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JAV atstovai teigë, kad jø ðalyje tokios valyklos yra
sukûrusios asociacijà aplinkos gerinimo reikalams,
nes tarða chloruotomis medþiagomis kelia didelá susirûpinimà JAV. Daug dëmesio buvo skirta tarðos
poveikio aplinkai vertinimo kriterijø parinkimo, vertinimo bei gautø rezultatø aptarimo klausimams.
Praneðime, skirtame naftos produktais uþterðtø
teritorijø tyrimams ir sanavimui Lietuvoje, buvo pateikta informacija apie tarðos naftos produktais situacijà Lietuvoje, tarðà reglamentuojanèius dokumentus bei keliamus reikalavimus, UAB Grota atliktus valymo darbus Juodðiliø traukinio avarijos vietoje, Alytaus, Vilniaus naftos bazëse bei ðiuo metu
vykdomus valymo projektus keliose naftos saugyklose bei degalinëse.
Seminare buvo daug kalbama apie grunto bei
gruntinio vandens valymo technologijas ir technikà,
ekonominius rodiklius ir gautus rezultatus. Savo patirtimi dalijosi Didþiosios Britanijos (Churngold), JAV
(TerraTherm), Kanados, Ðveicarijos ir kitø ðaliø specialistai. Ádomu buvo iðgirsti apie italø (Enitecnologie)
sukurtà bandomà tarðos naftos angliavandeniliais monitoringo technologijø sistemà: ðalia poþeminiø kuro
talpyklø grunte ástatomas daviklis (SOIL ALERT), fiksuojantis net labai nedidelius angliavandeniliø nutekë-
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jimo kiekius ir árengiama naujoviðka pump and treat sistema EN-Z-LITE gruntiniam vandeniui valyti.
Ádomu, kad poþemiui valyti bandoma naudoti net abrikosø sëklas (Armënija), ið kuriø bûtø iðgaunama aktyvioji anglis.
Taèiau labiausiai paplitæs kompleksinis poþemio
valymo bûdas, kai taikomi keli metodai tam tikrais
valymo etapais. Pavyzdþiui, pump and treat metodas laisvø naftos produktø sluoksniui nuo gruntinio vandens pavirðiaus paðalinti, po to  bioventiliacija ir deguonies infuzija á uþterðtà gruntà. Labai
populiarûs ir greitus rezultatus duodantys, taèiau
brangesni terminiai (ðildant uþterðtà gruntà terðalø
destrukcija labai pagreitëja) grunto valymo metodai,
cheminë oksidacija, naudojant O3, KMnO4, NaMnO4, Na2S2O8, H2O2, ir kt.
Be techninio pobûdþio praneðimø, seminare buvo pristatyti ir ES aplinkosaugos projektai, kuriuose dalyvauja ir Lietuva. Kiekviena ðalis trumpai pristatë esamà politinæ bei teisinæ situacijà, susijusià su
aplinkos apsauga.
Seminaro ataskaita ir dalyviø praneðimai pateikti
internete: www.nato.int/ccms/pilot-studies/pri/2006.

Ramunë Ðeèkuvienë

Geografijos metraðtis. XXXVIII (2) t. Vilnius,
Geologijos ir geografijos institutas. 2005, 78 p.

Geografijos metraðtis  daugelá metø leidþiamas tæstinis
leidinys, skirtas geografijos tyrimø moksliniams rezultatams
skelbti. Ðiame metraðèio tome skelbiami penki straipsniai
fizinës geografijos tematika: Rytø Lietuvos eþerø dabartinës
sedimentacijos analizë radioizotopiniais metodais, kraðtovaizdþio santykinës entropijos ávertinimas ir jo pritaikymas,
kraðtovaizdþio biotos teritorinës struktûros morfologija, nauji
eþerø sapropelio kokybës gerinimo metodai bei fenologiniai
stebëjimai, kuriø duomenys gali bûti naudojami sezoninei
ir daugiametei hidrometeorologinei prognozei.
Du straipsniai skirti socialinei geografijai  naujausiø Lietuvos ûkio plëtros tendencijø aptarimui ir religiniø
átampø socialiniame lauke problemai.
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Algirdas Klimas. Vandens kokybë Lietuvos
vandenvietëse. Vilnius, 2005.  516 p., 194 iliustr.,
137 lent, 222 cit. liter. ðaltiniai.
Lietuva  viena ið nedaugelio Europos ir net pasaulio ðaliø, kuriø gyventojai geria tik poþeminá vandená. Taip pirmiausia yra todël, kad mûsø ðalyje gausu poþeminio vandens iðtekliø,  ne be reikalo kaþkas Lietuvà pavadino vandens Kuveitu. Svarbu ir tai, kad
poþeminis vanduo, palyginus su pavirðiniu, turi daug pranaðumø 
jo kokybë daþniausiai yra geresnë, jis gana gerai apsaugotas nuo tarðos, ypaè mikrobinës, jo yra beveik visur.
Poþeminio vandens ðaltiniai kai kuriuos ðalies miestus geriamuoju vandeniu aprûpina jau labai seniai  Vilnius kà tik ðventë
miesto vandentiekio 500-àsias metines, kiek anksèiau Klaipëdoje
buvo paminëtos pirmosios vandenvietës darbo pradþios 100-osios
metinës, daugiau kaip 50 metø dirba ne viena Lietuvos miestø
vandenvietë. Jø skaièius ir naðumas pradëjo ypaè sparèiai augti
praëjusio amþiaus ðeðtàjá-septintàjá deðimtmetá, nes tuo metu ne tik labai padidëjo geriamojo vandens poreikiai, bet ir susikûrë, sustiprëjo hidrogeologinës organizacijos bei specializuotos vandens tiekimo ámonës. Pirmosios skubëjo þvalgyti vis naujas vandenvietes, antrosios  jas statyti ir eksploatuoti.
Knygoje, remiantis daugiameèiø hidrogeocheminiø tyrimø duomenø analize, nagrinëjami gëlo poþeminio
vandens, skirto tiekti geriamàjá vandená, formavimosi dësningumai, pateikiamos sukauptos naujos þinios apie
gamtiniø ir antropogeniniø veiksniø átakà poþeminio vandens cheminei sudëèiai ir jo kokybei. Tipiniø vandenvieèiø pavyzdþiu atskleidþiami jau ávykæ pokyèiai ir tolesnë ðiø pokyèiø raida, pradedant eksploataciniais græþiniais, vandenruoðos árenginiais, vamzdynais ir baigiant geriamojo vandens èiaupais vartotojø namuose. Iðryðkintos spræstinos poþeminio vandens kokybës gerinimo ir apsaugos problemos, siûlomi jø sprendimo bûdai.
Knyga skiriama vandentiekos, higienos, aplinkosaugos darbuotojams, hidrogeologams ir kitø srièiø
specialistams, aukðtøjø mokyklø magistrantams ir doktorantams.

Gamta. Biologija. Geografija. Geologija. Lietuvos
lokaliniai tyrimai: monografijø serijos Lietuvos
valsèiai 2002-2005 m. darbø rinkinys. Vilnius, Vðá
Versmë leidykla, 2006.  398 p.
Þemës planeta yra savarankiðka gamtinë sistema kosminëje sandaroje. Joje egzistuoja skirtingø sferø  litosferos, hidrosferos, atmosferos, biosferos, technosferos, antroposferos ir nanosferos (proto sferos)  ryðys.
Gamtotyros uþdavinys ir yra atsiþvelgti á ðá ryðá tiek lokaliu, tiek regioniniu, tiek globaliu poþiûriu. Ðiø ryðiø ávertinimas svarbus ateities mokslo
uþdavinys gerinant aplinkà, vengiant nepageidaujamø reiðkiniø ir pan.
Ðis lokaliø gamtotyros moksliniø publikacijø rinkinys yra pirmasis
bandymas lietuviðkoje mokslinës leidybos praktikoje. Tokio þurnalo, kuris
skelbtø ir geomokslø (geologijos ir geografijos), ir biomokslø krypèiø
straipsnius, stokojome. Neabejojame, kad jis susilauks deramo dëmesio,
kad jame suras vietos ne tik patyræ, bet ir pradedantieji autoriai, dirbantys gyvosios ir negyvosios gamtos tyrimø srityse, ávairiuose gamtotyros baruose.
Tiriami upiø skardþiuose ir karjeruose atidengti uolienø ir nuogulø sluoksniai (atodangos), radimvietës,
augimvietës, perimvietës, nerðiavietës, vietiniai reiðkiniai, jø pasikartojimas ir kt. Gamtos tyrimai pirmiausia
pradedami atskiroje vietovëje. Vëliau jie iðpleèiami ir ágauna regioniná pobûdá. Regioniniø tyrimø rezultatai
gretinami ir apibendrinami globaliai. Taigi egzistuoja nuosekli gamtos tyrimø sistema, kurios pirmoji  ir svarbiausioji  grandis yra lokalûs (vietiniai) gamtos reiðkiniø stebëjimai. Jie yra visø motyvuotø rimtø gamtotyros
tikslø pradþia. Neturint lokaliø tyrimø duomenø, daug teoriniø samprotavimø liktø tik hipotezë.
Pastaba. Leidiniø pristatymui tekstas paimtas ið jø pratarmiø.

