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GEOCHEMINIÙ ATLASÙ AUTORIAI ÌVERTINTI
LIETUVOS MOKSLO PREMIJA  SVEIKINAME!

Geologijos ir geografijos instituto taryba kartu su Panevëþio apskrities virðininko administracija, UAB Aukðtaitijos vandenys, Panevëþio visuomenës sveikatos centru ir Lietuvos turto vertintojø asociacija 2005 m. Lietuvos mokslo premijai fiziniø mokslø srities (geologija) taikomøjø
mokslø grupëje buvo pateikusi darbø ciklà Lietuvos pavirðiniø nuosëdø geocheminis ávertinimas
(1993-2004 m.) (autoriai doc. dr. Valentinas Kadûnas (GGI), Virgilija Gregorauskienë (LGT), dr.
Vladas Katinas (GGI), dr. Alfredas Radzevièius
(GGI) ir dr. Rimantë Zinkutë (GGI)). 2006 m. vasario 7 d. ið Lietuvos mokslo premijø komiteto atëjo dþiugi þinia  ðio darbo autoriams paskirta
2005 m. Lietuvos mokslo premija!
Ávertintàjá darbø ciklà sudaro keturi spausdinti
atlasai: Panevëþio miesto geocheminis atlasas
(1997), Lietuvos geocheminis atlasas (1999),
Maþeikiø rajono geocheminis atlasas (2001) ir
Panevëþio apskrities geocheminis atlasas
(2004). Juose pateikiami pagrindiniai pastarojo
deðimtmeèio Lietuvos teritorijos geocheminio kartografavimo rezultatai. Ði keturiø kraðto (regiono)
tyrimo detalumo lygiø (valstybë  apskritis  rajonas  miestas) kartografinë iðraiðka parodo bendruosius cheminiø elementø pasiskirstymo Lietuvos pavirðiaus nuosëdose (dirvoþemyje ir upiø
dugno nuosëdose) dësningumus, leidþia ávertinti
pagrindinius gyvenamosios aplinkos geocheminius parametrus atskiro rajono, miesto ir jo objektø teritorijoje.
Gauti rezultatai labai svarbûs praktiniu poþiûriu. Regioninio geocheminio kartografavimo me-

tu nustatyti cheminiø elementø foniniai kiekiai tapo valstybiniu mato vienetu vertinant Lietuvos dirvoþemio uþterðtumà sunkiaisiais metalais ir kitais pavojingais cheminiais elementais.
Atsiþvelgiant á detalaus geocheminio kartografavimo metu atliktà teritorijø rajonavimà pagal
uþterðtumo pavojingumà þmogaus sveikatai, savivaldybëse planuojama miestø plëtra, ypaè statant socialinës paskirties objektus ir árengiant rekreacines zonas (detalizuojant miestø bendruosius
planus), skaièiuojant mokesèius uþ tarðà (20032004 m.). Ðie duomenys labai svarbûs gyventojams teikiant objektyvià informacijà apie aplinkos
kokybæ, nustatant nekilnojamojo turto kainà, pleèiant kaimo turizmà ir ekologinæ þemdirbystæ. Remiantis atlasuose pateiktais duomenimis buvo nustatytas statistiðkai patikimas ryðys tarp gyvenamosios aplinkos uþterðtumo ir sergamumo pramoniniuose Panevëþio rajonuose. Atlasø duomenys panaudoti rengiant profilaktines priemones
sergamumui Panevëþio mieste maþinti (20002001 m.) ir parenkant Panevëþio sveikatos monitoringo taðkus (2004 m.).
Gyvenamosios aplinkos geocheminiø rodikliø ir jø ryðio su gyventojø sveikata tyrimø rezultatai kaip projektas Subalansuota plëtra ir vietinë darbotvarkë XXI amþiui Panevëþyje 2002 m.
buvo pateikti Jungtiniø Tautø programos Gyvenamoji aplinka (UN-HABITAT) ir Dubajaus
(Jungtiniai Arabø Emyratai) savivaldybës organizuotam tarptautiniam konkursui, kur lietuviø
projektas buvo pripaþintas geriausiu 2002 m. gyvenamosios aplinkos gerinimo praktiniu projektu ir apdovanotas diplomu.
Atlasais per savivaldybes aprûpintos miestø
ir rajonø mokyklos, kad vaikai geriau suvoktø
þmogaus ir gyvenamosios gamtinës aplinkos tarpusavio ryðá ir kad taptø ekologiðkai iðprususiais
pilieèiais.
Sveikiname ðauniuosius mûsø kolegas Valentinà Kadûnà, Virgilijà Gregorauskienæ, Vladà
Katinà, Alfredà Radzevièiø ir Rimantæ Zinkutæ su
garbingu didelio darbo ávertinimu ir linkime toliau sëkmingai darbuotis kraðto geocheminio
kartografavimo baruose, garsinti Lietuvos vardà pasaulyje.
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