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Lietuvos geologijos tarnyboje
Pasienio teritorijø gamtinis paveldas
2007 m. birþelio 11-12 d.
Augustave (Lenkija) vyko tarptautinë konferencija Gamtinis
paveldas ir tarptautinës sienos 
perspektyvos darniam vystymuisi Geoheritage and international borders  perspective for sustainable development.
Konferencijoje dalyvavo 30
atstovø ið Lietuvos ir Lenkijos.
Renginio metu buvo perskaityti
praneðimai, skirti darniam tarpvalstybinio bendradarbiavimo
vystymui skatinti ir Jotvingiø parko kûrimui, apie geoávairovæ ir
geologiná paveldà abiejose ðalyse.
Konferencijos metu buvo aptarti
projekto GAJA organizaciniai
klausimai.
Konferencijos metu J. Satkûnas perskaitë praneðimà Value of geological heritage  holistic approach, I. Virbickienë 
Polish-Lithuanian Art Competition 2007  Our Earth (bendraautorius  W. Mizerski),
D. Pupienis  Geological and
geomorphological values of Viðtytis and Veisiejai Regional parks
(bendraautoriai: A. Grigienë,
N. Paðkauskas ir J. Sidaravièius).
Stendinius praneðimus apie geologiná paveldà, Ventos regioninio
parko geologijà, geomorfologijà ir
geologines vertybes pristatë J. Satkûnas ir J. Lazauskienë.
Antràjà konferencijos dienà
vyko mokslinë paþintinë ekskursija Augustavo kanalu. Jos metu
Lenkijos geologijos instituto darbuotojai supaþindino su Augustavo apylinkiø geologija ir geomorfologija bei kanalø statymo istorija.
A. Grigienë,

Konferencijos praneðimø sesija
(J.Satkûno nuot.).
A session of conference reports
(Photo by J.Satkûnas).

Ekskursijos dalyviai supaþindinami su Augustavo eþeryno geologine sandara (I.Virbickienës
nuotr.).
An acquainting excursion with the
Augustavas canal and sluice
(Photo by I.Virbickienë).

Paþintinë ekskursija Augustavo
ðliuzø kanalu (I.Virbickienës
nuotr.).
Excursion participants being informed about geological setup of
the Augustavas Lake Area (Photo
by I.Virbickienë).
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Tarptautinë konferencija
Suomijoje

2007 m. geguþës 20-24 d. Vaasoje
(Suomija) ávyko tarptautinë konferencija Gamtinio paveldo geoávairovë ir
geologija.
Konferencijoje dalyvavo ProGEO organizacijos Ðiaurës ir Pietø Europos ðaliø
atstovai. Konferencijos dalyviai supaþindino su vykdomais projektais siekiant iðsaugoti geoávairovæ ir geologiná paveldà savo
ðalyse. Konferencijos metu buvo daug diskutuojama, kaip pristatyti geologiná paveldà plaèiajai visuomenei, ypatingà dëmesá
skiriant geologinio ðvietimo koncepcijoms
ir metodams. Taip pat buvo tariamasi ir
dalijamasi patirtimi apie geoparkø  geologiniu poþiûriu vertingø teritorijø kûrimà. Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir
Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai,
kurie perskaitë tris praneðimus, paruoðtus
kartu su Lietuvos regioniniø parkø darbuotojais bei Lenkijos geologijos instituto ir Latvijos, Rygos universiteto geologais.
Konferencijos metu dalyviai taip pat
turëjo galimybæ pristatyti savo valstybiø
teisiná reglamentavimà bei supaþindinti
su teisës aktais, tiesiogiai ar netiesiogiai
reglamentuojanèiais geoávairovës iðsaugojimà ir geoparkø bei kitø geologiniu poþiûriu vertingø saugomø teritorijø steigimà. Taip pat buvo paminëtas Europos
Parlamento ir Tarybos dirvoþemio pagrindø direktyvos projektas, kuriuo numatoma áteisinti geologinio paveldo sàvokos apibrëþimà (þr. nuotraukas).
Konferencijos dalyviai ekskursijø metu susipaþino su Suomijos geologiniu poþiûriu vertingais objektais ir geoparkais.
Buvo aplankyti geoparkø informaciniai
centrai, kur parkø darbuotojai bei konferencijos organizatoriai konferencijos
dalyvius supaþindino su geologinio paveldo saugojimo ir tvarkymo ypatumais bei
problemomis.
Konferencijos metu buvo surengtas
ProGEO Ðiaurës ðaliø darbo grupës posëdis, kuriame buvo pateikta informacija apie dabar vykdomus ir ateityje numatomus vykdyti projektus, susijusius
su geoávairovës ir geologinio paveldo iðsaugojimu.
D.Pupienis,
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D.Pupienio nuotraukos

