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BALTIJOS JŪROS IR PAJŪRIO TYRIMAI

Aldona Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba
BALTIJOS JŪROS LIETUVOS AKVATORIJOS
GEOLOGINIS KARTOGRAFAVIMAS
Baltija yra viduržemyninio tipo jūra,
priklausanti Atlanto vandenyno baseinui. Be salų jos plotas 425 400 km2
(baseino plotas 1 800 000 km2) su išskirtiniais Botnijos, Suomijos ir Rygos įlankų bei Gotlando, Bornholmo,
Landsorto ir Arkonos įdubų rajonais.
Vidutinis jūros gylis – 55 m, o maksimalus Landsorto įduboje – 459 m (Žaromskis, 2008).
Trumpai apie Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos geografiją ir geologiją. Lietuvos Respublikai priklausantis
Baltijos jūros ekonominės zonos (IEZ)
plotas yra apie 4 564 km², o teritorinė jūra užima 1 814 km². Didžiausioje
jos akvatorijos dalyje plyti Klaipėdos–
Ventspilio plynaukštė bei link Gdansko įdaubos, į kurią atsiveria Nemuno
proslėnis (1 pav.), besileidžiantys jos
šlaitai (Gelumbauskaitė, 1986; Gelumbauskaitė ir kt., 1994). Proslėnis nuo
šiaurinės Gdansko įdaubos dalies driekiasi rytų ir pietryčių (RPR) kryptimi
ir prie Kuršių nerijos arčiausiai priartėja Nidos–Juodkrantės platumoje
(Gelumbauskaitė, 2010), o jo gylis vakarinėje dalyje siekia 76 m. Dar toliau
Gdansko įdauboje gylis viršija 80 m, o
pati giliausia Lietuvos akvatorijos dalis
yra rytiniame šios įdaubos pakraštyje –
125 m (Gelumbauskaitė ir kt., 1999).
Baltijos jūros dugne aptinkama
įvairaus amžiaus, kilmės ir sudėties
nuosėdų. Priklausomai nuo sedimentacinių procesų intensyvumo, kai kur

šiuolaikinių nuosėdų formavimasis
nevyksta, o atsidengia ankstesniais
geologiniais laikotarpiais susiformavusios nuogulos ir uolienos. Nuosėdinių uolienų storymė Lietuvos
akvatorijoje siekia maždaug dviejų
kilometrų storį. Viršutinę geologinio
pjūvio dalį sudaro kvartero nuogulos,
kurių storis įvairus ir kinta nuo 5–10 m
plynaukštėse iki daugiau kaip 100 m
paleoįrėžiuose. Po kvartero nuogulomis slūgso vidurinio ir viršutinio
devono (smiltainis, aleurolitas, dolomitas), permo (dolomitinės klintys),
apatinio triaso (molis, molingas aleuritas ir mergelis), vidurinės ir viršutinės juros (argilitas) bei apatinės ir
viršutinės kreidos (terigeninis molis, aleuritas, glaukonitinis-kvarcinis
smėlis) dariniai.
Geologinių tyrimų apžvalga. Pradėdama šią trumpą Baltijos jūros geo
loginių tyrimų apžvalgą pirmiausia
norėčiau atsiprašyti visų čia dirbusių
ir milžinišką mokslinių žinių kiekį
tyrimų aruodan sudėjusių mokslininkų, kad neminėsiu jų pavardžių, o
tik labai trumpai priminsiu vieną kitą
atliktą darbą. Taigi moksliniai ir metodiniai geologiniai tyrimai Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje pradėti XX a.
antrojoje pusėje: nuo 1962-ųjų įvairiausios mokslo institucijos čia vykdė
geofizinius, gravimetrinius, aeromag
netinius, magnetometrinius, elektrometrinius ir seisminius tyrimus.
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1 pav. Vidurio ir Pietų Baltijos rytinės dalies morfologinis žemėlapis. Sud. L. Ž. Gelumbauskaitė
(Gelumbauskaitė ir kt., 1994). Sutartiniai ženklai:
A – Faro įduba; B – Klaipėdos–Ventspilio pakiluma;
C – Gotlando įduba; D – Gdansko įduba; E – Kuršo–Sambijos pakiluma. 1 – priekrantė; 2 – banka;
3 – plato; 4 – šlaitas; 5 – depresija; 6 – įduba
Fig. 2. L. Ž. Gelumbauskaitė (Gelumbauskaitė et al.,
1994). Symbols: 1 – nearshore zone; 2 – bank; 3 –
plateau; 4 – slope; 5 – depression; 6 – trench

1977–1980 m. visą sukauptą jūrinę geologinę medžiagą apibendrino
Geologijos instituto (GI) mokslininkai, išanalizavę ir pietinės Baltijos
pakrantės bei jūros dugno kvartero
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storymės geologinės sandaros ypatumus. Jie pirmą kartą sudarė Baltijos
jūros akvatorijos ir vakarinės Baltijos
šalių dalies ikikvarterinio paviršiaus
reljefo 1:200 000 mastelio žemėlapį,
kuriame atspindėti pagrindiniai kvartero darinių slūgsojimo, storio bei
atskirų litologinių atmainų paplitimo
dėsningumai, įvertintos naudingųjų
iškasenų telkinių suradimo galimybės, atskleisti kai kurie šiuolaikinių
nuosėdų Kuršių mariose ir Baltijos
jūroje kaupimosi ypatumai. Pietinės
Baltijos jūros dalies šelfo geologinių ir
geofizinių tyrimų medžiagą 1983 m.
ataskaitoje apibendrino taip pat GI
mokslininkai. Joje randame scheminių 1:200 000 mastelio geologinių
žemėlapių komplektą bei jūros geologinio kartografavimo metodų rekomendacijas, o pats darbas įvardintas
kaip „pasiruošimo planingam geologiniam Baltijos jūros šelfo kartografavimui pirmoji stadija“. Ankstesnių
tyrimų medžiagos pagrindu 1984 m.
GI mokslininkai parengė Baltijos jūros šelfo racionalaus kompleksinio
geologinio kartografavimo programą,
kurioje išdėstyti jo tikslai, uždaviniai, apimtys, metodika ir eiliškumas,
moksliškai pagrįsti metodai, nustatyti 1:500 000 mastelio geomorfologinio kartografavimo uždaviniai,
numatyta, kokių žemėlapių ir schemų
komplektą būtina parengti. Baltijos
jūros dugno 1:500 000 mastelio geologinio žemėlapio sudarymo darbai
GI baigti 1986 m. Jų metu sudaryti
minėto mastelio Baltijos jūros geologinio turinio žemėlapiai: faktinės
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2 pav. Būtingės apylinkių nuosėdų
geologinis pjūvis (Bitinas ir kt.,
2004)
Fig. 2. Geological section of sediments around Būtingė area (Bitinas
et al., 2004)

medžiagos, batimetrinis, pokvarterinių nuogulų reljefo, kvartero nuogulų
storio, geologinis, kvartero nuogulų
ir geomorfologinis. 1987–1988 m.
GI tyrėjai parengė spaudai ir išleido
šių žemėlapių komplektą (geologinis,
geomorfologinis ir kvartero nuogulų
žemėlapiai), o 1992–1994 m. atliko
geologinius ir geofizinius tyrimus,
kurie leido detalizuoti jūros dugno
bei prekvartero uolienų paviršiaus
reljefą. Jie atspindėti naujai kompiuteriniu būdu sudarytuose 1:500 000
mastelio žemėlapiuose, kuriuose pirmą kartą pateikti išskirtų paleoįrėžių
absoliutieji gyliai, patikslintos geologinių horizontų ribos, pateikta nauja
kvartero storymės genezės koncepcija
ir dugno nuosėdų litologijos analizė,
dugno nuosėdose nustatytas foninis
cheminių elementų pasiskirstymas.
1998 m. GI mokslininkai apibendrino Baltijos jūros dugno gylių matavimų, geologinio kartografavimo bei
geologinių ir geofizinių ekspedicijų

duomenis ir jų pagrindu
sudarė 1:500 000 mastelio
batimetrinį ir dugno nuosėdų žemėlapius. Bendradarbiaujant Lietuvos
geologijos tarnybos (LGT),
Geologijos ir geografijos
instituto (GGI), Vilniaus
(VU) ir Klaipėdos (KU) universitetų
specialistams, 1999–2004 m. sudarytas Lietuvos krantų geologinis atlasas,
atskleidžiantis pakrantės ir priekrantės (iki 18–20 m gylio) geologines
sąlygas. Jį sudaro skaitmeniniai Baltijos jūros kranto zonos geologinis,
geomorfologinis bei antropogeninės
apkrovos 1:5 000 mastelio žemėlapiai
su aiškinamaisiais raštais, grafine ir
tekstine informacija: krantų geodinaminio monitoringo pakartotinės
niveliacijos kreivių katalogu, apsauginio kopagūbrio sąskaidos 1:50 000
mastelio schema, niveliacijos, gylių
matavimų bei analitinių tyrimų rezultatų duomenimis, gręžinių pjūvių
aprašymais. Geologinis ir geomorfologinis žemėlapis, apimantis užkopę, apsauginį paplūdimio kopagūbrį
(APK), paplūdimį bei kranto povandeninį šlaitą iki 15–20 m izobatos,
iliustruotas 92 priekrantės morfolitologiniais pjūviais bei 101 kranto geologiniu pjūviu (2 pav.) (Bitinas ir kt.,
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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2004). Gausią Baltijos jūros Lietuvos ak
vatorijos seisminę medžiagą 2003 m.
apdorojo ir interpretavo LGT specia
listai, o panaudoję šiuolaikinę prog
raminę įrangą („ProMAX“ ir „Charisma“
kompleksai) pagal atraminį atspindintį horizontą (O3) sudarė izochronų ir struktūrinius 1:200 000 mastelio
žemėlapius.
Geologinis kartografavimas – tai te
ritorijos geologiniai, hidrogeologiniai,
geofiziniai ir kt. tyrimai, skirti geologinės sandaros ypatybėms ir naudingųjų iškasenų telkinių paplitimo
dėsningumams ištirti bei teritorijos
perspektyvumui nustatyti ir geologiniams žemėlapiams sudaryti (Encik
lopedinis geologijos..., 2009). Jūrinis
geologinis 1:200 000 mastelio Baltijos
jūros kartografavimas pradėtas 1986 m.
(3 pav.). 1986–1989 m. atlikti dalies
Baltijos jūros šelfo (topografiniai lapai:
N-34-II; N-34-III; N-34-IV) 1:200 000
mastelio geologinio kartografavimo
darbai. Sudarytas žemėlapių komplektas, susidedantis iš faktinės medžiagos,
batimetrinio, dugno paviršiaus geologinio ir litologinio, kvartero nuogulų
geologinio, geomorfologinio, dugno
nuosėdų geocheminio, priedugninio
vandens mineralizacijos, vertikalios
mineralizacijos kaitos priedugnio
vandens storymėje žemėlapių (Šimėnas ir kt., 1989).
1992 m. parengta jūrinio geologinio
1:50 000 mastelio kartografavimo paprogramė, programos „Geologija – visuomenei“ sudedamoji dalis, numatanti
jūros dugno geologinio kartografavimo darbus iki 2019 m. (1999 m. deGeologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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3 pav. Geologinis kartografavimas Baltijos jūroje
Fig. 3. Geological mapping in the Baltic Sea

talizuota 1999–2005 m. programa).
Pagal šią paprogramę GI specialistai
LGT užsakymu 1993–1996 m. vykdė jūrinį geologinį 1:50 000 mastelio
kartografavimą Klaipėdos–Šventosios
akvatorijoje (pirmas darbų etapas –
1 630 km² plotas – topografiniai lapai: N-34-6-A, B, V, G; N-34-7-A, V;
O-34-138-V; O-34-139-V). Darbų
metu išanalizuota prekvartero ir kvartero geologinė sandara, geomorfologija bei dugno reljefo raida, dugno
paviršiaus nuosėdų pasiskirstymas,
jų geocheminė sudėtis, fizinės ir mechaninės savybės, ištirtas biotos pasi
skirstymas dugno nuosėdose, pateikta
naudingųjų iškasenų, paplitusių jūros
dugne, apžvalga, ekologinis dugno
įvertinimas bei dugno landšaftų charakteristika. Sudaryti faktinės medžiagos, prekvartero geologinis, kvartero
geologinis (4 pav.), geomorfologinis,
dugno paviršiaus nuosėdų litologinis
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4 pav. 1:50 000 mastelio valstybinis geologinis kartografavimas Klaipėdos–Šventosios akvatorijoje.
Kvartero geologinio žemėlapio schema (Grigelis
ir kt., 1997). Sutartiniai ženklai: 1 – holocenas –
jūrinės nuosėdos: smėlis, aleuritas; 2 – viršutinis
pleistocenas – limnoglacialinės Baltijos ledyninio
ežero nuosėdos: molis, smėlis; 3 – viršutinis pleistocenas – glacialinės Viršutinio Nemuno svitos
nuogulos: moreninis priesmėlis, priemolis; 4 – vidurinis pleistocenas – glacialinės nuogulos: moreninis priesmėlis, priemolis; 5 – dugno paviršiaus
mėginiai – ledyninės pleistoceno nuogulos; 6 – dug
no paviršiaus mėginiai – viršutinis pleistocenas –
limnoglacialinės Baltijos ledyninio ežero nuosėdos
(pagal O. Kondratienės atliktą palinologinę analizę); 7 – gręžiniai (pagal Majore ir kt., 1997)
Fig. 4. State geological mapping on a scale of
M 1:50 000 in Klaipėda–Šventoji area. Scheme of a
Quaternary geological map (Grigelis et al., 1997).
Symbols: 1 – Holocene – marine sediments: sand,
silt; 2 – Upper Pleistocene – glaciolacustrine Baltic
Ice lake sediments: clay, sand; 3 – Upper Pleistocene – Upper Nemunas formation: glacial deposits,
till; 4 – Middle Pleistocene – glacial deposits: till;
5 – bottom surface samples – Pleistocene glacial sediments; 6 – bottom surface samples – Upper Pleistocene – glaciolacustrine Baltic Ice lake sediments
(according palinological analysis by O. Kondratienė); 7 – boreholes (according Majore et al., 1997).

ir dugno landšaftų 1:50 000 mastelio
žemėlapiai bei subkvarterinio paviršiaus, kvartero nuogulų storių 1:100 000
mastelio žemėlapiai, taip pat seismo
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stratigrafiniai 1:50 000 mastelio pjūviai ir 1:100 000 mastelio sonogramų
interpretacinė schema (Grigelis ir kt.,
1997). Kartografavimas buvo tęsiamas
ir pietinėje – Klaipėdos–Nidos – Lietuvos Respublikos Baltijos jūros akvatorijos dalyje (antras darbų etapas),
tačiau dėl biudžeto lėšų stygiaus šie
darbai buvo nutraukti, o geologiniai
pietinės akvatorijos dalies žemėlapiai
nesudaryti (Gelumbauskaitė, Repečka, 2000).
Dar vienas žingsnis Baltijos jūros
geologinių tyrimų srityje – specializuotas detalus XXI a. pr. prasidėjęs
jūros uostų kartografavimas. Pagal
LGT parengtą ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJU) direktoriaus
patvirtintą programą „Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto teritorijos inžinerinis geologinis kartografavimas
M 1:5 000. Šiaurinė dalis“, 2003 m. uosto akvatorijoje ir teritorijoje vykdyti
inžinerinio geologinio kartografavimo
darbai, kurių tikslas – išaiškinti uosto
teritorijos ir šiaurinės akvatorijos dalies geologinės ir hidrogeologinės
sandaros sudėtingumą atsižvelgiant
į perspektyvinį uosto planavimą, jo
infrastruktūros plėtrą, hidrotechnikos
statinių statybos ir rekonstrukcijos
projektavimą bei uosto eksploatacinės
saugos užtikrinimą. Geologinių tyrimų metu gauti duomenys apie KVJU
šiaurinės dalies geologinę sandarą,
hidrogeologines ir inžinerines geologines sąlygas, gruntų sudėtį ir geotechninius parametrus. Tačiau dėl tam
tikrų priežasčių darbai nebuvo baigti
ir pateikta tik tarpinė atliktų tyrimų
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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ataskaita. 2005–2008 m. KVJU teritorijoje ir akvatorijos pietinėje dalyje
vykdyti to paties pobūdžio darbai. Jų
ataskaitoje apžvelgti anksčiau atlikti
tyrimai, aprašyta kvartero geologinė
sandara, hidrogeologinės sąlygos bei
įvertintos gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Šią informaciją pagrindė
ir papildė tekstiniai priedai bei 1:5 000
mastelio grafiniai dokumentai: KVJU
pietinės dalies kvartero geologinis žemėlapis (5 pav.) ir pjūviai, gruntinio
ir spūdinio vandens hidrogeologiniai
žemėlapiai bei pjūviai, inžinerinis geo
loginis žemėlapis ir pjūviai (Kanopie-

5 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės
dalies kvartero geologinio žemėlapio fragmentas
(Kanopienė ir kt., 2009)
Fig. 5. Fragment of the Quaternary geological map
of the southern part of Klaipėda State Seaport
(KVJU) (Kanopienė et al., 2009)
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nė ir kt., 2009). O centrinėje uosto
akvatorijos ir teritorijos dalyje, deja,
jokie kompleksiniai inžineriniai geologiniai tyrimai nebuvo atlikti.
Šventosios valstybinio jūrų uosto
(ŠVJU) inžinerinis geologinis 1:2 000
mastelio kartografavimas, kurio tikslas – išaiškinti uosto teritorijos ir
akvatorijos geologinės ir hidrogeologinės sandaros sudėtingumą atsižvelgiant į uosto perspektyvinį planavimą,
jo infrastruktūros plėtrą, hidrotechnikos
statinių statybos ir rekonstrukcijos
projektavimą bei uosto eksploatacinės
saugos užtikrinimą, baigtas 2011 m.
Atliktų darbų ataskaitoje pateiktas
bendras ŠVJU geologinės situacijos
apibūdinimas, apžvelgti anksčiau atlikti tyrimai, ištirta kvartero geologinė
sandara ir hidrogeologinės sąlygos bei
įvertintos gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Ši informacija papildyta
tekstiniais bei 1:2 000 mastelio grafiniais priedais (Šlauteris, 2011).
XX a. pab. – XXI a. pr. nutrūkus
planiniam jūros akvatorijos geologiniam kartografavimui, tyrėjų dėmesys koncentravosi į atskirtų mokslinių
bei praktinių problemų sprendimą:
krantų dinamikos monitoringą, nešmenų migraciją jūros priekrantėje,
jūrinės sąvartos vietų tyrimus, Palangos paplūdimių dirbtinį papildymą
smėliu ir kt.
Moksliniai ir praktiniai tyrimai, kurių metu gauta naujų duomenų apie
atskirų jūros akvatorijos dugno plotų
reljefą bei geologinę sandarą, tik stiprino suvokimą, kad tai tik dalis sudėtingos Baltijos jūros geologijos mozaikos.
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6 pav. Mokslinio tyrimo laivas „Mintis“. S. Gulbinsko archyvo nuotr.
Fig. 6. Research ship “Mintis”. S. Gulbinskas archive photo

Į daugelį klausimų, ypač susijusių su
praktiniu Baltijos jūros akvatorijos
panaudojimu (vėjo jėgainių parkų
statybos, naudingųjų iškasenų telkinių paieškų ir kt.), galėtų atsakyti
kompleksinis geologinis kartografavimas, taikant modernią tyrimų techniką ir naujausias tyrimų metodikas
bei programas. Jo metu surinkta geologinė informacija įgalintų racionaliau
panaudoti valstybės lėšas, skirtas ūkinės veiklos Baltijos jūros akvatorijoje
plėtrai, ir padėtų išvengti galimų grėsmių: dugno nuosėdų užterštumo, palaidoto cheminio ginklo poveikio ir kt.
Palankios techninės galimybės
tęsti geologinį kartografavimą atsirado Klaipėdos universitetui įsigijus
mokslinio tyrimo katamarano tipo
laivą „Mintis“ (6 pav.). Šio 39 m ilgio
ir 12 m pločio laivo plaukiojimo rajonas – 200 jūrmylių nuo kranto. Jis
be apribojimų gali dirbti ne tik viso-

je Baltijoje, bet ir kitose jūrose, laivo
autonomiškumas – 21 para, o plaukiojimo nuotolis – 2 500 jūrmylių.
Jame įrengta pirmos klasės dinaminio pozicionavimo sistema, užtikrinanti tikslų padėties išlaikymą, esant
iki 18 m/s stiprumo vėjui ir iki 3,5 m
bangų aukščiui. O laivo konstrukcijos sprendiniai (maža grimzlė, didelis
manevringumas ir ekonomiškumas)
leidžia dirbti tiek atviroje jūroje,
tiek ir priekrantėje ar uostų akvatorijose. Laivas skirtas ne tik jūrinės
krypties specialistų rengimui, bet ir
daugiafunkciams jūriniams moksliniams tyrimams (geologiniams, jūrinės
aplinkos hidrologiniams, biologiniams ir kt.). Be šešių įgulos narių,
vienu metu laive gali dirbti dvylika
mokslininkų ar tyrėjų. Jiems laive
įrengtos dvi vienvietės ir aštuonios
dvivietės kajutės bei trys stacionarios
laboratorijos: hidrologinė-biologinė,
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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geologinė ir hidroakustinė, o sukomplektuota įranga leidžia tirti visus
pagrindinius jūros aplinkos komponentus: jūros dugną, vandens storymę, biologinius objektus ir pan. Šios
techninės galimybės sudarė sąlygas
grįžti prie geologinių tyrimų jūroje
ir LGT parengė Lietuvos Respublikos
Baltijos jūros (teritorinės jūros, gretutinės zonos ir išskirtinės ekonominės zonos) kompleksinio geologinio
1:50 000 mastelio kartografavimo
projektą Preilos akvatorijoje. Projekto darbų plane numatyta atlikti
kvartero storymės geologinį kartografavimą ir sudaryti geologinių
1:50 000 mastelio žemėlapių komplektą: batimetrinį, šiuolaikinių dugno
nuosėdų litologinį, kvartero geologinį,
geomorfologinį, dugno nuosėdų geo
cheminį, povandeninių landšaftų –
ekogeologinį su tipiniais litologiniais
pjūviais, pokvartero paviršiaus reljefo,
taip pat to paties mastelio kvartero
nuogulų storio schemas bei išskirti
naudingųjų iškasenų prognozinius

7 pav. Šoninės apžvalgos sonaro
profilių pagrindu sudaryta tiriamojo rajono akustinė nuotrauka
(mozaika) (Blažauskas, 2018)
Fig. 7. Acoustic photograph (mosaic) of the study area based on
lateral sonar profiles (Blažauskas,
2018)
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plotus ir parengti aiškinamąjį raštą.
Subūrus LGT, KU ir UAB „Geobaltic“
specialistų komandą, 2017 m. Preilos akvatorijos 770 km2 plote pradėti
kartografavimo darbai. Jų metu atlikti
hidrografiniai, geofiziniai ir geologiniai tyrimai taikant profilį kas 300 m
(profilių ilgis nuo 2 km iki 52 km).
Bendras atliktų profilių ilgis 2 967 km,
o vieno jo plotis – 40–70 m. Jūros dug
no gyliai ir morfologija buvo tiriami
daugiaspinduliu echolotu „Reson Sea
Bat 7 125“ (judesių daviklis „Octans
3 000“, pozicionavimo sistema „Hemisphere“). Jūros dugne esančių nuogulų ir objektų tyrimams, panaudojus
šoninės apžvalgos dvigubo dažnio
sonarą „Klein 3 000“ (dažnis 100 ir
500 kHz) ir povandeninio pozicionavimo įrangą „USBL: Sonardyne
Ranger 2“, sudaryta dugno akustinė
nuotrauka (7 pav.). Viršutinės – iki
50 m gylio dugno storymės dalies
seisminis tyrimas atliktas naudojant
parametrinę seismoakustinę sistemą
ir žemo dažnio seisminį įrenginį SIG
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BOOMER. Bendras kompleksinių tyrimų (daugiaspindulis echolotas, šoninės
apžvalgos sonaras, žemo dažnio seisminė sistema) profilių ilgis 2 525 km
(vieno jo plotis – 150 m), o tyrimų
parametrine seismoakustine sistema –
1 784 km. „Van veen“ tipo gruntosėmiu paimti 228 dugno nuosėdų ėminiai, naudojant VGK 3/6 vibrogręžimo
įrenginį išgręžta 11 gręžinių (nuo 1 m
iki 5 m). Surinktų duomenų pagrindu
sudaryta batimetrinė schema, faktinės
medžiagos žemėlapis, dugno nuosėdų
litologinė ir kvartero nuogulų storio
schema (Blažauskas, 2018; Damušytė,
Blažauskas, 2018). Tai tik preliminarus
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atliktų geologinių ir geofizinių tyrimų
įvertinimas. Šiuo metu atliekami detalūs iškeltų nuosėdų paleobotaniniai ir
kt. tyrimai, tikėtina, leisiantys atsakyti į daugelį su Baltijos jūros geologine
raida susijusių klausimų.
LGT specialistai bei kolegos iš
mokslo institucijų pasirengę tęsti geologinio kartografavimo darbus Baltijos
jūros akvatorijoje. Viliamės, kad Lietuvos Respublikos ir Aplinkos ministerijos vadovybė supras, kad Lietuva –
ne prie jūros besišliejanti teritorija, o
jūrinė valstybė, ir kad šiandieniniame
pasaulyje, norint žengti į priekį, fundamentalūs moksliniai tyrimai yra būtini.
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Summary
GEOLOGICAL MAPPING OF LITHUANIAN MARINE AREAS
OF THE BALTIC SEA
Geological-geophysical investigations of Lithuanian marine areas of the Baltic Sea began
in the beginning of the 1960s. 1986–1989 Geological mapping of part of the Baltic Sea shelf
(sheets N-34-II; N-34-III; N-34-IV) was carried out at the scale of M 1: 200 000.
Geological mapping of marine areas at the
scale of M 1:50 000 was started in 1992. The
I stage mapping was carried out at the scale
M 1:50 000 in Klaipėda–Šventoji area (sheets
N-34-6-A, B, V, G; N-34-7-A, V; O-34-138-V;
O-34-139-V, area of 1630 sq. km). Geological
mapping was also continued in the southern
part of Lithuania’s Baltic Sea area – Klaipėda–
Nida, but due to the lack of financial resources
these works were discontinued. A geological
atlas of the Lithuanian coast was compiled in
2007, characterizing the geological conditions of the coast and the nearshore (up to 18–
20 m depth).
Another step in the field of geological
research in the Baltic Sea is specialized detailed
mapping of seaports. In 2009, the engineering-
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geological mapping of the southern part of
Klaipėda State Seaport at a scale M 1:5 000
was completed, and in 2011 the mapping of
Šventoji State Seaport was completed (scale
M 1:2 000).
When Klaipėda University research vessel
“Mintis“ was built (in 2014), continuation of
the geological mapping become technically
possible. The Lithuanian Geological Survey
has prepared a project for the complex
geological mapping of the Preila zone of Baltic
Sea (territorial sea and exclusive economic
zone) at the scale M 1:50 000. Project area –
770 sq. km. Based on the collected data the
preliminary lithological, bathymetric and
Quaternary sediments thickness maps have
been compiled (scale M 1:50 000). This is
a preliminary evaluation of the performed
geological and geophysical investigations only.
Detailed results will be presented when all
collected data is properly analyzed, laboratory
tests performed and integrated geophysical
data interpretation is made.

