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EKSPEDICIJA LEDYNÙ IR
UGNIKALNIÙ ÛEMÉJE

Atodangoje Gigju upës slënyje atsidengiantis XIX a. pabaigos galiniø morenø ruoþo pjûvis su juoduojanèiais
palaidoto ledo luistais.

Neþinia, ar daug kas svajoja paskutines vasaros savaites praleisti Islandijos ledynø paðonëje, taèiau tyrëjø grupë ið Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto seniai to
laukë. Pagaliau tokia galimybë atsirado ið Lietuvos mokslo tarybos gavus, nors ir gerokai apkarpytà, praðytà finansavimà projektui Glacigeniniø dariniø, susidariusiø deglaciacijos proceso metu, sedimentacijos sàlygø nustatymas
(vadovas  habil. dr. Valentinas Baltrûnas). Dël
maþesniø nei planuota lëðø ið 6 projekto dalyviø ðiemet darbui prie Islandijos ledynø teko vykti tik keturiems ekspedicijos dalyviams: Bronislavui Karmazai, Danguolei Karmazienei, Vaidotui Kazakauskui ir Petrui Ðinkûnui. Nors pasiruoðimà gerokai lengvino dviejø ekspedicijø
Grenlandijoje patirtis, V. Kazauskui teko gerokai papluðëti viskà organizuojant. O paskui, rugpjûèiui gerokai ápusëjus, skrydis lëktuvu ir mes
jau ledynø ir ugnikalniø þemëje. Kol po poros
dienø prie ekspedicijos prisijungë Jungtinës Karalystës Keele universiteto mokslininkas Richardas Walleras, turintis nemaþà dabartiniø ledynø Aliaskoje, Grenlandijoje ir Islandijoje tyrimo
patirtá, dairomës po salà. Dar vienà ekspedicijos dalyvæ Vilniaus universiteto treèiakursæ geologæ Vaivà Èypaitæ sutinkame Skaftafell kempinge. Ji po pusmetá trukusiø studijø pagal Erasmus programà Reikjaviko universitete su draugais keliavo Islandijos kalnuose ir nusprendë
mûsø laukti jau ekspedicijos pradþios vietoje.
Svarbiausias projekto tikslas  ledyninës kilmës dariniø, susidariusiø tirpstant ledynui, sedimentacijos sàlygø nustatymo kriterijø paieðka.

Tam buvo numatyta atlikti apledëjimø metu Lietuvoje ir Islandijoje ledynø aplinkoje susidariusiø glacigeniniø dariniø formavimosi sàlygø palyginamuosius tyrimus. Planuojama nustatyti
deglaciacijos metu ávykstanèiø staigiø ledyno
poslinkiø ir su tuo susijusiø tirpsmo vandens
proverþiø sedimentologines ir geomorfologines
ypatybes. Lietuvoje pasirinktuose objektuose atlikus ledyninës kilmës dariniø detalø sedimentologiná ir glaciomorfodinaminá tyrimà, glacigeniniø dariniø formavimosi sàlygas buvo nuspræsta tirti Islandijoje, Skeiðarárjökull ir kitø ledynø aplinkoje.
Skeiðarárjökull (islandiðkai jökull  ledynas)
yra vienas didþiausiø ið salos pietryèiuose
esanèios Islandijos didþiausios ledyninës kepurës Vatnajökull iðeinanèiø ledynø (ledyniniø
lieþuviø). Vatnajökull ledo dangos storis siekia
vienà kilometrà ir dengia daugiau nei aðtuonis procentus Islandijos teritorijos. Ið jos pietø
kryptimi slenkantis Skeiðarárjökull ledynas yra
gerai þinomas dël galingø ledyno tirpsmo vandens proverþiø, vadinamø jökulhlaup. Ðie
vandens srautai yra susijæ su po ledynu apie
50 km nuo jo pakraðèio esanèio aktyviausio Islandijos ugnikalnio Grímsvötn iðsiverþimais.
Dël geoterminës ðilumos iðtirpus ledui susidaro didþiuliai poledyniniai eþerai, kuriems prisipildþius vandens, ledynas neatlaiko slëgio ir
galingas vandens srautas prasiverþia á ledyno
pakraðtá. Vienas áspûdingiausiø ledyno tirpsmo
vandens proverþiø buvo 1996 m. lapkrièio
mën. (Roberts, 2005). Po spalio mënesá 13 dienø trukusio Gjálp ugnikalnio iðsiverþimo ið po
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Ozas, susidaræs aktyviame ledyno Skeiðarárjökull pakraðtyje per ledyno tirpsmo vandens proverþá 1996 m.

600750 metrø storio ledyno ledo dangos
Grimsvötn ugnikalnio kalderoje buvo patvenkta
apie 3 kubinius kilometrus vandens. Vanduo á
ledyno pakraðtá prasiverþë praëjus trims savaitëms po to, kai ugnikalnis nurimo. Lede buvo
iðplautas 500 m ilgio ir 100 m ploèio kanalas,
kurá vandens srautas uþpildë neðamu smëliu,
þvirgþdu ir gargþdu (Russell, 2001). Taip aktyvaus ledyno pakraðtyje susiformavo ozas, kurio pagrindas suklotas ant kanalo dugnà atstojusio ledo. Ledynui tirpstant ir traukiantis jo pakraðèiui, palaidotas ledas ozo apaèioje anksèiau ar vëliau, greièiausiai, iðtirps, pakeisdamas ðio pylimo pavidalà.
Palyginti visiðkai dar ðvieþiø ledyninio reljefo formø Skeiðarárjökull ledyno pakraðtyje apstu. Lygiagreèiai ledyno pakraðèiui skirtingu atstumu vienas nuo kito nusidriekia keletas galiniø morenø ruoþø. Iðlikusio seniausiojo tik fragmentai. O prieðais já kiek akys aprëpia plyti zandrinë lyguma. Tai Skeiðará zandras, sudarantis
daugiau nei 20 kilometrø ilgio ir daugiau nei
40 kilometrø ploèio lygumà, plytinèià nuo ledyno pakraðèio iki vandenyno pakrantës, iðklotà tamsios, net juodos spalvos smëliu ir
þvirgþdu, vietomis padengtà lavos srautais ir
vulkaniniø pelenø sluoksniais. Rytiniu zandrinës lygumos pakraðèiu teka upë Skeiðará. Lygiagreèiai jai apie 15 kilometrø á vakarus nuo
ledyno vandenyno link teka Gigjukvisl (islandiðkai kvisl  upë), o vakariniu lygumos pakraðèiu
 Sula. Upiø vanduo drumzlinas nuo aleurito ir

smëlio, iðtirpusio ið ledyno. Girdëti, kaip dugnu ridenami akmenys.
1996 m. ledyno tirpsmo vandens proverþio
metu vandens srautas plûstelëjo Gigjukvisl slëniu. Upës slënis buvo gerokai praplatintas, o
ten, kur upë kerta XIX a. pabaigos galiniø morenø ruoþà, susidarë iki 40 metrø aukðèio ir beveik 1,5 kilometro ilgio atodanga. Ðioje atodangoje puikiai matosi kraðtinio moreninio gûbrio
ir prie jo prisiðliejusiø iðnaðø kûgiø sandara.
Proksimalia ledyno atþvilgiu kryptimi atsidengia didþiuliai palaidoto ledo blokai, keletas senesniø ledyno antslinkiø moreniniø nuogulø
sluoksniø, persisluoksniuojanèiø su zandrinëmis nuogulomis. Storymës sandarà vietomis
komplikuoja glaciodislokacijos, kitur ásiterpia
galiniø morenø dariniai. Atodangos pjûvyje matoma visa ledyno pakraðèio poslinkiø ir atsitraukimø istorija. O tokiø poslinkiø bûta ne vieno. Paskutinysis 1991 m. buvo itin staigus. Ledyno pakraðtys staiga pasislinko pirmyn daugiau nei kilometrà, o ðiuo metu jau vël yra atsitraukæs maþdaug iki buvusios ribos. Tokius
ledyno pakraðèio svyravimus lemia ávairios
prieþastys. Be klimato faktoriø Skeiðarárjökull
didelæ átakà, matyt, turi ir geoterminë ðiluma,
dël kurios kinta ledyno hidrodinaminis reþimas.
Ledo tirpsmo vandens gausa ledyne sudaro palankesnes sàlygas ledynui slinkti. Dar viena prieþastis  tai ledo masës balansas. Tokiø ledynø
kaip Skeiðarárjökull, kurio nuolydis, o dël to ir
slinkimo greitis yra maþas, o ledas jø virðuje

84

EKSPEDICIJOSE,

Vëjo neðamø smilèiø nuðlifuotas vulkaninës uolienos
riedulys.

kaupiasi palyginti greitai, masës balansas paþeidþiamas. Laikas nuo laiko tai sukelia staigius ledyno poslinkius (Björnsson et al., 2003).
Mûsø iðsinuomotas visureigis apdraustas
tik tais atvejais, kai vaþiuoja keliais. Provëþø,
kurios Sulos upës kairiàja pakrante mus atveda iki galinës morenos gûbrio, kur ledyno pakraðtys buvo XIX a. pabaigoje, keliu nepavadinsi. Taèiau toliau link ledyno vargu, ar koks
visureigis pravaþiuotø. Pakeliui stebime pëdsakus prieledyniniø procesø, vykusiø paskutinájá
ðimtmetá. Ið karto uþ distalaus kraðtiniø dariniø
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gûbrio driekiasi kauburiuoto reljefo ruoþas. Prisimename atodangoje matytus didþiulius ledo
luistus, ir èia, matyt, tûnanèius po kauburiais
ledyno supiltomis ir sustumtomis nuogulomis.
Neþinia, kiek laiko dar praeis, kol jie iðtirps, kol
jø vietoje atsiras glaciokarstinës duobës. O gal
naujo ledyno poslinkio metu bus ið ten iðjudinti. Kauburiuotas pavirðius ið ledyno pusës aplygintas pakartotiniø ledyno antslinkiø. Uþ 1
1,5 kilometro ploèio kraðtiniø dariniø ruoþo plyti
tarpgûbrinë lyguma. Jà stipresniø proverþiø
metu formavo ledyno tirpsmo vandens srautai. Susidariusiuose uþutekiuose, iðklotuose
smulkuèiu smëliu ir aleuritu, tebetelkðo nedideli eþerëliai. Augalijos beveik nëra. Juodo
smëlio, þvirgþdo ir gargþdo su vulkaniniø uolienø rieduliais pavirðiuje karaliauja vëjas. Pustomas smëlis nuogulø pavirðiuje formuoja ne
tik ruzgas, bet ir nemaþas kopas, o rieduliai jau
gerokai nuðlifuoti neðamø smilèiø. Ðiø metø
geguþës pabaigoje iðsiverþusio Grimsvötn ugnikalnio pelenø iðlikæ daugiausia tik gilokose
daubose.
Kraðtiniø dariniø ruoþo, susidariusio po staigaus ledyno poslinkio 1991 m., reljefas labai
ðvieþias. Lyg didþiuliai sunkveþimiai kà tik bûtø
supylæ gargþdo ir rieduliø su þvirgþdo ir smëlio

Prieðais Skeiðarárjökull ledynà po nestora nuogulø danga palaidoto ledo sluoksnio tirpsmas.
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Ledo luistø guolio duobës, susidariusios staigaus ledyno tirpsmo vandens proverþio metu.

uþpildu krûvas. Daugiau nei uþ kilometro matosi ledyno pakraðtys. Ledynas tamsus nuo vulkaniniø pelenø ir transportuojamø susmulkintø
vulkaniniø uolienø nuotrupø su áspûdingomis
aleuritu ir smëliu padengtomis neiðtirpusio ledo piramidëmis. Matoma ledyno ledo riba, tai
dar ne ledyno pakraðtys. Po nestora nuogulø
danga palaidotas ledo sluoksnis tæsiasi iki pat
kraðtiniø dariniø gûbrio. Palaidotas ledas tirpsta labai netolygiai, tokiu bûdu sudarydamas
duobëtà reljefà. Kitur já iðplauna arba saulës
spinduliams atidengia ledyno tirpsmo vandens
srautai. Ledyno pakraðèiu einant á rytus ðio ledyno poslinkio dariniø galima rasti tik atskirais
maþais fragmentais, prisiðliejusiais prie XIX a.
pabaigos morenos. 1996 m. viskà nuplovë galingas vandens srautas, iðgrauþdamas gilø terasuotà slëná, staèiuose ðlaituose suformuodamas visà serijà aukðtø atodangø. Pagrindinis tokiø staigiø ledyno tirpsmo vandens proverþiø
poþymis yra neðtø ledo luistø þymës. Silpnëjanti

vandens srovë paliko didesnius ledo luistus, ið
kraðtø juos apneðë nuogulomis, o vëliau, jiems
iðtirpus, susidarë ávairaus dydþio ledo luistø guolio duobës. Pagal ðiø duobiø gylio kaità galima
susidaryti vaizdà, kaip keitësi srovës stiprumas.
Skeiðarárjökull pakraðtys yra labai dinamiðkas. Vien tik per paskutinius dvideðimt metø
èia vyko visa daugybë dramatiðkø pokyèiø. Ledynas tirpsta, jo pakraðtys greitai atsitraukia,
paskui netikëtai greitai pasislenka á prieká, po
to vël atsitraukia vos ne akyse sukurdamas
naujas reljefo formas, suklostydamas nuogulas. O ko dar verta ledyno sàveika su retkarèiais iðsiverþianèiais ugnikalniais. Ledyno tirpsmo vandens srautai staigiø proverþiø metu giliai ásirëþdami á nuogulø sluoksnius stebëtojo
akiai atidengia prieðais ledynà suklotø nuogulø storymës sandarà, nuogulos tampa prieinamos detaliam tyrimui. Bet ði greita kaita reiðkia ir tai, kad kà matai ðiandien, to rytoj jau gali
ir nebûti.
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PARODA IR MOKSLO
POPIETÉ LMA VRUBLEVSKIÙ
BIBLIOTEKOJE
Lietuvos mokslø akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslø skyrius bei Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø biblioteka 2011 m. geguþës 27 d. visus pakvietë á parodà ir mokslo popietæ Kalnø ir jûrø erdvëse, skirtà geologo ir paleontologo Algimanto Grigelio bei geomorfologës Leonoros Þivilës
Gelumbauskaitës mokslinës kûrybos jubiliejui. Ðioje popietëje Lietuvos mokslø akademijos (LMA) Vrublevskiø bibliotekos
salëje buvo pristatytos jubiliatø bibliografijos rodyklës, taip pat
prof. akad. A. Grigelio parengta nauja knyga Akademikas VyAlgimantas Grigelis ir Leonora Þivilë
Gelumbauskaitë Karlovi Varuose
tautas Gudelis (Klaipëdos universiteto leidykla, 2011). Áþangi2005 m. (jubiliatø nuotr.).
niu þodþiu renginá pradëjo ir
jam vadovavo LMA Vrublevskiø bibliotekos direktorius dr.
Sigitas Narbutas. Savo mintimis apie jubiliatø darbus, taip
pat naujàjà knygà pasidalijo
akademikas Vytautas Basys 
LMA Biologijos, medicinos ir
geomokslø skyriaus pirmininkas, akademikas Meèislovas
Þalakevièius  Gamtos tyrimø
centro direktorius, prof. Arvydas Ðaltenis  Vilniaus dailës
akademijos prorektorius, architektûros dr. istorikas Napaleonas Kitkauskas, LMA VrublevMinëjimas LMA Vrublevskiø bibliotekoje. Jubiliatai ir deðinëje bibliotekos
direktorius dr. Sigitas Narbutas.
skiø bibliotekos Informacijos
skyriaus vedëja dr. Birutë Railienë. Mintimis apie akademikà Vytautà Gudelá pasidalijo jo
dukra Dþiuljeta Raudonienë
(Gudelytë) ir þentas Gvidas
Raudonius, Vilniaus universiteto doc. dr. Eduardas Èervinskas, Vilniaus universiteto prof.
habil. dr. Juozas Paðkevièius,
Lietuvos kultûros tyrimø instituto prof. habil. dr. Juozas Algimantas Krikðtopaitis, Gamtos
tyrimø centro Geologijos ir
geografijos instituto mokslo
Jubiliatus sveikina kolegos (V.Valuckienës nuotraukos).
darbuotojas habil. dr. ValentiP.S. Gyvenimo ir darbo jubiliejaus proga jubiliatai sulaukë ne- nas Baltrûnas. Na, þinoma,
maþai sveikinimø ir ið kitø ðaliø. Prie iðskirtiniø paminëtinas Rusijos sveikintojø buvo gerokai daupaleontologø draugijos sveikinimas, taip pat nuoðirdûs sveikinimai giau ir jø veidus galima pamaið garsiø mokslininkø, akademikø A. Þamoidos (Sankt Peterburgas) tyti nuotraukose.

ir B. Sokolovo (Maskva).
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DATOS

PAS ÛINOMÀ MOKSLININKÀ IR MOKSLO
ORGANIZATORIÙ APSILANKIUS
Per Povilines pas prof.
habil. dr. Povilà Suveizdá
á namus buvo nukeliavusi
visa GTC Geologijos ir geografijos instituto delegacija. Proga neeilinë: gerbiamam Kolegai  80 metø. Lankytojus pasitiko jubiliato ir jo mielos þmonos
Levutës ðvytintys veidai.
Panaðu, kad sveèiai buvo
laukiami. Dël sveikatos
problemø institute tik retkarèiais pasirodantis profesorius, buvæs ilgametis
(nuo 1962 m.) Geologijos
ir geografijos, vëliau 
Profesorius Povilas Suveizdis su þmona Levute (viduryje) buvusiø mokiniø ir ben- Geologijos instituto moksdradarbiø draugijoje. Ið kairës: Elvyra Bulavkaitë ir Vita Ilginytë-Gelaþienë, o ið deði- lo darbuotojas, direktonës: Saulius Ðliaupa ir Graþina Skridlaitë.
riaus pavaduotojas mokslui, tuoj pat uþbërë atëjusius kolegas klausimais
apie darbà, mokslinius tyrimus ir jø finansavimà. Ir
kaip nesidomës, kai tarp
sveèiø du buvæ profesoriaus doktorantai  prof.
habil. dr. Saulius Ðliaupa
ir dr. Vita Ilginytë-Gelaþienë, taip pat buvusi profesoriaus vadovaujamo skyriaus mokslo darbuotoja,
dabartinës Giluminës
geologijos laboratorijos
vadovë dr. Graþina SkridProfesorius Povilas Suveizdis prie savo darbo stalo namuose.
laitë. Gal todël pokalbyje
daþnai ir skambëjo tokie jiems suprantami þodþiai: seismika, tektonika, geotermika, krisPovilas Suveizdis  habilituotas geologijos
talinis pamatas ir kai kurie kiti. Þinoma, buvo kalmokslø daktaras (1982), profesorius, TSRS valsbëta ir apie artëjanèià mokslinæ konferencijà, skirtybinës premijos (1984), Lietuvos mokslo pretà Geologijos ir geografijos instituto 70 metø
mijos (1996), Lietuvos mokslø akademijos akademiko Juozo Dalinkevièiaus vardinës premijos
mokslinei veiklai aptarti. Ðiai konferencijai profe(2003) laureatas, buvæs Lietuvos mokslo tarybos
sorius taip pat parengë praneðimà ir straipsná
narys, Lietuvos geotermijos asociacijos pirmininRegioniniø moksliniø tyrimø raida sprendþiant
kas, Lietuvos geologø sàjungos garbës narys, daugiluminës sandaros problemas. Buvo sutarta vël
giau nei 150 moksliniø straipsniø ir 6 monograsusitikti per ðià konferencijà, tiktai jau institute.
fijø autorius ir bendraautoris.
Bûtent taip ir ávyko.
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GYVENIMO PUSLAPIUS PASKLAIDÛIUS IR
EKSPEDICIJAS PRISIMINUS

Jubiliejinës fotoparodos aptarimà pradeda
Lietuvos geologø sàjungos pirmininkë dr.
Rimantë Guobytë. Ið
kairës  dr. Vytautas
Narbutas, ið deðinës 
dr. Vincentas Korkutis.

Tokiais þodþiais buvo pavadinta dr. Vincento
Korkuèio fotoparoda, surengta Lietuvos geologø
sàjungos iniciatyva. Rugsëjo 16 d. jos pasiþiûrëti
á GTC Geologijos ir geografijos instituto salæ suguþëjæ dr. Vincento Korkuèio artimieji, bièiuliai,
draugai ir kolegos jau þinojo, kad tai ne eilinë, o
jubiliejinë gerbiamo Vinco paroda. Þymiam geologui ir mokslininkui, Lietuvos valstybinës premijos laureatui (1980), daug prisidëjusiam prie naftos telkiniø Lietuvoje suradimo, vidurvasará sukako 80 metø. Parodos sveèiai ásitikino, kad jubiliatui ne tik geologinis plaktukas buvo svarbus, bet

Pervedimo keliu sugráþæs ið Vakarø Sibiro geologas Vincentas Korkutis pradëjo darbà Lietuvoje
paieðkøþvalgybos ekspedicijoje, kur netrukus suorganizavo sporto kolektyvà Geologas. Dalyvavo Vilniaus m. Þalgirio tinklinio, krepðinio bei stalo teniso varþybose, o po metø suorganizavo pirmàjà Pabaltijo geologø spartakiadà, kuri po to vyko net 12
metø. Jose Lietuvos geologø rinktinës iðkovojo daugiausia nugalëtojø vardø. Tai buvo nuostabios Pabaltijo geologø bendravimo akimirkos, atitrûkus nuo
sunkaus kasdieninio geologinio darbo. V. Korkutis
buvo ne tik vyriausiuoju spartakiadø teisëju, bet ir
aktyviu dalyviu bei stalo teniso varþybø nugalëtoju.
Ir gerokai vëliau Vincentas nenutraukë draugystës
su sportu, ypaè su lauko tenisu. Jis net 45 metus
buvo renkamas á Lietuvos teniso sàjungos prezidiumo narius, kur ëjo nario, atsakingojo sekretoriaus,
teisëjø kolegijos pirmininko, viceprezidento ir dis-

ir bûtinas visø kelioniø atributas  fotoaparatas, o
laisvalaikiu  ir lauko teniso raketë. Mokslas, menas ir sportas  tarsi mûzos  lydëjo ir tebelydi dr.
V. Korkuèio gyvenimà. Vakaronës metu buvo prisiminti mokslo metai Vilniaus Antano Vienuolio vidurinëje mokykloje (buv. Vytauto Didþiojo gimnazija), smagiai praleisti metai Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakultete, kur semtasi geologijos þiniø, 19551959 m. sunkus darbas Ðalymo ekspedicijoje Vakarø Sibire, na, o po to, gráþus á tëvynæ,  darbas gipso ir naftos paieðkose. Nuo 1968 m. gerbiamas Vincas ilgam laikui

ciplinarinës komisijos pirmininko pareigas. Uþ ilgametá teniso teisëjo darbà jis 1969 m. pelnë LSD
Þalgirio garbës nario vardà, o 1989 m. jam suteiktas Lietuvos kûno kultûros þymûno vardas. 1998
m. áteiktas medalis Uþ nuopelnus Lietuvos sportui, o uþ knygos Lietuvos tenisui  75 metai
paraðymà ir iðleidimà 1995 m. jis buvo iðrinktas
LTO akademijos nariu. 2003 m. V. Korkutis apdovanotas LTOK prezidento A. Poviliûno Olimpine þvaigþde Nr. 34 (2001), Lietuvos KKSD
Aukso medaliu Nr. 50 (2001), Lietuvos KKSD
Garbës komandoro þenklu Nr. 130 (2006), LSD
Þalgiris garbës þenklu Nr. 47 (2006), LTOK prezidento A. Poviliûno Sidabrine salotine (2011),
Lietuvos KKSD Antrojo laipsnio ordinu Nr. 79
(2011), Lietuvos teniso sàjungos Aukso þenklu
Nr. 1 (2011) ir Lietuvos þurnalistø sàjungos garbës
raðtu (2011).
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Smagu, kai draugams linksma.

ásikûrë Geologijos institute, tik 19851987 m. iðvyko pasidarbuoti á Jemenà. Bûtent institute pasiekti
didþiausi mokslo laimëjimai, parengtos solidþios
mokslinës ir mokslo populiarinimo knygos. V. Korkutis parengë daugiau nei 25 personalines foto
parodas ið kelioniø bei geologiniø ekspedicijø.
1976 m. buvo priimtas á Lietuvos foto meno sàjungà. V. Korkutis parengë ir iðleido knygà apie
Urale dirbusá mineralogà A. Þukelá  Mineralø pasaulyje (1980), apie Lietuvos nusipelniusá mokytojà Stasá Tijûnaitá (2003). Todël buvo priimtas á Lietuvos þurnalistø sàjungà. 2007 m. iðleido knygà

Karavanø keliais, o ðiuo metu jau uþbaigë rankraðtá apie geologiná darbà Vakarø Sibire  Kedrø pavësyje. Vincentas, nuo mokyklos suolo pamëgæs sportà, menà, fotografijà ir keliones, paraðë daugiau nei 350 apybraiþø ávairiuose þurnaluose, paskelbë apie 100 moksliniø straipsniø, tris
monografijas. 2006 m. jam suteiktas Lietuvos geologø sàjungos garbës nario vardas, o 2001 m. apdovanotas Lietuvos Prezidento V. Adamkaus Garbës raðtu.

GA informacija

NEPABAIGIAMÙ DARBÙ SRAUTE
Ona Kondratienë (Zinkevièiûtë) gimë 1931
m. Juodausiø kaime, Pabaisko valsèiuje, Ukmergës apskrityje. 19411947 m. mokësi Ukmergës gimnazijoje, 19481950 m.  Vilniaus
Salomëjos Nëries vidurinëje mokykloje. 1950
1955 m. studijavo Vilniaus universitete Gamtos
mokslø fakultete ir ágijo geologinës nuotraukos
ir naudingøjø iðkasenø telkiniø paieðkos specialybæ. Baigusi ástojo á Lietuvos mokslø akademijos Geologijos ir geografijos instituto aspirantûrà ir 1960 m. apgynë geologijos-mineralogijos mokslø kandidato (dabar  daktaro) disertacijà. 1998 m. uþ darbà Lietuvos kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaniniø tyrimø duomenimis suteiktas habilituotos

daktarës vardas. Nuo 1959 m. iki 1964 m.  Geologijos ir geografijos instituto Kvartero geologijos
ir geomorfologijos sektoriaus jaunesnioji, 1964
1998 m.  vyresnioji, o nuo 1998 m.  vyriausioji
mokslinë bendradarbë. Ilgà laikà buvo Sovietø Sàjungos paleontologø draugijos Lietuvos
skyriaus sekretorë, Pabaltijo tarpþinybinës stratigrafijos komisijos kvartero sekcijos sekretorë, nuo
1990 m.  Baltijos ðaliø stratigrafø asociacijos kvartero sekcijos pirmininkë. Lietuvos archeologijos
draugijos narë (nuo 1995 m.), o nuo 2009 m. 
garbës narë. Nuo 1996 m.  Lietuvos geologø sàjungos garbës narë, Lietuvos mokslininkø sàjungos narë. Uþ moksliná darbà ir visuomeninæ veiklà sovietiniais metais apdovanota Garbës þenklo
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Bendradarbiø ir bièiuliø bûryje.

Sveikina kolegos ið Kvartero tyrimø laboratorijos (B. Karmazos nuotraukos).

Monografijos, knygos, straipsniai: Europos lygumos
Maskvos ledyno danga (su bendraautoriais, 1982 m.), Lietuvos geologija (su bendraautoriais, 1994 m.), Lietuvos
kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaniniø tyrimø duomenimis (1996 m.), Rytø Europos lygumos pleistoceno eþerai (su bendraautoriais, 1998 m.),
Baltijos regiono kvartero stratotipø katalogas (sudarytoja, 1992 m.), Lietuvos stratigrafijos vadovas (rengëja, 2002
m.). Paskelbë daugiau nei 100 moksliniø straipsniø.

ordinu, keliais medaliais, garbës raðtais ir ávairiais þenkleliais. Onutë, kaip
meiliai jà vadina kolegos, visada nepabaigiamø darbø sraute: skubanti, turinti daug visuomeniniø ásipareigojimø,
kupina idëjø ir sumanymø, o laisvalaikiu domisi kraðto ir pasaulio istorija,
uþsiima rankdarbiais ir kulinarija.
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DARBUI ATIDUOTI
METAI

Meilutë Kabailienë (Chomskytë) gimë 1931
m. Kaune. 1950 m. baigë Vilniaus Salomëjos Nëries vidurinæ mokyklà. Tais paèiais metais ástojo á
Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto
Geologijos specialybæ. Universitetà baigë su pagyrimu 1955 m. ir ágijo geologinës nuotraukos ir
naudingøjø iðkasenø telkiniø paieðkos specialybæ. 19551959 m. mokësi aspirantûroje Lietuvos
mokslø akademijos Geologijos ir geografijos institute ir 1960 m. apgynë mokslø kandidato (dabar  daktaro) disertacijà Pietrytinës Baltijos pakrantës svarbiausi stratigrafijos bei paleogeografijos bruoþai ir jø palyginimas su kaimyniniais rajonais. Nuo 1959 m. dirbo jaunesniàja, nuo
1961 m.  vyresniàja moksline bendradarbe tame paèiame institute. 19711980 m. dirbo Vilniaus

pedagoginio instituto Geografijos katedroje, ið
pradþiø docente, nuo 1976 m.  profesore. Nuo
1980 m.  Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros profesorë. 1973 m. apgynë
daktaro (dabar  habilituoto daktaro) disertacijà
Þiedadulkiø spektrø susidarymas ir jø interpretavimo metodai, pritaikant Lietuvos holoceno stratigrafijai ir miðkø istorijai. 2005 m. Vilniaus universiteto Senatas suteikë profesorës emeritës vardà. Habilituota geologijos mokslø daktarë, profesorë, Lietuvos mokslo premijos laureatë (1978,
2008), 1967 m. TSRS Geologijos ministerijos apdovanota Þemës gelmiø pirmûno þenklu. Visuomeniniø organizacijø  Lietuvos geologø sàjungos, Lietuvos geografø draugijos, Rusijos palinologø draugijos garbës narë, Lietuvos palinologø
draugijos pirmininkë. Nuo 1980 m. aktyviai dalyvavo tarptautiniø mokslo projektø darbuose: pagal tarptautinæ geologinæ koreliacijos programà,
projekte Europos þiedadulkiø duomenø bankas,
nuo 1990 m. buvo renkama á ðio projekto tarptautinæ tarybà, taip pat dalyvavo tarptautiniame archeologijos objektø tyrimo projekte bei Europos
þiedadulkiø monitoringo programoje.

Sveikina Vilniaus universiteto geologiniø katedrø kolektyvai (E. Rudnickaitës nuotraukos).

Svarbiausi darbai skirti holoceno nuosëdø
stratigrafijai ir paleogeografijai. Iðaiðkino augalijos
ir klimato kaitos dësningumus vëlyvajame ledynmetyje ir holocene, tobulino þiedadulkiø ir diatomëjø
tyrimo metodus. Ðiais klausimais paraðë daugiau nei
200 moksliniø straipsniø, 13 monografijø, ið kuriø
svarbiausios ðios: Þiedadulkiø spektrø susidarymas

ir paleoaugalijos atkûrimo bûdai (1969); Taikomosios palinologijos pagrindai (1979); Lietuvos
holocenas (1990); Vegetacijos istorija ir klimato
pasikeitimai Lietuvoje (1998), Gamtinës aplinkos
raida Lietuvoje per 14 000 metø (2006) ir vadovëlá Kristalografija (2003). M. Kabailienei vadovaujant apgintos 9 daktaro disertacijos.
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Profesoriaus Vytauto Juodkazio knygos
Maûoji Lietuva  mano gimtiné pristatymas

2011 m. rugsëjo 14 d. popietæ Lietuvos mokslø akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslø skyrius pakvietë á Lietuvos mokslø akademijos (LMA) nario profesoriaus habilituoto daktaro
Vytauto Juodkazio naujos knygos Maþoji Lietuva  mano gimtinë sutiktuves. Apie ðios knygos pasirodymà Geologijos akiraèiø skaitytojai
jau buvo informuoti praeitame þurnalo numeryje
(Nr. 12). Prieð suteikdamas þodá knygos autoriui,
áþanginá þodá tarë LMA Biologijos, medicinos ir geomokslø skyriaus pirmininkas profesorius Vytautas Basys. Ádomiai savo knygà pristatë, iliustruodamas pasakojimà gausiais vaizdais ekrane, pats profesorius Vytautas Juodkazis. Jo þodþiais,
ði knyga  tai pirmasis autoriaus publicistinis

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslø skyriaus pirmininkas akad. V. Basys pristato prof. V. Juodkazio (kairëje)
knygà (V. Valuckienës nuotr.).

leidinys, skirtas ðeimai ir ðeimos bièiuliams. Joje pateikta autoriaus gimtojo kraðto  Maþosios
Lietuvos  istorija bei ávykiai Klaipëdos kraðte, dalá
kuriø autoriui teko stebëti ir ið naujo ávertinti pagal vaizdinius, iðlikusius ið paauglystës laikø, þiûrint á juos per asmeninës pasaulëjautos ir aðtuoniasdeðimties gyvenimo bei pasaulio paþinimo
metø prizmæ. Knygoje apraðomi prûsø, kurðiø ir
lietuviø siekiai ginti savo kalbà, paproèius ir pilietines teises vokiðkoje aplinkoje. Apþvelgiama
politinë padëtis po Pirmojo pasaulinio karo atgautame ir autonominëmis teisëmis prie Lietuvos prijungtame Klaipëdos kraðte. Pasakojama
apie þmones, tarpukario Lietuvos laikais dirbusius ðiame kraðte profesiná bei visuomeniná darbà, tarp jø ir apie autoriaus tëvus, taip pat plaèià
Juodkaziø giminæ.
Savo áspûdþiais ir mintimis apie ádomià ir vertingà knygà pasidalijo LMA narys profesorius Robertas Mokrikas, Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto projektø vadovas habil. dr. Valentinas Baltrûnas, UAB GROTA, finansiðkai parëmusios knygos leidimà, vadovas
Antanas Marcinonis. Gerø þodþiø susilaukë ðios
knygos techninis parengimas spaudai, ypaè kokybiðkas ir iðradingas maketas. Na, o apie vyravusià pakilià nuotaikà knygos sutiktuvëse liudija
kelios LMA fotografës Virginijos Valuckienës nuotraukos, kuriø visà fotogalerijà ið ðio renginio galima pamatyti LMA svetainëje (www.lma.lt).
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Birutë Poðkienë, Gamtos
Gamtos tyrimø
tyrimø centro
centro Geologijos
Geologijos ir
ir geografijos
geografijos institutas
institutas

JAUNÙJÙ GEOLOGÙ STOVYKLA MOSÉDYJE

Kaip ir kiekvienais metais, birþelio 1620 dienomis, jau 27-àjá kartà jaunieji geologijos mylëtojai suvaþiavo á stovyklà Kur uolienos, mineralai..., á Skuodo rajono savivaldybëje esantá
Mosëdá, kartu praleisti keletà dienø ir susipaþinti
su ðiuo graþiu Þemaitijos kampeliu.
Á stovyklà susirinko 89 geologija besidomintys ávairaus amþiaus moksleiviai  pradedant
antrokais ir baigiant dvyliktokais, 11 mokytojø
ið ávairiø Lietuvos kampeliø, 3 geologai: Vytautas Puronas, Simonas Saarmannas, Birutë Poðkienë,  nusiteikæ vesti skirtingais marðrutais ir
parodyti jauniesiems geologams graþiausias ðio
kraðto vietas. Tai graþi tradicija  pasibaigus
mokslo metams atsipûsti nuo pamokø ir praleisti keletà dienø gamtoje su bendraminèiais.
Pirmà dienà jaunieji geologai ið visø Lietuvos kampeliø skubëjo á Mosëdá. Beveik visiems
kelias buvo tolimas. Tik mosëdiðkiai ðá kartà buvo namuose. Jie sutiko visus atvykusius ir apgyvendino jaukiose Mosëdþio gimnazijos klasëse. Vakare buvo paskelbtas stovyklos atidarymas, skambëjo jaunøjø geologø himnas, buvo pakelta jaunøjø geologø vëliava. Prasidëjo
stovyklos gyvenimas...
Kità dienà visi rinkosi mokyklos kieme, pasiruoðæ vykti á marðrutus ir pradëti paþintá su Mosëdþiu, jo apylinkiø gamta ir kultûrinëmis vertybëmis. Laukai tarp Mosëdþio, Kartenos ir Kretingos  akmeningiausia vieta visoje Lietuvoje.

Taigi èia stovyklautojams buvo kà veikti.
Vienas ið svarbiausiø aplankytø objektø buvo respublikinis Vaclovo Into akmenø muziejus.
Didþiulá áspûdá visiems paliko Bartuvos slënyje
14 ha plote eksponuojami rieduliai, sugrupuoti
pagal kilmæ ir radimvietes, rodanèias, ið kokios
dabartinës ðalies jie yra atkeliavæ. Stovyklautojai vaikðèiojo po muziejaus teritorijà ir jautësi tarsi atsidûræ Ðvedijos ar Suomijos gamtos apsupty tarp akmenø akmenëliø, jø fantastiðkø raðtø
ir skulptûrø, gulinèiø ir po vienà, ir grupelëmis,
o Lietuvoje atsidûrusiø per ledynmetá apytikriai
prieð 2013 tûkst. metø. Èia puikiai parodytos
ir akmens panaudojimo galimybës: akmeniniai
laiptai, grindinys, tilteliai, fontanas, akmeninës
skulptûros, stalai. Tai vieta, kurioje galima buvo iðstudijuoti visas petrografijos mokslo plonybes, tik gaila, kad laiko tam buvo per maþai. Sename malûne árengtoje ekspozicijoje jaunieji
geologai apþiûrëjo geologinius þemëlapius, suklasifikuotus uolienø pavyzdþius, fosilijas, ávairiaspalvius smëlius, mineralø kolekcijas. Geriau
ásivaizduoti ir suprasti ledynø darbà padëjo
trumpas filmukas apie ledynø slinkimà.
Kitas marðrutas vedë pro baþnyèià, keliu,
grástu akmenimis, apsodintu senais medþiais ir
apstatytu didþiuliais lyg paminklai rieduliais.
Marðruto tikslas buvo ne maþiau ádomi V. Into sodyba. Ant vartø  garsi frazë ið Tûkstanèio ir vienos nakties: Sezamai, atsiverk kvietë uþeiti.
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Sodyba  regioninës reikðmës kultûros vertybë 
kurià sudaro gydytojo namas bei unikalus akmenø sodas, 2009 m. átrauktas á kultûros vertybiø registrà. Sodyboje gausu akmenø akmenëliø ir prisodinta gausybë ávairiausiø rûðiø augalø. Akmenø ir medþiø apsupty V. Into kapas. Apþiûrëti vien
akmenis prireikë beveik pusdienio.
Iðtvermingiausi pasiekë ir unikalø gamtos
kampelá  Ðaukliø riedulynà, dar vadinamà kadagynu arba poledynmeèio tundros kraðtovaizdþio draustiniu. Teko sukarti apie 12 km pirmyn ir tiek pat atgal. Bet pasigailëjusiø dël savo ryþto nebuvo. Teigiama, kad èia glûdi nuo
30 cm iki 3 m skersmens rieduliai, ledynmeèiu atvilkti prieð 2013 tûkst. metø. Jø pavirðiø
sunku pastebëti, nes jie apaugæ samanomis
ir þole. Kraðtovaizdis bûdingas Lietuvos poledynmeèio tundrai. Ákvëpus juntamas sveikatos
kvapas. Èia galima pamirðti kasdienybæ ir pasiklausyti tylos. Nesigirdëjo jokio technikos
triukðmo, tik visà kelià lydëjo gegutës kukavimas ir kitø paukðèiø balsai.
Stovyklautojai aplankë ir penktà pagal dydá
Lietuvos riedulá  Ðilalës kûlá. Ðis granitas ypatingas ir vadinamas rapakivi granitu. Rapa
suomiðkai reiðkia supuvæs, sutreðæs, o kivi 
akmuo. Granità sudaro labai dideli (iki 58 cm
skersmens), vietomis neáprastai suapvalinti ávairiasluoksniai kristalai, kuriuos moksleiviai turëjo galimybæ iðnagrinëti. Ðalia kûlio stûkso ir aukuro akmuo, kur XVIXVII a. veikë pagoniðka
ðventykla. Ðilalës kûlis, aukuro akmuo ir akmuo
su dubeniu  gamtos ir archeologijos paminklai. Seniau aplink akmená augo ðventoji giria.
Arèiau Mosëdþio, ðalia kelio, guli dar du pagonybës laikus menantys dubenëtieji akmenys.
Pasislëpusius tarp þoliø ir krûmø juos bûtø buvæ sunku surasti, jei ne puikûs vedliai, t. y. stovyklos ðeimininkai  bûrelio Amonitas jaunieji geologai, juokais vadinti navigacija.
Gráþus ið marðrutø nuobodþiauti laiko taip
pat nebuvo. Stovyklos mokykloje privalumas
buvo tas, kad mokyklos salëje buvo galima
rengti ávairius renginius. Vienà vakarà mokykla griaudëjo nuo dainø  buvo karaokës vakaras. Geriausiai ir garsiausiai duetu dainuoti sekësi
vadovams  geologui V. Puronui ir Amonito vadovui V. Pajarskui. Rimtis, susikaupimas ir átampa tvyrojo ore Proto mûðio vakarà. Kûrybines
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Jaunieji geologai aplankë ir penktà pagal dydá Lietuvos
riedulá  Ðilalës kûlá.

jëgas iðbandyti kiekvienas galëjo geologinio eilëraðèio kûryboje. Daug jëgø iðeikvota per krepðinio rungtynes. Daugiausia ávairiausiø emocijø suteikë naujokø krikðtynos. Savo iðmonæ pademonstravo krikðtatëviai, budeliai ir kiti
krikðto apeigø dalyviai. Pavedþioti po teritorijà,
apipilti vandeniu ir nuvargæ naujokai davë priesaikà gerbti ir mylëti gamtà, ieðkoti, mokytis paþinti uolienas ir mineralus...
Stovykla Mosëdyje buvo viena ið geriausiø.
Tai vieta, kurioje yra kà veikti ne tik kelias dienas, bet ir kelias savaites. Mosëdþio jaunieji
geologai ir jø vadovas V. Pajarskas puikiai atliko ðeimininkø pareigas, nuoðirdþiai rûpindamiesi, kad visiems bûtø gera ir jauku. Tiek vadovai, tiek jaunieji geologai siûlë prailginti stovyklos laikà. Lietuvos jaunimo turizmo centro metodininkë Aurelija Augûnienë paþadëjo, kad kitais metais stovykla bus viena diena ilgesnë.
Stovyklos uþdarymas ir atsisveikinimas daugumai buvo liûdniausia diena. Per keletà dienø visi
buvo pripratæ prie stovyklos gyvenimo ritmo, suradæ naujø draugø. Bet viskas turi pradþià ir pabaigà. Buvo sugiedotas jaunøjø geologø himnas,
nuleista vëliava. Beliko laukti kitos vasaros.
Stovyklà finansavo: Lietuvos Respublikos
Ðvietimo ir mokslo ministerija, UAB Ingeo, individuali Mindaugo Èegio ámonë, UAB Kauno
hidrogeologija, UAB ARTVA.
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GEOLOGIJOS ÌMONIÙ ASOCIACIJOJE (GÌA)
UAB Grota
2011 m. baigiamas Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) vykdomas projektas Uþterðtø teritorijø poveikio vertinimas. Potencialiø tarðos þidiniø
(PTÞ) inventorizacija pradëta 1998 m. Iki 2008 m.
spalio mën. á LGT duomenø bazæ GEOLIS buvo suvesti duomenys apie 6502 PTÞ. 2008 m.
spalio mën. pradëtas vykdyti projektas Uþterðtø
teritorijø poveikio vertinimas, kurio metu PTÞ
buvo inventorizuoti 39 savivaldybiø teritorijose.
Iki 2010 m. vasario mën. á duomenø bazæ suvesti duomenys apie 4406 naujus PTÞ. Ðiuo metu duomenø bazëje GEOLIS sukaupti duomenys apie 10908 PTÞ. Pagal inventorizavimo duomenis ir preliminaraus pavojingumo vertinimo
metodikà buvo sudarytas 100 prioritetiniø pavojingø tarðos þidiniø sàraðas. Ðiame sàraðe
esanèiuose objektuose atlikti preliminarieji ekogeologiniai tyrimai. Treèiojo etapo metu remiantis preliminariøjø ekogeologiniø tyrimø rezultatais 50 objektø buvo atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai. Nustatytos terðianèiøjø medþiagø
koncentracijos, jø sklaidos kryptys bei greièiai,
nustatytas jø pavojingumas gamtinei aplinkai
bei pateiktos rekomendacijos teritorijø valymui.
2010 m. rugsëjo mën. pasiraðyta sutartis tarp
AB ORLEN Lietuva ir UAB GROTA dël naftos produktø perdirbimo gamyklos teritorijoje,
esanèioje Juodeikiuose, Maþeikiu r. sav., identifikuotø tarðos naftos produktais (NP) arealø valymo darbø. Pagrindinis tvarkymo tikslas  identifikuotø tarðos arealø grunto ir gruntinio vandens
uþterðtumà NP sumaþinti iki leidþiamo.
Iki 2011 m. balandþio mën. pabaigos grunto ir gruntinio vandens valymo sistemos buvo
parengtos darbui. Estakadøþibalo rezervuarø
teritorijoje árengta hidrodinaminio valymo sistema, o benzino rezervuarø parke  vakuuminio.
Pirmoje sistemoje panardinamais siurbliais,
árengtais kiekviename eksploataciniame græþinyje, iðsiurbiami LNP ir uþterðtas vanduo. Antrojoje (vakuuminëje) veikiant vienam vakuuminiam didelio galingumo siurbliui, þarnomis prijungtam prie keliø græþiniø, ið grunto be LNP ir
uþterðto vandens ðalinami ir naftos angliavandeniliø garai. Pastarasis metodas daþniausiai taikomas esant neþymiam LNP sluoksnio storiui ir

skirtas tarðai lakiaisiais (benzino eilës) angliavandeniliais ðalinti.
Valymo sistemos abiejuose plotuose ájungtos
2011 m. geguþës 3 d. Sistemos dirbo nuolat, neskaitant atskirø stabdymø atsitiktiniams gedimams
paðalinti ir (arba) árangai suderinti. Iki 2011 m. rugpjûèio mën. pabaigos estakadøþibalo rezervuarø teritorijoje dirbo 8 oru valdomi panardinami siurbliai, prijungti prie elektrinio kompresoriaus. Rugsëjo 1 d. papildomai ájungta dar 10, tad ið viso
veikë 18 siurbliø. Benzino rezervuarø parke pirmojo valymo etapo metu prie vakuuminës árangos prijungti 3 anksèiau iðgræþti eksploataciniai
græþiniai pietinëje teritorijos dalyje.

UAB Geotestus
Svarbiausi vykdomi projektai: 2010 m. rudená UAB Geotestus pabaigë UAB Visagino atominës elektrinës uþsakymu atliktà projektà Inþineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai
potencialiuose naujos VAE aikðtelëse. Darbo rezultatai teigiamai ávertinti á Lietuvà atvykusios TATENA misijos atstovø. Jau antrus metus ámonë
dalyvauja IAE projektuojamø panaudoto branduolinio kuro saugyklø inþineriniø geologiniø ir
hidrogeologiniø tyrimø projektuose. Visus metus
buvo daug dirbama tiriant naujø vëjo jëgainiø
parkø statybos aikðteliø gruntà Jurbarko, Ðilutës,
Ðilalës, Tauragës rajonø savivaldybëse.
Ávykiai, susijæ su ámonës personalu: 2010 m.
gruodþio mën. ámonës darbuotojas Gintaras

UAB Geotestus atliekami statinio zondavimo bandymai
Visagine.
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UAB Geotestus atliekami inþineriniai geologiniai tyrimai
Vilniuje.

Þarþojus sëkmingai apgynë daktaro disertacijà
Dinaminio zondavimo rezultatø ir juos átakojanèiø veiksniø analizë bei sàsajos su statinio zondavimo duomenimis Lietuvos gruntuose. Donatas Urbaitis 2011 m. spalio mën. ástojo á Vilniaus universiteto Fiziniø mokslø geologijos
krypties doktorantûrà (Vilniaus universitete
Gamtos mokslø fakultete Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedroje).
Ðiais metais spalio 17 d. vyriausiasis geologas Gintautas Trumpis ðventë ðeðiasdeðimtmetá.
Ámonës darbuotojai dalyvavo 2011 m. geguþës mën. Geotechnikø sàjungos kasmetiniame
seminare Taujënø dvare, Ukmergës r. sav. ir kituose GÁA ir LGT renginiuose ir seminaruose.

ÁMONIØ ASOCIACIJOJE

programinës prieþiûros ir sistemingai kontroliuoja ðio vandens kokybæ ne tik jø eksploatuojamose vandenvietëse, bet ir pakeliui pas vartotojus, t.
y. rezervuaruose, vamzdynuose. UAB Vilniaus
hidrogeologija iðanalizavo ir apibendrino ðios
kontrolës keliø pastarøjø metø duomenis. Gauti
rezultatai rodo, kad poþeminio-geriamojo vandens
kokybë pakeliui pas vartotojà pastebimai kinta, taèiau apskritai ji visada iðlieka gera. Taèiau tie pokyèiai yra gana svarbûs ir ádomûs. Pavyzdþiui,
konstatuota, kad tolstant nuo vandenvieèiø kyla
vandens temperatûra ir matyt todël jame didëja
kolonijas sudaranèiø vienetø (mikroorganizmø)
skaièius, kuris kas 10 km padvigubëja. Vanduo
rezervuaruose ir vamzdynuose ðarmëja, nes matyt ið jo iðsiskiria anglies dvideginis (CO2). Pakeliui pas vartotojus gana sudëtingai kinta geleþies,
mangano ir amonio koncentracijos, taèiau absoliutûs jø pokyèiai apskritai nëra dideli.
UAB Minijos nafta norëtø kartu su nafta iðgaunamà sûrymà utilizuoti jau iðbandytu bûdu:
supumpuoti já á permo sluoksnio nekondicinio
vandens zonà per græþinius jø eksploatuojamuose telkiniuose. UAB Vilniaus hidrogeologija specialistai, panaudojæ visà turimà informacijà ir pagal jà sukûræ konceptualø, filtraciná
ir migraciná sûrymo laidojimo sàlygø modelius
visapusiðkai iðnagrinëjo galimas tokio laidojimo pasekmes. Parodyta, jog 10 metø laidotas

UAB Vilniaus
hidrogeologija
Tarp ádomesniø hidrogeologiniø darbø, kuriuos ámonë vykdë 2011 m., galima paminëti pirmà kartà atliktà iðsamià Vilniaus vandenvieèiø tiekiamo vandens kokybës pokyèiø paskirstymo
vamzdynuose analizæ ir UAB Minijos nafta uþsakytà ekogeologinio pobûdþio studijà, skirtà ávertinti galimybes utilizuoti kambro naftingà sûrymà.
Lietuvos sostinæ geriamuoju vandeniu aprûpinantys UAB Vilniaus vandenys laikosi

UAB Vilniaus hidrogeologija sudaryto sûrymo migracijos modelio rezultatai (1500 metø po laidojimo pabaigos,
eksploatuojant Klaipëdos vandenvietes maksimaliu debitu). 1  modelinë bendrosios mineralizacijos prieaugio
izokona, g/l; 2  sûrymo laidojimo græþinys; 3  nekondicinio vandens iðplitimo riba.
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sûrymas permo sluoksnyje pastebimai pakeis
nekondicinio vandens mineralizacijà tik licenciniø plotø ribose, o naftos produktø koncentracija miðinyje, praëjus keletui metø po laidojimo pabaigos, èia nevirðys geriamajam vandeniui leistinø ribø. Planuojamas sûrymo utilizavimo metodas jokios grësmës Klaipëdos vandenvietëms
nekels. Jis ir per 1,5 tûkst. metø nepateks á gëlo
vandens zonà nei vertikaliai, nei horizontaliai. Taèiau ðiam tikslui naudojamuose græþiniuose ir jø
aplinkoje turi bûti vykdomas atitinkamas poþeminio-gruntinio vandens monitoringas. Jis turi
prasidëti iki utilizacijos pradþios ir uþfiksuoti fonà, bûti vykdomas utilizavimo metu ir, jeigu reikës, tam tikrà laikà ir baigus utilizuoti.

lietaus nuotekø, buitiniø nuotekø ir poþeminio
vandens monitoringas; t Utenos ir Alytaus regionø rekultivuotø sàvartynø poþeminio vandens monitoringas; t kontroliniai buvusiø kuro
baziø Jurbarko miesto pramonës teritorijoje ir
Nemunaièio kaime, Nemunaièio seniûnijoje sutvarkymo kontroliniai tyrimai; t strateginis pasekmiø aplinkai vertinimas skelbiant angliavandeniliø iðtekliø naudojimo konkursà Ðilutës
Tauragës ir KudirkosKybartø plotuose; t buvusios fabriko Elnias teritorijos detalieji ekogeologiniai tyrimai ir tvarkymo plano parengimas;
t Vilniaus miesto savivaldybës poþeminio ir pavirðinio vandens monitoringas ir uþdarytø sàvartynø aplinkos hidrosferos bûklës monitoringas;
t kontroliniai Plokðtinës poþeminës raketø bazësmuziejaus, esanèio Þemaitijos nacionalinio
parko teritorijoje, patalpø, uþterðtø naftos produktais, tyrimai; t teritorijos Aukðtaièiø g. 7, Vilniuje ekogeologiniai tyrimai ir tvarkymo plano
rengimas; t Ignalinos atominës elektrinës teritorijos poþeminio vandens monitoringas; t buvusios gamyklos Kuro aparatûra teritorijos
ekogeologinis tyrimas.

UAB DGE
Baltic Soil and
Environment
20102011 m. buvo vykdomi ðie pagrindiniai projektai: t UAB Statoil Lietuva degaliniø

GEOLOGÙ SÀSKRYDIS  2011
rungtyse (tinklinio, orientacinio, baidariø slalomo
ir kt.) dël ávairiø rëmëjø ásteigtø prizø, o susumavus rezultatus buvo iðaiðkintas 2011 m. èempionas. Ðiais metais juo tapo UAB GROTA komanda. GÁA nori nuoðirdþiai padëkoti Asvejos regioninio parko direkcijai, UAB GJ Magma ir visiems, prisidëjusiems organizuojant renginá, bei
pakviesti visus dalyvauti sàskrydyje kitais metais.

Po sunkiø darbø, þinoma, svarbu pailsëti, gerai praleisti laikà, ypaè gamtoje. 2011 m. birþelio
mën. GÁA suorganizavo tradiciná, XXI Lietuvos
geologø sàskrydá. Pagrindinë sàskrydþio organizatorë buvo UAB GJ Magma. Ðiais metais,
kaip jau nebe pirmà kartà, sàskrydis ávyko Asvejos regioniniame parke, prie Baluoðø eþero.
Sàskrydþio metu buvo kovojama ávairiose

XXI Lietuvos geologø sàskrydþio Baluoðai-2011 dalyviai.

GÁA ir ámoniø informacija bei nuotraukos
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LEIDINIAI

Poþeminio vandens monitoringas Lietuvoje 2005
2010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai (straipsniø rinkinys) / J. Arustienë, J. Giedraitienë ir kt.; ats.
red. K. Kadûnas; Lietuvos geologijos tarnyba.  Vilnius:
LGT, 2011.  158 p.: iliustr.
ISSN 2029-7769 (spausdinta); ISSN 2029-7785
(Online); ISSN 2029-7777 (CD)
Leidiná rasite LGT tinklalapyje adresu:
http://www.lgt.lt/index.php?page=80
Straipsniø rinkinys Poþeminio vandens monitoringas Lietuvoje 20052010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai parengtas Lietuvos poþeminio vandens monitoringo 65-øjø metiniø sukakèiai paminëti. Ðiame leidinyje apþvelgiami ir apibendrinami 20052010 metø valstybinio poþeminio vandens
monitoringo rezultatai ir pateikiami paskutiniø dvejø metø faktiniø matavimø duomenys. Per paskutinius ðeðerius metus buvo vykdyta ir daugiau projektø, skirtø poþeminio vandens bûklei vertinti. Leidinyje pateikiami radono tûrinio aktyvumo matavimø rezultatai ir retai tiriamø elementø koncentracija poþeminiame vandenyje, apþvelgiamas poþeminio vandens temperatûrinis reþimas. Keletas straipsniø skiriama tokiems hidrogeologiniams tyrimams, kaip antai poþeminio vendens bûklës upiø baseinuose vertinimas, savivaldybiø ir ûkio subjektø poþeminio vandens monitoringo duomenø analizë.
Leidinys skiriamas specialistams, dirbantiems aplinkos apsaugos srityje, studentams ir visiems besidomintiems poþeminio vandens bûkle Lietuvoje.

Albertas Bitinas. Paskutinysis ledynmetis rytinës
Baltijos regione / Klaipëda, Klaipëdos universiteto leidykla, 2011.  157 p.: iliustr., bibliogr.: 128143 p.
ISBN 978-9955-18-577-2.

Monografijoje aptariamos kvartero tyrimø metodologijos problemos, apþvelgiama ir nagrinëjama rytinës Baltijos regionà dengusio
paskutiniojo ledynmeèio skandinaviðkojo ledyno dinamika, litomorfogenezë, teritorijos deglaciacija. Ðiø klausimø visuma pateikiama kaip
vieninga sistema, ávardijama kaip glaciodinamikos ir deglaciacijos paradigma. Darbe aptariamos ðios
paradigmos stipriosios ir silpnosios pusës. Remiantis naujausiais geomorfologijos, sedimentologijos,
glaciologijos, geochronologijos, archeologijos ir kt. mokslo srièiø tyrimø rezultatais, aptariamos kai
kuriø geologiniø struktûrø bei ledyninio reljefo formø susidarymo hipotezës ir siûloma ðiek tiek
kitaip paþvelgti á teritorijos deglaciacijà. Be to, nagrinëjamos naujos glaciodinamikos ir deglaciacijos
paradigmos formavimosi prielaidos. Skiriama geologams, geomorfologams, geologijos ir gretimø specialybiø studentams, doktorantams ir tiems, kurie domisi paskutiniojo geologinio periodo  kvartero  raida. Monografijos rengimà rëmë Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas bei Lietuvos
mokslo taryba.

