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7-oji BALTIJOS STRATIGRAFIJOS
KONFERENCIJA, TALINAS2008
7-oji Baltijos stratigrafijos konferencija (7th
Baltic Stratigraphical Conference) vyko 2008 m.
geguþës 1718 d. Taline, Estijoje. Konferencijà
organizavo Talino technikos universiteto Geologijos institutas, Tartu universiteto Geologijos institutas, Estijos geologijos tarnyba ir Estijos stratigrafijos komisija. Tokia konferencija organizuojama kas trejus metus vienoje ið Baltijos stratigrafø asociacijos (The Baltic Stratigraphic Association (BSA)) ðaliø. Baltijos stratigrafø asociacija vienija Estijos, Latvijos, Lietuvos ir ðiaurës
vakarø Rusijos nacionalines stratigrafijos komisijas. Á ðià konferencijà, be Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos atstovø, atvyko sveèiai ið Vokietijos, Danijos, Prancûzijos, Jungtinës Karalystës,
Nyderlandø ir net Kinijos. Nors Kinija toli nuo
Baltijos jûros ðaliø, bet tikrai buvo ádomu pasiklausyti ðios ðalies atstovo praneðimo. Be jokios
abejonës, gausiausia buvo estø delegacija. Lietuviai pateikë penkis stendinius praneðimus, o
paèioje konferencijoje dalyvavo tik du Lietuvos
geologai, kuriø kelionæ finansavo Vilniaus universitetas. Tai tikrai labai nedaug, juolab þinant,
kad Lietuvos nuosëdinës dangos geologinis
pjûvis  vienas pilniausiø rytinës Baltijos regione. Kita vertus, ðioje konferencijoje Lietuvos
geologø delegacija buvo dvigubai gausesnë
nei Baltijos stratigrafø konferencijoje, vykusioje Sankt Peterburge 2005 m. (toje konferencijoje dalyvavo tik vienas mûsø geologas,  toks
akibrokðtas, ðvelniai tariant, atrodo keistokai,
nes Lietuvos stratigrafijos komisija yra viena
Baltijos stratigrafø asociacijos steigëjø).
Baltijos stratigrafijos konferencijose aptariamos regioninës stratigrafinës skalës, jø tarpusavio koreliacijos klausimai bei stratotipiniø pjûviø problemos. Be to, konferencijoje nagrinëjami sekvencinës stratigrafijos klausimai bei jos
pritaikomumas Baltijos regionui, diskutuojama
biostratigrafijos, be kurios gana sunku nustatyti santykiná uolienø amþiø, klausimais. 7-oje
Baltijos stratigrafijos konferencijoje buvo gausu

praneðimø apie vulkaniniø pelenø, arba metabentonitø, sluoksniø koreliacijà pagal jø geocheminæ bei mineraloginæ sudëtá. Konferencijoje buvo aptarti ne tik su stratigrafija susijæ
klausimai, bet ir biologinës ávairovës pokyèiai
Þemës istorijoje, analizuoti paleogeografijos
klausimai, paleoklimato kaitos problemos, kurios ðiuo metu yra ypaè aktualios. Viena konferencijos sesijø buvo skirta klimato kaitai. Tiesa,
ðá kartà buvo kalbama apie ordoviko laikotarpá
(sesija buvo skirta IGCP 503 projektui Ordoviko paleogeografija ir klimatas (Ordovician
paleogeography and paleoclimate IGCP 503).
Taigi Baltijos stratigrafijos konferencijose kalbama ne tik apie stratigrafijà, be kurios negalima spræsti tiek regioninës, tiek ir globalios
geologijos klausimø, bet ir nagrinëjamos kitos
su sedimentacija susijusios geologinës problemos. Á konferencijos rëmus telpa ávairûs, nuo
kristalinio pamato iki geologinës aplinkos tyrimø, praneðimai.
Konferencijos metu buvo organizuotos keturios geologinës ekskursijos. Ekskursijoje, vykusioje prieð konferencijà, buvo supaþindinama su Estijos ordoviko ir silûro metabentonitais, kuriø sluoksniø atodangø Estijos teritorijoje yra ne viena. Kitos trys ekskursijos vyko po
konferencijos, o jø metu buvo galima susipaþinti su ðiaurës rytø Estijos ordoviko uolienomis, su Saaremo salos silûro dariniais bei su
pietø Estijos devono dariniais. Gaila, bet dël
menko finansavimo mums nepavyko dalyvauti
nei vienoje ið jø.
Paskutinæ konferencijos dienà ávyko Baltijos stratigrafijos asociacijos pasitarimas, kuriame buvo nutarta, kad kita konferencija vyks
Latvijoje. Jà organizuoti maloniai pasisiûlë Latvijos atstovai. Liko neaiðku, po keleriø metu 
tradiciðkai po 3 ar po 4 metø  bus organizuojama kita Baltijos stratigrafø konferencija. Diskusijø metu buvo apgailestaujama, kad á Baltijos stratigrafijos konferencijas atvyksta vis
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Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Ðiaurës vakarø Rusijos nacionaliniø stratigrafijos komisijø (Baltijos stratigrafijos asociacija) atstovø pasitarimas Taline, ið kairës á deðinæ: prof.
habil. dr. E. Lukðevics (Latvija), prof. habil. dr. T. Meidla
(Estija), prof. habil. dr. D. Kaljo (Estija), (nugara) prof. habil. dr. T. N. Koren (Rusija), dr. O. Hints (Estija), dr.
S. Radzevièius (Lietuva).

Meeting of representatives of the Estonian, Latvian,
Lithuanian and NW Russian national stratigraphic commissions (Baltic Stratigraphic Association) in Tallinn (from
left): Dr. Habil. Prof. E. Lukaðevics (Latvia), Dr. Habil. Prof.
T. Meidla (Estonia), Dr. Habil. Prof. D. Kaljo (Estonia),
(back) Dr. Habil. Prof. T.N. Koren (Russia), Dr. O Hints
(Estonia) and Dr. S. Radzevièius (Lithuania).

maþiau geologø. Buvo svarstoma, kaip á ðias
konferencijas pritraukti daugiau dalyviø. Pasiûlius pakeisti konferencijos ir asociacijos pavadinimus, uþvirë arðios diskusijos. Siûlymø pavadinimus papildyti paleogeografijos ir paleoekologijos terminais buvo atsisakyta, nes, keièiant asociacijos pavadinimà, reikëtø jà oficialiai registruoti kaip naujà,  iðkiltø ávairiø biurokratiniø sunkumø. Be to, ðio pasitarimo metu buvo pasiûlyta praplësti Baltijos stratigrafijos asociacijos geografijà  be anksèiau minëtø
ðaliø, á asociacijà buvo siûloma pakviesti gretimø valstybiø (Suomijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ðvedijos, Vokietijos ir kt.) atstovus.
Baigiant norëtøsi rekomenduoti visiems
Lietuvos geologams aktyviau dalyvauti Baltijos stratigrafijos asociacijos veikloje ir asocia-

cijos organizuojamose konferencijose. Tokiose konferencijose laukiami visi su geologiniais
klausimais susijæ praneðimai  ar jie bûtø apie
kristalinio pamato uolienas ir jø susidarymà,
ar apie pavirðinæ geochemijà, aplinkos geologijà ar klimato kaità, jau nekalbant apie klasikines geologijos ðakas, bio ar litostratigrafijà. Stratigrafø konferencijos vyksta gretimose valstybëse, nario ir kiti mokesèiai santykinai nedideli, todël tai  puiki galimybë susipaþinti su kitø valstybiø geologais ir jø darbais, uþmegzti naujas ir atgaivinti senas paþintis, kurios vëliau gali peraugti á tarptautiná
bendradarbiavimà. 7-osios Baltijos stratigrafijos konferencijos praneðimus ir ekskursijø
apraðymus galima rasti internete http://
www.gi.ee/7bsc.

