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9-oji BALTIJOS
JÚROS GEOLOGIJOS
KONFERENCIJA

Tradicinis varpelio skambesys praneðë, kad
ávairiø ðaliø mokslininkai vël susirinko aptarti
Baltijos jûros problemø. Savotiðku tokiø konferencijø simboliu tapæs varpelis, perduodamas
konferencijø organizatoriams, ðiuokart atkeliavo
ið Estijos á garsøjá Latvijos kurortà Jûrmalà, kur
2006 m. rugpjûèio 27 d. didþiausioje vieðbuèio
Lielupë konferencijø salëje prasidëjo 9-oji Baltijos jûros geologijos konferencija.
Taip tæsiasi beveik prieð du deðimtmeèius
pradëtas bandymas vienyti ir stiprinti ryðius tarp
Baltijos jûros geologø, reguliariai susirenkant
aptarti naujausiø rezultatø, padiskutuoti aktualiausiais klausimais ir bandyti nubrëþti bûsimø
tyrimø gaires. Tai buvo ir Jûrmaloje vykusios
konferencijos svarbiausiu tikslu. Konferencijos
organizacinio komiteto vardu jos dalyvius pasveikinæ dr. E. Lukðeviès ir dr. L. Kalnina praneðë,
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kad ði konferencija sulaukë didelio jûrø geologø, sedimentologø, kvartero tyrëjø ir gretimø
mokslø srièiø specialistø dëmesio. Beveik 60
þodiniø ir stendiniø praneðimø átraukta á konferencijos programà. Konferencijos dalyviams buvo malonu iðgirsti þurnalo Baltica redaktoriaus
prof. A.Grigelio sprendimà skirti du artimiausius
ðio þurnalo numerius svarbiausiems konferencijos praneðimams.
Lietuvos mokslininkø grupë konferencijoje
buvo viena gausiausiø. Su moksliniais praneðimais atvyko Lietuvos Mokslø akademijos (A.Grigelis), Vilniaus universiteto (E.Rudnickaitë, E. Trimonis, G.Vaikutienë), Klaipëdos universiteto
(A.Olðauskas), Geologijos ir geografijos instituto (Þ.Gelumbauskaitë, J.Paðkauskaitë, J.Ðeèkus)
ir Lietuvos geologijos tarnybos (A.Bitinas, D.Pupienis) atstovai.
Pirmoji konferencijos mokslinë sesija prasidëjo turiningu ir puikiai pristatytu prof. J. Harffo
(Vokietija) praneðimu apie Baltijos jûros dugno
nuosëdø sluoksniø (nuosëdinës dangos) facinius pokyèius, atspindinèius klimato kaità vëlyvajame pleistocene ir holocene. Iðaiðkinta gera priklausomybë tarp jûros dugno nuosëdø ir
klimato variacijø po paskutinio glacialinio maksimumo ir patvirtintas 900, 500 ir 400 metø periodiðkumas, kuris atsekamas ir Grenlandijos ledyno græþiniuose pagal deguonies izotopijos
duomenis. Ðá praneðimà parengë vokieèiø,
amerikieèiø ir rusø mokslininkø grupë, pasitelkusi labai gausià faktinæ medþiagà ið Ðiaurës
Atlanto-Baltijos jûros regiono.
Prof. I. Murdmaa (Maskva) su bendraautoriais ið Rusijos bei Norvegijos perskaitë praneðimà, kuriame nauji duomenys apie Ðiaurës Europos ledo dangos deglaciacijà pateikti plataus
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masto fone. Ðiø ávykiø padariniai ir geologiniø
procesø raida Baltijos jûroje ádomiai gretinama
su tuo pat metu vykusiais procesais Ðiaurës,
Norvegijos ir Barenco jûrose. Diskutuojama, kokià galimà átakà didþiuliai aplinkos pokyèiai vëlyvajame kvartere Baltijos regione ir gretimose
srityse turëjo Juodosios ir Kaspijos jûrø baseinams.
Dauguma skaitytø praneðimø buvo skirta regioniniams klausimams. Jø temos buvo labai
ávairios, o kai kurie jø galëjo sulaukti tik nedidelio dalyviø susidomëjimo.
Konferencijos metu buvo organizuoti trys seminarai (workshop), á kuriuos susirinko dauguma konferencijos dalyviø. Vienas seminarø buvo skirtas numatomo Baltijos jûros dugno gilaus
græþimo projekto vykdymo galimybei aptarti. Dar
2002 m. apie 30 mokslininkø grupë ið beveik visø Baltijos jûros ðaliø pateikë paraiðkà IODP (International Ocean Drilling Programm) dël gilaus
græþimo Baltijos jûroje. Paraiðkoje pasiûlytos græþimo vietos, kur manoma bus galima gauti duomenø, kurie leis atsakyti á fundamentalius klausimus apie Baltijos jûros baseino evoliucijà. Ðiais
metais buvo atlikti paruoðiamieji geofiziniai ir
geologiniai tyrimai bûsimø græþiniø vietose (Kategate ir pietinëje jûros dalyje), o dabar rengiami paraiðkos IODP papildymai.
Specialiame seminare buvo svarstoma Baltijos jûros holoceno stratigrafijos problema. Pagrindiná seminaro praneðimà padarë prof. A. Grigelis (Vilnius). Jis iðkëlë aktualiausius holoceno stratigrafinës klasifikacijos, terminologijos ir
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nomenklatûros klausimus, kurie turëtø bûti
sprendþiami. Dabar Baltijos jûros stratigrafija remiasi paleogeografinës raidos stadijomis, susietomis su aplinkos esminiais pokyèiais, kurie
skirtingose Baltijos jûros dalyse pasireiðkë skirtingu laiku.
Labiau informacinio pobûdþio buvo seminaras, skirtas GIS ir jûros kartografavimui. Naujus savo ðaliø akvatorijø geologinius, geoekologinius ir kitus þemëlapius pristatë Rusijos ir
Suomijos mokslininkø grupës.
Konferencijà uþbaigë stendiniø praneðimø
sesija, kurioje jø autoriai labai trumpai pristatë
savo darbus. Iðleistame konferencijos teziø rinkinyje atsispindi visi konferencijoje nagrinëti
klausimai  Baltijos jûros geologinë raida pleistocene ir holocene, ðiuolaikiniai sedimentacijos
procesai ir jûrinës aplinkos pokyèiai, krantø
geologija ir antropogeninis poveikis krantiniams
procesams, nuosëdø stratigrafija, pamatiniø uolienø geologija, dugno kartografavimas ir pan.
Konferencijos organizacinis komitetas organizavo dvi geologinës ekskursijos prieð konferencijà, supaþindino su jûros pakrantës geologine raida Rygos ir Jûrmalos apylinkëse, po
konferencijos su ádomiausiomis geologinëmis
vietovëmis vakarinëje Latvijos dalyje.
Saulëtos rugpjûèio pabaigos dienos, platûs
smëlio paplûdimiai ir rami jûra vos uþ keliø minuèiø kelio nuo Lielupës vieðbuèio, kuriame
apsistojo dauguma konferencijos dalyviø, sukûrë puikià aplinkà geram, nors ir trumpam poilsiui tarp mokslinio darbo valandø.

