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Lietuvos geologijos tarnyboje
Aukðtas Lietuvos geochemikø darbo ávertinimas
Bendram Geologijos ir geografijos instituto bei
Lietuvos geologijos tarnybos geochemikø kolektyvui  Valentinui Kadûnui, Virgilijai Gregorauskienei, Vladui Katinui, Alfredui Radzevièiui ir Rimantei Zinkutei  2005 m. mokslo premija paskirta uþ
atlasø ciklà Lietuvos pavirðiniø nuosëdø geocheminis ávertinimas (1993-2004 m.). Darbas premijuotas fiziniø mokslø sekcijoje, taikomøjø mokslo darbø grupëje. Minëtà ciklà sudaro keturi spausdinti
atlasai: Panevëþio miesto geocheminis atlasas

Nuotraukoje Mokslo premijos laureatë Virgilija Gregorauskinë (kairëje) lauko iðvykos metu.

(1997), Lietuvos geocheminis atlasas (1999), Maþeikiø rajono geocheminis atlasas (2001) ir Panevëþio apskrities geocheminis atlasas (2004).
LGT Kvartero geologijos skyriaus Geochemijos poskyrio vedëja, 2005 metø Lietuvos mokslo premijos
laureatë V. Gregorauskienë ne tik dalyvavo rengiant
minëtà atlasø ciklà, bet ir aktyviai dirbo bei tebedirba
tarptautiniuose geocheminiø tyrimø projektuose. Ji yra
keliø pastaraisiais metais iðleistø reikðmingø tarptautiniø geocheminiø atlasø (Agrikultûriniai dirvoþemiai
Ðiaurës Europoje: geocheminis atlasas (Hanoveris,
2003), Rytinio Barenco regiono geocheminis atlasas
(Elsevier, 2004), Europos geocheminis atlasas. I dalis (Espoo, 2005) bendraautorë. Ðiuo metu V.Gregorauskienë dalyvauja rengiant minëto Europos geocheminio atlaso II dalá, vadovauja LGT vykdomiems geocheminiø tyrimø projektams  Vilniaus ploto geocheminiam kartografavimui, Lietuvos-Lenkijos pasienio geocheminiam monitoringui, aktyviai dalyvauja
Lietuvos standartizacijos departamento veikloje rengiant Lietuvos dirvoþemiø standartus.

Nauji tarptautinio bendradarbiavimo etapai
Europos Bendrijø iniciatyvos INTERREG tikslas
 remti pasienio, tarptautiná ir tarpregioniná bendradarbiavimà, skatinti darnià ir subalansuotà visos ES teritorijos plëtrà. INTERREG yra seniausia ið visø Bendrijø iniciatyvø, ágyvendinama per bendrai partneriø
rengiamas ir valdomas ávairiø srièiø programas.
INTERREG sudaro trys skyriai, ið kuriø A
skyrius pritraukia didþiausià finansinæ paramà. Svarbiausias jo tikslas  skatinti kaimyniniø ðaliø pasienio regionø bendradarbiavimà, kelti jø ekonominá
bei socialiná lygá diegiant bendras strategijas. Tarp
skyriaus prioritetiniø srièiø nurodoma aplinkos apsauga, turistiniais tikslais tvarkomi pasienio ruoþai,
saugomø pasienio erdviø garsinimas, prieþiûra ir kt.
LGT taip pat ágyvendinamos kelios INTERREG
programos, tarp kitø  Lietuvos-Lenkijos pasienio
regiono geoparkø sistemos pagrindimas ir iðvystymas
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kartu su Lenkijos geologijos institutu, Ekogeologiniai tyrimai darniam vystymuisi ir gamtiniø pavojø
identifikavimas Lietuvos-Lenkijos pasienio teritorijoje
ir Baltijos jûros krantuose. Ðiø programø vykdymo
eiga buvo aptariama 2006 m. kovo 1-3 d. Lenkijoje,
Sidarëliuose (Sidorowka), vykusiame institucijø atstovø susitikime (LGT specialistø delegacijai vadovavo
LGT direktoriaus pavaduotojas J.Satkûnas, lenkø delegacijai  Lenkijos geologas instituto Geoinformacijos skyriaus vadovas M.Graniczny).
Susitikimo metu buvo pristatyti pasienio regiono geopotencialo, geopavojø ir geotopø þemëlapiai,
geocheminio monitoringo duomenys, Kurðiø ir Vyslos nerijø detalios palydovinës nuotraukos. Diskusijø metu buvo suderintos geopotencialo ir geotopø þemëlapiø legendos bei geotopø apraðymo tvarka, aptartos detaliø palydoviniø nuotraukø panaudojimo
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galimybës vykdant krantø monitoringà, parinktos
krantø stebëjimo vietos bei nutarta sukurti krantø
monitoringo atraminiø plotø GIS (Geologinës informacijos sistema) duomenø bazæ. Taip pat dalyviai sutarë dël pasienio regiono geocheminio þemëlapio áskaitmeninimo. INTERREG projekto vykdymo metu bus iðplëtota bendra geotopø duomenø
bazë, numatyta sudaryti geoturistiná regiono þemë-
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lapá, iðleisti informaciniø leidiniø apie Suvalkø kraðto bei Lietuvos pietinës dalies gamtinæ aplinkà.
Susitikime nuspræsta, kad vykdomø darbø rezultatai bus pristatomi ir Druskininkuose geguþës
mën. vyksianèioje tarptautinëje konferencijoje Geopaveldas  darniam vystymuisi.
A.Bitinas, A.Grigienë
Kvartero geologijos skyrius

Europos ðaliø geologijos tarnybø generalinei asamblëjai pasibaigus
2006 m. kovo 26-28 d. Briuselyje vyko Europos ðaliø geologijos tarnybø (EuroGeoSurveys  EGS)
generalinë asamblëja ir seminaras organizacijos strategijos klausimais.
Seminaro metu buvo apsvarstytos galimybës
ásteigti Europos geologijos agentûrà (ar panaðià organizacijà), bûtinybë plëtoti tarnybø ryðius su pramonës sektoriumi, aptartas asociacijos strategijos projektas ir jo ágyvendinimo veiksmø planas iki 2010 m.
Generalinëje asamblëjoje tradiciðkai buvo apsvarstytos 2005 m. finansinë ir veiklos ataskaitos bei numatytas 2006 m. biudþetas. Ðiemet á organizacijà buvo
priimti 2 nauji nariai (Kroatija bei Kipras), iðrinktas
naujas EGS prezidentas (Jack Varet, Prancûzija), suformuotas EGS vykdomojo komiteto nariø rinkimo komitetas (A.Bjorlykke (Norvegija), J.P. Sorando (Ispanija), J.Mockevièius). Asamblëjoje dalyvavo

23 ðaliø atstovai. Organizacija ðiuo metu vienija jau
31 ðalá-asociacijos naræ.
Renginyje taip pat daug dëmesio buvo skirta galimiems aktyvesniems veiksmams 2006 m. vykdant ávairias tyrimø programas, ES direktyvø ágyvendinimo darbus, teikiant pasiûlymus dalyvauti ES skelbiamuose
konkursuose, steigiant asociacijos lygmens darbo grupes aktualioms geologinëms problemoms nagrinëti.
Buvo konstatuota aktyvesnës geologinës informacijos, tyrimø propagavimo nacionaliniø vyriausybiø lygmenyje svarba, platesnio bei patrauklesnio
tarnybø veiklos pristatymo reikðmë. Numatyta rugsëjo mën. vyksianèios asamblëjos programa, aptartos galimos seminarø temos ir pan.

J.Mockevièius
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

Geologø veikla jûrø platybëse
2006 m. kovo 26-balandþio 7 d. LGT Kvartero
geologijos skyriaus vedëjas A.Bitinas dalyvavo Baltijos jûros tyrimo instituto (Varnemiundë, Vokietija) organizuotoje mokslo tyrimø ekspedicijoje Baltijos jûroje bei Kategato sàsiauryje.
Ekspedicijos dalyviø namais buvo tapæs ðiuo metu bene moderniausias Europoje geologiniams tyrimams pritaikytas Vokietijos laivas MARIA. S. MERIAN, kuris tiktø ir Pasaulinio vandenyno tyrimams.
Ekspedicijos iðtakos  ðaliø, besiribojanèiø su Baltijos jûra, geologiniø organizacijø naujojo tarptautinio darbø projekto Baltijos jûros baseino tektoninë
ir paleografinë evoliucija iniciatyva. Projektas numatë kvartero sluoksniø græþimus Baltijos jûroje bei
atitinkamus ðiø nuogulø tyrimus. Iniciatyvai buvo pritarta, ir Baltijos jûros tyrimø institutas organizavo

ekspedicijà, skirtà geologiðkai iðtirti Baltijos jûros pietinës dalies bei Kategato sàsiaurio akvatorijas, kur yra
didþiausia tikimybë aptikti pilnus paskutiniojo ledyninio ciklo nuosëdø pjûvius.
Ekspedicijos planuose buvo numatyti geofiziniai
(dugno profiliavimas echolotu) bei geologiniai (naudojant gruntosemius, gravitacinius vamzdþius, daugiakanalius kerno iðtraukëjus ar vibrogræþimà) tyrimai.
Darbai buvo vykdomi Meklenburgo álankoje, Great
Belt ir Kategato sàsiauriuose, Arkono (ties Kriegers
Flag) ir Bornholmo (Hano álanka) baseinuose.
Ekspedicijos metu dalis pakeltø dugno nuosëdø
kolonëliø buvo apraðomos laive, ið jø imami mëginiai.
Didþioji dalis pakeltø nuosëdø buvo konservuojamos
specialiuose konteineriuose vëlesniems tyrimams Baltijos jûros tyrimo institute bei kitose mokslinëse insti-
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Dr. Albertas Bitinas laivo laboratorijoje.
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tucijose. Preliminariais duomenimis perspektyviausios
vietos aptikti gerai iðsilaikiusius paskutiniojo ledyninio
ciklo metu susiklosèiusius nuosëdø pjûvius yra Kategato sàsiauryje (ties Anholt Loch) ir Hano álankoje.
Be organizatoriø Vokietijos mokslininkø, ekspedicijoje dalyvavo specialistai ið Norvegijos, Danijos,
Ðvedijos, Suomijos, Rusijos Federacijos (Kaliningrado
srities), Lenkijos ir Lietuvos. Vakarais vykusiuose moksliniuose seminaruose buvo aptariamos aktualiausios
Baltijos jûros geologiniø tyrimø problemos, LGT Kvartero skyriaus vedëjas A.Bitinas perskaitë praneðimà
Paskutinio Skandinavijos ledyninio skydo dinamika,
morfogenezë ir deglaciacija: naujos paradigmos link.
Paminëtina, kad ekspedicijos metu tyrimai buvo
atliekami naudojant moderniausià tam skirtà technikà  buvo sudarytos sàlygos praktiðkai ávertinti jos panaudojimo galimybes bei efektyvumà. Darbams taip
pat buvo pasitelktos naujausios jûriniø tyrimø metodikos, tad ágyta patirtis bus naudinga ir vykdant Baltijos jûros Lietuvos akvatorijos geologinius tyrimus.
Jûriniai tyrimai yra atskira svarbi LR Vyriausybës patvirtintos valstybiniø geologiniø tyrimø programos
Geologija ir darnus vystymasis kryptis.

Nuoðliauþos  aktualus geologinis reiðkinys
Sunkio jëgai turime bûti dëkingi, kad vaikðèiojam þeme, remiamës á jà, taèiau ji taip pat gali skatinti nepageidautinus geologinius procesus, tarp jø
 ir nuoðliauþas. Tokie procesai paþeidþia ne tik gamtinius ðlaitus (pavyzdþiui, didþiøjø upiø ar jø intakø slëniuose), bet ir piliakalniø, transporto magistraliø ar didþiøjø sàvartynø ðlaitus, naudingøjø iðkasenø telkiniø karjerø sieneles ir pan. Be to, tokios
gamtos dovanos daþniausiai þmonëms ar organizacijoms kainuoja labai brangiai. Ypaè nuoðliauþos
pavojingos Vilniuje ir Kaune, nes ðie miestai ásikûræ
tarp giliø ir staèiø upiø slëniø. Daþniausiai nuoðliauþos atsiranda po pavasario polaidþiø, liûèiø. Natûrali
ðlaitø bûklë, jø gamtinio drëgnumo reþimas daþnai
paþeidþiami ir dël þmogaus ûkinës veiklos, pavyzdþiui,
vykdant statybas ðlaituose ar jø prieigose.
2004 m. Lietuvos geologijos tarnyboje buvo sukurta nauja valstybinës geologinës informacijos sistemos posistemë Geologiniai procesai ir reiðkiniai,
leidþianti kaupti, áskaitmeninti ir valdyti duomenis
apie ðiuos ir kitus geologinius reiðkinius. Ðioje duomenø bazëje yra duomenys apie 79 nuoðliauþas.
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Kelios naujai susidariusios nuoðliauþos (2004 m.
kovo mën. susidarë nedidelë nuoðliauþa-sliuogas rytiniame Gedimino kalno ðlaite; 2005 m. rugpjûèio
mën. Karkazø Rato g. Kaune á Jiesios upæ nuslinko
dalis (apie 4 tûkst. m3 grunto) ðlaito; 2005 m. vasaros liûèiø sulietos nedidelës nuoðliauþos Dûkðtos
upës kairiajame ðlaite ties Bradeliðkiø piliakalniu,
Neries upës slënio ðlaituose pasroviui nuo Grigiðkiø) buvo detaliai iðtirtos inþinerinius geologinius
tyrimus vykdanèiø ámoniø.
Jau deðimtmetá Lietuvos geologijos tarnyboje
kaupiami duomenys vienareikðmiai liudija, kad ðis
nepalankus geologinis reiðkinys daþnëja ir artimiausioje ateityje priklausomai nuo meteorologiniø sàlygø gali tekti rûpintis pavasario polaidþio ir gausesnio lietaus ðlaituose keliamomis grësmëmis.
Detalesnës informacijos galima pasiteirauti: Vidas Mikulënas, LGT Inþinieriniø geologiniø tyrimø poskyrio vedëjas, tel. 233 37 75.
V.Mikulënas
Inþinierinës geologijos ir ekologijos skyrius

