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PAVELDAS

GEOLOGINIO PAVELDO DIENA 
GAMTAI IR VISUOMENEI
Lietuvos
geologù
sàjunga

skelbia
Geopaveldo
dienà

Betygalos akmuo (V. Mikulëno nuotr.).

Geologinis paveldas  tai Þemës atmintis
ir ji turi bûti iðsaugota naujoms kartoms  Þemës paþinimui, moksliniam tyrimui, kuris nuolatos tobulëja. Be geologø, gamtos tyrinëtojø
bendruomenës geologinio paveldo vertës supratimas pamaþu plinta ir platesnëje visuomenëje. Prie ðio proceso daugiausia prisideda
Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba ir saugomø teritorijø direkcijos.
Rûpinimosi gamtos vertybëmis, taip pat ir
geologiniu paveldu, niekada nebus per daug.
Tai plati veikla, apimanti tyrimus, paveldo vertës didinimà, tvarkybà, visuomenës ðvietimà ir
þiniø sklaidà.
Daugelyje Europos ðaliø organizuojamos
geologiniam paveldui skirtos dienos ir renginiai, kaip antai:  Airijoje geologinis paveldas
yra átrauktas á Paveldo savaitës renginius
(paskutinë rugpjûèio mën. savaitë);  Vokietijoje ðvenèiama Geotopo diena  treèiasis
rugsëjo mën. sekmadienis;  Suomijoje þymima Geologijos ir geoávairovës diena. Jos renginiai 2010 metais vyko rugsëjo 2526 dienomis;  Jungtinëje Karalystëje Geologø asociacija organizuoja Geologijos festivalá (paprastai vyksta Londone);  Norvegijoje jau ðeðti
metai vyksta Geologijos dienos renginiai
(2010 metais jie vyko rugsëjo 11 d.);  Nyderlanduose provincijose rengiamos Geopaminklø dienos, be to, geopaveldas minimas

ir Mokslo ir paveldo savaitës renginiuose;  Danijoje vyksta Geologijos dienos, kas antri metai, treèiàjá rugsëjo savaitgalá. 2010 metais
Geologijos dienos buvo suorganizuotos jau
devintàjá kartà.

Vilsos upelis (G. Vaièiûno nuotr.).
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Kur suþinoti apie
geologiná paveldà

Ugioniø ðaltinis (V. Mikulëno nuotr.).

Gelioniø duobë (V. Plegevièiaus nuotr.).

Atsiþvelgdama á geologinio paveldo reikðmæ
Lietuvos geologø sàjungos taryba 2010 metø
gruodþio 9 dienos posëdyje nutarë kasmet treèiàjá rugsëjo ðeðtadiená organizuoti Geologinio paveldo dienà Lietuvoje.
Ði diena bûtø skirta tvarkyti ir populiarinti unikalius ir þmogaus globos reikalingus geologijos
objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas, didkalves ir daubas, ðaltinius ir versmes.
Geopaveldo dienà numatoma organizuoti iðvykas prie geopaveldo objektø, seminarus, þiniasklaidos renginius.

Pagal Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø valstybës kadastro, kurá tvarko Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir kadastro skyrius, duomenis, 2010 metø
geguþës 1 diena Lietuvoje
buvo 509 valstybës saugomi
gamtos paveldo objektai (157
ið jø paskelbti gamtos paminklais) ir 153 savivaldybiø saugomi gamtos paveldo objektai. Ið visø minëtø gamtos paveldo objektø yra 264 geologinio pobûdþio.
Be valstybës saugomø
geologinio paveldo objektø
yra dar viena geologinio paveldo kategorija  geotopai.
Tai moksliniu ir paþintiniu poþiûriu svarbûs (unikalûs, etaloniniai) geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jø grupës  reljefo formos, atodangos, rieduliai bei jø sankaupos, dideliø debitø ar padidëjusios mineralizacijos poþeminio vandens versmës, kasiniai, ekspozicijos ir kt.
Daþnai jie turi ir didelæ estetinæ, turistinæ, archeologinæ, istorinæ ar kultûrinæ vertæ.
Dauguma jø jau turi gamtos paveldo objektø statusà,
kiti yra skelbtini bûti valstybës
saugomais. Dalis geotopø yra
privaèioje valdoje ar suformuoti þmogaus.
Geotopø tyrimus ir registracijà Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metø. Geotopø duomenø bazëje saugoma informacija yra
prieinama internetu, Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje, visiems besidomintiems geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Ðiuo metu posistemyje galima rasti informacijos apie beveik penkis ðimtus geotopø.
Informacija apie geotopus nuolat papildoma
naujø tyrimø duomenimis.

J. Satkûnas

