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EUGEN (angl. European Geosciences stu-
dents network) suvažiavimas pirmą kartą 
surengtas 1996 m. Vokietijoje, kai grupelė 
geologijos mokslo entuziastų nusprendė, 
kad tai galėtų tapti gražia tradicija. Ir tęsiasi 
ši tradicija jau dvidešimt ketverius metus.

Šis renginys kiekvienais metais pritraukia 
dešimtis ar net šimtus dalyvių iš įvairiausių 
Europos, kartais ir viso pasaulio kampelių. 
Organizuotas daugelyje Europos šalių: Vo-
kietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Nyderlan-
duose, Kroatijoje, Albanijoje, Rumunijoje, 
Italijoje, Latvijoje ir kt., Lietuvoje šis neeilinis 
renginys vyko jau trečiąjį kartą.

Pirmą katrą EUGEN Lietuvoje organizuo-
tas 2003 m. Žemaitijos regione – Plateliuose, 
kur Europos studentai buvo supažindinti su 
Šiaurės ir Vakarų Lietuvos geologija. 

Antrasis EUGEN 2011 m. vyko nuosta-
bioje Duburio saloje netoli Zarasų. Šį kar-
tą renginio dalyviai buvo supažindinti su 
Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų geologija. 
Lankė Anykščių, Biržų, Pasvalio ir Pakruojo 
apylinkes.

O 2019 m. rugpjūčio 5–11 d. suvažia-
vimas vyko Baublio kranto stovyklavietėje 
prie Ilgio ežero, Varėnos rajone, Dzūkijoje. Į 
renginį susirinko 79 dalyviai iš Austrijos, Bel-
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gijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Šveicari-
jos, Vokietijos, Italijos, Kroatijos, Slovėnijos, 
Rusijos ir, žinoma, Lietuvos. Renginį organi-
zuoti padėjo 20 savanorių. Jo dalyviai net 
trijų skirtingomis dienomis vykusių lauko 
ekskursijų metu turėjo galimybę susipažinti 
su Pietų Lietuvos geologija. 

Pirmosios ekskursijos dalyviai vyko į 
Marcinkonių apylinkes, kur ekskursijos gidas 
Povilas Jonytis (inžinierius geologas iš UAB 
„Geotestus“) jiems pristatė vienintelę akty-
vią kontinentinę kopą Lietuvoje, papasakojo 
Čepkelių raisto istoriją ir aptarė Bobos daržo 
šaltinio stebuklingąsias savybes.

Antrąją ekskursiją vedė dr. Jonas Šečkus 
(MB „Geologo kelionės“, Klaipėdos universi-
tetas, Vytauto Didžiojo universitetas). Ji vyko 
Vidurio Lietuvoje. Kelionės metu renginio 
dalyviai lankė Punios piliakalnį, Nemuno kil-
pų regioninį parką, kuriame prie Škėvonių 
atodangos buvo supažindinti su paskutiniojo 
Nemuno ir priešpaskutinio Medininkų ledyn-
mečių nuogulų sandūra. Išklausę pasakojimą 
apie Birštono mineralinių vandenų kilmę ir 
prekvartero geologijos istoriją toliau keliau-
tojai vyko į velniaduobių kraštą – Aukštadvarį. 

Trečiąją ekskursiją vedė Vilniaus univer-
siteto Geologijos ir mineralogijos katedros 

XXIV EUGEN suvažiavimo dalyviai 
(E. Kaminsky nuotr.)
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magistrantė Jolanta Putnaitė. Ji vyko Pamer-
kių krašto apylinkėmis. Ši ekskursija buvo 
renginio kulminacija, ją rinkosi beveik visi 
dalyviai, mat šį maršrutą teko įveikti baida-
rėmis. 18 km maršrutas, prasidėjęs Valkinin-
kuose, baigėsi Pamerkiuose prie kabančio 
tilto. Kelionės metu aplankytas apleistas 
kreidos karjeras, apžiūrėta Baltulio kalno 
atodanga, kurios nuvalymo darbus prižiūrė-
jo archeologė dr. Gabrielė Gudaitienė. Prieš 
kelerius metus Merkys šioje vietoje atidengė 
šulinį, statytą dar XI–XII a., dėl to atodanga 
yra archeologinių paminklų sąraše. Tiesa, 
pačio šulinio šiuo metu rasti neįmanoma, 
nes upės atidengtos viduramžiais ręsto šuli-
nio medinės konstrukcijos dėl sąlyčio su oru 
neilgai trukus iškrito iš rupaus smėlio, ir šuli-
nio fragmentus Merkys nusinešė užmarštin. 
Prie keliautojų prisijungė ir prof. dr. Gedi-
minas Motuza-Matuzevičius, papasakojęs ir 
apie geologinius objektus, ir apie Pamerkių 
apylinkių istorines ypatybes. 

EUGEN renginio vakarinių paskaitų metu 
dr. Jonas Satkūnas dalyviams pristatė geolo-
ginius pavojus Afrikoje. Dr. Jurga Lazauskienė  
papasakojo apie seisminį aktyvumą intra-
kratoninėje aplinkoje (centrinė Baltijos nuo-
sėdinio baseino dalis), taip pat aptarė, ką 
hidrogeologai veikia Lietuvoje. O dr. Gra žina 
Skridlaitė papasakojo apie geležies rūdos 
telkinius, radioaktyviuosius granitus, meteo-
ritų smūginius kraterius ir kitas Pietų Lietu-
vos žemės plutoje esančias paslaptis.

Šis renginys nepritrūko linksmybių: ge-
oolimpiada, karaokės renginiai vakarais, 
lietuviškų patiekalų degustavimas ir lietuvių  
liaudies šokiai. Po šešių renginio dienų daly-
viai, pasisėmę naujų žinių apie Lietuvos geo-
logiją ir sukaupę pozityvios nuotaikos užtaisą, 
išvyko jau laukdami jubiliejinio XXV EUGEN, 
vyksiančio Vokietijos Juodojoje girioje.

Baltulio kalno atodangoje prie Merkio upės atsidengiantys 
paleožemėdrebų ženklai (J. Vladičkos nuotr.) 

Pirmoji ekskursija. Čepkelių raistas 
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