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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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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.

Literatûra
Vyðniauskas, J., Jankauskienë, M. Gydytojas Vaclovas Intas, Klaipëda: Druka.  2011.
Akmenø muziejus: gidas su planu, Klaipëda: Eglës leidykla.  2010.
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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.

