72

JUBILIEJINËS

DATOS

JÚRINÉS
GEOMORFOLOGIJOS
PRADININKÉ
LIETUVOJE

Dr. Leonoros Ûivilés
Gelumbauskaités
jubiliejaus proga
2006 m. geguþës 27 d. jubiliejø ðvenèia ilgametë Geologijos ir geografijos instituto darbuotoja mokslø daktarë Leonora Þivilë Gelumbauskaitë. Mokslininkës interesai aprëpia daug
geomokslø krypèiø. Tai jûros geomorfologija ir
paleogeografija, kvartero geologija ir geologinis
kartografavimas, seismoakustiniai tyrimai ir
neotektonika.
Þivilë (ðiuo vardu ji paþástama daugeliui kolegø) gimë 1946 m. Balbieriðkyje, Prienø rajone. Baigusi Aukðtadvario vidurinæ mokyklà,
1964-1969 m. studijavo Vilniaus universitete ir
ágijo geografo-geomorfologo specialybæ. Nuo
1969 m. dirba Geologijos ir geografijos institute. Èia ji savo darbà pradëjo Naftos geologijos ir geofizikos skyriuje, kuriam tuo metu vadovavo dr. K. Sakalauskas. 1975 m. staþavosi
Sankt-Peterburge (tuometiniame Leningrade),
VNIGR institute, struktûrinës geomorfologijos
srityje. Tais paèiais metais naftos geologijos ir
geofizikos skyriuje buvo parengtas stambus
apibendrinantis darbas, kuriame buvo iðnagrinëtas pietrytinës Baltijos (buvæs tarybinis sektorius) geologinis-geofizinis iðtirtumas bei prognozës galimai naftingoms lokaliø struktûrø paieðkoms, sudarytos struktûrinës-tektoninës
schemos. 1976 m. jauna mokslininkë, aktyviai
ásitraukusi á ðá darbà, pritaikë staþuotëje ágytas
þinias ir pradëjo taikyti struktûrinës geomorfologijos metodus. 1994 m. Þ. Gelumbauskaitë

apgynë disertacijà tema Pietryèiø Baltijos
dugno reljefas ir kai kurios jo tyrimø metodinës problemos ir ágijo gamtos mokslø daktaro (geografija) moksliná laipsná.
Ypaè svarbus Þ. Gelumbauskaitës indëlis buvo vykdant geologiná pietrytinës Baltijos jûros dalies kartografavimà. Geologijos institutas 19931996 m. atliko sekliosios zonos geologinæ nuotraukà Klaipëdos-Ðventosios akvatorijoje, 1630
km2 plote. Geologiniai ir geofiziniai ekspediciniai
tyrimai buvo atliekami moksliniu tyrimø laivu Vëjas. Buvo gauta detaliø naujø duomenø apie
dugno reljefà, dugno nuosëdø sudëtá ir pasiskirstymà, geochemijos ypatybes, ðiuolaikinius morfodinaminius bei sedimentacinius procesus, antropogeninës apkrovos poveiká.
1993 m. Geologijos instituto Jûros tyrimø
sektorius pradëjo dalyvauti tarptautiniuose Baltijos jûros geosistemos tyrimø projektuose. 19931995 m. pagal Lietuvos-Ðvedijos geologiniø-geofiziniø tyrimø programà MTL Vëjas buvo organizuotos trys geologinës-geofizinës ekspedicijos, atlikta apie 9 tûkst. km seisminiø profiliø
apie 110 geologiniø stoèiø centrinëje Baltijos jûros dalyje. Ásitraukus á tarptautiná Gotlando baseino eksperimentiniø tyrimø projektà GOBEX,
1994-1996 m. buvo tirti kaitos procesai tarp pakranèiø teritorijø ir Gotlando baseino ir jø átaka
Baltijos platumos ekosistemai. 1994 m. dr. Þ.
Gelumbauskaitë parengë Gotlando baseino
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Lietuvos-Ðvedijos ekspedicijos laivu
Vëjas dalyviai (virðutinë nuotr., 1993
m.), bei bendros Vokietijos-Lietuvos
geofizinës ekspedicijos Kurðiø mariose
metu Nidoje (apatinë nuotr., 1999 m.)

The Lithuanian-Swedish expedition on
board of r/v Vëjas in 1993 (photo above) and joint German-Lithuanian geophysical expedition in Kurðiø Marios
(Curonian) Lagoon in 1999 (photo below).

batimetriná þemëlapá. Ðis darbas buvo tæsiamas
vykdant tarptautiná Lietuvos-Ðvedijos projektà
GEOBALT (1996-1999 m.). Pirmà kartà GIS duomenø bazëje ARC/INFO formatu buvo parengti
Centrinës Baltijos jûros skaitmeniniai batimetrinis ir dugno nuosëdø 1:500 000 mastelio þemëlapiai, kurie 1998 m. buvo iðspausdinti ir iðleisti
CD formatu (Gelumbauskaitë (red.), 1998; Repeèka, Cato (red.), 1998).
Atlikus tyrimus, 1997 m. buvo sudarytas valstybiniø geologiniø 1:50 000 mastelio þemëlapiø

komplektas, iðanalizuota prekvartero bei kvartero geologinë
sandara, geomorfologija ir dugno reljefo raida, dugno pavirðiaus nuosëdø pasiskirstymas,
jø geocheminë sudëtis, fizinësmechaninës savybës, iðtirtas floros ir faunos pasiskirstymas dugno nuosëdose, pateikta naudingøjø iðkasenø, iðplitusiø jûros
dugne, apþvalga, duotas dugno
ekologinis ávertinimas bei dugno
landðafto charakteristika. 19971999 m. darbai buvo tæsiami Nidos-Klaipëdos akvatorijoje, taèiau 2000 m., atlikus beveik visus ekspedicinius tyrimus, sustabdyti dël lëðø stokos.
Valstybinio geologinio kartografavimo darbai bei ávairûs dviðaliai bei tarptautiniai projektai leido
sukaupti pakankamai duomenø,
kad bûtø galima detaliau iðtirti
pietrytinës Baltijos jûros vystymosi raidà. Ðioje srityje Þ.Gelumbauskaitë dirba su ypatingu uþsidegimu. Tai atspindi gausûs
moksliniai straipsniai bei praneðimai Lietuvos bei tarptautinëse
konferencijose. Dr. Leonora Þivilë Gelumbauskaitë paskelbë daugiau kaip 50 moksliniø straipsniø,
yra vienos monografijos bendraautorë.
Savo ir kolegø vardu norëtume nuoðirdþiai
pasveikinti Þivilæ graþaus Jubiliejaus proga, palinkëti prasmingø darbø ir neiðsenkanèios energijos, naujø ir reikðmingø idëjø, optimizmo ir
pasisekimo.
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