
LIETUVOS TSR GEOGRAFINE DRAUGUA, GEOGRAFINIS METRASTIS, H t., 1959 

AUGALIJOS RAIDA VELYVAJAME LEDYNMETYJE 
IR POLEDYNMETYJE LIETUVOS IR PIETINES LATVIJOS 

PAJURIO ZONOJE 

M. KABAILIENE 

Nagrinejamoji pajurio zona nusidriekia palei Baltijos jurą 2—10 km 
plocio juosta, platejanćia is pietu. j siaurę, ir apirna Kursiu. Neringą bei pa-
rgrindinio kranto atkarpą nuo Liepojos iki Ventes Rago. 

Pajurio zonos reljefas susiformavo veikiant Baltijos jurai. Jj sudaro sme-
lingoji lyguma, kurioje issiskiria pirmoji jurine terasę (Lit. HI), susidariu-
si atsitraukus litórininei jurai is savo maksimalios transgresijos ribij, ir ant-
roji jurine terasę bei ant jos esantis krantinis pylimas, susidarę Baltijos 
ledyninio ezero Bg. I ir Bg. II stadiju. metu. 2emiau litorinines kranto linijos 
aptinkami dar vienos jaunesnes kranto linijos fragmentai [6]. Visi sie dari-
nia i reljefe atsekami j Siaurę nuo Palangos. Tuo tarpu piety kryptimi tegali-
m a isskirti tik pirmąją terasę, kuri, palaipsniui źemedama, | pietus nuo 
Priekules visiskai isnyksta — pasineria po aliuvinemis ir deltinemis Nemu-
mo sąnasomis. [6]. Pietineje Latvijos pajurio dalyje iiskiriama litorinine 
kranto linija Lit. a, atitinkanti Lit. Ill, ir Baltijos ledyninio eżero kran-
tines formos Bgl. II ir Bgl. Ill, kurios Lietuvos pajuryje susilieja } 
Bg. II [15J. 

Mikropaleobotaniniai tyrimai nagrinejamojoje Baltijos pajurio atkarpoje 
ligi .liol buvo negausus ir liete daugiausia Kaliningrado sritj [4; 6] bei kai 
kurias pelkes pietineje Latvijos TSR dalyje [2; 15]. Reiksmingesni yra 1953 m. 
ir veliau pasirodę V. Gudelio darbai, apimantieji visa ligi tol sukauptą fak-
tinę medziagą, lieciancią Baltijos pajurj Lietuvos TSR ir Kaliningrado sri-
ties ribose. Siuose darbuose, remiantis daugiausia geomorfologiniu ir litolo-
giniu, taip pat, kiek tai buvo galima, mikropaleobotaniniu metodu, buvo is-
ryskinti Baltijos jflros senieji krantiniai dariniai, ju. struktura ir morfologija, 
atkurta Lietuvos pajurio raidos istorija velyvojo ledynmećio ir boledynmecio 
metu, paliesti neotektoninio aktyvumo ir kai kurie kiti svarbus klausimai 
•[6; 7; 9]. Panasius tyrimus Latvijos pajuryje atliko E. Grinbergas [15]. 
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Taciau mikropaleobotaniniu. tyrimu. stoka, ypaS Lietuvos pajurio ribose, ne-
leido minety klausimu. pilnai isvystyti. Todel straipsnio autore, vykdydama sa
vo disertacinio darbo tema, iśtyre sportj-ziedadulkiu., diatominiu ir litologiniu 

atzvilgiais 22 piuvius, iśsidesćiu-
sius pajurio zonoje. Buvo iśtirtos 
visos ligi śiol mikropaleobotani
niu atzvilgiu neanalizuotos paju
rio pelkes ir atodangos, taip pat 
6 piuviai jau tirtq, taciau svarbiij 
stratigrafiniu ar Baltijos baseino 
raidos pażinimo poźiGriu, pelkią. 
Be to, 6 gręziniai buvo pragrężti 
jdomesnese Baltijos juros dari-
niir isplitimo vietose {1 pav.). 
Norint gauti pilną velyvojo le-
dynmećio piuvj buvo palinologi-
niu atzvilgiu iśtirtos pietvakariu. 
Lietuvoje, kaimynysteje su paju
rio zona, esancios Gabiauriskio 
ir Nopaićio pelkes [8; 11]. Auto-
rei praśant, organogeniniu. dari-
niu. botaninę sudetj iśtyre Lietu
vos TSR MA Geologijos ir geo-
grafijos institute jaunesnioji 
moksline bendradarbe M. Grige-
lyte, uz tai jai nuosirdźiai deko-
jama. 

Remiantis visa sia faktine 
medżiaga, żiedadulkines ir diato-
mines analizes pagalba buvo 
tiksliau datuoti svarbiausi Balti
jos juros lygio svyravimai, is
skirti budingi diatomeju. kom-
pleksai jvairiose Baltijos juros 
baseino. raidos stadijose, atkur-
tós buvusios ekologines sąlygos 
skirtingose sio baseino stadijose, 
pagrindiniais bruozais nuSvies-
tas .tarpusavio rysys tarp auga-
lijos raidos ir klimato, atlikta vi
sa pietines Baltijos velyvojo le
dynmećio ir poledynmetinivj, stra-
tigrafinii} schemu. koreliacija. 

I pav. Piuviii iśsidestymo kartoschema 

PHC. 1. KapTocxeMa MecTOHaxoayieRHa pa3-
pe30B 
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Siame straipsnyje pateikiama tik dalis gautu. rezultaty: nagrinejami spo-
rij-źiedadulkiu. analizes duomenys, diagramos suskirstomos | zonas, patei-
kiaTna vidurkine1 Lietuvos pajurio sporu-ziedadulkiu. diagrama, bendrais 
bruoźais atkuriama rajono paleogeografija ir augalijos raida velyvajame 
ledynmetyje ir poledynmetyje. Kiti klausimai bus gvildenami disertaciniame 
darbe bei atskiruose straipsniuose. 

Pajfirio zonos augalija, velyvajame ledynmetyje ir poledynmetyje patyre, 
palyginti, sudetingą evoliucija,' kurioje isryskeja keletas vystymosi etapu, 
atkuriaimi is nustatytuju zomj. Buvo isskirtos 9 (I—IX) poledynmetines ir 
2 (X—XI) velyvojo ledynmecio zonos. Kiekviena zoną apriboj a zonos riba — 
koks nors Iengvai isskiriamas vedamasis pavirsius, kurj isskiriant buvo at-
sizvelgiama, kad toje vietoje kaip galima daugiau kreiviu. turetq budingus 
taskus {kreiviu. susikirtimus, ju. uzuomazgas, maksimumus, minimumus 
ir pan.). Nera abejones, kad autores isskirtos zonos turi regionini pobiidi, 
nors daugelis budingu. horizontu. yra atsekami ir platesneje teritorijoje. Su-
darytoji stratigrafine schema neblogai derinasi su kairnyniniu. srićiu, schemo-
mis, ypac su L. v. Posto stratigrafine schema ir M. Neistadto isskirtais ho-
loceno horizontals. Velyvojo ledynmecio zonos gali buti gretinamos su 
H. Groso iśskirtomis stratigrafinemis zonomis. 

Velyvojo ledynmecio savoka straipsnyje suprantama taip, kaip ją savo 
darbuose naudoja K. Jesenas, H. Gamsas, T. Nilsonas, K. Markovas ir kt. 
Stratigrafine riba tarp velyvojo ledynmecio ir poledynmećio vedama tarp 
IX ir X misko raidos zonu. pagal L. v. Postą ir T. Nilsoną, t. y. tarp III ir 
IV zonos pagal K. Jeseno ir H. Groso stratigrafines schemas. 

1. Pajfirio zonos velyvojo ledynmecio ir poledynmećio 
stratigrafine schema 

VELYVOJO LEDYNMECIO ZONOS 

XI zona — alerodo laikotarpis. Sioje zonoje ziedadulkiu. gausiau negu 
auksciau esancioje. Palaipsniui j virsu. kildama, dominuoja puśies kreive. 
Berźo kreive silpnai vingiuoja 20% ribose. Siai zonai yra budingas staigus 
silumamegiu. augalu.— guobos, liepos, ązuolo, lazdyno, alksnio,—taip pat 
egles suklestejimas ir fazes pabaigoje staigus ju. iinykimas. Ypac pakilusios 

1 Sudarant vidurkine diagrama, buvo panaudota 17 autores sudarytu, sponj-ziedadul-
kiu diagramu. i§ siu. vietoviy: Kirbes pelkes 3 diagramos, 2 Papes eźero apyiinkiij, 2 Nidos 
pelkes, 3 Pajurio pelkes, 2 Liet. Tynj pelkes, 2 Sventeles pelkes, 3 Nidos gyvenvietes ra
jono sporij-ziedadulkiij diagramos; be to, buvo panaudotos 3 sporfj-ziedadulkiij diagra
mos ig ankstesniu. tyrinetoju. istirtij pelkiu.: Sventliunio, Aukśtumales ir Latv. Tyru. pelkes 
12, 3, 9]. Kiekvienos zonos pavyzdfiai buvo suskirstyti \ 3 grupes: virSatinc, vidurine ir 
apatinę ir atskirai kiekvienai grupei visose diagramose iśskaićiuoti vidurkiai. Po to buvo 
isvesti bendri visos nagrinejamosios pajurio zonos vidurkiai. 

Kskaićiuojant kurios nors zonos vidurkius, buvo panaudotos visos diagramos, kuriose 
ta zona yra iśreiksta. Tokiu budu, vedant I zonos vidurkius, buvo panaudota 13 piuviu, 
II zonos —15, III, IV ir V zomj —20 piuviu., VI zonos —12, VII ir VIII zonu.— 9, 
o IX, X ir Xlzomj — tik du piuviai. 

479 

alksnio vertes. Sventeles pelkes diagramose alksnio kreive sudaro aiśku 
21,5% maksimumą. Sioje vietoje kilniuju. lapuociu. kiekis iśauga iki 6%, laz
dyno — 6,5% (10 pav.). Visose diagramose labai iśraiski egles kreives kul-
minacija. Rastos pavienes gluosnio żiedadulkes. Visos aptiktosios ziedadul-
kes yra sveikos, nesulamdytos, korozijos nepaveiktos. 

0 2 0 6 0 w 0 f t H w 0 2 2 f f l 2 f i 
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2 pav. Bendroji ziedadulkiu ir sponi sudótis: 1, Medxiat. 2. Zolcs. 3. Sporos. ;Med2hi iiedadulki-s: 
A. Egle. 5. PuSis. 6. Bcrias. 7. Alksnis. 8. KHnieji lapuoeiui. 9. Ążuolas. 10. Liepa. II. Guoba. 12. Skrob-
las. 13. Bukas. 14. Alksnis- 15. Lazdynas. 2otc's: 15. Gvazdikiniai. 17. Varpiniai. IS. Viksviniai. 19. V;r-
żiniai; 20. Ivairiazoles. 2!. Kiclis. 22." Bafandiniai. Sporos: 23. Kiminai. 21. Pataisk-aai. 25. Paparlicćlai. 

. Dttrpiu ruSys: 26. PuSics (zemapelkine). 27. Alksnine. 28. Medienint. 29. Medienos viksvinO. 3fl. jMedlcn-is 
ncndrinc. 31. Medienos kiminino. 32. Nendrine. 33. Viksvino. 31. Zaliasatnanii]*'. 35. LiunsarKirn'*. 36. Pu
Sics Svyline. 37. PuSics kiminine. 38. Svylind* kirain'ne. 39. Vidurinio kiinino. 40. Kiniinine. Sapropeliai: 
41. Sapropclis. 42. Sapropelis su durpc. 43. Molingas sapropclis. Aiineraliiuai dariniai: |J . SapropdinR.ts 
molis. 45. Molis. 4G. Alevritingas molis. 47. AlcvriUnpas smc";lis. 4tf. Priesmelis. .49. ,Sm01is. 50. Stnmbta-

grudis smelis su zvirgzdu ir garfixdu. 51.' Aloreniiiis pricmolis 

Puc. 2. OGtmiH cocrau tibiJibnu tt cnop: I. „Ipcnecitan n w n m a , 2. Heapeoecnast nw-ibUa. 3. Cnopu. Cocrau 
Apenecfiofi nw.'ibubi: 4. ILnu, 5. Cocna, 6. Ecpcaa, 7. 0.n»xa. 8. UJi!poj:o.-iHCTttcinu4C. % }iyCi, 10. -'Imia, 
11. Bita, 12. FpaG. 13. Byte, 14. W»a, 15. Jlcimtua, CocTau nu.ibiiu Tpaa: 10. rito'ciHmiue, 17. 3-iaKH. 
IS. OCOKOBUC, 19. BepecKonuc, 20. Paanue xpaBu. 21. rio;n«n», 22. Mapcuuc, Cocrau cnop: 2.1 Opanro-
awe MXII, 24. TKiayuw, 25. naiiopoTintKit. BHAW Toptjiou: 'S>. Cocuonwii (mmmtuil), 27. O^i-xoiujfi. 
28. JipcnccMAli, 29. JIpciiccuo ocoKOHud. 30. Upcnscifo-TpocTnintotiwii, 31. ilpcneciio cijtanioiiun. 32. Tpotr-
HHKonwil, 33. OcoKOHuit, 34. nmiiORUii, 35. llleilxucpeawii nepexo;uu.ii1. 3G. CocHOHo*nyuinne»:Jfl. 37. COCHO-
ito ctbarKOwii, 38. nynnincao ctjiaraouwil, 39. MeiinyM Topiji. 40. Ccjtariinmdil, CaiipunciH; 41. .Caiipon-2.ii., 
42. Canponcjih c xoptiioM, 43. r.niiiucTiJil canponcib. AT.nncpa.i(.Hwc oGpa30BaH»«, 44. Caaix la^cnan 
minia, 45. r.iHiia, 4fi. A.ieiip»Tonan rjuma, 47, A.ieHpnTom>iii IICCOK, 48. Cynt"ci>. 49.. XICCOK, 50. MCJIKO-

aepHHcriiiii necoK c rpaimcM n ra.ibKoii, 51. Mopemnjii cyr.-m«OK 

Riboje tarp XI ir X zoną staigiai sunyksta egles, alksnio, kilniąjij la-
puocią ir lazdyno kreives, o berźo kreive roclo kilimo iendenciją. 

X zona — velyvasis driaso laikotarpis. Ziedadulkiu sioje zonoje yra ma-
ziau negu gretimose zonose. Tebedominuoja puśies kreive. Berżas nuo zonos 
apaćios palaipsniui kyla. Egle, alksnis, kilnieji lapuociai ir lazdynas pasi-
rodo tik sporadiskai. Nuolat aptinkamos pavienes gluosnio ziedadulkes. Is 
nemedziii svarbiausias vaidmuo tenka zolems, kuriu tarpe vyrauja kietis, 
balandiniq ir varpiniij seimos atstovai. 

Riboje tarp X ir IX zoną, t. y. tarp velyvojo ledynmecio ir poledynmećio, 
pusies kreive krinta, o berzo kyla. 

POLEDYNMETIN£S ZONOS 

IX zona — berzo-pusles laikotarpis. 2ymiai padidejęs bendras źiedadul-
kiii kiekis. Nuo zonos apacios palaipsniui kildama, berzo kreive zonos vidu-
ryje pasiekia savo absoliutu^ maksimumą ir po to krinta. Puśies kreive at-
virksciai — berzo maksimumo vietoje turi savo minimumą ir i zonos virsu 
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smarkiai kyla. Visumoje pusies kreive dominuoja, nors kai kur (10 pav) ją 
gaubia prasimususi berźo kreive. Siek tiek pakilusios alksnio ir lazdyno 
vertes. 1-3% nbose nezymiai svyruoja kilniuju. lapuoćiu; kreive. Zonos 
apatmeje dalyje retkarciais pasirodo gluosnis. Pasikeitusi zoliu. sudetis. 

Riboje tarp IX ir VIII zonos pusies kreive kyla, o berźo krinta, staigiai 
pakyla lazdyno kreive — racionali lazdyno riba.' 

VIII zona — absoliutaus pusies maksimumo Iaikotarpis. Pusies kreive 
palaipsniui kyla ir zonos viduryje pasiekia savo poledynmetinę kulminaci-
ją (76,5—89,0%). Antroje vietoje berżo kreive. Palaipsniui kyla lazdyno 
kreive. Zonos virsuje prasideda staigus alksnio kilimas (racionali alksnio 
riba). Dar ankstesneje zonoje uźsimezgusi kilniuju. lapuoćiu. kreive svy
ruoja keliu. procentu, ribose. Kai. kur pasirodo pavienes egles żiedadulkes. 

Riboje tarp VIII ir VII zonos pusies kreive krinta, lazdyno ir alksnio — 
kyla. Egle sumezga savo kreive — empirine egles riba. Prasideda spartus, 
j kulminaciją einantis kilniuju. lapuoćiu. kreives kilimas (racionali Querce-
hitn mixtum riba). 

VII zona —lazdyno kulminacijos Iaikotarpis. Jau zonos apatineje dalyje 
sparćiai kyla lazdyno kreive ir maźdaug zonos viduryje pasiekia savo abso-
liutą maksimumą, kur lazdyno kiekiai pasoka iki 49% (10 pav.). Puśis turi 
maźejimo tendenciją, nors vis tebevyrauja kitą medżiu. tarpe. Berźo kiekis 
nepasikeitęs. Palaipsniui kyla kilniuju. lapuoćiy misko kreive. Labai pagau-
seja alksnio, ypać j zonos pabaigą po lazdyno maksimumo. Anksćiau beveik 
isnykusi egle sioje zonoje vel pasirodo. 

Riboje tarp VII ir VI zonos susikerta kylanti alksnio ir krintanti pusies 
kreive. Prasideda skroblo kreive (empirine riba). 

VI zona — pradinis kilniuju. lapuoćiu. misko Iaikotarpis. Sioje zonoje daug 
alksnio. Zonos apacioje staigiai ugterejusi alksnio kreive toliau j virsu. kyla, 
prasimusa | priekj ir apgaubia visas kitas kreives. Pusies kreive atvirks-
ćiai — alksnio kulminacijos vietoje pasiekia savo poledynmetinj minimumą. 
Zymiai isaugusios kilniuju. lapuoćiu. vertes. Kilniuju. lapuoćiu. komponenta 
larpe vyrauja guobos żiedadulkes. Gana daug lazdyno. Berźo maźdaug tiek 
pat, kaip ankstesneje zonoje. Egles kreive svyruoja apie 1%. Rastos pa
vienes skroblo żiedadulkes. 

Riboje tarp VI ir V zonos alksnio kreive krinta, o kilniuju. lapuoćiu. ir laz
dyno — kyla. 

V zona — kilniuju. lapuoćiu. misko klestejimo Iaikotarpis. Kilniuju. lapuo
ćiu. kreive pasiekia savo absoliutu, maksimumą, kuris sutampa su maźesniuo-
ju lazdyno kreives maksimumu. Kilniuju. lapuoćiu. komponentu, tarpe domi
nuoja ążuolas. Guobos ir liepos taip pat nemaża. Liepa sioje zonoje pasie
kia savo poledynmetinj maksimumą. Alksnio daug, nors i virsu. mażeja. Po 
minimumo pereitoje zonoje pusies kreive vel pirmauja. Berźas plinta be di-
desnią- pakitimti. Egles kreive nuosekliai auga. Skroblo aptinkama nedaug. 

Riboje tarp V ir IV zonos susikerta staigiai kylanti egles kreive su krin-
tanćia kilniuju. lapuoćiu. ir lazdyno kreive. 
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IV zona — pirmasis virsutines egles maksimumo Iaikotarpis. Dar anks-
tesnese zonose pradejusi kilti egles kreive ćia aiskiai vyrauja, o po to stai
giai krinta. Pusis dominuoja. Berźas turi kilimo tendenciją. Nemaża alksnio. 

Kilnieji lapuoćiai ir lazdynas 
nuosekliai mażeja. Kilniujii 
lapuoćiu. tarpe vyrauja ążuo
las. Skroblo kreive kyla. Ap-
tinkamos pavienes buko żie
dadulkes. 

Riboje tarp IV ir III zo
nos egles kreive staiga krin
ta. 

III zona — virsutines eg
les depresijos Iaikotarpis. Zo
nos apacioje pradejusi kristi 
egles kreive maźdaug vidury
je pasiekia minimumą, po 
kurio i virsu, vel palaipsniui 
kyla. Pusies kreive tebera do-
minuojanti. Antroje vietoje 
alksnis. Zonos apacioje siek 
tiek pakilusi berżo kreive to
liau i virsu. plinta nezymiai 
svyruodarna. Kilniuju, lapuo
ćiu. kreive, kaip ir ankstesneje 
zonoje, turi maźejimo tenden
ciją. Nemaża, ypać pietinese 
diagramose, skroblo. Retkar
ciais pasitaiko pavienes buko 
żiedadulkes. 

Riboje tarp III ir II zonos ryskiai kyla egles ir skroblo kreives. 
II zona — antrasis virsutines egles maksimumo Iaikotarpis. Apatineje zo

nos'dalyje staigiai ugterejusi egles kreive apie zonos vidua pasiekia kul-
minaciniu. dydżiu. ir j virsu. ima mażeti. Pusies kreive yra vyraujanti ir | vir
su. turi palinkimą kilti. Berżo beveik tiek pat kaip ankstesneje zonoje. Kilnieji 
lapuoćiai toliau palaipsniui nyksta. Alksnio kreive mażeja, skroblas kul-
minuoja. 

Riboje tarp II ir I zonos pusis kyla, kilnieji lapuoćiai, lazdynas ir egle 
palaipsniui krinta. 

I zona — dabartinio misko Iaikotarpis. Dominuoja pusis. Antroje vietoje. 
berźas, Zymiai sumaźejo, nors dar gana daug egles. Alksnio kreive mażeja. 
Sumażeja ir skroblo. Pasitaiko pavienes ąźuolo, liepos Ir lazdyno żieda
dulkes. 
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2. Kai kurie pajurio zonos sporu-źiedadulkiu. 
diagramu ypaturaai 

Perzvelgus visas pajurio zonos sporu.-źiedadulkiu. diagramas, galirna 
pastebeti kai kuriuos visoms joms biłdingus bruożus. 

Visose velyvojo ledynrnecio laikotarpj atitinkanciose spory-źiedadulkiu 
diagramose vyrauja medźiii żiedadulkes. Zoles ir sporos vidutiniskai su-
daro apie 10—15%. Siek tiek svarbesnis vaidmuo źolems tenka X zonos 
(velyvojo driaso laikotarpio) spektruose. 2oliu. tarpe daugiausia (iki 60%) 
kiećio źledadulkiu, nemaźa varpiniu (30—40%) ir balandiniu. (10—20%) 
ś.eimos atstovq. Medźiij żiedadulkiu. sudetyje dominuoja pusis. Sio laikotar
pio sporu-źiedadulkiu. spektrai priskirtini miłku tipui (10 pav.). 

XI zonoje (alerodo laikotarpyje) labai isryśkeja vadinamasis apatińis 
egles maksimumas, kuris yra vienalaikis su alksnio, kiłniuju lapuoćio ir laz-
dyno kreives maksimumu. 

Poiedynmetinems pajurio zonos spory-źiedadulkiu. diagramu dalims bfi-
dinga: a) labai daug pusies; b) maźoka, ypac borealiniame periode, lazdy-. 
no; c) poledynmetiniu klimato optimumo laikotarpiu, palyginti, źema 
kiłniuju. lapuoćiij kreive, kulminacijos mętu ne didesne kaip 28%; 
d) daug alksnio, ypac kilnhjjy lapuoćiu. misko pradiniame. laikotarpyje 
(VI zonoje); e) labai ryskus vadinamasis virlutinis egles maksimumas, su-
sidedantis is dvieju. maksimumu: pirmojo virsutines egles maksimiimo 
(IV zona), kuris atitinka pradinj subborealinio periodo laikotarpj, ir antrojo 
virsutines egles maksimumo (II zona), atitinkancio subatlantinj periodą. 
Tarp abieju rnaksirnumu. isryskeja egles kreives depresijos laikotarpis 
(3 pav.). - . • 

Nagrinejamosios sporu-źiedadulkiu. diagramos yra priskirtinos M. Neiś-
tadio isskirtajam Pabaltijo (Latvijos) diagramu tipui ir sudaro jamę paju
rio zonos sporą-źiedadulkiu. diagramu, potipj, kuris yra pereinamasis tarp 
Latvijos ir Kaliningrado srities diagramu tipu. "Visos sporu-źiedadulkiu. 
diagramos, issidesciusios j śiaurę nuo Priekules—Nidos linijos, yra artimes-
nes Latvijos diagramu tipui, kurio sporq-ziedadulkiu. diagramose svarbus 
vaidmuo tenka egles kreivei, o skroblo kiekiai neźymus. Siaurines pajurio 
zonos dalies diagramos skiriasi nuo Latvijos (Pabaltijo) diagramu tipo 
gausia pusimi ir gana mazu lazdyno kiekiu. Pietines dalies diagramos su 
issivysciusia skroblo kreive yra artimesnes Kaliningrado diagramy tipui, 
arba Gamso ir Ruofo 1929 m. isskirtajam Rytu. Prusijos tipui, kuriame svar-
bi vieta tenka skroblui, paplitusiam drauge su anksti atkeliavusia egle. 
Tacłau pietinese pajurio zonos diagramose virsutinis egles maksimumas 
yra źymiai aiskesnis. Be to, kiłniuju. lapuochi pajurio zonoje aptinkama daug 
maźiau. 

Lyginant.pajurio zonos diagramas su kites Lietuvos teritorijos dalies dia-
gramomis, kurios, pagal M. I. Neistadtą, taip pat priklauso Pabaltijo. (Lat
vijos) diagramu, tipui, paaiśkeja tokie pagrindiniai skirtumai: pajurio zo-
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noje yra źymiai daugiau pusies ir mażiau berźo, kiłniuju. lapuoćiu. ir 
lazdyno. 

Aprasytuosius pajurio zonos diagramu, ypatumus apsprende tam tikros 
fizines-geografines sąlygos: jurinis klimato pobudis (gausesni krituliai, il-
gesnis ruduo ir svelnesne żiema), edafines sąlygos (smelingi dirvozemiai) 
ir reljefo ypatumai (mażai israiźytas reljefas, nemaźi uźpelkeję plotai). 

' •. 3- Trumpas svarbiausiu. pifiviij apraśymas 

I. Kirbes pelke yra Latvijos TSR pietineje dalyje, Liepojos rajone, 3 km 
| siaurę nuo Rucavos kaimo ir per 10 km nuo Baltijos juros kranto (1 pav.). 
.Ji- susidariusi Baltijos baseino krantiniu. darinii} srityje, yra żemiau trans-
.gresyvios Baltijos ledyninio ezero Bgl. II stadijos kranto linijos. Nuo juros 
puses pelkę skiria krantinis volas, kurj E. Grinbergas laiko regresyvios 
.Bgl III stadijos palikuoniu [15]. 

Apypelkio teritorijoje ir pelkes dugne paplitę smelingi Baltijos ledyninio 
.-eźero dariniai. Tai źemapelkinio tipo pelke, kurios augalijos tarpe ypać is-
;sivystę viksvynai. 

Palinologiniu atzvilgiu Kirbes pelke ligi siol buvo maźai tirta. Vieno 
•4 m gylio gręźinio sponj-ziedadulkiij diagramą savo disertaciniame darbe 
pateikia E. Grinbergas [15]. 

Rinkdama savo disertaciniam darbui medźiagą, straipsnio autore su gru-
•pe LTSR MA Geologijos ir geografijos instituto darbuotoju; 1956 m. pra-
gręze Kirbes pelkeje tris grężinius. Gręziniai pragręźti ililgai profilio iś va-
kani j rytus (1 pav.). Pirmasis 4,20 m gylio gręźinys buvo pragręźtas pelkes 
vakarineje-pietvakarineje dalyje ir nuo pelkes krasto nutolęs maźdaug 

1,5 km, antrasis 3,8 m gylio 
gręźinys — 500 m j rytus 
nuo pirmojo, ir trećiasis 
(4,0 m gylio) — dar 600 m 
| rytus nuo antrojo. Pra-
grężtas vidutiniskai 4,0 m 
storio durpiy Hodas ir jsi-
gręźta i po durpemis esantj 
smełj. Diatomejti pavyz-
dżiuose nerasta. Buvo su-
darytos visy gręziniij spo-
ry-żiedadulkiii diagramos, 
davusios naujy duomenq. 
pelkes raidai atkurti, pradi-

•4 pav. Kirbes pelkes I gręźinio sporine-żiedadulkine 
diagramą 

Puc. 4. CnopoBO-nbiJibneBafl ^HarpaMMa 1 pa3pe3a 
6oJioTa K.Hp6e 

ułam vietoves uzpelkejimo laikotarpiui nustatyti bei pajurio zonos miską 
'issivystymo problemoms spręsti. Viena is sudarytyją sporą-ziedadulldii 
^diagramy yra pateikiama śiarne straipsnyje (4 pav.). 
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Pelkeje pragręźti gręźiniai atskleide tokią sluoksniq seką is virsaus 
j apacią: 

1. Viksvine durpe, susidedanti ii Car ex, lasiocarpa, C. rosłrata, C. para-
doxa, Menyantkes trifoliata, Phragmites communis ir kitij augalq likuciq/ 
Susiskaidymas 40%• Vidutinis sluoksnio storis 2,45 m. 

2. Medienos nendrine durpe. Yra daug Phragmites communis likuciq 
(iki 45%). 

Pinus zievei ir medienai tenka 15—20%. Susiskaidymas 40%. Vietomis 
aptinkama medienos viksvine durpe, susidedanti ii Pinus ir Betula medie
nos ir iki 50% viksvq (Carex paradoxa, C. lasiocarpa, C. caespitosa) liku
ciq. Vidutinis sluoksnio storis 1,15 m. 

3. Medienos durpe, susidedanti is Pinus, Alnus ir kitq medziq bei żoliu 
liekanq. Susiskaidymas 45%- Vidutinis sluoksnio storis 0,45 m. 

4. Gelsvas smulkiagrudis smelis. Vyraujanciai 0,1—0,25 mm frakcijai 
tenka iki 90% grfideliq. Kitą dali sudaro stambesnes frakcijos. Pasitaiko 
smulkus, iki 2—3 mm diametro, zvirgzdas. Grudeliai netobulai apzulinti, 
jq pavirsius stiklinis. Vyrauja kvarcas (iki 95%). Kirbes pelkes sporq-zie
dadulkiq diagramos prasideda ankstyvuoju holoceno laikotarpiu. Jose gali 
buti isskirtos 8 poledynmetines (holoceno) zonos. Bendroje źiedadulkiti ir 
sporu, sudetyje visa laika pagrindinis vaidmuo tenka medziq ziedadulkems. 
Medziq tarpe vyrauja pusis; kurios kreive visoje diagramoje gaubia kitas 
kreives ir vingiuoja 50—60% ribose. Didelis pusies kiekis galejo reliatyviai 
sumazinti Quercetum mixtum, kurio kiekis, netgi klimato optimumo laiko
tarpiu, ne daugiau 10%. Be to, tenka atsizvelgti'j tą faktą, kad daźnai kil-
niqjq lapuoćiii ir ypac ążuolo ziedadulkes pasiduoda korozijai if blogai iś-
lieka [14]. Kilniqjq lapuociq tarpe visa laika dominuoja ąźuolas. Visoje 

. diagramoje, jau pradedant VI zona, yra gerai issivysciusi egles kreive su 
aiskiu trilypiu virsutines egles maksimumu. 

Visos trys sporq-ziedadulkiq diagramos rodo, jog Kirbes pelke pradejo 
formuotis borealinio pęriodo mętu. E. Grinbergo paziura, kad vietove uź-
pelkejo driaso pabaigoje ir kad yra buvusi kazkokia pertrauka nuosedq klos-
tymęsi {15], atrodo, neturi pagrindo. Tokiu biidu, pagal Kirbes pelkes spo
rq-ziedadulkiq diagramas negalima datuoti Baltijos Iedyninio eźero stadiju, 
nes śi pelke pradejo formuotis źymiai veliau. 

II. Pietvakarineje Latvijos TSR dalyje, Papes eźero rajone, apie 50 km 
j siaurę nuo Klaipedos, buvo pragręźti du gręźiniai: pirmasis 10,5 m gylio 
gręźinys buvo pragręztas pietvakariniame Papes ezero pakrastyje, ties eze-
ro protaka j Baltijos jurą, 280 m | rytus nuo jiiros kranto (1 pav.). Gręzinio 
angos padetis 2,30 m. Antrasis 10,0 m gylio gręźinys yra 1200 m \ siaures 
vakarus nuo Papes ezero, 250 m j rytus nuo juros kranto ir 6 km \ siaurę 
nuo pirmojo gręzinio (i pav.). Gręzinio angos padetis 1,7 m NN. Abu grę
ziniai yra litorinineje teraseje. 
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Buvo konstatuoti tokie sluoksniai is virsaus j apaćią: 
1. Gelsvas jvairiagrudis smelis. Vyrauja smulkioji frakcija, kuriai ten

ka 66,4% visq griideliq. Pasitaiko paskiras zvirgzdas. Grudeliai vidutinis-
kai apzulinti, ją pavirsius matinis; vyrauja kvarcas, rasti pavieniai gintaro 
grudeliai. Sluoksnio storis 0,9—3,0 m. 

2. Viksvine durpe, susidedanti is Carex rosłrata, C. caespitosa, C. vesi-
caria, C. dioica, Phragmites communis, kity vandens augalq ir Alnus me
dienos. likuciq. Susiskaidymas 40—45%. Sluoksnio storis 0,15—0,40 m. 

:3. Medienine. durpe. Virsutineje dalyje daugiausia alksnine (susiskai
dymas 45—50%'), o sluoksnio apaćioje — pusine (Pinus medienos ir zieves 
Ukuciu; iki 60,0%). Is kitą augalq pażymetini Carex, Phragmites, Equise-
tutn ir Scirpus. Susiskaidymas 60%. Sluoksnio storis 0,0—0,2 m. 

4. Gelsvai pilkas smulkiagrudis (0,1—0,25. mm frakcija sudaro 91%) 
smelis. Grudeliai netobulai apzulinti, ją pavirsius daugiausia stiklinis. Vy
rauja kvarcas. Rasti aukstesniq augalq makrolikućiai ir daug diatomejq. 
Sluoksnio storis 5,1—5,65 m. 

5. Zaliasamanme durpe, susidedanti ii Carex lasiocarpa, Menyantkes 
trifoliata, Calliergon cuspidatum, C. trifarium, C. giganteum, Camptothe-
clurn nitens, Drepanocladus ir kitą. Susiskaidymas 35—40%. I gręzinio apa
ćioje żaliasamanine durpe. pereina i labiau susiskaidziusią (H 40—45%) 
alksnine • durpę. Rasta daug paparćio sporangiq. Sluoksnio storis 0,55— 
0,80 m. 

.6. Aievritingas smelis su durpe, pilkos spalvos. Frakcijai 0,1—0,05 mm 
tenka 52%. Vyrauja kvarcas, pasitaiko pavieniai glaukonito grudeliai 
(2—3%). Grudeliai netobulai apzulinti. Sutikta labai daug aukstesniq au
galq makroliekanq, kuriq tarpe vyrauja źaliosios samanos (Drepanocladus, 
Camptothecium, Calliergon, if kitos) ir zoles Carex lasiocarpa, Menyantkes 
trifoliata. Rastos smulkios moliuskq kiauteliq nuolauzos, diatomejos. Sluoks
nio storis 0,3 m. 

• 7. Gelsvai pilkos spalvos, smulkiagrudis (smulkiajai frakcijai tenka 
94% visq griideliq) smelis. Grudeliai vidutiniskai apzulinti. Vyrauja kvar
cas. Pasitaiko labai smulkios kiauteliq nuolauzos, daug diatomejq. Sluoks
nio storis 0,60 m. 

8. Aievritingas molis, pilkos spalvos. Molingoji frakcija sudaro 58,0%, 
alveritine— 22,0%, smelingoji —20,0%. Sluoksnio storis 1,10 m. 

9. Gelsvas smulkiagrudis smelis. Grudeliai netobulai apzulinti, jq. pa
virsius stikliśkas. Dominuoja kvarcas (iki 90,0%),'rasti pavieniai gintaro 
grudeliai. Sluoksnio storis 0,40 m. 

10. Moreninis priemolis. 
Abiejq greziniq sporq-ziedadulkiq diagramos prasideda viduriniuoju ho-

locenu, pradiniu kilniqjq lapuociq misko laikotarpiu — VI zona (I gręzinio 
sporq-ziedadulkiq diagrama pateikiama śiame straipsnyje 5 pav.). Papćs 
ezero sporq-ziedadulkiq diagramoms biidingi tokie bruozai: visa laika vy-
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rauja medźią źiedadulkes, kurią tarpe dominuoja pusis; daug alksnio, la
t a ! nezymus egles procentinis kiekis, skroblas pasirodo tik retkarciais,' kai 
toriuose pavyzdziuose buvo aptiktos pavienes buko ziedadulkes. Poledyn-
rnetinis klimato optimurno laikotarpis (VI ir V zona) Papes apylinkiq piu-
viuose, skirtingai negu kitose vietovese, negali buti detaliau suskirstytas, 
nes silumamegią medźią (liepos, ąźuolo, guobos ir lazdyno), taip pat alksnio 
kreives per visa sj laikotarpj vingiuoja beveik drauge. 

: III. Nidos pelke tuno pietvakarineje Latvijos TSR dalyje, maźdaug 5 km 
i siaurę nuo Lietuvos—Latvijos sienos. Siaurine pelkes riba praeina apie 
500 m l- pietus nuo Papes 
•eźero, o rytine jos riba — 
vidutiniskai uź 2 km nuo 
Klaipedos—Liepojos plen-
to. Nuo juros Nidos pel
ke nutolusi 700—200 m 
(1 pav.). Pelke uzima 
2156 ha plotą.ir plyti lito-
rinines terases pavirsiuje. 
Apypelkio . teritorijoje ir 
pelkes dugne po sapropelio 
sluoksniu yra aptinkami 
juriniai litorinkiiai smeliai. 
Maksimalus pelkes gylis 
mazdaug 7,75 m, viduti-
nis — 4,50 m. Aukśćiau ju
ros lygio pelkes pavirsius 
yra iśkilęs apie 5 m. • 

Dabar pelke yra plynes tipo, apaugusi aukstapelkine augalija, kurios tar
pe daugiausia kiminq. Kai kur auga reti berżeliai ir pusaites. 

Palinologiniu atzvilgiu Nidos pelkę tyre M. Galenieks'a, kuri savo 
1935 m. darbe [2] pateikia vieno gręźinio sporą-źiedadulkii} diagramą *r 
trumpą nuorodą apie litorininiq diatomeją buvima po durpemis esanćioje 
gitijoje. M. Galenieks'os sudarytąją sporą-źiedadulkią diagramą savo darbe 
1957 m. persispausdino E. Grinbergas [15]. 

1956 m. straipsnio autorei pavyko pragrężti pelkeje du gręźinius. Vie-
nas 7,0 m gylio gręźinys buvo pragręztas pietineje pelkes dalyje, apie:2 km 
l siaurę nuo pietinio pelkes pakraśćio ir maźdaug 1,5 km \ vakarus nuo ry-
tinio pelkes krasto. Maźdaug 700 m \ siaurę nuo pirmojo buvo pragręztas 
antras 15,0 m gylio gręźinys. Buvo atlikta sporą-źiedadulkią grężinią pa-
vyzdzitj analizę. Iśtirtos ne tik medźiij źiedadulkes, bet taip pat żoles ir 
sporos, detaliai iśanalizuotas litorininis diatomeją kompleksas. I gręźinio 
sporą-źiedadulkią diagramą yra pateikiama 6 pav. 
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5 pav. Papes eźero rajono I gręźinio sperine-żieda-
dnlkine diagramą 

PHC. 5. CnopoBo-mMtueBaa OTarpaima 1 pa3pe3a 
y 03epa nane 

Abiem gręźiniais buvo pragręźta organogeninią darinią storyme ir isi-
gręzta ] po jais esancius smelius. Buvo nustatyta tokia pelkes sluoksnią 
sęka iś viriaus j apacią: 
susiskaidymas 20%. Vidutinis sluoksnio storis 2,70 m. 

1. Kiminine durpe, susidedanti daugiausia iś Sphagnum fuscum. Durpes 
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6 pav. Nidos pelkes I gręźinio sporine-źiedaduikine diagramą 
PHC. 6. CnopoBO-rauibneBaa anarpaMMa 1 pa3pe3a óoiioTa HH^a 

2. Medienos nendrińe durpe, sudaryta iś Phragmites communis (iki 
35%), Pinus medienos ir zieves, Alnus ir kitą augalą likucią. Susiskaidy
mas 45—50%. Vidutinis sluoksnio storis 0,40 m. 

3. Medienos viksvine durpe, susidedanti iś Pinus ir Alnus medienos ir 
zieves bei viksva. Susiskaidymas 35—40%- Vidutinis sluoksnio storis 
0,85 w. 

4. Alksnine durpe. Alnus mediena ir Sieve sudaro apie 40%. Is daugelio 
raslą źolią paźymetinos Carex, Menyanthes, Phragmites ir Equisetum. Su
siskaidymas 40—45%. Vidutinis sluoksnio storis 1,0 m. 

5. Juodos spalvos sapropelis. Organine medźiaga smulkaus detrito pa-
vidalo, ji sudaro iki 70% visa nuosedą kiekio. Rasta labai daug diatomeją. 
Vidutinis sluoksnio storis 0,75 m. 

6. Gelsvas alevritingas smelis. Frakcijai 0,1—0,05 mm tenka iki 70% 
visa grudelią. Apzulinimas netobulas, pavirsius stiklinis. Vyrauja kvarcas. 
Rasta daug diatomeją. 

Nidos pelkes sporą-źiedadulkią diagramos prasideda viduriniuoju holo-
cenu, kilniują lapuocią misko klestejimo laikotarpio antrąja puse {V zona). 
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Sis laikotarpis Nidos pelkes diagramose labai ryikus. Kilniajy lapuocią 
komponentą tarpe visa laika absoliuciai vyrauja ązuolas. Bendroje zieda-
dulkią ir sporą, sudetyje svarbus vaidmuo tenka źolems ir sporoms. Viriu-
tiniuose spektruose labai daug kiminu sporą, żemiau — papartiećią ir pa-
taisiećią seimos sporos. Is żolią daugiausia viksvinia ir varpinia seimos 
atstova. Medźią tarpe svarbi vieta tenka pusies ir alksnio źiedadulkerns. 
Nuo pat apacios daug egles, kurios kr.eive yra dvilype, IV ir II zonoje turin-
ti du ryskius maksimumus. Skroblo kreives nera, teaptinkamos pavienes jo 
ziedadulkes. Retkarćiais pasirodo bukas. 

IV. Pajurio pelke yra siaurineje Lietuvos pajurio dalyje ir uźima 530 ha 
plotą. Pietuose pelke prasideda 3 km \ siaurę nuo Palangos miesto ir 400— 
900 m plocio juosta nusidriekia isilgai Baltijos juros kranto per 500—600 m 
nuo jo. Rytine jos riba eina per 0,5 km nuo Palangos—Sventosios plento, 
śiaureje uźsibaigia ties Sventosios kaimo pietiniu pakrasciu (1 pav.). Pa
jurio pelke susidariusi litorinines terases pavirsiuje. Nuo jfiros pu
ses ją skiria kopą grandine. Apypelkio teritorijoje ir pelkes dugne yrą pa-
plitęs jurinis smelis. Dabar pelke yra labai ileksploatuota, todel au-
galijos danga pasikeitusi. Neiseksploatuotose vietose aptinkami reti berży-
neliai ir puśyneliai, daug viksva, nendrią ir kitą żolią. 

^Sioje pelkeje buvo pragręźti 3 gręziniai. Norint uźciuopti pilniausius 
piuvius, pasirenkant vieta gręźiniams, buvo pasinaudota Skaisgirio 1923 in. 
sudarytu sio'durpyno planu. Visi 3 gręziniai buvo pragręźti piętineje pelkes 
dalyje, Vanagupes kaimo rajone. Auksćiau juros lygio pelkes pavirsius grę-
zinią vietoje iskilęs apie 8 m. Pirmasis 4,25 m gylio gręzinys buvo pragręź-
tas mażdaug 300 m atstume nuo pietinio pelkes pakrascio ir 700 m j rytus 
nuo Baltijos juros, antrasis 3,25 m gylio gręzinys buvo pragręztas mażdaug 
200 m i siaurę nuo pirmojo, trećiasis 3,0 in gylio gręzinys — 500 m śiau-
riau antrojo. 

Straipsnyje yra talpinama II gręźinio sporą-żiedadulkią diagrama 
(7 pav.). 

Pelkeje buvo konstatuoti tokie-sluoksniai: 
1. Medienos nendrine durpe, susidedanti is Phragtnites communis sakną 

ir Pinus medienos likucią. Susiskaidymas 45%. Vidutinis sluoksnio storis 
3,4 rii. 

2. Gelsvas stambiagrudis smelis. Pasitaiko zvirgzdo iki 10 mm skers-
mens. Grudeliai vidutiniskai apzulinti, pavirsius pusiau matinis. Vyrauja 
kvarcas. Rastas gintaras ir netgi zmogaus apdirbti gintaro gabalai. Dia-
tomeją neaptikta. 

Pelkes sporą-źiedadulkią diagramos prasideda viduriniuoju holocenu, kil-
niąją lapuocią misko klestejimo laikotarpio velyvaja dalimi (V zonos pa
virsius) . Ziedadulkią diagramose isryskeja kai kurie svarbiausi pelkią 
augalijos raidos bruoźai. Bendroje żiedadulkią ir sporą sudetyje pagrindinę 

vieta uzima medźią ziedadulkes. Kai kuriuose gyliuose ypac pakyla sporą 
vaidmuo, kurią tarpe vyrauja papartiećią seimos atstovai. Is źolią pażyme-
tinos viksvines ir varpines żoles. Medźią tarpe svarbiausias vaidmuo tenka 
pusiai, kurios vertes vietomis pasoka iki 91,5% (1 gręzinys). Toks didelis 
pusies kiekis santykiniai sumaźina kilniąją lapuocią kiekj. Is kilniąją lapuo-
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7 pav. Pajurio pelkes II gręźinio sporine-źiedadulldne diagrama 
PHC. 7. CnopoBo-ntuibueBaa; ^narpaMMa II pa3pe3a 6ojtoTa IlaiopHO 

ćią labiausiai paplitusi liepa. Taciau sia proga tenka prisiminti, kad źema-
pelkinio tipo pelkese kilniąją lapuocią ir ypac ąźuolo ziedadulkes blogai is-
lieka [14]. Diagramose gerai isryskeja dvilypis virsutines egles maksimumas. 
Rastos pavienes skroblo ziedadulkes. 

V. Ronźes atodanga buvo Palangos miesto siaures vakarineje dalyje, 
desiniame^upes krante, per 600—700 m nuo jos źioćią ir 150 m j rytus nuo 
Baltijos juros (1 pav.). Atodangos aukstis 1,5 m, jos papede iskilusi apie 
2 in auksćiau juros lygio. Sis piuvis yra litorinines terases rajone, pajurio 
kopinią smelią srityje. 

Ronzes atodanga buvo aprasyta ir atrinkti pavyzdziai dar 1956 m. Ve-
liau, gilinant ir pertvarkant Ronźes vaga, si atodanga buvo sunaikinta. 

Atodangoje is viriaus j apaćią atsidenge tokie sluoksniai: 
1. Dirvozemis. Sluoksnio storis 0,15 m. 
2. Balksvas smulkiagriidis eolinis smelis. Frakcijai 0,1—0,25 mm tenka 

iki 80% visa grudelią. Grudeliai tobulai apzulinti, ją pavirsius matinis. Vy
rauja kvarcas. Sluoksnio storis 0,45 m. . 

490 



13 30 M UD SO Bfl 70 

ilfr-II ̂  

*' I 
—1| 

1 

i 

\ 

is-pł-J 

V /-

-*=* 

r-

/ 

^ 

fz—'" 

\s: 
lv !T ' v 

! / 

8 pav. Ronżes atodangos sporine-źiedadulMne dia
grama 
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3. Medienine durpe, daugiausia susidedanti is Alnus medienos (40%), 
taip pat is Pinus, Betula ir Picea likucią. Is żolią daugiausia (15%). Phrag-
mites. Susiskaidymas 45%. Sluoksnio storis 0,18 m. 

4. Rusvas vidutingrudis jurinis smelis (grudeliai aptraukti gelezies ok-
sidą). Vyraujanti frakcija yra 0,25—0,5 mm. Pasitaiko smulkaus zvirgzdo 
iki 2—3 mm skersmens. 
Smelis neblogai isrusiuo-
ias, apzulinimas'vidutinis 
ir geras, pavirsius blizgan-
tis. 90% visa gradelią su-
•daro kvarcas, kita dalis ten-
ka lauko ipatams, źeru-
:iarns, gintarui, juodiesiems 
mineralams. Rastos juri-
nes litorinines diatomejos. 
Sluoksnio storis 0,50 m. 

5. Gelsvai pilkas, jvai-
riagrudis blogai isrusiuo-
tas jurinis smelis. Vyrauja 
frakcija 0,1—0,25 mm. Ap-
tinkama smulkaus paskiro zvirgzdo. Grudeliai, ypac smulkiąją frakcija, ne-
tobulai apziilinti, pavirsius blizgantis, ryskiai vyrauja kvarcas (95%), ap-
iinkama gana daug jurinią diatomeją. 

Buvo atlikta sporą-źiedadulkią bei diatomine pavyzdzia analizę ir gauti 
łdomus duomenys litorinines juros lygio svyravimams datuoti. Atodangos 
sporą-źiedadulkią diagrama pateikiama 8 pav. 

Sporą-źiedaduikią diagrama prasideda kilniąją lapuocią misko velyvaja 
dalimi (V zona). Ypac svarbus vaidmuo diagramoje tenka pusiai. Nors yra 
egles kreive, taciau vifsutihes egles maksimumo laikotarpis neryskus. 

VI. Tyrq pelke plyti pietineje Lietuvos pajurio dalyje, apie 3,5 km \ va-
karus nuo Priekules. Vakarine jos riba tęsiasi vidutiniSkai per 1—2 km nuo 
Kurśią Marią. Siaurineje dalyje Tyra pelke baigiasi Luźijos bei Pflkines 
pieva masyvais, pietuose — Bruksvos pievomis. Pelke driekiasi abipus Klai-
pedos kanalo ir uźima 500 ha plotą (1 pav.). Vidutinis durpiu. Modo storis 
2,'4 m, didźiausias — 3,5 m. Pelke yra sausumine, susidariusi uźpelkejus li
torinines terases pavirliui. Tyra pelke yra labai iseksploatuota, todel jos 
augalija pasikeitusi. 

Palinologiniu atzvilgiu Tyra pelke ligi siol nebuvo tirta. 1956 m. straips-
nio autorei pavyko pragręźti centrineje pelkes dalyje, desineje kanalo pu-
seje,:2 grężinius. Vienas 2,30 m gylio gręźinys buvo pragręźtas apie 200 m 
l rytus nuo kanalo ir 1,5 km i siaures siaurrycius nuo Klisią tilto per kana-
lą. Gręźinio angos padetis apie 1,5 m NN. Antrasis 2,6 m gylio gręźinys bu-
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vo pragręztas apie 800 m i siaures rytus nuo pirmdjo per 600 m nuo kanalo. 
Gręźinio angos padetis apie 2 m NN. 

Pelkeje buvo konstatuoti tokie sluoksniai: 
1. Svyline — kiminine durpe, susidedanti ir Eriophorum vaginatum, 

Sphagnum medium, Pinus ir kitu. augalq likucią. Susiskaidymas 30%. Vidu
tinis sluoksnio storis 0,5 m. 

2. Liunsargine tarpine durpe. Scheuchzeria palustris yra iki 50%. Is 
kitą augalą pazymetinos Carex, Sphagnum, Eriophorum ir Pinus liekanos. 
Susiskaidymas 30—35%. Vidutinis sluoksnio storis 0,30 m. 

3. Medienos viksvine durpe, susidedanti daugiausia is viksvii {Carex 
lasiocarpa, C. paradoxa ir kitą). Apie 35% Betula ir Pinus bekaną. Be to, 
rasti Phragmites, Equisetum, Menyanthes ir kiti augalai. Durpes susiskai
dymas 40%. Vidutinis sluoksnio storis 0,50 m. 

4. Nendrine durpe. Pagrindine sudedamoji durpes dalis yra Phragmites 
communis. Be to, rasta nemażai viksva. Susiskaidymas 40%. Vidutinis-
sluoksnio storis 0,80 m. 

5. Medienos nendrine durpe, susidedanti is Phragmites communis ir Pi
nus bekaną. Susiskaidymas 45%. Vidutinis sluoksnio storis 0,35 m. 

6. Jurinis smelis, sviesiai pilkos spalvos, smulkiagrudis, kvarcinis su ne-
maża (iki 25%) lauko spato, źerucią, karbonatą, gintaro ir kitą mineralą 
priemaisa. • 

Tyra pelkes piuviai apima virsutine poledynmecio dalj, prasidedancią 
viduriniuoju holocenu, kilniąją lapuocią ir lazdyno klestejimo Iaikotarpiu. 
(V zona). Sporą-źiedadulkią diagramose (9 pav.) isryskeja tokie budingi 
bruozai: bendroje żiedadulkią ir sporą sudetyje virsutiniuose ir apatiniuose 
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9 pav. Tynj pelkes II gręźinio sporine-żiedadulkine diagrama 
PHC. 9. CnopoBo-nbuibueBaii ^HarpaMMa II pa3pe3a fiojioia Tnpy 
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spektruose dominuojantis vaidmuo tenka sporoms, is kurią ypać daug kimi-
nu, o vidurinese diagramą dalyse labiau vyrauja medźią ziedadulkes. Is zo-
lią daugiausia virzinia śeimos atstova. Budinga, kad diagramos dalyje, 
.atitmkanćioje durpinj sluoksnj, dominuoja alksnio kreive, rodanti nuolatinj 
dregmes perteklią, o smelio sluoksnj atitinkanćiuose spektruose vyrauja pu-
sies ziedadulkes. Kjlniąją lapuoćią kreive yra żerna, ne daugiau kaip 10%. 
Gerai issivysciusi, su aiśkiu dvilypiu maksimumu IV ir II zonose, yra egles 
kreive. 

VII. Sventeles pelke, esanti pajurio pietineje dalyje, yra didziausia auks-
tapelke visoje Lietuvos TSR pajurio zonoje. Ji uziraa 1130 ha plotą ir plyti 
Priekules rajone, apie 3 km \ pietus nuo Tyra pelkes. Vakarine jos riba tę-
siasi isilgai Kursią mariu pakrascio per 1—1,5 km nuo jo. Pietuose pelke uź-
sibaigia ties Kintą misko siauriniu pakrasciu, siaures-siaurrytine jos riba 
eina vidutiniskai per 1 km nuo Drevernos upes,.o rytine — maźdaug 1 km. 
i vakarus nuo Kintu—Priekules plento (1 pav.). Sventeles pelke yra seno-
sios Nemuno deltos srityje ir susidare, tur but, uźpelkejant senvagei [6]. Is 
siaures puses prie sios srities prisillieja litorinines terases rajonas. Sven
teles apypelkio teritorijos vakarineje ir pietineje dalyje paplitę aliuviniai 
smeliai, is rytvj puses pelkę gaubia paskutiniojo apledejimo moreninis prie-
molis, is siaures prie. Sventeles prisislieja żemapelke — Bruksvos pievos. 
Beveik istisai Sventele yra apaugusi aukśtapelkine augalija. 2emapelkiniu 
bendriją galima aptikti tik. pelkes pakraśćiuose. Aukitapelkinią auga-
• lu tarpe svarbiausias vaidmuo tenka kiminams. Pelkeje auga retos ne-
aukśtos pusaites ir berźeliai. Grężinią duomenimis, durpiu. klodo storis yra 
5—7 m. Plokscia Sventeles plynaukste iskilusi maźdaug 5,5 m auksciau 
juros lygio. 

Palinologiniu atzvilgiu Sventeles pelke iki siol nebuvo tirta. 1956 m. 
straipsnio autorei drauge su LTSR MA Geologijos ir geografijos instituto 
darbuotoją grupe pavyko pabuvoti pelkeje ir pragrężti joje 2 grężinius. Grę-
źiniams vieta buvo parenkama remiantis Zemes ukio projektavimo instituto 
melioratoriii zondavimo duomenimis, tai yra ten, kur tiketasi rasti pilniau-
sius piuvius. Vienas 8,0 m gylio gręźinys buvo pragrężtas vidurineje pelkes 
dalyje, Siaures rytiniame jos kraste. Gręzinio angos padetis 3,5 m NN. Ant-
rasis 10,5 m gylio gręźinys buvo pragrężtas rytineje pelkes dalyje, maz
daug per 1 km nuo jos pakrascio. Gręzinio angos padetis 2,5 m NN. Grężi-
niais pragrężta organogeniniti dariniti storyme ir jsigrężta j po ja esanćius 
mineralogeninius darinius, kurią pragrężta 3,8 m. 

Iitirtoje pelkes dalyje buvo konstatuoti tokie siuoksniai is virsaus i 
apaćią: 

1. Viduriniojo kimino. durpe, susidedanti is Sphagnum medium (iki 
55%), Sphagnum fuscum ir Sphagnum parvifoUum, Ericaceae ir kitą augalą 
likućiu, Susiskaidymas 10%. Vidutinis sluoksnio storis 2,5 m. 
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2. Pusies kiminine durpe, sudaryta is Sphagnum fuscum (iki 45%), Pi-
nus, Eriophorum Vaginatum. Susiskaidymas 40—45%. Vidutinis sluoksnio 
storis 1,10 m. 

3. Puśies svyline durpe, susidedanti is Eriophorum vaginatum (45%), 
Pinus zieves {30%), Sphagnum medium, Sphagnum fuscum ir kitą. Susi
skaidymas 45%. Vidutinis sluoksnio storis 0,30 m. 

W 30 rjl 50 0 (0 

10 pav. Sventeles pelkes II gręzinio sporine-źiedadulkine diagrama 

PHC 10. CnopOBo-nHjibueBaa jmarpaMMa II pa3pe3a SojioTa IUBeHTeJie 

4. Medienos tarpine durpe, susidedanti is Alnus medienos, Pinus zieves, 
Sphagnum medium, Eriophorum vaginatum, Carex lasiocarpa. Susiskaidy
mas 45—50%. Vidutinis sluoksnio storis 1,10 m. 
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'5. Medienos kiminine (tarpine) durpe, kurią sudaro Pintis zieve ir Alnus 
mediena, Sphagnum medium, Eriophorum vaginatum ir kiti augalai. Susi-
skaidymas 35%. Vidutinis sluoksnio storis 1,70 m. 

6. Pilkas nekarbonatingas molis. Jarne 15—20% organines. medżiagos 
humuso ir smulkaus detrito pavidalu. Vidutinis sluoksnio storis 1,50 m. 

7. Melsvai pilkas, silpnai karbonatingas molis (karbonatai sudaro 5— 
7%) su neżymia organines medżiagos priemaisa (2%). Rastos diatomejos. 
Vidutinis sluoksnio storis 1,90 m. 

8. Pilkas karbonatingas priesmelis (karbonatams tenka 10—15%) su 
stambaus detrito pavidalo organines medżiagos priemaisa (10%). 

Buvo atlikta abieju. grężiniu. pavyzdziu. sporu.-ziedadulkiu. ir diatomihe 
analizę. Antrojo gręzinio sporu.-źiedadulkiu. diagrama pateikiama 10 pav. 

Sventeles pelkes grezinia spory-żiedadulkiu. diagramos apima virlutine 
velyvojo ledynmecio dalj ir visa poledynmetj. Pacioje diagramos apaćioje 
issiskiria sil-tesnio, alerodinio laikotarpio żiedadulkiniai spektrai, kur alks-
nis pakyla iki 21,5%, lazdynas iki 6,5%, kilnieji Iapuociai iki 6%, egle 
iki 6%, nors svarbiausias vaidmuo tenka vis delto pusies ir berzo źiedadul-
kems. Velesneje velyvojo ledynmecio dalyje svelriesnese klimatinese sąly-
gose tarpstantieji augalai isnyksta arba pasirodo tik retkarciais. Siek tiek 
padideja żołiu, vaidmuo bendroje sudetyje, kuriu. tarpe vyrauja kietis, nema-
źai varpiniu. ir balandiniu.. 

Poledynmetinj laikotarpj atitinkancioje diagramos dalyje medziq sude-. 
tyje svarbi vieta tenka alksnio kreivei. Puśies maziau (ypać II grężinyje), 
negu kitose pajurio zonos vietose. Ryskus lazdyno kulminacijos laikotarpis 
(VII zona), taip pat is dviejt| maksimurnu. susidedantis vadinamasis virsu-
tines.egles bei skroblo paplitimo laikotarpis. Kilniuju. lapuociu. kreive savo 
kulminacijos laikotarpiu (V zona) pakyla iki 15,5%. Kilniuju. łapuoćiu. kom
ponentu, tarpe apatiniuose spektruose iki V zonos vyrauja guoba, klimato 

' optimumo laikotarpiu trumpam prasimuśa \ priekj liepos kreive. Cia jau ir 
ąźuolas gana gausus. Virsutiniuose spektruose dominuoja ąźuolas, 

VIII. 1957 m. pabaigoje Nidos apylinkese buvo pragrężti trys gręźiniai 
(1 ir 11 pav.). 

Pirmasis 28 m gylio gręźinys buvo pragręźtas pietrytiniame Nidos gy-
venvietes pakrastyje, 5 m atstume nuo Kurśiu, Marią. Gręzinio angos padetis 
1,5 tn NN. Antrasis 16,5 m gylio gręźinys buvo pragręźtas 1 km i śiaurę nuo 
pirmojo gręzinio, taip pat Kursiu. Mariu. pakranteje, per 3 m. nuo Mariu. 
Gręzinio angos padetis \ m NN. Sie abu gręźiniai yra issidestę Kursiu. Ma
riu. pakrantes smeliu, rajone. Treciasis, 21 m gylio gręźinys buvo pragręźtas 
palveje, 150 m nuo tos vietos, kur kelias, einantis is Nidos juros link, susi-
kerta su keliu, einanciu isilgai Kursiu. Neringos. Apie 400 m \ vakarus nuo 
gręzinio nusidriekia Baltijos juros krantas. Gręzinio angos padetis yra 
5,5 m NN. Sis gręźinys yra miśkingoje eoliniu. smeliu. srityje. 
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Buvo atlikta pavyzdziq spory-żiedadulkiu. ir diatomine analizę. II grę
zinio sporij-ziedadulkiq diagrama pavaizduota 12 pav. 

Gręźiniuose buvo konstatuoti tokie sluoksniai is virsaus j apacią: 
1. Gelsvas, vidutingrfidis, labai gerai iśrusiuotas smelis. Vyrauja 0,25— 

0,5 mm frakcija. Grfldeliai netobulai apzulinti, pavirsius stikliskas. Kvarcui 
tenka 95% visy minerahj, gintaro 
1%. Palves grężinyje sis smelio 
sluoksnis yra dvigubai storesnis. 
Vidutinis sluoksnio storis 8,5 m. 

2. Molingas saprop'elis, dregnas 
źalios, isdziuves, sviesiai pilkos, 
spalvos. Vyrauja organine medźia-
ga smulkaus detrito pavidalu (45— 
50%), molingosioms dalelems ten
ka 30% ir karbonatams — 20— 
25%- Palves grężinyje sis sluoksnis 
iisipleiseja. Daug moliusku. ir ostra-
kodu. kiauteliq. Rasta diatomeju. 
Vidutinis sluoksnio storis 3,75 m. 

3. Sapropelingas pilkas molis. 
Smulkaus detrito pavidalo organi-
nei medźiagai tenka 35%, karbona
tams-—10%. Aptinkami kiauteliai, 
tik ju. daug mażiau, negu virsuje 
esanciame sluoksnyje. Daug diato
meju,. Vidutinis sluoksnio storis 
2,30 m. . • 

4. Rusvai pilkas sapropelis. Sis 
sluoksnis buvo aptiktas tik antraja-
me grężinyje. Organinei medźiagai 
tenka 65 %., karbonatams — 15%. 
Kitą dalj sudaro molingos daleles. 
Rasti kiauteliai ir labai daug diato-
meju.. Sj sluoksni \ dvi dalis dalija 
10 cm storio smelio tarpsluoksnis. 
Sluoksnio storis 0,80 m. 

5. Alksnine durpe, kurioje vietomis (II gręźinys) alksnio mediena suda
ro 95%. Treciajame grężinyje durpę pakeićia durpingo sapropelio facija. Vi
dutinis sluoksnio storis 0,50 m. 

6. Gelsvas jvairiagrfidis vidutiniskai isriisiuotas smelis. Vyrauja 0,25— 
0,5 mm frakcija. Aptinkamas paskiras smulkus zvirgzdas. Apzulinimas ge-
ras, pavirsius daugiausia matinis. Vyrauja kvarcas. Rastas iki.2 mm skers-
mens gintaras (3—5%). Sluoksnio storis 9 m. 
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7. Pilkas karbonatingas (20%) priemolis su medienos pavidalo organi-
nes medźiagos jtarpais ir srnulkiomis kiauteliy nuolauzomis, taip pat su jvai--
riagrudźio smelio 2—3 cm storio tarpsluoksniais. Si bei zemiau esantj 
sluoksnj pavyko pasiekti pirmajame 28 m gylio gręzinyje. Sluoksnio sto-
ris 1,70 m. 

Nidos gyvenvietes II gręźinio sporine-ziedadulkine diagrama 

12. CnopoBO-nHJibiieBas .nitarpaMMa II pa3pe3a noc. Ha^a 

8. Gelsvas jvairagrOdis smelis su zvirgzdu ir gargzdu. Smelio frakcijai 
lenka iki 83,5% visy griideliy. Tame tarpe daugiausia stambiy— 1—0,5 mm.. 
Pasitaiko gargzdo (źabaro) iki 4 cm skersmens. Grudeliai, ypać stambiyjy 
smelio frakcijy, yra gerai apzulinti, daugelio pavirsius matinis. Vyrauja 
kvarcas. Zvirgzdas ir gargźdas susideda is titnago, granito, lauko spato,̂  
kvarco ir kity uolieny arba minerały. 

Nidos gyvenvietes apylinkese pragręztais grężiniais pavyko pasiekti apa-
tinius poledynmetinius ir gal netgi velyvojo ledynmećio sluoksnius ir gau-
ti kai kuriuos jdomius duomenis, liećianćius. augalijos kitimą bei Baltijos 
baseino raidą. • 

Sios vietoves sporines-żiedadulkines diagramos prasideda ankstyvuoju 
holoceno laikotarpiu. Joms bfldinga gausi pusis, gerai issivysciusios virsu-
tines egles ir skroblo kreives, viriutinese diagramy dalyse pasitaiko pavienes 

32 Geografinis metragtis II t. 497 

buko ziedadulkes. Silpnas borealinis lazdyno maksimumas, nors velyves-
niuose, atlantinj periodą atitinkanciuose spektruose lazdyno kreive drauge 
su kilniyjy lapuociy kreive yra gana gerai issivysciusi. 

4. Trampa pajurio zonos paleogeografine charakteristika 
velyvajame ledynmetyje ir poledynmetyje 

Uzbaigiamoji paskutiniojo ledyna plitimo, stadija Lietuvos teritorijoje bu
vo, kaip zinoma, Pomeraniskoji, po kurios ledynas erne nebegriztarnai 
trauktis. Ledyno atsitrauklmas vyko netolydźiai ir labai glaudźioje saveiko-
je su klimato kitimu: smarkiau atsalus, ledyno pakrastys smarkiau traukda-
vosi, atvesus— stabteledavo ar netgi pasistumedavo £ prieki [1]. 

Ledynui atsitraukus is Pomeraniskosios stadijos suformuoto Baltijos— 
Svencioniy kalvyno, maidaug pries 16 000 metą prasidejo vadinamasis ve
lyvojo ledynmećio laikotarpis, kuris truko apie 6000 mety ir baigesi ledynui 
apleidus vidurines Svedijos ir pieti-nes Suomijos (Salpausselka) galinii] 
moreny liniją [4]. Siuo laikotarpiu besitraukiancio ledyno pakrastys ilges
niam laikui buvo sustojęs keliose vietose. Nuo ledyno atsipalaidaves żemes 
pavirsius, pąlyginti, sparciai pasidenge augalijos danga, kurios pobudis ve
lyvojo ledynmećio metu ryśium su klimatiniais svyravimais kelis kartus 
keitesi. 

Atsizvelgdamas \ klimato pakitimus ir augalijos raidą, H. Grosas [5] 
velyvajj ledynmetj suskirste | tokius Iaikotarpius: ankstyvojo driaso, bio-
lingo (I alerodo), viduriniojo driaso, -alerodo (II alerodo) ir velyvojo driaso. 

' Ankstyvojo driaso, biolingo ir viduriniojo driaso dariniai buvo aptikti kai-
mynysteje su nagrinejama sritimi — Gumbineje, Menturiuose [5] ir, kaip ma-
noma, Nopaityje [8]. Siy apatiniyjy velyvojo ledynmećio horizonty pajuryje 
nepavyko pasiekti. 

Velyvasis ledynmetis pajurio zonoje prasideda alerodo laikotarpio dari-
niais, kurie buvo aptikti pietineje nagrinejamojo rajono dalyje, Sventeles 
ir Aukstumales pelkese. Alerodo metu toliau besitraukiantiś ir nykstantis 
ledynas apleido siaurinę Estijos—Leningrado sriti ir sustojo pietineje Suo-
mijoje ir vidurineje Svedijoje. 

Pajurio zonos alerodinius sluoksnius sudaro silpnai karbonatingi, gana 
turtingi organines medżiagos priesmeliai. Augalijos pobudis rodo, kad ldi-
matas anuo metu buvo-zymiai ir ilgesniam laikui atśilęs, taip pat pakankaraai 
dregnas ir nepalankus amźino pasało issilaikymui. Pajurio zona (bent pie
tineje dalyje) alerodo metu buvo gana miśkinga sritis, apaugusi retu spyg-
liuoćiy misku, daugiausia pusynu, kuriame svarbia vieta użeme berżas ir 
alksnis. Svarbus vaidmuo alerodiniame rniśke teko eglei, kurios apatinis mak
simumas pajurio zonoje, kaip ir didesneje visos Lietuvos teritorijos dalyje, 
yra susijęs su alerodo laikotarpiu. Jo metu palankiose reljefo ir dirvoiemio 
sąlygose augo netgi tokie silumamegiai medżiai, kaip ązuolas, liepa, guoba 
ir lazdynas (siy augaly ziedadulkes yra labai gerai iśsilaikiusios, todel ne-
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galiimti perklostytos). Reikia paźymeti, kad gaunama didele anaglogija ly-
ginant pajurio zonos alerodinius sluoksnius su straipsnio autores isves-
tais ziedadulkiniais sio laikotarpio. Gabiauriskio ir Nopaicio pelkią spektrah, 
kuriuose buvo aptikta dar daugiau labai gerai iśsilaikiusiu. silumamegią 
augalą źiedadulkią [8; 11]. Todel śie nauji duomenys apie pajflrio zonos 
alerodinius darinius dar kartą patvirtina teigini, kad alerodo sluoksnią ter-
mofiliskumas nera atsitiktinis ar isimtinis reiskinys ir reikalauja kritiskai 
perzvelgti kai kurias ligśiolines paziflras j, alerodo laikotarpio klimatines 
sąlygas ir augalijos pobfidj. , 

Velyvojo driaso pradźia susijusi su nauja atsalimo banga, kuri praside-
jo maźdaug pries 11 000 mety. Besitraukiantis ledynas tuo metu sustojo 
ties vidurines Svedijos galinią moreną linija. Atsalusio klirnato poveikyje 
silumamegiai augalai, taip pat egle is pajflrio zonos pasitrauke. Isliko ma-
ziau klimatinems sąlygoms reikliis medźiai: pusis ir berźas. Augalijos su-
detyje siek tiek padidejo nemedzhi vaidmuo, nors miskai nagrinejamojoje 
.teritorijoje, atrodo, nebuvo iśnykę. Piito maźai reiklios klimato ir dirvoze-
mio atzvilgiu źoles: Metis, balandiniai ir kites. Źiedadulkią ir sporą koncent
racja sio amziaus sluoksniuose yra źymiai raazesne, negu ankstesniajame 
alerodo bei auksćiau esanćiame horizonte. 

Velyvojo driaso metu pietineje pajurio zonos dalyje, Sventeles—Auks-
tumales rajone issivyste skaidrus, deguonies turtingas oligotrofinio tipo eźe-
ras su gausia diatomejti flora. 

Siuo laikotarpiu baigiasi velyvasis ledynmetis, kurio fizines-geografines 
sąlygas dar tebeveike, palyginti, netoliese buves ledynas. Visose sporą-źie-
dadulkią diagramose ribos tarp velyvojo ledynmecio ir poledynmecio yra 
artimos K- Jeseno ribai tarp III ir IV zonos, nuo kurios j virsa staigiai 
pakyla źiedadulkią frekvencijos ir bendras organines medźiagos kiekis pa-
vyzdziuose. Ziedadulkiij atzvilgiu sj lygj apibudina j virsa ligi maksimalią 
reiksmiii kylanti berżo kreive; arti iios ribos alksnio żiedadulkes aptinkamos 
retai, egle visai nerandama ar tik retkarciais tepasitaiko. Riboje tarp vely
vojo ledynmecio pastebimai pasikeicia żolią sudetis. Poledynmecio pradżioje 
smarkiai isauga berżo vaidmuo misko augalijos tarpe. Ypac berzas buvo pa-
plitęs Sventeles rajone, kur vyko velyvojo ledynmecio pabaigoje telksojusio 
vandens baseino palaipsnis użpelkejimas. 

Didesnis organines medźiagos kiekis nuosedose, źymiai gausesnes żie
dadulkes ir aplamai visas augalijos pobudis rodo, kad klimatas eme palaips-
niui vystytis gerejimo linkme. Sis laikotarpis atitinka Joldijos stadiją Balti
jos juros raidoje, taćiau nagrinejamą piuvia tarpe subakvalinia jurinią sio 
amziaus darinią nebuvo aptikta. Vandens lygis Joldijos juros metu buvo że-
mas ir kranto linija gerokai pasistumejusi j vakarus dabartinio juros kranto 
linijos atzvilgiu [6]. 

• Pajurio zonos augalijos danga toliau palaipsniui keitesi. Sventeles rajone 
galutinai susiformavo pelke. Visoje teritorijoje absoliuciai jsivyravo pusis, 
sudariusi siuo laikotarpiu beveik grynus puśynus su labai neżymia, tikriau-
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siai; dregnesnese vietose augusio berźo ir kai kurią kitą medziq priernaiśa. 
Visi śie pozymiai rodo tuo laikotarpiu buvus dar gana atśiaurią ir, gal but, 
siek tiek pasausejusj klimatą. Po to klimatines sąlygós eme sparciai gereti 
ir per, palyginti, trumpą laika sukele augalijos dangoje esminius pakitimus. 
Ligi liol klestejusius pusynus pakeicia pusynai su tanki u lazdyno traku. Vis 
dideśnę reikśmę augalijos dangoje jgavo silumamegiai medźiai, ypać guoba, 
sparćiai plito alksnis. Dabartines Baltijos juros vietoje tuo metu issivyste 
Ancylus eżeras, kuris susidare, kai, iskilus Danijai ir Skandinavijai, Joldijos 
jura tapo atskirta nuo pasaulinio vandenyno [6]. Maksimalios Ancylus eźero 
transgresijos dariniai buvo aptikti Kursią Neringoje (11, 12 pav.) Nidos 
gyvenvieteje pragręźtuose grężiniuose bei Klaipedos rajone Danges krantines 
grężiniuose (1 pav.) ir atitinka absoliutaus pusies maksimumo laikotarpj. 
Ten pat, taip pat kai kur Kursią marią dugne [6] yra iilikusios durpes — 
Ańcylus eźero regresijos pożymiai. Ancylus eżerui nutekejus Danijos są-
siaurii| srityje smarkiai pażemejo vandens lygis ir kranto linija pasistumejo 
\ vakarus, po vandeniubuve plotai iśniro, juose jsikure augalai, o kai kuriose 
drśgnesnese vietose (Nidos gyvenvietes rajone) issivyste netgi raistas. An
cylus eźero regresija prasidejo borealinio periodo antrojoje puseje 
(VII zona). 

•Po kurio laiko, maźdaug 5500 m. pries m. e. [6] Baltijos juros baseinas 
vel susijunge su vandenynu ir prasidejo Litorinines juros laikotarpis. Siam 
laikotarpiui budinga juros transgresiją, pasireiskusi ne tik Baltijoje, bet ir 
okeaniniame Fenoskandijos pajuryje. Yra źinoma, kad litorinines jiiros trans
gresiją vyko ne istisai, bet su pertraukomis. Danijoje ir pietineje Baltijos 
dalyje isskiriamos net 3 savarankiskos transgresijos. Nagrinejamojoje pa
jurio zonoje pavyko Isskirti 2 litorinines transgresijos bangas {6]. Pirmąją, 
maźesniąją litorininę transgresiją autorei pavyko nustatyti diatomeju pa-
galba. Si transgresiją jvyko pradiniu kilniuju. lapuoćiij misko klestejimo lai
kotarpiu (VI zona). Ilgainiui litorinines jiiros transgresiją stabilizavosi ar 
netgi vyko regresija. Jurinius, litorinines juros dugne atsiklojusius smelius 
pakeite durpe (5 pav.). Nestoras ir maźai susiskaidęs durpes sluoksnis 
byłoja apie tai, kad regresija buvo, palyginti, trumpałaike; Ji ivyko kilniuju. 
łapuociy misko pradinio laikotarpio pabaigoje. Regresijos laikotarpj pakeite 
nauja litorinines juros transgresijos banga, sukelusi didelj juriniti litorininiq 
diatomejii paplitimą. Si transgresiją paliko reljefe ryską krantinj slaitą [6]. 
Ji turetii buti didziausia, o tai patvirtina Papes eźero apylinkią, Nidos pelkes 

' ir kai kuriuose kituose piuviuose aptiktas didelis procentinis planktoniniq 
diatomeją kiekis, rastos diatomejos, megstancios gylius, didesnius kaip 10 m, 
juriniij smelią facijoje ryskus smulkiagrfldes frakcijos vyravimas ir pan. Si 
transgresijos banga atitinka maksimalią litorinines juros transgresiją kitose 
Baltijos vietose [6] ir musu. pajuryje sutampa su kilniuju. lapuociu. misko 
kulminacijos laikotarpiu. Dabartineje pietineje Kursiu. Marią dalyje Litori-
nos metu buvo lagunos tipo juros jlanka, kurioje atsiklojo Nidos gyvenvietes 
rajone aptinkami sapropelingi moliai (11 pav.). Litorinines transgresijos 
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laikotarpiu per, palyginti, trumpą laika |vyko esminłai pakitirnai augalijos 
dangoje. 

Pasikeite miski} pobudis. Pakilęs gruntiniu. vandenij lygis sukele gana 
platq teritorijos uźpelkejimą. Zymiai pagerejus klimatinems sąlygoms ima 
plisti silumamegiai medźiai: guoba, liepa, ąźuolas, lazdynas ir alksnis. Siuo 
laikotarpiu pajurio zonos miskai daugiausia buvo sudetiniii pusym} tipo, 
sudaryti is pusies su ążuolo, liepos, guobos bei kihi veisliq priemaisa ir 
gerai issivysciusiu traku. Dregnesnese vietose, ypać kilniuju lapuociu, misko 
pradirriame laikotarpyje labai plaćiai buvo isplitę alksnynai. 

Velyvojoje sio laikotarpio dalyje prasidejo daugelio pajurio zonos. peLkiy 
, (Nidos, Pajurio, TyruJ formavimasis, tikriausiai susijęs s.u gruntinio'van-
dens lygio pakilimu. Gruntinius vandenis galejo pakelti kai kokia nezymi 
must} teritorijoje trecia litorinines jfiros transgresijos banga, palikusi | siau-
rę nuo nagrinejamosios srities aiskiai atsekamą reljefe Lit. b. kranto liniją. 
Litorinines juros regresija sutapo su kilniuju. lapuociu, misko, alksnio laips-
niska degradacija ir eglynti plitimu. 

Sekanćiame, gal but, siek tiek sausesniame ir siltame subborealiniame 
periode paplito puśynai su źymia eglii} priemaisa, ypać periodo pradziqjev 

, Antroje subborealinio periodo puseje eglymi vaidmuo pajurio zonos. nrijśkuose, 
pastebimai sumaźejo. •••ar.•;••. • •• 

Daug labiau egles miskai isplito sekanciame subatlantiniame periode,^ 
kuriame • susidare palankios sąlygos miskui tarpti, nes klimatas buvo dreg-., 
nesnis. Pietineje pajurio zonos dalyje gausiai augo skroblas, pradejęs plisti 
dar Miniują lapuociu. misko kulminacijos laikotarpiu (atlantiniarne-periode)-.; 

Siuo laikotarpiu klimatas pasidare kiek vesesnis, todel Silumamegiai ąugąlaji 
palaipsniui traukiasi. Tame periode vyko intensyvus pelkejimas ir.:durpąj.h 
mas, tur but, susijęs su zymesniu dregmes pertekliumi. Baltijos baseinei iś-
sivyste Limnea stadija, kurios metu Baltijos jura jgijo dabartinę-sayo-is-. 
vaizda. ••"..{.- ) 

Istoriniais laikais pajurio zonos miśkuose egles kiekis staigą sumazejo;i 
Jos.vieta uzeme pusis ir-berias. Tatai is dalies gali buti susiję su zrnogaus 
poveikiu — pirminit} miską iinaikinimu ir antriniu. miskti ataugimu.. Pajurió; 
zonoje jsivyravo pusynai. •.. ..-'.:.i- :; 

i ••.••: :•' ; .) 
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PA3BMTHE PACTMTEJIfaHOCTH B n03ftHE- H 
nOCJlEJIE^HHKOBOE BPEMfl HA FIOBEPE>KbE EAJTTHHCKOrO 

MOPJ1 B HPEAEJIAX JIHTBbI H K))KHOH JIATBHH 

M. KABAHJIEHE 

P E 3 1 0 M E -

B CTaTbe 3axparnBai0TCH BonpocH, xacaromHecH pa3BHXHH pacxHTeJibHoro 
noKpoea, cxpaxarpadfflH H najiecreorpacpHH no3AHe- H nocjiejieAHiiKOBoro Bpe-
MeHH.. OCHOBOH; AAH cxaTbH nocjiy^HJia cnopoBO-nbuibueBue, GoxammecKHe 
H jiHToaorH^ecKHe HcciieAOBaHHH COJIOXHUX, 03epHbix K Mopcia-ix oxjioKeHiiii 
H3 22 pa3pe30B, pacnojio>keHHHX Ha no6epea<be Ea.nxHiiCK.oro Mopa B npe-
A&nax JIHXBH ' H KWKHOH JIaxBHH (pnc. 1). 

Pe3yjibTaTH HccjieAOBaHHfi: npeACxasJieHH B BHAe 8 HanSo.iee xapai<xep-
HHX cnopoBO-nbuibiieBbix AHarpaMM (pnc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 H 12), a xaione 
cpeAHeft cnopoBO-nbMbireBoft ^narpaMMW (pnc. 3). Bee AHarpaMMH ny6jin-
KyiOTca BnepBbie. 

B xo^e 3-THX HccJieflOBaHHft no3anejieAHHKOBbie 0TJio>i<eHHH 6bMH noApa3-
aejieHH Ha 2 3OHH (XI—X), a nocneJie^HUKOBbie OTJIOXCHHH — Ha 9 3OH 
(IX—I). B eraTfee npHBÔ HTCfl nojipoÓHaH xapaKTepHCTHKa BbiaeJineMbix 30H 

H pyKOBOAHIUHX ypoBHeS. 
B no3fl.HejieAHHKOBofit TOJirne BHfleJieHH CHH3V BBepx cjieayiornne 30HH: 

XI 30Ha — aJiJiepoA, X 30Ha — BO3AHHH ApHac. B nocjiejieflHHKOBbix OTJIOJKC-
HHHX BUAeJieHbi: IX 30Ha — BpeMH 6epe30Bbix H COCHOBHX JiecoB, VIII 30Ha 
— BpeMH a6cojiioTHoro MaKCHMyMa COCHOBHX JiecoB, VII 30Ha — Bpenn Ky.ib-
MHHaiiHH opemHHKa, VI 30Ha — Haiajibnoe BpeMH niHpoKOJiHCTBenHoro Jieca, 
V 30Ha — BpeMH pa3BHTHH HiHpoKOJiHCTBeHHoro jieca, IV 3ona — BpeMH nep-
Boro MaKCHMyMa BepxHeft ejin, III 30Ha—BpeMH AenpeccHH BepxHeii. ejiH, 
II 30Ha — BpeMH BToporo MaKCHMyMa BepxHeft ejiH, I 30Ha — BpeMH coBpe-
MeHHoro jieca. 

BbiAeJieHHbie 3OHM HMeiOT perHOHaJibHHH xapaKxep, XOXH 6ojibLUHHCXBo 
xapaicrepHbix ropH30HxoB npoc.ie>KHBaeTCH Ha o6niHpHoft xeppHxopiiH. Co-
CTaBJieHHan cxpaxHrpaipaqecKan cxeMa xoponio yBH3HBaexcn co cxeMaMH co-
ceAHHX pafioHOB, B ocofieHHoexn co cxeMofi JI. ITocxa, a xaKxe co cxpaxarpa-
tpmecKBMH. ropH30HxaMH M. HefimxaATa. IIo3AHeJieAHHKOBHe 30HH Moryx 
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6HTb conocraBJieHH.co cTpaTHrpatpiwecKHMH 30HaMH, BHflejieHHHMH T. Tpoc-

COM. LVI. 

MsyieHHBie cnopoBo-nbUibueBbie «narpaMMbi npHHajtyrexaT npH6ajrrn8-
CKOMy (JlaTBHfiCKOMy) rany cnopoBO-nbuibueBbix aaarpaMM H cocraBJisnoT 
B HeM npHMopofflft noflTun, nepexoflHHft OT JlaTBUHOcoro K KaJiHHHHrpaA-
cKOMy THny cnopoBO-nbuibueBbix .zraarpaMM. 

3acJiy>KHBaeT BHHMaHHH HKKHSM, no3flHejieaHHKOBaa iacTb AHarpaMM, 
cooTBeTCTByiomaa aJuiepoacKHM OTJIOSKCHKHM. 3^ecb Bctpe^aeTCH cpaHHTeJib-
HO oojiwiioe KOJiaiecTBO nbiJibHH TeiMOJiio6HBbix nopofl: Jiimbi, BS3a H ,zry6a — 
6%, openiHHKa— 6,5%, a TaKxe OJIBXH, mo cBHfteTejibCTByeT o cymecTBO-
BaHHH B aiuiepoflCKoe BpeMfl B K»KHoft qacTH Hccjie,ayeMoro paftoHa, xaK ace 
KaK H B paftone 6OJIOT FaOHaypHiiiKHc H Honaftrac B K)ro-3anaimoH qactH 
JIHTBH, cocHOBO-6epe30Bux JiecoB c npHMecbio OJIBXH, iry6a, JIHIIH, BH3a a 
openiHHKa. 

XapaKTepHbiMH oco6eHHOcTHMii nocjiejieflHHKOBbix JiecoB asjiaeTca: npe-
o6jiaaaHHe COCHH Ha BceM nporaxeHKH nouiejieAHHKOBoro BpeMeHH, HH3KHII 
npoueHT aaiKe BO BpeMH KJiHMaraqecKoro oniHMyMa uiHpoKOJiHCTBeHHHx no-
pofl, npHcyxcTBHe •openiHHKa aaxKe B ódpeajibHOM nepHoae B soBOJibHO orpa-
HHieHHOM KOJiHiecTBe. BaxcHyio pojib B nocJiejieflHHKOBOM pacTHT&jibHOM 
noKpoBe npHopexHofl 30HH nrpaaa dJibxa. Fpa6 npncvTCTByeT B BepxHefi no-
JIOBHHe nOCJieJieSHHKOBblX OTJIOJKeHHlH H OCOSeHHO B 60JIbIII0M KOJIHieCTBe B 
iojKHoft qacTH HccjiejiyeMoro paftoHa. 

B cnopoBO-nHJibueBbix anarpaMMax npHMOpcKoft 30HH BH&ejisaOTCH 3 
MaKCHMynia aim: OXHH HHXCHHS H flBa BepXHax. HHHHHH MaKCHMyM ejm E 
npHMopcKofi 30He, KaK H B ocrajibHoi -qacTH TeppHTopHH JIHTBH, COOTEST-
cTByex aJiJiepoflCKOMy BpeMemi (XI 30Ha), nepBHH MaKCHMyM BepxHeft ejiH 
cooTBeTCTByeT Haqaay cy66opeajibHoro negHOAa, a BTOpot MaKCHMyM Bepx
Heft ejiH — cySaTJiaHTHiecKOMy nepnosy. 
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SPAT- UND POSTGLAZIALZEITFLORA 
IM OSTSEEGEBIET LITAUENS UND SODLICHEN LETTLANDS 

M. KABAILIENE 

Z U S A M M E N F A S S . U N G 

1. In den Pollendiagrammen des Ostseegebietes sind 9 (I—-IX) post-
glaziale und 2 {X-—XI) spatglaziaie Zonen abgesondert. 

2. Pollendiagramme sind dem baltischen (lettischen) Diagrammetypus 
angegliedert und bilden darin einen Untertypus der Pollendiagramme im 
Ostgebiet, der. seinerseits ein. Obergangstypus zwischen den Diagrammen 
Lettlands und Kaliningradgebiets ist. 

3. In Spatglazialzeit war das untersuche Gebiet mit Wald bestanden, wo 
die wichtigste Rolle Fichte und Tanne spielten. 

4. In Alleródzeit wuchsen im sudlichen Teil des Ostseegebietes sowie in 
den Ortschaften Gabiauriśkis und Nopaitis im Sfidwestlitauen nicht nur 
Fichtenwalder mit Birke, sondern auch solche warmeliebenden Laubholzer 
wie Haseł, Ulme, Linde, Eiche und Erie. 

5. In den Pollendiagrammen des Ostgebietes findet man drei Fichteri-
maxime: ein der unteren Fichte und zwei — der oberen. Das Maximum der 
unteren Fichte entspricht im Ostgebiet und auch in ganz Litauen der Alle
ródzeit (XI Zone). Das erste Maximum der oberen Fichte kommt in der 
ersten Halfte der subborealer und das zweite — in atlantischer Periode vor. 

6. Im oberen Holozan 1st im sudlichen Teil des Ostseegebietes Weissbuch 
besonders verbreitet. Fur diesen Teil des Ostseegebietes passt besser das 
holozane statigraphische Schema von Nilson und fur den nordlichen Teil — 
das stratigraphische Schema von L. v. Post. 
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