevėžio ir jo žemumos paviršių pjūviai
Punktyras – Nevėžio žemumos paviršius.
Ištisinė linija – Nevėžio vagos paviršius.
Brėžinys iš Justinos Ripinskaitės magistrinio darbo „Nevėžio baseino upių slėnių apgyvendinimo ypatumai“,
VEU, Gamtos, Matematikos ir Technologijos fakultetas, Vilnius, 2015.

Pav. 8. Šušvė prie Vosbučių atodangos
135 kilometrų ilgio Šušvė išteka Tytuvėnų tyrelio durpyno pelkėje, teka į pietryčius
Sulinkių pelkės pietiniu pakraščiu, pasuka į pietus santakoje su Berže, vingiuoja per
Grinkiškį, pro Pašušvį ir Josvainius, įteka į Nevėžį prie Paliepiukų, nutolusių 8
kilometrus į pietus nuo Josvainių ir 36 kilometrus į šiaurę nuo Nevėžio žiočių.
Nuotrauka Vido Mikutėno.

Pav. 9. Kėdainių senamiesčio žemutinė dalis dešiniajame Nevėžio krante
Senamiesčio žemutinė dalis įsikūrusi ant šaltinių ir polaidžių sunešto sąnašų kūgio.
Nuotrauka Vytauto Matkaus.

Pav. 10. Nevėžio potvynis ties Vilainiais 1958 metais
Nuotrauka iš Kėdainių krašto muziejaus fondų.

Pav. 11. Nevėžio upyno kairiosios pusės dirvožemis prie Apytalaukio
Nuotrauka Algirdo Juknevičiaus.

Pav. 12. Šimtamečiai Šventybrasčio ąžuolai
Nuotrauka Vydo Bečelio.
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