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Pagal parengtà praneöimà konferencijai Geomokslai Lietuvoje:
iööúkiai ir perspektyvos
Þagarës ozas (V. Baltrûno nuotr.).

Pradþia, nuo kurios Geologijos ir geografijos
instituto (toliau tekste  Institutas) mokslininkai sukruto ir ëmësi aptarinëti geologinio paveldo Lietuvoje apsaugos poreiká, aiðkintis, kokius Lietuvos
gamtos objektus toji apsauga galëtø ir turëtø apimti, kaip ji privalëtø bûti organizuota, laikytinas
XX a. ðeðtasis deðimtmetis. Ðiai veiklai rastis akivaizdþiu postûmiu tapo ir keli reikðmingi ávykiai Vilniuje, o bûtent: 1956 m. prie Lietuvos TSR Mokslø akademijos prezidiumo buvo sudaryta Gamtos
apsaugos komisija, 1957 m. prie Lietuvos TSR Ministrø Tarybos ásteigtas Gamtos apsaugos komitetas, taip pat  prasidëjæs iniciatyviø gamtininkø
bûrimasis Institute á Geologinësgeografinës paminklø apsaugos komisijà, kurios pirmininku tapo bûsimasis akademikas Vytautas Gudelis. Tuomet dar stigo Lietuvoje oficialiai galiojanèio Gamtos apsaugos ástatymo, nors jo apmatai daliai
gamtininkø buvo þinomi, ne kartà aptarinëti. Mat
apie mûsø kraðto gamtinës aplinkos globai skirto ástatymo bûtinybæ buvo imta galvoti ir ryþtasi
nuosekliai jo siekti daug anksèiau  tarpukario
nepriklausomoje Lietuvoje, o XX a. ketvirtajame
deðimtmetyje netgi artëta prie baigiamosios ðio
ástatymo rengimo stadijos, t. y. esminio apsvarstymo ir juridinës galios pripaþinimo vyriausybiniu lygiu. Bet dël prasidëjusio Antrojo pasaulinio karo ir nepalankiø, krauju pasruvusiø politiniø pervartø Gamtos apsaugos ástatymo rengimo procedûros staiga nutrûko. Kaip siekiamybë ðis svarbus valstybei dokumentas vël prisimintas ir, áneðus naujø (deja, sovietiniø) pataisø,
aprobuotas vëluojant net du deðimtmeèius 

1959 m. balandþio 22 dienà jau Lietuvos TSR
Aukðèiausioje Taryboje... Ásigaliojus Gamtos apsaugos ástatymui, remianèiam moksliðkai, visuomeniðkai ir ûkiðkai tikslingà gamtos turtø apsaugà ir naudojimà Lietuvoje, atsirado daugiau galimybiø ir atitinkamai veiklai, jos plëtrai.
Pirmieji darbai
Nesitikëdami greito ir dosnaus biudþetinio finansavimo, kûrybingi Instituto darbuotojai vien savanoriðkais pagrindais ëmësi gamtosauginës tematikos. Pirmiausia, buvo pasirûpinta gamtos objektø (geologiniø, geomorfologiniø, litologiniø, paleontologiniø, hidrogeologiniø ir kt.) paieðka, registracija, moksliðkai motyvuotø jau esanèiø svarbiausiø þiniø apie juos kaupimu. Sulaukæs palaikymo ir konkreèiø siûlymø ið daugelio anuometiniame Institute dirbusiø specialistø, pvz., V. Èepulytës, A. Gaigalo, O. Kondratienës, V. KaratajûtësTalimaa, J. Kisnëriaus, V. Narbuto, L. Rotkytës,
E. Vodzinsko ir kt., V. Gudelis tais paèiais 1959 m.
Gamtos apsaugos komitetui pateikë Lietuvos TSR
Mokslø akademijos Geologijos ir geografijos Instituto paraiðkà Geologiniai, geografiniailandðaftiniai draustiniai ir paskiri paminklai Lietuvos TSR
teritorijoje bei jø apsaugojimo priemonës. Ðioje
14 maðinraðèio puslapiø paraiðkoje buvo nurodyti
33 gamtiniai objektai, kuriuos ir pasiûlyta pasirinktinai skelbti negyvosios gamtos paminklais ar
draustiniais, saugomais valstybës jau remiantis
Lietuvoje ásigaliojusiu Gamtos apsaugos ástatymu
ir neprieðtaraujant jo sampratai. Ðtai jie:
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Velniapilis  virðutiniojo devono Tatulos sluoksniø atodanga (V. Baltrûno nuotr.).

6 geologiniai draustiniai  Armonos slënis
tarp UkmergësJonavos plento ir Ðventosios
upës; Ðventosios upës slënio atkarpa, apimanti
AbromiðkáVetygalàDaumantus, ir Virintos upës
3 km atkarpa; Nemunëlio upës atkarpa nuo Tabokinës kaimo iki N. Radviliðkio (iki Apaðèios
upës) ir Apaðèios krantø 3 km ruoþas aukðtyn
prieð tëkmæ nuo santakos su Nemunëliu; Senøjø karstiniø ágriuvø plotas (apie 12 ha) á ð. v. nuo
Kirdoniø kaimo (Antano Jaronio sodybos aplinka); Pelyðos slënio atkarpa þemupyje; Jiesios
slënio atkarpa þemupyje;
16 geologiniø paminklø  Stirniðkiø dolomitø karjeras; Vetygalos devoniniø ir neogeniniø
smëliø atodanga; Raudonpamûðio dolomitinë uola; Velniapilis; kairysis Armonos upës krantas (prie
Stasiukaièio sodybos); deðinysis Armonos upës
krantas (prie Stasiukaièio sodybos); dolomitø atodanga kairiajame Nemunëlio krante, á r. nuo Maþøjø Muoriðkiø; atodanga kairiajame Nemunëlio
krante, þemiau Didþiøjø Muoriðkiø; juros sluoksniø atodanga deðiniajame Ventos krante, Papilës
miestelyje; Linksmuèiø dolomitø atodangos palei Kruojos upæ (Pakruojo r.); Ðeðkinës ozas (Vilniuje); Barstyèiø (Sedos) akmuoriedulys; Gvildþiø ir Purmaliø tarpledynmetinës durpës Danës
upës krantuose; JoniniøMaksimoniø tarpledynmetiniai sluoksniai; Netiesø tarpledynmetiniai
sluoksniai; Ratnyèios tarpledynmetiniai dariniai;

3 geologiniaigeomorfologiniai paminklai
(Kurðiø nerijoje)  Senøjø kopø atlaikaipiramidës Nagliø kalno vakarinëje papëdëje; Mariø
mergelio (gitijos) iðspaudos pamaryje prie Parnidþio ir Grobðto álankø; atpustyto senojo kopø
miðko stuobriai vakariniame didþiojo kopagûbrio ðlaite ties Grobðto ragu;
8 geografiniailandðaftiniai draustiniai 
Ûlos slënis ir apie 5 km bendro ploèio prieslëniniai ruoþai abipus upës iki geleþinkelio linijos,
jungiant prie ðio ruoþo ir Èepkeliø raistà; SmalvøSmalvykðèio eþerai ir juos supanèios apylinkës; DubysosVentos kanalo senslënis su Kurtuvënø miðkais; Kuliø miðkai; Rambynas su Jûros slëniu ties jos þiotimis ir gretima Nemuno slënio atkarpa; Jûros slënis PagramanèioTauragës
ruoþe; akumuliacinës deltinës salos prie Vorusnës ir Skirvytës þioèiø (gurgþdaiverderiai); Raigardas (Druskininkø apylinkëje).
Taip Institutas tapo viena pirmøjø moksliniø
ástaigø, pasiûliusiø bendradarbiavimà Gamtos
apsaugos komitetui. Ilgainiui pagal Instituto
mokslininkø rekomendacijas (daug prisidedant,
þinoma, ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslø
fakulteto, Geologijos valdybos prie Lietuvos
TSR MT ir kitø ástaigø specialistams, kraðtotyrininkams) gausëjo Lietuvoje iðaiðkinamø unikaliø geologinio paveldo objektø, kuriuos bûtina
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Juostuotojo (varvinio) molio skardis Jiesios kraðtovaizdþio
draustinyje (Kauno r., Jiesios slënis þemupyje, 1972 m.,
A. Linèiaus nuotr.).

iðsaugoti ateièiai, sàraðas. Ið pradþiø Gamtos
apsaugos komitetas labiau rûpinosi draustiniø
lokalizavimo reikalais, todël jau 1960 m., atsiklausus Institute dirbusiø litologø, stratigrafø,
paleontologø nuomonës ir ðiems aktyviai talkinant, buvo ákurti stratotipiniø atodangø su skirtingais geologiniais laikotarpiais susisluoksniavusiomis uolienomis, fosilijø radimvieèiø, sukarstëjusiø gamtovaizdþiø turintys pirmieji 7 geologiniai draustiniai: Armonos, Karajimiðkio, KirdoniøTatulos, Kirkilø, NemunëlioApaðèios, Papilës ir Pelyðos. Paskui, iki 1988 metø, taip
pat rodant pastangø Instituto
(beje, 19632001 m. laikotarpiu tapusio Geologijos institutu ir priklausiusio ávairioms þinyboms) bei kitø ástaigø specialistams, geologiniø draustiniø pagausëjo ligi 20, tarp jø 
lauko akmenø áspûdingas
Mariø mergelio iðspaudos Parnidþio
rago kopø ðiaurrytinëje papëdëje
(nuo Nidos á pietus); geologijos
paminklas nuo 1964 m. (Kurðiø
nerijos nacionalinis parkas, A. Linèiaus nuotr.).

sankaupas aprëpiantys 10 riedulynø, vienas
draustinis su juros ir kreidos geologinëms sistemoms priskirtø uolienø luistais, ástrigusiais
pleistoceno ledynø paliktose morenose, ir vienas hidrogeologinis draustinis.
Geologijos paminklai, kaip valstybës saugomi negyvosios gamtos objektai, pradëti skelbti
1964 metais, kada ið karto tapo pagarsinti net
89 (daugiausia turintys mokslinæ, mokomàjà, etnokultûrinæ, turistinæ ir dar kitokià reikðmæ) ávairios petrografinës sudëties stambûs akmenys.
Iki 1982 m., siûlant ir Instituto mokslininkams,
aprobuotø geologijos paminklø pagausëjo ligi
119, juos sudarë: akmenysrieduliai (75), atodangos (17), ðaltiniai ir versmës (8), ozai (5),
Kurðiø nerijos kopø atkarpos (3), karstinës ágriuvos (2), termokarstinë ágriuva (1). 1994 m. pradþios sàraðe geologijos paminklø padaugëjo iki
161 ir jame buvo: akmenysrieduliai (99), atodangos (25), ðaltiniai ir versmës (25), ozai (5),
Kurðiø nerijos kopø atkarpos (3), karstinës ágriuvos (2), termokarstinis duburys (1) ir griova (1)* .
Atrenkant saugojimui geologinius objektus
(draustinius ir paminklus), kartografuojant jø vietas, ribas, aplinkà, daþnu atveju kartu su Gamtos apsaugos komiteto atstovais á laukus kaip
* Valstybës saugomø teritorijø tarnybos 2011 m. pradþios
duomenimis, Lietuvoje oficialiai áregistruota valstybës saugomø yra: 10 geologiniø draustiniø, taip pat 159 geologiniai gamtos paveldo objektai (ið jø 72 yra gamtos paminklai), 33 geomorfologiniai gamtos paveldo objektai (ið jø
28 yra gamtos paminklai) ir 34 hidrogeologiniai gamtos
paveldo objektai (ið jø 19 yra gamtos paminklai); be to, tik
savivaldybiø saugomus sudaro 45 geologiniai, 3 geomorfologiniai ir 2 hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai.
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Puèkoriø atodanga  aukðèiausias skardis Lietuvoje (B. Karmazos nuotr.).

konsultantai, sudarytø komisijø nariai vykdavo
ir pakviestieji Instituto specialistai. Toks aktyvus
bendradarbiavimas skelbiant reprezentaciniais
geologinius objektus visoje Lietuvoje savaime
ápareigojo Instituto mokslininkus dalintis su visuomene gamtosauginës veiklos rezultatais, t. y. jà supaþindinti su saugomomis tampanèiø geologinio
paveldo vertybiø ypatumais. Tas ir buvo daroma
naudojantis prieinama periodine spauda ar per
pradëtas transliuoti Lietuvos gamtai skirtas radijo, o vëliau ir televizijos laidas. Visa tai atvërë ir
galimybiø tapti Gamtos apsaugos komiteto finansuojamø uþsakomøjø mokslo tiriamøjø darbø, skirtø ne tik geologiniams draustiniams, bet ir daliai
geomorfologiniø, landðaftiniø, landðaftiniøistoriniø ir kitokiø draustiniø, taip pat numatytø reikðmingiausiø geologijos paminklø, atsakingais vykdytojais. Instituto darbuotojams (A. Linèiui, V. Narbutui, V. Vienoþinskiui, E. Vodzinskui ir kt.) dalyvaujant ðitokios tematikos uþsakomuosiuose darbuose (pradedant nuo 1974 m.), buvo apibûdinta pusë tuomet jau egzistavusiø geologiniø draustiniø, o riedulynus kiek anksèiau moksliðkai ávertino ir tyrimø rezultatus Gamtos apsaugos komitetui pateikë Lietuvos TSR Mokslø akademijos Geografijos skyrius (Gaigalas, Mikalauskas, 1970).
Ásidëmëtinu gamtosaugos renginiu tapo Institute 1975 m. rudená ávykusi konferencija Geologiniø paminklø ir draustiniø apsaugos klausimai.

Joje dalyvavo Lietuvoje savo veiklà ir sàsajas
su aplinkosauga plëtojusiø 20-ties ástaigø atstovai. Buvo iðklausyta 10 praneðimø, diskutuota
apie geologijos paminklø ir draustiniø apsaugà
ir jos tobulinimo bûdus, veiksmingesnius pastebëtø neigiamø reiðkiniø ðalinimo bûdus; priimtas ir ðios konferencijos dalyviø nutarimas su
pageidavimais ir aplinkosauginiais siûlymais
Lietuvos valstybës valdymo institucijoms.
Ásibëgëjus
Daugëjantys gamtosauginës tematikos darbø
barai ir vyriausybës stiprinamas dëmesys gamtosaugai Instituto direkcijà paskatino 1989 m.
gruodyje ákurti naujà padaliná  Geologiniø paminklø skyriø, veikusá iki 1991 m. kovo mënesio. Per
trumpà ðio padalinio gyvavimo tarpsná vis dëlto
pavyko sukaupti didþiumà esamos, bet vis dar iðblaðkytos informacijos apie Lietuvos geologijos
paminklus, revizuoti jà ir papildyti per lauko ekspedicijas atliktø naujø tyrinëjimø duomenimis, viskà susisteminti pateikiant svarbiausiø geologijos
paminklø moksliná ávertinimà, pasiûlant jø tvarkymo kryptis (Linèius, 1990b). Taip pat buvo inventorizuoti geologijos paminklai, pasklidæ irimo konvulsijø jau varginamoje SSRS Europinëje dalyje
(Malinauskas, 1990). Kiek vëliau (1994 m.) Z. Malinauskas spaudoje paskelbë ir saugomø geologiniø vertybiø klasifikacijà, kurià siûlë taikyti kuriant
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Þalvariø draustinio rieduliai
(draustinis ákurtas 1971 m.
Molëtø raj. Giedraièiø apyl.,
Þalvariø k., A. Linèiaus
nuotr.).

moksliðkai pagrástà jø sklaidos tinklà ne tik Lietuvoje, bet ir visoje buvusios SSRS Europinës dalies erdvëje. Kartu su kitu Instituto padaliniu  Geologiniø procesø skyriumi  buvo parengti prieðprojektiniai siûlymai Birþø kraðto karstinio regiono statusui patvirtinti (Narbutas, Linèius, Paukðtys,
1990). Po Nepriklausomybës atgavimo keièiant
Institute moksliniø tyrimø kryptis (panaikinus ir
Geologiniø paminklø skyriø), gamtosauginës geologijos tematika iðliko, taèiau ji tapo labiau siejama su Þemës gelmiø tausojamojo naudojimo aspektais. Ásivyraujant ðitokioms nuo geologinio paveldo analizavimo, saugotinø jo objektø iðryðkinimo ir gausinimo tolstanèioms veiklos tendencijoms, vis dëlto rasta galimybiø finansuoti Ðiaurës
Lietuvos karstiniam rajonui aktualios problematikos nagrinëjimà, todël, kaip ekologinës geologijos
srities mokslinis tiriamasis darbas, buvo atlikta
Ðiaurës Lietuvos geologinio substrato analizë ástatymiðkai saugotinø gamtos objektø lokalizavimo
poþiûriu (Linèius, 1994). Suorganizuota ir 1993
1998 m. Tatulos programos apimtyje vykdyta
Ðiaurës Lietuvos karsto teritorijos gamtinës aplinkos kompleksinë stebësena (monitoringas). Aktualiais tapo ir buvo atliekami Lietuvoje saugomø
teritorijø (nacionaliniø ir regioniniø parkø, draustiniø) ekologiniaigeologiniai tyrimai (V. Baltrûnas,
A. Bitinas, J. Jonynas, B. Karmaza, J.Valiûnas).
Be geologiniø vertybiø apþvalgoms, jø charakterizavimui skirtø moksliniø straipsniø Instituto ir
kitø organizacijø periodiniuose leidiniuose, monografijose ne taip maþai yra paskelbta ir plaèiajai visuomenei skirtø mokslo populiarinimo straipsniø, supaþindinanèiø, pvz., su karstiniais reiðkiniais Lietuvoje (Narbutas, 1958); geologinës praeities pëdsakais Lietuvos kraðtovaizdyje (Linèius,
Narbutas, 1969); vertingais geologiniø reiðkiniø
liudytojais Lietuvoje (Baltrûnas, Ðliaupa, 1980);
Lietuvos geologiniais draustiniais (Linèius,

1990a); iðleistas lankstinis Lietuvos geologijos
paminklai ir draustiniai su 1:500 000 mastelio þemëlapiu (Linèius, 1994); gausiai iliustruotos knygos  apie BirþøPasvalio kraðto sukarstëjusià
gamtà ir istorijos slëpinius (Linèius, Narbutas,
2008) ir apie ádomiausià 101 vietà Lietuvoje (Vaitkevièius, Baltrûnas, 2009) ir kt.
Apibendrinant
Norëtøsi, kad ateities geologø kartos Lietuvoje netaptø kraðtutiná pragmatizmà iðpaþástanèios
ir vien materialios gerovës aklai siekianèiø visuomenës grupiø klusniais tarnais, bet dalá savo
skvarbaus intelekto, kûrybinës potencijos skirtø ir
Þemës plutos unikumø Lietuvoje paieðkai, geologinio paveldo studijoms, tokias vertybes ir jø apsaugà proteguojanèiai veiklai. Ðitokios tyrimø srities prasmingais darbø rezultatais juk galëtø tapti
monografiniø leidiniø serijos apie geologijos paminklus ir draustinius parengimas. Pradþia, nuo
kurios atsispyrus ámanoma siekti siûlomo tikslo,
jau slypi 1990 metais Valstybiniam gamtos apsaugos komitetui áteiktoje didelës apimties rankraðtinëje, deja, spaustuvës taip ir nepasiekusioje ataskaitoje apie geologijos paminklø Lietuvoje bûk-
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Antano Jaronio duobë,
ágriuvusi 1957 m. pavasará ir vëliau tapusi
karstiniu eþeriuku; geologijos paminklas nuo
1964 m. (Birþø r. Pabirþës apyl., Kirdoniø k.,
A. Linèiaus nuotr.).

læ ir galimas jø tvarkymo kryptis (dabar ðià informatyvià ataskaità savo þinioje turi Aplinkos ministerijos priklausomybëje esanti Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba). Akcentuojamoji pradþia taip
pat siejasi su apibendrintø moksliniø duomenø ið
kà tik minëtos ataskaitos panaudojimu Lietuvos
geologijos tarnybai realizuojant 19951999 m. darbø projektà Lietuvos geotopø inventorizacija (atsakingas vykdytojas V. Mikulënas), kuri tapo ðiai
Tarnybai priklausanèios kompiuterinës geologiniø
duomenø bazës vis atnaujinama dalimi  Valstybinës geologijos informacinës sistemos (GEOLIS)
posisteme Geotopai. Tad tikëkime, kad netolimoje ateityje tikrai rasis bent vienas nuovokus ir
energingas geologas, o gal ir keli bendraminèiai, kurie su pomëgiu domësis prie Baltijos jûros

prigludusios lietuviðkosios Þemës teritorijos gelmiø senienomis, liudijanèiomis ne vien prieðistorës geologiniø
ávykiø keistenybes,
bet ir primenanèiomis, jog bûtina pagarbiai elgtis su visa mus supanèia gamtine aplinka, jà tausoti ir iðmintingai dalintis jos teikiamais lobiais. Tik tokias nuostatas iðsiugdþiusios màslios, atsakomybæ uþ savo tautos
iðlikimà prisiimanèios asmenybës ir gebës tæsti
moderniai aplinkosaugai priimtinà ir naudingà, o
visuomenës kultûriniam ugdymui ir ypaè jaunuomenës auklëjimui, mokymui labai reikalingà profesinæ savo veiklà, pajëgs jà apvainikuoti paskelbtais ádomiais, turiningais mokslo veikalais, ir ne tik
apie Lietuvos geologijos paminklus ar draustinius.
Tiems bûsimiems pasiryþëliams ir palinkëkime
sëkmës pasitelkta Vilniaus universiteto profesoriaus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595
1640) poetine sentencija: Tepaliks kiekvienas ðlovæ po savæs...
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