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Praeitame GA numeryje raðëme, kad po 2010 m. pavasará paskelbto Lietuvos mokslo tarybos konkurso dalyvauti Nacionalinëje mokslo programoje Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir þmogaus poveikis, Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai laimëjo du projektus.
Vienas jø  Antropogeniniø veiksniø átaka invaziniø rûðiø plëtrai holocene paleoekosistemos raidos
kontekste (20102011 m., projekto vadovë  dr. Miglë Stanèikaitë), o kitas  Pagrindiniø kvartero
ðiltmeèiø paleoaplinkos sàlygø ir jø kaitos cikliðkumo nustatymas (20102011 m., projekto vadovas 
habil. dr. Valentinas Baltrûnas). O ðtai po 2010 ir 2011 m. pradþioje Lietuvos mokslo tarybos paskelbtø konkursø mokslininkø grupiø siûlomiems moksliniams projektams paaiðkëjo, kad 20102011 m.
savo projektus galës realizuoti dvi insituto mokslininkø grupës, vadovaujamos dr. Vaidos Ðeirienës ir
dr. Donato Burneikos, o 20112012 m.  dar dvi to paties instituto grupës, vadovaujamos habil. dr.
Valentino Baltrûno ir dr. Graþinos Skridlaitës. Toliau pristatomi visi ðie keturi mokslininkø grupiø
iniciatyva vykdomi projektai.

MOKSLININKÙ GRUPIÙ INICIATYVA
VYKDOMÙ MOKSLINIÙ TYRIMÙ PROJEKTAI
Projektas
Lietuvos kvartero paleoklimatiniù
ìvykiù chronologija ir
tarpregioniné koreliacija (2010

2011 m.)

Projekto vykdytojai: dr. Vaida Ðeirienë (projekto vadovë), dr. Miglë Stanèikaitë, dr. Dalia Kisielienë, dokt. Andrejus Gaidamavièius, Julija
Vaitkevièienë, Liudmila Statkûnienë.
Pagrindas. Kvartero periodo moksliniø tyrimø svarba nenuginèijama  tai laikotarpis, kuriame mes gyvename ir kurio metu atsirado
þmonija, kurios vystymosi istorijà didele dalimi lëmë staigûs ir stambûs klimato pokyèiai.
Kvartero nuosëdø storymës, pavirðiaus reljefo
formos, talpinanèios aktualià
ir svarbià informacijà apie praeities gamtiniø sàlygø raidà
bei skirtingø veiksniø átakà jos
eigai, yra vieninteliai informacijos ðaltiniai, leidþiantys tirti
praeities ávykius. Minëtø procesø analizë ir supratimas sudaro pagrindà dabartiniams
aplinkos pokyèiams, tarp jø ir
globaliam klimato atðilimui,
suvokti bei ateities gamtiniø
sàlygø vystymosi tendencijoms prognozuoti.
Vienas ið projekto tyrimo objektø 
garsioji Buivydþiø atodanga su tarpledynmeèio eþerinëmis nuosëdomis
(V. Ðeirienës nuotr.).

Klimato globalaus atðilimo problema bei pastaraisiais metais iðkilusi tarptautinë diskusija dël
kvartero periodo statuso ir apatinës jo ribos ypaè
suaktyvino mokslinius ðio laikotarpio nuosëdø tyrimus. Deja, tenka konstatuoti, jog Lietuvos teritorijoje, kaip ir didþiojoje Rytø Europos platformos dalyje, panaðaus pobûdþio tyrimø detalumas ir kompleksiðkumas dar yra gana menki. Dël
ðios prieþasties norint atlikti Lietuvos paleoávykiø
lyginamàjà analizæ tiek su gretimais Europos regionais, tiek globaliu mastu bûtina ið naujo ávertinti jø geochronologinæ padëtá, ypaè detaliai
kompleksiðkai iðtiriant nuosëdø pjûvius. Tokie
tyrimai tapo ypaè aktualûs ðiuo metu, atsiradus galimybei taikyti naujus metodus, anksèiau kvartero nuosëdø tyrimuose Lietuvoje bei
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Projektas skirtas Lietuvos teritorijoje slûgsanèiø kvartero laikotarpio (pastarieji 2,6 mln. m.)
nuosëdø detaliai geochronologinei analizei
kompleksiniais tyrimø metodais. Svarbiausias
projekto tikslas  iðsiaiðkinti probleminiø (nenustatyto amþiaus) ðiltøjø laikotarpiø vietà kvartero paleoklimatiniø ávykiø chronologinëje sekoje
bei atlikti jø koreliacijà globaliame kontekste.
Projekto pagrindiniai uþdaviniai:
1. Kompleksiðkai iðtirti problemines kvartero nuosëdas.
2. Atlikti iðtirtø paleoklimatiniø etapø koreliacijà regioniniame bei globaliame kontekste.
3. Detalizuoti Lietuvos teritorijoje uþfiksuotø kvartero paleoklimatiniø ávykiø chronologinæ sekà.

Projektas
Vilniaus miesto plétros ypatumai
Rytù Lietuvos probleminio
regiono kontekste (20102011 m.)

Diatomëjø nuotraukos nauju skenuojanciu elektroniniu
mikroskopu (V. Ðeirienës nuotr.).

kaimyninëse ðalyse taikytus epizodiðkai ar ið
viso nenaudotus.
Numatomø tyrimø metu planuojama atlikti
ypaè detalius probleminiø pjûviø tyrimus taikant
kompleksà metodø: paleobotaninius (sporø
þiedadulkiø, augalø makroliekanø, titnagdumbliø), litologiniussedimentologinius (granuliometriniais, mineraloginiais, sedimentacinës aplinkos analizës), deguonies, anglies, urano ir torio izotopø (d18O, d13C, 14C, U/Th), magnetinio
poliðkumo bei liuminescencinius (TL, OSL). Tokio detalumo bei kompleksiðkumo tyrimai nagrinëjant kvartero gamtinës aplinkos raidos istorijà Lietuvoje ir kaimyniniuose regionuose iki ðiol
buvo atlikti tik keliuose pavieniø nuosëdø pjûviuose. Atlikti tyrimai leis patikslinti ir detalizuoti kvartero laikotarpio paleoklimatiniø ávykiø
chronologinæ sekà bei iðsamiau iðanalizuoti jø
raidà tarpregioniniame kontekste.

Projekto vykdytojai: dr. Donatas Burneika
(vadovas), dr. Edikas Kriauèiûnas, dr. Jurgita
Maèiulytë (ið Vilniaus universiteto).
Pagrindas. Vilniaus miestas pastaraisiais metais labai sparèiai vystësi. Plëtros màstai ir padariniai nëra detaliai iðnagrinëti ir atskleisti. Viena ið labai ádomiø mokslo tyrimø temø yra miesto ir aplinkinio regiono tarpusavio teritoriniai ryðiai (ekonominiai, socialiniai, kultûriniai, ekologiniai ir kt.). Vykdant projektà numatoma atskleisti
realià Vilniaus miesto plëtros charakteristikà pastaraisiais metais bei nustatyti, kokios prieþastys
nulëmë Vilniaus raidos ypatumus ir kiek tai susijæ su aplinkinio regiono vystymosi ypatumais.
Taip pat numatoma nustatyti Vilniaus miesto poveiká aplinkinio regiono socialinei ekonominei aplinkai; iðskirti Vilniaus miesto poveikio aplinkiniam
regionui zonas pagal átakos socialinei ekonominei aplinkai stiprumà ir ypatumus; nustatyti erdvines regiono raidos perspektyvas bendros makroekonominës raidos ir migracijos tendencijø
kontekste; nustatyti, kokios regioninës plëtros
priemonës geriausiai prisidëtø prie subalansuoto regiono ir jo sostinës vystymosi.
Tyrimø rezultatai aktualûs tiek moksliniam
socialiniø ekonominiø procesø paþinimui, tiek
regioninei politikai  tyrimai geriau supaþindins
su Lietuvos regionine sàranga, jos raida bei padës tiksliau suformuoluoti regioninës politikos
uþdavinius.
Pagrindinis projekto tikslas yra atskleisti
Vilniaus miesto ir já supanèio probleminio rytø
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Ekspedicijos Islandijoje dalyviø poilsio valandëlë (B. Karmazos nuotr.).

Lietuvos regiono plëtros tarpusavio priklausomybæ. Keliami ðie uþdaviniai:
1. Atskleisti realià Vilniaus miesto plëtros
pastaraisiais metais charakteristikà.
2. Nustatyti, kokios prieþastys nulëmë Vilniaus raidos ypatumus ir kiek tai susijæ su aplinkinio regiono vystymosi ypatumais.
3. Nustatyti Vilniaus miesto poveiká aplinkinio regiono socialinei ekonominei aplinkai.
4. Iðskirti Vilniaus miesto poveikio aplinkiniam regionui zonas pagal átakos socialinei ekonominei aplinkai stiprumà ir ypatumus.
5. Nustatyti erdvines regiono raidos perspektyvas bendros makroekonominës raidos ir
migracijos tendencijø kontekste.
6. Nustatyti, kokios regioninës plëtros priemonës geriausiai prisidëtø prie subalansuoto regiono ir jo sostinës vystymosi.
Taip pat þr. Dëmesio centre  miestø raida.

Projektas
Glacigeniniù dariniù, susidariusiù
deglaciacijos proceso metu,
sedimentacijos sàlygù nustatymas
(20112012 m.)

Projekto vykdytojai: habil. dr. Valentinas Baltrûnas (vadovas), dr. Petras Ðinkûnas, dr. Bro-

nislavas Karmaza, dr. Vaidotas Kazakauskas, dr.
Stasys Paðkauskas, dokt. Danguolë Karmazienë.
Pagrindas. Problemà sudaro objektyvus
genetinis senøjø kontinentiniø apledëjimø paliktø dariniø (nuogulø ir reljefo formø) identifikavimas, kuriam ðiandien keliami reikalavimai
apima ne tik nuogulø paplitimo, sudëties ir amþiaus fiksavimà, bet ir paleogeografines, taip
pat ir paleoklimatines rekonstrukcijas. Siûlomo
projekto paskirtis  eksperimentinio pagrindo
parengimas tikslesniam kontinentinio apledëjimo teritorijø glacigeniniø dariniø tyrimui. Svarbiausias tikslas  deglaciacijos metu susidariusiø glacigeniniø dariniø sedimentacijos sàlygø identifikavimo kriterijø nustatymas atraminiø objektø pavyzdþiu. Siekiant ðio tikslo numatoma atlikti detalø glacigeniniø dariniø skirtingø genetiniø kompleksø sedimentologiná ir
geomorfologiná tyrimà 34 atraminiuose objektuose Lietuvoje ir glacigeniniø dariniø formavimosi sàlygø palyginamuosius tyrimus Islandijos Skeiðarárjökull ir kitø ledynø aplinkoje.
Planuojama nustatyti deglaciacijos metu ávykstanèiø staigiø ledyno poslinkiø ir su tuo susijusiø tirpsmo vandens proverþiø sedimentologines ir geomorfologines ypatybes. Aktyvaus besitraukianèio Islandijos ledyno sàlygomis pagal
instrumentiniø matavimø duomenis numatoma
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ávertinti klimatinius, glaciologinius ir hidrologinius veiksnius, lemianèius sedimentacijà ir reljefo formavimà ledyno pakraðtyje. Tyrimams
apibendrinti bus parengta glacigeniniø sedimentaciniø aplinkø klasifikacija ir identifikaciniø poþymiø suvestinë bei pateiktos rekomendacijos glacigeniniø dariniø geologiniam tyrimui Lietuvoje.
Projektà parengë Gamtos tyrimø centro
Geologijos ir geografijos instituto mokslininkø
grupë. Projektas vykdomas bendradarbiaujant
su Jungtinës Karalystës Keele universiteto
mokslininkais (dr. Richardu Walleru).
Taip pat þr. straipsná Ekspedicija ledynø ir
ugnikalniø þemëje.

Projektas
Prekambro uolienù sritys ir
aktyvios tektoninés ribos apie
Baltijos júrà ir öalia jos
(20112012 m.)

Projekto vykdytojai: dr. Graþina Skridlaitë
(projekto vadovë), dr. Valentas Katinas, dr. Gailë Þalûdienë, dr. Vita Ilginytë-Gelaþienë.
Pagrindas. Ðis projektas yra Tarptautinës Visby programos projekto Precambrian rock provinces and active tectonic boundaries across the
Baltic Sea and in adjacent areas (Prekambro uolienø provincijos ir aktyviø tektoniniø zonø ribos
palei Baltijos jûrà ir gretimose teritorijose) dalis.
Ðio tarptautinio projekto vadovë  dr. Svetlana
Bogdanova ið Lundo universiteto Ðvedijoje. Projekte dalyvauja mokslininkai ið Ðvedijos, Lietuvos,
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos ir
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Ukrainos. Lietuvai atstovauja dvi darbo grupës 
ið Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos
instituto ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto. Projektas skirtas litosferos struktûrai ir evoliucijai tirti stambiose prekambro uolienø provincijose, palei jø ribas ir jaunesnëje nuosëdinëje
dangoje aplink Baltijos jûrà. Ðios darbo grupës
uþdaviniai yra moderniausiais tyrimo metodais, ásisavinant naujai ásigytà aparatûrà, kuriant naujas
bei naudojantis projekto partneriø technologijomis, laboratorijomis ir ádirbiu iðtirti stambiø struktûrø Lietuvos kristaliniame pamate (senojo Baltikos kontinento dalies) susidarymo laikà, mechanizmus ir evoliucijà, jø átakà pavirðiaus struktûroms
ir ðiuolaikiniams procesams. Joniniu mikrozondu
NORDSIM Stokholme ir EPMA CAMECA 100X
Varðuvoje bus nustatomas stambiø granitoidø kûnø vakarø, centro ir ðiaurës rytø Lietuvoje bei Latvijoje susidarymo bei evoliucijos amþius, elektroniniu skenuojanèiu mikroskopu Quanta Gamtos
tyrimø centre (GTC) ir uþsienio laboratorijose tiriamos susidarymo sàlygos (metamorfizmo parametrø tyrimai), nustatoma gelminiø struktûrø kilmë ir tektoninë padëtis. Panaðiais metodais bus
tikslinamos geologinës ribos ir tektoniniø zonø padëtis. Ypatingas dëmesys skiriamas 1,861,81
mlrd. m. senumo magminiams kompleksams.
Paleomagnetiniø poliø tyrimø Lietuvos, Latvijos ir Estijos uolienose rezultatai leis pasiekti
pagrindiná tikslà  patikslinti Baltikos kontinento dreifà ir tektoninæ padëtá ávairiais geologiniais laikotarpiais. Ðiam tikslui bus naudojamas ið projekto lëðø ásigytas alternatyvaus lauko iðmagnetinimo Molspin Ltd pagamintas
prietaisas AF Demagnetiser ir kita GTC GGI Giluminës geologijos laboratorijoje esanti paleomagnetiniø tyrimø áranga. Projekto rezultatai bus skirti ir naudojami ávairiø geologiniø
laikotarpiø procesams atkurti, þemës drebëjimø zonoms prognozuoti, geoterminës energijos perspektyvoms ávertinti, visuomenës
informacijai, geoturizmui,
aplinkos apsaugai ir t. t.

Graþina Skridlaitë lauko darbuose prie Baltosios jûros tiria
granulitø ir eklogitø kompleksus
(M. Mintz nuotr.).

