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Auksë Ðileikytë, Agnë Venckutë-Aleksinë,
Geologijos ir geografijos institutas
Sigitas Radzevièius, Vilniaus universitetas

7-OJI
MIKROPALEONTOLOGIJOS
KONFERENCIJA (MIKRO-2009)
7-oji mikropaleontologijos konferencija (7th
Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009)
vyko 2009 m. rugsëjo 2830 d. Úw. Katarzyna
miestelyje, esanèiame netoli Kelcø, Ðvento kryþiaus kalnuose, Lenkijoje. Ðià konferencijà organizavo Lenkijos mokslø akademijos Paleobiologijos institutas, Grzybowski fondas, Lenkijos geologijos institutas ir Mikropaleontologijos draugija.
Jozef Grzybowski (18691922)  Krokuvos Jogailos universiteto paleontologijos profesorius,
Lenkijos mikropaleontologijos tëvas, pirmasis
pritaikæs mikrofosilijas stratigrafijoje. Jo vardu pavadintas fondas, ásteigtas 1992 m., yra paskutiniøjø dviejø konferencijø vienas pagrindiniø rëmëjø ir konferencijos MIKRO-2011 organizatorius.

Mikropaleontologijos specialistai á mikropaleontologijos konferencijà susirenka kas dveji metai. Ankstesnës konferencijos vyko Krokuvoje, Zakopanëje, Gdanske. Ðiais metais dalyvavo apie
60 specialistø ið Italijos, Rumunijos, Gruzijos, Rusijos, Vokietijos, Vengrijos, Jungtinës Karalystës,
Lietuvos ir Lenkijos. Þinoma, daugiausia buvo
Lenkijos atstovø. Visi konferencijoje dalyvavæ Lietuvos geologai pateikë po stendiná praneðimà: A.
Ðileikytës praneðimas  apie Lietuvos ordoviko konodontus (Conodont faunas from the Lower to
Middle Ordovician (Volkhov Stage) in Lithuania).
A. VenckutësAleksinës praneðimas buvo apie
Lietuvos virðutinës kreidos planktoninius foraminiferus ir jø biostratigrafijà (Planktonic foramini-
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feral assemblages and biostratigraphy of the Upper Cretaceous in Lithuania). S. Radzevièiaus
kartu su kolegomis ið Vroclavo universiteto praneðimas buvo apie silûro graptolitus, rastus Mokrzeszówo karjero (Þemutinë Silezija) rieduliuose
(A preliminary report of Silurian graptolites from
erratic boulders of Mokrzeszów quarry (Lower Silesia, Poland)). Ið viso konferencijos metu buvo
perskaityta trisdeðimt þodiniø praneðimø ir
pristatyta virð trisdeðimt stendiniø praneðimø, ið
kuriø didþiàjà dalá sudarë praneðimai apie foraminiferus. Visus konferencijos praneðimus galima
rasti Lenkijos mokslø akademijos Paleobiologijos
instituto tinklalapyje (http://www.paleo.pan.pl/).
Po konferencijos buvo vienos dienos geologinë ekskursija po Ðvento kryþiaus kalnus. Pirmasis sustojimas buvo nebeeksploatuojamame
Wietrznia karjere, esanèiame uþ 3 km á pietryèius nuo Kelcø miesto centro. Ðiame karjere yra
apatinio ir vidurinio franio (devonas) riba, kur
uþfiksuotas rifø ekosistemos pasikeitimas, arba
bioávykis, kurio metu ðiame regione visiðkai pasikeitë organinis pasaulis. Ðis bioávykis yra

siejamas su padidëjusiu tektoniniu aktyvumu.
Taip pat ðiam organizmø iðmirimui átakos galëjo turëti Alamo meteoritas, nukritæs pietinëje Nevadoje (JAV) maþdaug prieð 370 mln. metø.
Antrasis ekskursijos sustojimo taðkas buvo Pinèiovo (Piñczów) karjere, pietinëje Ðvento kryþiaus kalnø dalyje. Pinèiovo karjere yra eksploatuojama vidurinio mioceno organogeninë netritinë klintis. Èia galima rasti iki keliø centimetrø skersmens gigantiðkø foraminiferø numulitø.
Treèiasis sustojimas buvo nebeeksploatuojamajame Gnieþdziska (Gnieêdziska) karjere, kuris yra
maþdaug uþ 40 km á pietvakarius nuo Kelcø. Karjero sienoje yra atidengtos maþdaug 60 m storio virðutinio kelovëjovidurinio oksfordþio silicinës ir karbonatinës uolienos su gausia fauna.
Norëtumëme padëkoti 7-osios mikropaleontologijos konferencijos organizatoriams uþ puikiai surengtà konferencijà ir ekskursijas, taip pat
Lietuvos valstybiniam mokslø ir studijø fondui
bei Grzybovskio fondui uþ finansinæ paramà, kurios dëka galëjome dalyvauti ðiame svarbiame
renginyje.

Sigitas Radzevièius, Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus
universitetas

IGCP-503 PROJEKTO ORDOVIKO
PALEOGEOGRAFIJA IR
PALEOKLIMATAS KONFERENCIJA
Tarptautinis geomokslø programos projektas
503 Ordoviko paleogeografija ir paleoklimatas
(International Geoscience Programme (IGCP)
Project 503 Ordovician Palaeogeography and
Palaeoclimate) buvo pradëtas 2004 m. ir baigtas 2008 m. Ðiame projekte dalyvavo virð 250
geologø ir paleontologø ið 36 valstybiø. Vykdant
ðá projektà, buvo analizuojama paleogeografiniø ir paleoklimatiniø pokyèiø átaka organinio pasaulio kaitai ordovike ir ankstyvajame silûre. Ordoviko periodo pabaigoje buvo vienas didþiausiø organinio pasaulio iðmirimø. Tai buvo seniausias ir antras pagal dydá ið penkiø fanerozojaus masiniø organizmø iðmirimø.
Vykdant IGCP 503 projektà, buvo suorganizuotos 5 konferencijos, kuriø paskutinioji vyko
2008 m. Lilyje, Prancûzijoje. Taèiau darbai, susijæ
su ordoviko paleogeografijos ir paleoklimato tyrimais, nesibaigë, jie vykdomi ir toliau. Paskutinio-

joje IGSP 503 projekto konferencijoje (Absolutely final meeting of IGCP 503: Ordovician palaeogeography and palaeoclimate) buvæ projekto dalyviai pasidalijo naujausiais savo pasiekimais.
Konferencijà organizavo Kopenhagos universiteto, Danijos gamtos istorijos muziejaus
Geologijos muziejus. Ji ávyko Kopenhagoje,
Geologijos muziejuje. Konferencijoje dalyvavo
virð 50 geologø ir paleontologø ið daugiau kaip
20 valstybiø. Buvo perskaityti 36 þodiniai ir pateikta 30 stendiniø praneðimø. Apie Lietuvà pasakojo du stendiniai praneðimai:  A.Kozùowska,
J.Paðkevièius, S.Radzevièius Preliminary report
on isolated Ludlow retiolitids from West Lithuania;  J.Paðkevièius, A.Ekeris, S.Radzevièius
Biodiversity of the Ludlow monograptids fauna in Lithuania. Pasibaigus visiems moksliniams praneðimams, ávyko dalykinis susitikimas, kuriame buvo diskutuojama apie naujà
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Danijos gamtos istorijos muziejaus Geologinis muziejaus
kieme prie Agpalilik geleþinio meteorito, rasto 1963 m.,
ðiaurës vakarinës Grenlandijos lede. Meteorito masë 
apie 20 t (O. Dolgovo nuotr.).

Near Agpalilik irony meteorite in Denmark Natures History Museum, Geological Museum yard. Meteorite was
found in 1963 in the ice of North Western Greenland, its
weight is about 20 t (Photo by O. Dolgov).

projektà, kurá galëtø finansuoti UNESCO. Naujasis projektas bûtø kaip ir senojo tæsinys. Buvo nutarta, kad toks projektas reikalingas, norint suburti skirtingø ðaliø geologus, tirianèius
panaðias problemas. Be to, esant tarptautiniam
projektui, lengviau gauti vietiná savo valstybiø
finansavimà (daugiau apie tai galima rasti oficialiame IGCP 503 projekto internetiniame puslapyje: http://sarv.gi.ee/igcp503/index.php).
Konferencijos metu buvo surengtos dvi ekskursijos. Pirmoji, prieðkonferencinë, ávyko rugpjûèio 2531 d. Jos metu buvo parodyti klasikiniai
Skandinavijos ðaliø apatinio proterozojaus pjûviai
Vastergotlango (Västergötland) regione Ðvedijoje ir Oslo regione Norvegijoje. Po ekskursijos visi
dalyviai keltu gráþo á Kopenhagà. Antroji vienos dienos ekskursija vyko Kopenhagos apylinkëse. Pirmasis ðios ekskursijos geologinis objektas buvo
Stevnsono (Stenvs) klintas, kur atsidengia virðutinës kreidos ir apatinio paleogeno karbonatinës
uolienos. Stevnsono klinte kreidos ir paleogeno
riboje yra molingø uolienø sluoksnis su anomaliu
iridþio kiekiu. Ðis molingas sluoksnis su anomaliomis iridþio reikðmëmis yra plaèiai iðplitæs visame pasaulyje ir þymi kreidospaleogeno ribà.

Pirmà kartà anomali iridþio koncentracija buvo nustatyta bûtent Danijoje. Iridis  tai platinos grupës
mineralas, labai retas Þemës plutoje. Dideli jo kiekiai randami meteorituose. Taigi manoma, kad iridá
paskleidë meteoritas, nukritæs kreidos periodo pabaigoje Meksikos álankoje ir suformavæs Èiksulubo kraterá. Manoma, kad ði katastrofa buvo viena
ið dinozaurø iðnykimo prieþasèiø. Antrasis vienos
dienos ekskursijos taðkas buvo Fakse Fakso karjeras bei ðio karjero geologinis muziejus. Kaip tik
netoli ðio karjero yra þinomo daniðko alaus Faxe fabrikas, bet ekskursijos metu ðios gamyklos
neaplankëm. Fakso karjere kasamos kreidos ir paleogeno klintys, o karjero geologiniame muziejuje eksponuojamos fosilijos, rastos eksploatuojant
karjerà. Èia galima pamatyti nuo vienalàsèiø foraminiferø iki daugiau kaip 3 m siekianèiø krokodilo skeletø.
Oficialûs konferencijos rëmëjai buvo Paleontologijos asociacija ir Danijos gamtos istorijos muziejaus Geologijos muziejus. Norëtøsi padëkoti visiems konferencijos organizatoriams uþ
puikià organizacijà bei Lietuvos valstybiniam
mokslo ir studijø fondui, kuris finansavo konferencijos iðlaidas.

