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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.
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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.

