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GEOLOGIJOS TARNYBOJE

Lietuvos geologijos tarnyboje

LGT 2011 metù veikla 
svarbiausi rezultatai keliais skaiæiais ir faktais
2011 m. LGT dalyvavo ruoðiant 40 teisës aktø,
skirtø tausojanèio þemës gelmiø naudojimo reguliavimui tobulinti.
Uþbaigta potencialiø tarðos þidiniø inventorizacija (surinkti duomenys apie daugiau nei 11 tûkst.
objektø) ir 100 objektø atliktas preliminarusis bei
50 objektø  detalusis ekogeologinis tyrimas, pateiktos rekomendacijos savivaldybiø administracijoms ir
regionø aplinkos apsaugos departamentams dël tirtø teritorijø tvarkymo.
Atliktas strateginiø pasekmiø aplinkai vertinimas
TauragësÐilutës ir KybartøKudirkos plotuose ir
pasirengta paskelbti angliavandeniliø iðtekliø naudojimo konkursà.
Iðduota 60 leidimø naudoti þemës gelmiø iðteklius, 2011 m. pabaigoje galiojanèius leidimus naudoti þemës gelmiø iðteklius turëjo 279 ámonës.
Iðduoti 8 leidimai tirti þemës gelmes, 2 ámonëms
leidimo galiojimas sustabdytas. Panaikintas anksèiau
iðduotø leidimø galiojimas 9 ámonëms, metø pabaigoje leidimus tirti þemës gelmes turëjo 113 ámoniø ir
1 fizinis asmuo.

Valstybinis
geologinis
kartografavimas
masteliu
1:50 000.

Ávertinti 39 kietøjø naudingøjø iðkasenø telkiniø arba naujø plotø prie esamø telkiniø detalios ir
(arba) papildomos geologinës þvalgybos ataskaitø
duomenys.
Áregistruoti 74 naudingøjø iðkasenø telkiniø
naudojimo projektai.
Áregistruotos savivaldybiø parengtos, suderintos ir patvirtintos 44 vandenvieèiø sanitarinës apsaugos zonos.
Registro græþiniø dalyje 2011 m. áregistruoti 974
græþiniai (ið jø 807 skirti poþeminio vandens eksploatacijai), iðregistruoti 106 likviduoti græþiniai. Iki
2011 metø gruodþio 31 dienos Registro græþiniø dalyje buvo áregistruoti 29 549 græþiniai, o valstybinës geologijos informacinës sistemos Tyrimø græþiniø posistemëje  20 122 græþiniø duomenys (ið viso  49 671 græþinio duomenys).
Patvirtintos 42 poþeminio vandens iðtekliø vertinimo ataskaitos; iðtekliai aprobuoti 101 vandenvietei; 96 vandenvietëms hidrogeologiðkai nustatytos sanitarinës apsaugos zonos (SAZ).

62

Suderintos 222 poveikio poþeminiam vandeniui
monitoringo programos.
Ávertintos 197 ekogeologiniø tyrimø ataskaitos.
Metø pabaigoje Geologijos fonde buvo saugomi ir naudojami valstybës bei visuomenës reikmëms 19 158 geologinio tyrimo dokumentai.
Geologijos fondas per 2011 metus pasipildë 1 183
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geologinio tyrimo dokumentais.
Ágyvendinant Lietuvos valstybiniø geologiniø tyrimø 20112015 m. programà Þemës gelmiø erdviniø, atsinaujinanèiø ir netradiciniø iðtekliø tyrimai (Geologiniai iðtekliai) 2011 m. buvo vykdomi 23 projektai.

Gruntinio vandens kartografavimas sekliosios geotermijos iðtekliø naudojimui
Parengta tyrimø ataskaita apie virðutiniø aktyvios vandens apytakos zonos sluoksniø temperatûros reþimà (autoriai J. Giedraitienë, P. Pûtys).
Pagal 20052010 m. gruntinio vandens temperatûros matavimus sudaryti vidutinës daugiametës ir minimalios daugiametës gruntinio vandens
temperatûros þemëlapiai masteliu 1:400 000.
Be to, parengtas ðeðiø þemëlapiø (vidutinës
daugiametës temperatûros 2,5, 5, 10, 12,5, 20 ir
30 metrø gyliuose, 1:1 000 000 masteliu) komplektas, kuriam sudaryti panaudoti 19681985 m.
tyrimø rezultatai. Jie áskaitmeninti ir, pasitelkus
GIS programinæ árangà bei rastriná þemës pavirðiaus
reljefo modelá, pirmà kartà panaudoti þemø temperatûrø terminiam laukui kartografuoti. Þemëlapiai

Vidutinë daugiametë
gruntinio vandens
temperatûra
Lietuvoje.

atspindi terminá laukà skirtinguose virðutiniø þemës sluoksniø gyliuose, teikia informacijà apie
temperatûros kaità.
Surinkti ir apþvelgti 20012010 m. ûkio subjektø monitoringo duomenys apie pagrindiniø
eksploatuojamøjø vandeningøjø sluoksniø (kvartero, kreidos, juros, permo, devono) vandens temperatûrà, prieduose pateiktos jø pagrindinës temperatûros reþimo charakteristikos.
Pateikti þemëlapiai, ypaè minimalios temperatûros, vertingi planuojant sekliosios geotermijos
naudojimà pagal pateiktà gruntinio vandens temperatûrà ir bus galima realiai vertinti ðios energijos potencialà.
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Geologiniø reiðkiniø duomenø bazë
Per 2011 m. lauko darbø metu ir pagal kitø organizacijø pateiktus duomenis buvo inventorizuota 12 smegduobiø, 5 ágriuvos, 7
nuoðliauþos, 1 nuoðliauþø paþeistas ðlaitas, 5
griovos. Ðiø reiðkiniø duomenys ákelti á Valstybinës geologijos informacinës sistemos
(GEOLIS) Geologiniø procesø ir reiðkiniø
(GPR) posistemá. 2011 m. pabaigoje GPR posistemyje buvo duomenys apie 218 smegduobiø, 125 ágriuvas, 92 nuoðliauþas, nuoðliauþø
paþeistus 10 ðlaitø, 6 griovas.
Aktyvi griova Minijos slënyje ties Kartenos
miesteliu (V. Mikulëno nuotr.).

Uþterðtø teritorijø poveikio vertinimas
Projekto metu buvo inventorizuotos potencialiai uþterðtos teritorijos 39 ðalies savivaldybëse, t. y.
atlikta potencialiai uþterðtø teritorijø inventorizacija 39 300 km2 teritorijoje. 100 pavojingiausiø objektø atlikti preliminarieji ekogeologiniai tyrimai,
o 50  detalieji ekogeologiniai tyrimai ir poveikio
aplinkai bei þmogui vertinimas. Detaliøjø tyrimø

Buvusi skystøjø cheminiø medþiagø saugykla
( J. Ðugalskienës nuotr.).

metu iðtirta 30 pramonës, energetikos, transporto
ir paslaugø objektø ir 20  terðianèiø medþiagø
kaupimo ir regeneravimo objektø. Iðtirtos 18 naftos baziø, 3 rezervuarø, 17 sandëliø, 2 gamybos cechø, 2 technikos kiemø, 2 asfaltbetonio baziø, 1
karinës, 1 degalinës ir 4 katiliniø teritorijos. Atliekant detaliuosius ekogeologinius tyrimus kiekviename objekte atskirai buvo apskaièiuoti uþterðto grunto ir gruntinio vandens
kiekiai ir plotai. Apibendrinus visus atliktus tyrimus galima teigti, kad 35 tirtuose objektuose gruntas yra uþterðtas
naftos produktais.
Uþbaigtas projektas Gyvulinkystës
kompleksø poveikis poþeminiam vandeniui, parengtos rekomendacijos. Konstatuota, kad yra apie 100 objektø, kurie privalo vykdyti poveikio poþeminiam vandeniui monitoringà (PPVM). LGT turi informacijà apie 86 gyvulininkystës objektus,
kuriems yra arba buvo paruoðtos PPVM
vykdymo programos. PPVM vykdyti gali
bûti naudojamas 421 stebimasis græþinys.
Galvijininkystës objektø gamybinëse teritorijose iki optimalaus tinklø tankio trûksta 182, kiaulininkystës objektuose  142,
paukðtynuose  56 græþiniø.

Poþeminio vandens monitoringas
Nuolatiniai poþeminio vandens lygio stebëjimai  1 kartà per parà  buvo vykdomi 76 græþiniuose ir dar 110 græþiniø atliktas vienkartinis lygio matavimas. Poþeminio vandens mëginiai hidrocheminiams tyrimams paimti birþeliorugpjûèio

mën. ið 180 vietø (80 stebimøjø græþiniø, árengtø
á gruntiná vandeningàjá sluoksná, ir 100 græþiniø,
árengtø á spûdinius vandeninguosius sluoksnius).
Visuose vandens mëginiuose tirta bendroji cheminë
sudëtis (pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji
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Telemetriniø stoèiø iðdëstymo schema.

liekana, bendrasis kietumas, permanganato skaièius, cheminis deguonies suvartojimas) ir biogeniniai elementai (mineralinis ir organinis fosforas,
mineralinis ir organinis azotas).

Geologijos ir geografijos institutas apskaièiavo karstinæ denudacijà ir pateikë iðvadas, ið kuriø pagrindinë
teigia, kad indikatoriniame Tatulos baseine 2011 m.
gipso cheminë denudacija buvo neþymiai maþesnë uþ
vidurká ir siekë 145 m³/km².

Baltijos júros priekrantés tyrimai
Baltijos jûros pietrytinis pakraðtys  Lietuvos pajûris  pasiþymi sudëtingu reljefu, kurio formavimuisi didþiausià átakà turëjo paskutinysis  Vëlyvojo Nemuno  kontinentinis ledynas. Kitas, ne maþiau svarbus veiksnys nuosëdø ir dabartinio reljefo
formavimuisi  Baltijos jûra.
Lietuvos pajûris yra specifinis didelës ekonominës ir rekreacinës svarbos ðalies regionas, labai jautriai reaguojantis tiek á natûraliø gamtiniø reiðkiniø
sukeliamus pokyèius, tiek ir á þmogaus veiklà. Todël ðio regiono geologinës sandaros paþinimas, jo
geologinës raidos þinojimas, èia vykstanèiø geologiniø procesø suvokimas neabejotinai buvo, yra ir
bus ypaè aktualûs. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai stebi Baltijos jûros pietrytinio sektoriaus
kranto zonos geologinius procesus, atlieka kai kuriø specifiniø kranto zonos atkarpø krantotyros ir

krantotvarkos priemoniø analizæ. 2011 m. parengtos ataskaitos Baltijos jûros pietrytinio sektoriaus
kranto zonos geologiniø procesø, krantotyros ir
krantotvarkos priemoniø analizës pirmoje dalyje
pateikiama studija apie Baltijos jûros raidà ir paleobaseinus. Projekto darbø metu buvo apibendrinta
ankstesniø tyrimø metu sukaupta geologinë informacija apie Baltijos jûros vandens lygio svyravimus
vëlyvuoju ledynmeèiu ir holoceno epochos metu.
Ðiø apibendrinimø rezultatas  sudaryta Baltijos jûros vandens lygio kitimo kreivë ir kai kuriø Baltijos
jûros paleobaseinø dabartinës Lietuvos pakrantëje rekonstrukcijos. Antroje ataskaitos dalyje pateikiami
tyrimø siauresnëse kranto zonose  Karklës kaimo
ir Ðventosios uosto apylinkëse  rezultatai. Karklës
kaimo apylinkëms pateiktos rekomendacijos kranto
infrastruktûrai gerinti. Treèioje ataskaitos dalyje
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skelbiami tyrimø Baltijos jûros akvatorijoje rezultatai. Baltijos jûros
akvatorijos stebëjimai vykdyti kartu su Baltijos pajûrio aplinkos tyrimø ir planavimo instituto mokslininkais (projektas Geogeninës
kilmës Baltijos rifø  moreniniø
gûbriø, kilmë, raida ir ekologinë
reikðmë, projekto vadovas  doc.
dr. Darius Daunys, pagal sutartá
Nr. MIP-127/2010 finansavo Lietuvos mokslo taryba). Buvo pradëtas tirti glacigeninis jûros dugno
reljefas á vakarus nuo Palangos, t.
y. vadinamieji rifai. Siekiant iðsiaiðkinti ðiø reljefo formø kilmæ buvo atlikta daugybë tyrimø.
Su ataskaita galima susipaþinti Lietuvos geologijos tarnybos
Geologijos fonde.
Geogeniniø Baltijos jûros reljefo formø tyrimø plotas Baltijos jûros Lietuvos
priekrantëje.

Maþieji Baltijos jûros
gûbriai  rifai (D. Daunio nuotrauka, 2011).

Lietuvos Baltijos jûros priekrantëje pirmà kartà
buvo atlikti kompleksiniai povandeninio reljefo ir
biotos tyrimai. Platus atliktø tyrimø spektras leido
ið dalies paaiðkinti ðiø povandeniniø reljefo formø
kilmæ ir amþiø, nors iki galo dar neatskleidë visø jø
atsiradimo prieþasèiø. Vienareikðmiðkai galima pasakyti, kad pirminë ðiø moreniniø formø kilmë yra
glacigeninë, t. y. jos yra ledyno veiklos rezultatas. Taèiau iðsiaiðkinti didþiøjø gûbriø genezës dar nepavyko. Autoriø nuomone tai galëtø bûti vadinamosios De Geero morenos arba kraðtiniai moreniniai
gûbriai. Ne maþiau neaiðkumø liko ir tiriant maþuosius gûbriusrifus, jø formavimosi sàlygas ir juos
suformavusius procesus. Atsakymus á ðiuos klausimas gali duoti tik dar iðsamesni ir didesná plotà apimantys geologiniai tyrimai, kuriuos bûtina atlikti
ateityje.

Tyrimø medþiaga buvo pristatyta 2011 m. gruodþio 22 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vykusiame
seminare Georifai  geogeniniø Baltijos rifø kilmë,
raida ir ekologinë reikðmë. Praneðimø temos: Baltijos jûros rifai Lietuvos priekrantëje (doc. dr. Darius Daunys, BPATPI); Geogeniniø rifø kilmës hipotezës (dr. Aldona Damuðytë, Lietuvos geologijos
tarnyba); Paleogeografinë geogeniniø rifø teritorijos raida holocene (dr. Jonas Ðeèkus, Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos institutas);
Geogeniniø rifø ekologinë reikðmë jûros dugne
(doc. dr. Darius Daunys, BPATPI).

Aldona Damuðytë
Lietuvos geologijos tarnyba

