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Dalyvavimas geologijos bei mokslo darbuotojams skirtuose tarptautiniuose renginiuose (konferencijose,
kongresuose, lauko simpoziumuose ir pan.) visada yra naudingas ávairios profesinës patirties ir amþiaus
specialistams. Ið vienos pusës, tarptautinë bendruomenë supaþindinama su vienos ar kitos ðalies geologiniø darbø naujausiais rezultatais, o ið kitos  vyksta intensyvus pasikeitimas idëjomis, uþmezgamos
naujos paþintys, tariamasi dël bendradarbiavimo. Taigi 2012 metai tuo ir pasiþymëjo.

BioCold konferencija Lietuvoje
2012 m. balandþio 2528 d. Kernavëje ávyko BioCold (Biotos reakcija á klimato pasikeitimus ðalto klimato srityse) projekto dalyviø antroji konferencija tema Reakcijos modeliai, migracijos procesai ir iðnykimas. Konferencijoje
dalyvavo virð 40 dalyviø.
Projekte BioCold dalyvauja Norvegijos, Ðvedijos, Suomijos, Estijos, Lietuvos ir Jungtinës Karalystës mokslininkø, dirbanèiø skirtingais metodais paleoekologijos, paleontologijos bei paleoklimatologijos srityse, grupës. Ðio projekto dalyviø atliekamais tyrimais siekiama nustatyti ávairiø gyvûnø ir augalø rûðiø reakcijà á klimatinius
ávykius pleistoceno pabaigosholoceno laikotarpiu, sudaryti atskirø rûðiø migracijø modelius, nustatyti ryðá su dabartiniu jø paplitimu bei iðtirti
iðnykimo prieþastis. Projektas skirtas ne tik apjungti patyrusiø mokslininkø pajëgas, bet ir pritraukti jaunø tyrëjø, supaþindinti juos su naujausiais tyrimø metodais, sudaryti palankias sàlygas
jiems mokytis ir tobulëti, uþmegzti naujus kontaktus. Lietuvai ðiame projekte atstovauja Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimø laboratorijos mokslininkai,
kurie taip pat prisidëjo ir prie antrosios BioCold
konferencijos organizavimo.
Ávykusi konferencija buvo skirta nustatyti
praeities ekologiniø ir klimatiniø veiksniø reikðmæ ðiuolaikinei genetinei bei biologinei ávairovei,
vykusiø pokyèiø átakà atskirø rûðiø reakcijos

pobûdþiui, migracijos dinamikai poledynmeèiu,
galimus iðlikimo centrus (refugijus).
Konferencijos metu praneðëjai pristatë ávairiais
metodais atliktø paleoaplinkos rekonstrukcijø ir atskirø organizmø bei jø grupiø migracijø modelius.
Daug praneðimø buvo skirta DNR tyrimams, kurie pritaikomi praeities ávykiø analizei. Viena ðiø tyrimø kryptis skirta tirti senøjø organizmø DNR ið
kaulinës medþiagos, augalø liekanø ar net nuosëdose iðlikusiø DNR sekø fragmentus, taip bandant nustatyti buvusiø populiacijø struktûrà, paplitimà, migracijø kelius. Kita kryptis  tirti ðiuolaikiniø populiacijø DNR ir pagal atskirø haploidø
grupiø pasiskirstymà atkurti iðlikimo centrus (refugijus), migracijos kelius bei greièius. Lietuvoje
panaðûs praeities tyrimai dar sunkokai skinasi kelià, bet reikia tikëtis, kad kitø ðaliø mokslininkø pasiekimai paskatins mûsø jaunus tyrëjus pasidomëti ir ðia mokslo kryptimi.
Lietuvos mokslininkai konferencijoje pristatë
naujai startavusio NMP projekto: Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytø Baltijos regione poledynmetyje tyrimø
gaires (praneðëja M.Stanèikaitë), o GTC ir VU
doktorantai (G.Gryguc, A.Gaidamavièius ir
L.Balakauskas)  naujausius savo tyrimø rezultatus atliekant augalijos rekonstrukcijas.

Dalia Kisielienë
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Tarptautiné konferencija Ûemés laukai ir jù
ìtaka organizmams
2012 m. birþelio 710 d. Estijoje, Kloogaranna miestelyje, vyko jubiliejinë Tarptautinë Baltijos
radiostezininkø (biolokacijos) asociacijos mokslinë ir praktinë konferencija Þemës laukai ir jø átaka organizmams. Ði asociacija buvo ákurta prieð
20 metø, susibûrus trijø Baltijos ðaliø akademiniø
institutø mokslininkø iniciatyvinei grupei, ir buvo
ilgus metus koordinuojama Estijos akademiko
geologo A. Rauko. Asociacijos tikslai  skatinti sutelktai ir aukðtu moksliniu lygiu spræsti problemas,
iðkylanèias tiriant silpnus Þemës laukus, studijuoti
ðiø laukø átakà organizmams, taikyti radiostezinius
metodus geologijoje, ekologijoje, architektûroje ir
medicinoje, kurti matematinius ir fizikinius modelius, apraðanèius biofiziná biolokacijos efektà, kurti
naujus metodus bei aparatûrà geofizinëms anomalijoms ir þmogaus bei gyvûnø psichofizinës
struktûros ypatybëms tyrinëti.

Konferencijoje dalyvavo ir praneðimus skaitë
tyrinëtojai geologai, geografai, fizikai, medikai, architektai ir ávairiø kitø srièiø specialistai ið Baltijos
ðaliø bei kitø Europos valstybiø (Ðvedijos, Suomijos, Vokietijos, Didþiosios Britanijos), Rusijos ir
Kazachstano. Buvo nagrinëjamos natûraliø bei
technogeniniø geopatiniø Þemës laukø struktûrø
gamtoje savybës, ypaè daug dëmesio skiriant
elektromagnetiniø laukø poveikiui organizmams.
Ðalia originaliø teoriniø fizikinio, biologinio, medicininio ir kitokio pobûdþio studijø, buvo aptarti
nauji tyrimo metodai, pademonstruoti prietaisai ir
priemonës, skirti apsaugoti þmones ir jø gyvenamàjà aplinkà nuo pavojingø Þemës ir technogeniniø laukø spinduliavimø. Paliestos problemos,
susijusios su anomaliø, sunkiai paaiðkinamø fenomenø egzistavimu, siekiant geriau suprasti sudëtingus þmogaus ir já supanèios aplinkos santykius. Tai itin svarbu aiðkinant ávairius efektus, lemianèius þmoniø savijautà, sveikatà ir elgesá ávairiose situacijose. Tai buvo tarsi dar vienas laiptelis kopiant á sunkø paþinimo kalnà, siekiant áveikti problemas, iðkylanèias nagrinëjant netradicinius mokslo atþvilgiu reiðkinius. Didelá
susidomëjimà tarp dalyviø sukëlë ir Lietuvos mokslininkø grupës (K. Dapðys, R.
Petroðius, S. Ðliaupa, V. Valiulis, G.
Þukauskas) praneðimas Þmogaus orLija Berzinia (Latvija) skaito praneðimà Linijiniø biolokaciniø anoma- ganizmo reakcijos á geopatologiná tektolijø struktûrø analizë ryðium su Þemës plutos dinamika
niniø lûþiø poveiká tyrimo rezultatai.
Paskutinæ konferencijos dienà tradiciðkai ávyko paþintinëpraktinë ekskursija, vadovaujama archeologo, istoriko
ir folklorolandðafto eksperto Juri Metsaalu, po vaizdingas Ðiaurës Estijos vietoves Rapla, Varbola, Mahtra, Kolgu,
pasiþyminèias savitomis energetinëmis
savybëmis. Èia konferencijos dalyviai
galëjo pademonstruoti ir savo praktinius
ágûdþius, ir pasidalinti nauja patirtimi.
Trijø paskutiniøjø Baltijos radiostezininkø asociacijos konferencijø praneðimus bei jø santraukas galima rasti internetiniame tinklalapyje adresu
www.geopaatia.ee.

Rimantas Petroðius

Paul Holmberg (Ðvedija) lauko pratybø metu demonstruoja Benkerio tinklinægardelinæ Þemës laukø struktûrø sistemà (autoriaus nuotraukos).

Gamtos tyrimø centro
Geologijos ir geografijos institutas
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Ledynù lobiai

Ðiauriausiai pasaulyje nutolusi aukðtojo
mokslo institucija ásikûrusi Ðpicbergene 
didþiausioje Svalbardo salyno saloje, Longyearbyeno miestelyje (78°13N; 15°33E). Tai  Universitetinis Centras (UNIS), kurio rengiamuose
kursuose, staþuotëse bei kitose mokslinëse programose kasmet dalyvauja apie 450 studentø
ir mokslininkø ið ávairiø pasaulio ðaliø. 2012 m.
birþelio 1922 d. ðiame mokslo centre lankësi
GTC Geologijos ir geografijos instituto mokslininkës M. Stanèikaitë ir V. Ðeirienë. Jos dalyvavo tarptautinio projekto Biotic response to climate change in cold climates (Biotos reakcija á klimato pokyèius ðaltaisiais laikotarpiais
(BIOCOLD, http://www.bccr.no/biocold/) lauko
seminare. Projekto tikslas  suburti skirtingø
metodologiniø grupiø mokslininkus pagrindiniø paleoekologijos, paleontologijos ir paleoklimatologijos problemø tyrimui, siekiant iðsiaiðkinti floros ir faunos reakcijà á gamtos pokyèius, vykusius paskutiniojo apledëjimo pabaigoje, t.y. rûðiø kaitos, migracijos ir iðnykimo procesus, turëjusius átakos ir ðiø dienø
biotos paplitimui.
Arkties vandenyne esantis Svalbardo salynas  ðiauriausia Europos teritorija, priklausanti Norvegijos Karalystei. Maþdaug du treèdaliai
salyno ploto padengta ledynais ir sniegynais,
taèiau Ðiaurës Atlanto srovë ðvelnina arktiná klimatà, dël to aplinkiniai vandenys neuþðàla ir yra
tinkami laivybai beveik visus metus. Salynas yra
uþ poliarinio rato, todël baltosios naktys trunka nuo balandþio 20 d. iki rugpjûèio 23 d., o
nuolatinë tamsa  nuo spalio 26 d. iki vasario
15 d. Neþiûrint to, Longyearbyene, didþiausiame Svalbardo miestelyje, kur gyvena 2 tûkst.
gyventojø ir kurá supa beveik nepaliesta gamta,

gyvena ðiuolaikiðka bendruomenë, turinti viskà,
kas áprasta mûsø dienomis. Vietiniai mokslininkai vaizdþiai pasakoja apie slidþiø þygius poliarinës nakties metu ðvieèiant mënulio pilnaèiai,
o atvykëliø aká traukia miestelyje laisvai vaikðtinëjantys ir skurdþià þolæ rupðnojantys ðiauriniai
elniai. Kadangi susisiekimas salyne ámanomas
tik oro arba vandens transportu, ásispraudæ á neperðlampamus bei ðilumà palaikanèius kostiumus, sëdame á atvirus laivelius, kurie, ðokinëdami per bangas, plukdo mus Arkties vandenynu, o sûrus ir ledinis jo vanduo nuolatos skalauja veidus, skverbiasi á akis ir burnà. 14 km
áveikëme beveik per 2 valandas, todël dþiaugiamës pasiekæ krantà ir galëdami ðiek tiek pramankðtinti sustingusius kûnus.
Dabartinis kraðtovaizdis primena tà, kuris
egzistavo iðkart po paskutiniojo apledëjimo.
Ðeðtadalis salyno ploto padengta ledynais, kuriø èia yra ávairiø tipø. Ðpicbergeno saloje vyrauja vadinamieji Ðpicbergeno tipo ledynai 
didþiuliai ledo plotai, besijungiantys tarpusavyje ir suskaidyti kalnø keterø bei nunatakø. Dauguma dabartiniø ledynø susiformavo prieð 34
tûkst. metø. Besikartojantys ledynmeèiai suskaidë buvusá plato á áspûdingus eroduotus fiordus,
slënius, cirkus, smailiavirðûnius kalnus bei keteras, nuo kuriø ir kilo salos pavadinimas.
Stora ledo danga slepia neákainojamus lobius gamtos tyrinëtojams. Salyno geologinë istorija nepaprastai turtinga ir ilga, todël jis daþnai vadinamas geologø rojumi. Èia galim rasti
beveik visø geologiniø laikotarpiø darinius. Seniausios uolienos  metamorfizuoti þërutiniai
skalûnai, gneisai ir granitai  susidarë prekambro metu. Pirmosios morenos susiformavo maþdaug prieð 600 mln. metø, kai salynas dar buvo
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Universitetinis Centras (UNIS) Longyearbyeno miestelyje
Ðpicbergeno saloje.
Stiepiasi skurdþios augalijos salelës (autorës nuotraukos).

netoli Pietø aðigalio, o raudoni devono smiltainiai susiklostë prieð 350400 mln. metø, jam nudreifavus netoli pusiaujo. Palydoviniø stebëjimø
duomenimis, iki pat ðiø dienø sala kasmet vis
dar pasislenka apie 2 cm ðiaurës kryptimi ir gali
taip nutikti, kad dar po 50 mln. metø ji atsidurs
netoli Ðiaurës aðigalio. Nuogulose gausu floros
ir faunos fosilijø. Bene ádomiausi radiniai  liekanos dinozaurø, þymiausias kuriø yra prieð 150
mln. metø gyvenæs didþiausias kada nors aptiktas jûrinis pleziozauras, kurio ilgis siekë net
12 m. Ðiø ropliø fosilijø randama nemaþuose
plotuose, jos yra labai gerai iðsilaikiusios. Karbono periodo anglies klodai turtingi tiek spygliuoèiø, tiek lapuoèiø medþiø lapø atspaudø,
liudijanèiø apie buvusá ðiltà klimatà. Anglies
gavyba saloje pradëta dar 1899 m. ir vis tebëra viena pagrindiniø ekonomikos ðakø (greta

turizmo bei moksliniø tyrimø). Kvartero nuosëdø danga skurdi, nueroduota ledynø, kuriø skaièius tiksliai nenustatytas, bet manoma, kad jø
galëjo bûti net 50 per pastaruosius 3 mln. metø. Svarbià vietà saloje uþima ir aktyvûs fliuvialiniai bei eoliniai procesai. Eþerø èia nedaug, jie
negilûs ir negausûs nuosëdø. Treèdalá salyno
ploto uþima kalnai, kurie susiformavo maþdaug
prieð 400 mln. metø kaledoninës orogenezës
metu. Tik 10 proc. teritorijos tinkama augalijai.
Ið pirmo þvilgsnio augalija atrodo labai skurdi,
todël stebina tai, kad èia randamos net 165 jos
rûðys. Vos per porà centimetrø pasistiebæ nuo
þemës ávairiaspalviai þiedeliai, pasipuoðæ keliais miniatiûriniais lapeliais, sugeba iðnaudoti
trumpà vegetaciná laikotarpá, kad suformuotø
þiedynà. Daþnai þydëjimo periodas tetrunka
vos kelias savaites. Aukðèiausi augalai siekia
net 20 cm (!). Saloje gausu migruojanèiø
paukðèiø, daug arktiniø lapiø, elniø ir, þinoma,
poliariniø lokiø. Dël pastarøjø gausumo bet
koks iðëjimas uþ miesto teritorijos leidþiamas
tik turint ðaunamàjá ginklà savigynai. Lokiø medþioklë grieþtai draudþiama.
Neabejotina, kad ðis ledo ir sniego kraðtas
dar ilgai trauks gamtos tyrinëtojus ið viso pasaulio ir padës atskleisti ne vienà nuolat kintanèios gamtos paslaptá.

Vaida Ðeirienë
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Tarptautiné moksliné konferencija, skirta
radioaktyviosios anglies (C-14) tyrimams
2012 m. liepos 913 d. Paryþiuje vyko 21-oji
tarptautinë mokslinë konferencija, skirta radioaktyviosios anglies (C-14) metodo taikymo galimybëms apþvelgti (The 21st International Radiocarbon Conference). Tokios konferencijos organizuojamos kas trejus metus. Ðiais metais jà
organizavo Prancûzijos Radioanglies bendruomenë kartu su Jungtiniø Tautø ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacija (UNESCO).
Gana ilgai radioaktyviosios anglies tyrimai buvo naudojami kaip chronometras ir tik neseniai
C-14 metodas buvo pritaikytas kaip galinga priemonë gyvybës ir Þemës sistemos procesams tirti. Dël ðios prieþasties, be tradiciniams C-14 tyrimams skirtø kalibravimo, archeologijos ir paleoaplinkos studijø sesijø, ðioje konferencijoje buvo
programø, skirtø hidrologijai, medicinai, ekologijai ir kt. Konferencijoje skirtingø mokslo disciplinø
praneðëjai pristatë savo darbo rezultatus, pateikë naujausios informacijos apie naujausius pasiekimus ðioje mokslo srityje. Pirmasis C-14 metodo taikymo principus nustatë mokslininkas V. F.
Libis, kuris uþ savo darbà 1960 m. buvo apdovanotas Nobelio premija chemijos srityje. C-14 metodas pagrástas tuo, kad bet kurio gyvo organizmo santykinë C-14 koncentracija yra tokia
pat kaip ir aplinkos. Dabar C-14 metodas labai

plaèiai taikomas atliekant ávairiausius datavimus:
juo galima nustatyti absoliutø amþiø nuo dabarties iki 50 tûkst. metø. Lietuvoje pirmieji archeologiniø radiniø datavimai C-14 metodu atlikti
1965 m. Ðiandien pasaulyje yra daugiau kaip 130
laboratorijø, atliekanèiø datavimus ðiuo metodu.
C-14 metodas taikomas ir atliekant geomokslinius  aplinkotyrinius, hidrologinius, okeanografinius, kvartero paleoklimatologinius, archeologinius  tyrimus. Pastaraisiais metais ðis metodas taikomas ir biomedicinoje.
Konferencijos originali mokslinë programa
apjungë plenarinius posëdþius, stendinius praneðimus, seminarus. Konferencijoje dalyvavo
459 mokslininkai ið 46 ðaliø, 20 tradiciniø ir originaliø moksliniø sesijø buvo perskaityti 146
þodiniai praneðimai ir pateikti 365 stendiniai
praneðimai.
Ði konferencija buvo puiki galimybë tarptautinei mokslinei bendruomenei pristatyti mûsø laboratorijoje gautus tyrimø rezultatus. Vadovaujant prof. habil.dr. Jonui Maþeikai, kartu su kolegomis ið kitø institucijø konferencijai parengëme 2 stendinius praneðimus. Pirmasis praneðimas skirtas planuojamos Visagino AE aikðteliø
aplinkos poþeminio vandens stabiliøjø izotopø,
helio ir radioaktyviøjø izotopø tyrimø apibendrinimui (Radiocarbon and other environmental
isotopes in groundwater of sites for planned new
nuclear power plant in Lithuania; J. Maþeika, T.
Martma, R. Petroðius, V. Jakimavièiûtë-Maselienë, Þ. Skuratoviè). Antrasis praneðimas skirtas
Ignalinos AE panaudotø jonitiniø dervø nuklidinës sudëties tikslinimui nustatant C-14 savitàjá
aktyvumà pradiniame atliekø miðinyje, C-14
santyká organinëje ir neorganinëje formose (Carbon-14 in radioactive waste for decommissioning of nuclear reactors; J. Maþeika, V. Vaitkevièienë, Þ. Skuratoviè, R. Petroðius).
Dalyvavimas tarptautinëje konferencijoje buvo nauja patirtis, kuri suteikë galimybæ susipaþinti su C-14 metodo taikymo naujomis galimybëmis ir naujausiomis technologijomis. Kartu tai buvo puiki proga susipaþinti su Paryþiumi, jo kultûra ir tradicijomis.

Þana Skuratoviè

Autorë prie stendinio praneðimo.
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Treæioji tarptautiné statistinés ekologijos
konferencija (ISEC2012)

2012 m. vasarà teko dalyvauti treèiojoje tarptautinëje statistinës ekologijos konferencijoje
ISEC 2012, kuri vyko Sundvoldeno vieðbutyje, keliasdeðimt kilometrø á ðiaurës vakarus nuo
Norvegijos sostinës Oslo. Renginyje ið viso dalyvavo 227 delegatai ið 35 pasaulio ðaliø. Buvau vienintelis Lietuvos ir veikiausiai ne pats reprezentatyviausias  paleobiologinës tyrimø pakraipos  atstovas.
Kodël ten patekau ir kodël ði konferencija man buvo ádomi, turint omenyje, kad esu
geologaspaleontologas? Prieð atsakydamas á
ðá klausimà, pirmiausia norëèiau trumpai paaiðkinti, kas tai yra statistinë ekologija.
Ðiuo metu vis labiau pleèiama þodþio ekologija prasmë. Daþnai girdime apie ekologiðkà maistà arba ekologiðkà gyvenimo bûdà.
Taèiau ðie terminai turi maþai bendro su ekologijos mokslo sàvokomis ir tyrimo objektais. Jei
kaþkas reiðkia (beveik) viskà, tai daþniausiai tai
nepaaiðkina nieko, nes netenka savo konkreèios prasmës arba ji ágauna nesuderinamas formas. Ekologija paèiø ekologø suvokiama kaip
virðorganizminius biologinius procesus tiriantis
mokslas, kuris nagrinëja vienos ir/arba daugelio rûðiø populiacijø dinamikà bei su ja susijusius medþiagos ir energijos perskirstymo procesus ekologinëse sistemose, kuriø terpæ sudaro neorganinë gamta. Statistinë ekologija 
mokslo ðaka, kuri nagrinëja empiriniø tyrimø
metu surinktos medþiagos skaitmeninës analizës metodus, jos informatyvumà bei teoriniø
modeliø ir empiriniø dësningumø palyginimo
galimybes.
Bûtent èia ir susitinka ekologijos ir statistinës ekologijos interesai su paleontologijos
mokslo tikslais. Paleontologiniai tyrimai daþniausiai apsiriboja dviem tikslais: atlikus taksonominio atpaþinimo tyrimus, toliau paleontologinë medþiaga naudojama nagrinëjamø rûðiø

stratigrafiniam iðplitimui nustatyti ir juo paremtam nuosëdiniø uolienø sluoksniø suskirstymui.
Reèiau informacija apie surastø organizmø taksonomijà naudojama indikatoriniamindukciniam
paleogeografiniø sàlygø paleobaseine atkûrimui
(organizmas X yra aplinkos Y indikatorius). Tokiø tyrimø metu naudojama labai maþa dalis visos ámanomos bei teoriðkai gaunamos informacijos. Rûðinës sudëties lokaliose ekosistemose,
rûðinës sudëties ir jos variacijø geografiniuose
regionuose, atskiroms rûðims priklausanèiø individø mirðtamumo, gimstamumo dinamikos bei
organizmø judëjimo erdvëje prieþastys, taip pat
tai, kà visi ðie parametrai reiðkia bei tai, kaip jie
efektyviausiai iðmatuojami,  visi ðie klausimai neiðsprendþiami be paþangiø statistiniø prieigø ir
su jomis susijusio mechanistinio procesø modeliavimo. Visus ðiuos paminëtus reiðkinius galima
tirti analizuojant paleontologinæ medþiagà, t.y. nëra jokio kokybinio pokyèio tarp gyvø ir iðnykusiø organizmø statistiniø tyrimø.
Tarp konferencijoje pristatytø praneðimø buvo gana daug tokiø, kurie turëtø bûti ádomûs
teoriðkai orientuotiems paleontologams. Kaip
pavyzdá galima paminëti praneðimà apie rûðiø
erdvës uþëmimo modelius (Wintle et al., 2012):
nei viena rûðis neuþima 100 % teritorijos ploto
savo geografinio paplitimo ribose. Dël ðios prieþasties gana sunku nustatyti tikràsias rûðies
paplitimo geografines ribas (galima tiksliai þinoti
tik ribas, nustatytas stebëjimø metu). Siekdami
apeiti ðá apribojimà, rûðiø paplitimo problemomis besidomintys biologai sukûrë modelius, kurie, remdamiesi pakliuvimo á bandiná (arba bendrai aptikimo duotoje vietoje) tikimybëmis, leidþia nustatyti tikëtinas rûðiø paplitimo ribas su ið
anksto nustatytu tikëtinumo laipsniu (pvz., 50 %,
90 % ar 99 %). Ði rûðiø geografinio paplitimo nustatymo metodika gali bûti pritaikyta tiesiogiai
paleontologinëmsteorinëms biostratigrafinëms
problemoms spræsti, nes tie patys modeliai gali tikti ne tik rûðies erdvinio, bet ir laikinio paplitimo riboms nustatyti, jei þinoma nagrinëjamos
rûðies aptikimo tikimybë (arba tikimybiø pasiskirstymas) priklausomai nuo ið anksto nustatyto aplinkos parametro.
Statistinës ekologijos konferencijoje buvo
ir speciali Statistiniø prieigø paleobiologijoje
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sesija. Ekologø iniciatyva buvo pakviesti keli pasaulinio lygio specialistai (paleontologai, neontologai ir matematikai), kurie pristatë ávairius statistinius metodus, specialiai skirtus paleontologinëms (ir artimoms) problemoms spræsti. Vienas ádomiausiø ðioje sesijoje pristatytø teoriniø
pasiekimø  Bjarte Hanisdal (2012) sukurta laiko eiluèiø analizës metodika, leidþianti neparametriðkai nustatyti kryptingà informacijos (prieþastingumo) perëjimà tarp skirtingos prigimties
laiko eiluèiø ir iðaiðkinti, kuris kintamasis yra
lemiantis, o kuris  atsakomasis (pavyzdþiui, ar
aplinka keièia rûðiø pasiskirstymus, ar rûðiø pasiskirstymai keièia aplinkà).
Mano stendinis praneðimas buvo skirtas virðutinio prþidolio epochos Baltijos sedimentacinio baseino konodontø daþniø ir aplinkos kintamøjø kovariacijos pokyèiø laike analizei, kuri
atskleidë kovariacijos ir jos nebuvimo epizodus,
susijusius su okeanografiniø reþimø pokyèiais
ðiame geologinio laiko intervale (Spiridonov,
Brazauskas, 2012).
Taigi remiantis konferencijoje pateikta informacija galima teigti, kad paleontologijos moks-
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las ir statistinë ekologija turi labai plaèias bendradarbiavimo perspektyvas tiek sprendþiant
konkreèius empirinius klausimus, susijusius su
rûðiø paplitimo ir daþniø pokyèio prieþastimis,
tiek ir kuriant metodus, kurie padëtø atsakyti á
ðiuos klausimus.
Norëèiau padëkoti Lietuvos mokslo tarybai uþ
suteiktà galimybæ dalyvauti ðioje konferencijoje
kaip vienam ið projekto Ankstyvojo ir viduriniojo paleozojaus revoliucija (No. MIP-034/2012)
vykdytojø.
Literatûra
Hannisdal, B. How low can you go? Causality detection
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Spiridonov, A., Brazauskas, A. Testing for correlation
between abundances of conodonts and environmental time series in Pridolian strata of Lithuania.
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Andrej Spiridonov, Vilniaus universitetas

Mente et malleo  protu ir plaktuku
Ðis geologinis ðûkis labai tiko 2012 m. rugpjûèio 510 d. Brisbene, Australijoje, vykusiam 34-ajam Tarptautiniam geologø kongresui (IGC34). Keliose deðimtyse sesijø buvo
nagrinëtos 37 gamtos mokslø temos, kur vyravo fundamentaliøjø ir taikomøjø mokslø harmonija. Penkiose plenarinëse sesijose kalbëta
apie ateities energetinius ir mineralinius iðteklius, þmogaus gyvenimo ypatybes dinamiðkoje

planetoje, geologinæ klimato kaitos patirtá. Buvo
pristatyti OneGeology, Integruotos vandenynø
græþimo programos (IODP), TOPOEUROPE ir
kitø tarptautiniø programø rezultatai. Daug dëmesio skirta gamtos mokslø, ypaè geologijos,
mokymui, geologijos populiarinimui, sklaidai
visuomenëje.
34-ajame Kongrese dalyvavo 6012 delegatø
ið 112 ðaliø. Buvo perskaityti 3 232 praneðimai,
ávyko 24 profesinio mokymo seminarai, 29 ekskursijos, GeoExpo parodoje veikë 283 stendai.
Kongreso metu vyko ir jaunøjø Þemës mokslininkø (YES  Young Earth Scientist) judëjimo
konferencija. Jie svarstë ávairias ankstyvosios
profesinës karjeros perspektyvas, jaunøjø mokslininkø integracijos á mokslo pasaulá problemas.
Keturi delegatai ið Lietuvos dalyvavo ávairiose Kongreso veiklose.
Delegacijos nariai: GTC Geologijos ir geografijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Graþina Skridlaitë, UAB
Manifoldas projektø vadovas ir GTC GGI doktorantas
Arûnas Kleinas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto Hidrogeologijos ir inþinierinës geologijos katedros dëstytoja ir Fiziniø ir technologijos mokslø centro staþuotoja Irma Vëjelytë, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkûnas.
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Jonas Satkûnas Lietuvos nacionalinio geologø komiteto ir Lietuvos geologø sàjungos ágaliojimu atstovavo Lietuvai Tarptautinës geologijos
mokslø sàjungos (IUGS) taryboje, organizavo
IUGS komisijos Geomokslai aplinkos formavimui (IUGSGEM) pasitarimà, pirmininkavo sesijai Geotarða ir technogeniniai gruntai; skaitë
kviestiná praneðimà IUGS-GEM technogeniniø
gruntø tyrimo iniciatyva, GeoExpo parodoje atstovavo GEM komisijà IUGS paviljone, dalyvavo
mokslinëse iðvykose á LINC Energy akmens anglies poþeminio dujø sintetinimo objektà ir Stradbroko salà, kur stebëjo krantø ir eolinius procesus, lankësi kitose IGC34 mokslinëse sesijose,
o neformaliuose susitikimuose aptarinëjo EuroGeoSurveys projektus, Europos kvartero geologinio þemëlapio 1:2 500 000 masteliu rengimà,
publikacijas Episodes þurnale ir kt.
Arûnas Kleinas dalyvavo profesiniame mokomajame seminare Ávadas á anglies dvideginio geologiná saugojimà (CCS), kurá organizavo Geomoksliniø tyrimø agentûra Geoscience
Australia prie Australijos Vyriausybës
(www.ga.gov.au), Kooperatyvinis ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø tyrimø centras CO2CRC
(http://www.co2crc.com.au) ir Pasaulinis CCS
Institutas (www.globalccsinstitute.com). Dvi dienas trukusio seminaro metu ir vëliau, Kongreso plenarinëje sesijoje, susijusioje su anglies
dvideginio sekvestracija, buvo nagrinëjami CO2
geologinio saugojimo teoriniai ir praktiniai aspektai, apþvelgti reikðmingiausi CO2 surinkimo,
transportavimo ir geologinio saugojimo projektai, vykdomi Australijoje ir kitose pasaulio ðalyse, CO2 laidojimo geologinëse struktûrose potencialo vertinimo metodikos, CCS technologijø ádiegimo problemos ir paþanga.
Graþina Skridlaitë temos Geomokslai visuomenei 1.3 sesijoje Geomokslø sklaida (pristatymas visuomenei, muziejai ir þiniasklaida)

perskaitë praneðimà Kaip veikia geologija: geologinës ekspozicijos Lietuvos muziejuose, informacijos centruose ir mokslinëse institucijose
edukacijai ir geologijos þiniø sklaidai (bendraautorë  Rimante Guobytë, Lietuvos geologijos
tarnyba). Temos Þemë Proterozojuje 18.4 sesijoje Proterozojaus magmatizmas  prielaidos
tektoniniam modeliavimui buvo padarytas praneðimas Apie 1,83 milijardo senumo vulkaninio
salø lanko liekanas Lietuvoje  papildomi duomenys apie Rytø Europos Kratono evoliucijà
(bendraautoriai Janina Wiszniewska, Lenkija,
Martin Whitehouse, Ðvedija). G. Skridlaitë lankësi
ir kitose IGC34 sesijose, GeoExpo parodoje, su
uþsienio kolegomis diskutavo apie tolesná bendradarbiavimà, bendrus straipsnius, dalyvavo
tarptautinës organizacijos EarthScienceMatters
pasitarime. Po Kongreso dalyvavo mokslinëje
ekspedicijoje Ðiaurës Kvinslendas: 1700 milijonø Þemës istorijos metø ProterozojausPaleozojaus paribyje rytinëje Australijoje.
Irma Vëjelytë toje paèioje 18.4 sesijoje perskaitë praneðimà Paleo- ir Mezoproterozojinë
tektoninë ir magminë Telðiø ir DrûkðiøPolocko
deformacijos zonø Lietuvos kristaliniame pamate, Rytø Europos kratone, evoliucija, atkurta
naudojantis UPb geochronologija (bendraautoriai Svetlana Bogdanova, Ðvedija, Keewook
Yi ir Moonsup Cho, Pietø Korëja).
Kongreso metu vyko naujojo IUGS prezidento rinkimai  juo iðrinktas profesorius Roland
Oberhaensli ið Vokietijos. 34-ojo IGC prezidentas Neil Williams perdavë estafetæ 35-ojo IGC,
kuris 2016 m. vyks Keiptaune, Pietø Afrika, prezidentui Dr. Richard Viljoen. Kadangi Indijos agitacija buvo veiksmingesnë nei Kanados, todël
36-asis IGC vyks Delyje.

Graþina Skridlaitë
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Antroji ekspedicija prie Islandijos ledynù

Debesyse skendinti Heklos ugnikalnio ketera

Kaip ir praëjusiais metais, 2012 m. rugpjûèio antroje pusëje mokslininkø grupë ið Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto iðvyko á antràjà moksliniø tyrimø ekspedicijà prie Skeidararjökull ledyno, iðtekanèio ið
Vatnajökull ledyninio kupolo Islandijos pietrytinëje dalyje. Vatnajökull ledyninis kupolas yra
vienas didþiausiø Europoje: jo plotas  apie 81
tûkst. km2, ledo storis siekia iki 1,1 km, vidutinis ledo storis  apie 400 m. Mûsø tiriamas Skeidararjökull ledynas  vienas aktyviausiø Vatnajökull ledyninio kupolo lieþuviø. Iðsamus ðio
ledyninio lieþuvio prieledyninës zonos nuogulø
formavimosi procesø apraðymas pateiktas mûsø projekto ir 2011 m. ekspedicijos nario Petro
Ðinkûno straipsnyje (Ðinkûnas, 2011). Kaip minëta, mokslinio tyrimo darbai vyksta jau antrus
metus, gavus konkursiná ið Lietuvos mokslo tarybos finansavimà mokslininkø iniciatyva parengtam projektui Glacigeniniø dariniø, susidariusiø deglaciacijos proceso metu, sedimentacijos sàlygø nustatymas (Ledynas).
Kadangi finansiniai projekto iðtekliai komandiruotëms riboti, 2011 m. á ekspedicijà prie Islandijos ledynø turëjo galimybæ iðvykti tik keturi mûsø mokslininkø grupës nariai (Petras Ðinkûnas, Bronislavas Karmaza, Vaidotas Kazakauskas ir Danguolë Karmazienë). Ðiais metais
komandiruotës iðlaidos buvo dar kuklesnës,
todël á ekspedicijà iðvyko tik trys mokslininkai:
Valentinas Baltrûnas (projekto vadovas), Stasys
Paðkauskas ir Vaidotas Kazakauskas. Jau turëdami praeitø metø patirties, ekspedicijai pradëjome ruoðtis ið anksto: dar birþelá nusipirkome
pigius aviabilietus tiesioginiam skrydþiui á Reikjavikà (mums pasisekë, nes ðiais metais pigiø
skrydþiø Islandijos aviakompanija Iceland express vasaros sezonui pradëjo tiesioginius
skrydþius tarp Reikjaviko ir Vilniaus), taèiau, kaip
sako patarlë, lazda turi du galus: likus dviems

savaitëms iki skrydþio, bilietus pardavusi agentûra praneðë, kad mûsø gráþimo skrydis ið Reikjaviko á Vilniø yra atðaukiamas. Teko skubiai
keisti skrydþio ReikjavikasVilnius bilietus á skrydá ReikjavikasVarðuva, ir ið Varðuvos á Vilniø
gráþti autobusu. Nepaisant visø nesklandumø,
kelionë nebuvo varginanti, ypaè patogus buvo
skrydis ið Vilniaus á Reikjavikà, kai po ðiek tiek
daugiau nei 4 valandø skrydþio (pusæ aðtuoniø
ryto vietos laiku) jau buvome Reikjaviko Keflaviko tarptautiniame oro uoste.
Toliau viskas vyko pagal planà: susikrovæ savo didþiules ir sunkias kuprines á iðsinuomoto
keturiais ratais varomo automobilio bagaþinæ,
vaþiavome apie 370 km vaizdingu keliu, kuris
keliose vietose kirto lavø laukus, á pietrytinæ Islandijos dalá prie jau minëto Skeidararjökull ledyno, pakeliui sustodami prie geologiniø/turistiniø objektø: uþkopëme á Heklos ugnikalná, prie
Sólheimajökull ledyninio lieþuvio (iðtekanèio ið
Myrdalsjökull ledyninio kupolo) pietinio pakraðèio stebëjome ozo formavimàsi, matëme ledyno tirpsmo vandenø krioklius. Atvykæ prie Skeidararjökull ledyno pakraðèio, kaip ir pernai, apsistojome Svinafell kempinge ir kasdien vaþiuodavome apie 2030 km iki savo tyrimo objekto.
Pagrindinis mûsø projekto tikslas  deglaciacijos metu susidariusiø glacigeniniø dariniø sedimentacijos sàlygø identifikavimo kriterijø nustatymas tirtø atraminiø objektø pavyzdþiu, tyrimø objektas  deglaciacijos (nuledëjimo) metu susidaræ senieji ir dabartiniai glacigeniniai dariniai. Praeitais metais ekspedicijos metu daugiau dëmesio skyrëme prieledyninëje zonoje
vykstantiems fliuvioglacialiniams procesams ir
jø metu suklotoms/suklojamoms nuoguloms tirti, o ðiø metø ekspedicijos tikslas  ledyno kontakto zonoje suklotø ir paliktø drumlininiø nuogulø tyrimai. Todël ið pradþiø atlikome Vatnajökull ledyninio kupolo (rajono) pietinio
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Viena ið Islandijos puoðmenø  prie Skógar gyvenvietës áspûdingas Skógafoss krioklys (autoriaus nuotraukos).

pakraðèio rekognoskuotæ, apþiûrëjome Skeidararjökull ledyno pakraðtinæ zonà, kur galëtø bûti
geriausiai iðreikðtas dugninës morenos ir drumlininis reljefas.
Geriausiai iðreikðtà tokio tipo reljefà aptikome Skeidararjökull ledyno centrinës dalies pakraðtinëje zonoje. Taèiau mûsø tyrimus komplikavo aplinkybë, kad mus nuo drumlinø lauko
skyrë arba maþdaug 100200 m ploèio ledyno
tirpsmo vandenø srautas, tekantis palei ledyno
pakraðtá, arba dar platesni ledyniniai eþerai.
Drumlinai ledyninio lieþuvio pietinio pakraðèio
paèiame viduryje atrodë ranka pasiekiami, taèiau kitoje ðaltos upës pusëje. Ledyninio
lieþuvio plotis  apie 23 km. Tik po dviejø dienø
radome vienintelá priëjimà, kur buvo galima saugiai uþlipti ant paties ledyno pavirðiaus. Kad pasiektume drumlinø laukà, apie 2 valandas turëjome eiti ledyno pavirðiumi, iðvagotu skersiniais tarpekliais ir griovomis. Mûsø laimei, ledyno pavirðius daþniausiai buvo neslidus, nes buvo padengtas purvu, susidariusiu ið vulkaniniø
pelenø, ir smëliu. Tyrimø zonoje buvo kartografuoti trys stambûs banguoti moreniniai masyvai, tarp kuriø fiksuoti akumuliaciniai fliutinguoti moreniniai paþemëjimai su ávairiomis smulkiomis mikroformomis, kai kur  eroduoti dideliø
fliuvioglacialiniø srautø bei terasuoti. Tyrimams
buvo pasirinktas rytinis (kraðtinis) moreninis masyvas su keturiais lygiagreèiais neaukðtais (iki
35 m) ir siaurais (iki 90 m ploèio) pakilimais,
statmenais ledyno pakraðèiui ir nutásusiais ðiaurëspietø kryptimi (iki 400 m ilgio).
Ðios reljefo formos buvo identifikuotos kaip
drumlinoidai, susiformavæ poledyninëje (subglacialinëje) aplinkoje, 1991 m. ledynui staiga
pasislinkus á prieká. Geriausiai iðreikðto drumlino (antrajame nuo rytinio kraðto) keteroje 100
m atstumu vienas nuo kito iðkasëme du ðurfus,

apraðëme ir nufotografavome jø sieneles, o ið
moreniniø ir pomoreniniø sluoksniø paëmëme
mëginius laboratoriniams (granuliometriniams,
petrografiniams bei magnetinio imlumo anizotropijai nustatyti) tyrimams. Taip pat geologiniu kompasu iðmatavome moreninio þvirgþdo ir gargþdo ilgøjø aðiø orientacijà ir polinká.
Palyginimui analogiðkus tyrimus atlikome Skeidararjökull ledyno ðiek tiek senesniø (XIX a.)
moreniniø dariniø zonoje toliau nuo ledyno pakraðèio, Gigjukvisl upës deðiniojo kranto atodangoje. Laboratoriniai tyrimai bus atlikti GTC
Geologijos ir geografijos instituto laboratorijose. Lauko darbø metu sukaupta medþiaga ir
paimti mëginiai leis tiksliau identifikuoti subglacialiniø kompleksø kilmæ Lietuvoje, konkreèiai  drumlininá reljefà Vabalninko apylinkëse.
Atlikdami lauko tyrimus Islandijoje bendradarbiavome ir konsultavomës su Jungtinës Karalystës Keele universiteto mokslininku dr. Richardu Walleriu, kuris tyrinëjo ðio ledyno aplinkà (Waller et al., 2008).
Ðiø metø ekspedicijai planuoti moksliniai tyrimai buvo ávykdyti ir visi ekspedicijos nariai sëkmingai sugráþo namo. Dabar laukia tolesnis sukauptos medþiagos laboratorinis tyrimas, gautø rezultatø apibendrinimas ir skelbimas moksliniuose straipsniuose.
Literatûra
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Geologijos akiraèiai, 2011, Nr. 3/4, p. 8285.
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Tarptautinis seminaras Baltijos júros paleokrantù
linijos ir pakrantés akmens amûiaus gyvenvietés
2012 m. rugsëjo 915 d. vyko Tartu universiteto Ekologijos ir Þemës mokslø instituto organizuotas seminaras Baltijos jûros paleokrantø linijos ir pakrantës akmens amþiaus gyvenvietës. Seminaro programoje buvo numatyta
mokslinë (paskaitø ir stendiniø praneðimø) sesija ir geologinësarcheologinës ekskursijos.
Mokslinëje sesijoje, kuri vyko Piarnu, praneðimus apie Baltijos jûros vandens lygio svyravimus, krantø linijos kaità ir ðiø gamtiniø procesø atspindá þmonijos istorijoje (akmens amþiaus
laikotarpiu) skaitë mokslininkai ið Jorko (Jungtinë karalystë), Tartu (Estija), Klaipëdos (Lietuva) universitetø. Stendinius praneðimus pristatë seminaro dalyviai ið Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Italijos, Nyderlandø, Lenkijos.
Dr. A. Damuðytës praneðimas Moraine reefs
on the Lithuanian offshore, South-eastern Baltic
apie naujausius Baltijos jûros Lietuvos priekrantës tyrimus seminaro dalyvius supaþindino su
Lietuvos pajûrio (kartu ir Kurðiø nerijos) geologinio vystymosi istorija vëlyvuoju ledynmeèiu ir
holocene. Seminaro metu buvo kalbama apie
ankstyvàsias akmens amþiaus gyvenvietes prie
Piarnu, Rannametsa kopø papëdëje plytinèià Tolkuse pelkæ, kur ekskursijos metu apþiûrëjome èia
iðgræþto græþinio kernà. Daug diskusijø këlë Baltijos jûros vandens lygio kaita poledynmeèiu. Be
to, nemaþai dëmesio buvo skirta Latvijos Baltijos jûros pakrantëje esanèioms akmens amþiaus gyvenvietëms: Priedaine neolito gyvenvietei, palaidotø gitijos ir durpiø atodangai prie

Holoceno nuosëdø atodanga Piarnu apylinkëse (autorës
nuotraukos).

Staldzenës, archeologiniams mezolito gyvenvieèiø kasinëjimams prie Sarnates. Seminare buvo
pristatyti ir akmens amþiaus gyvenvieèiø kasinëjimai Lietuvos pajûryje. Diskutuota apie Baltijos
jûros geologinio vystymosi istorijà, Kurðiø nerijos raidà, perþiûrëta povandeniniø tyrinëjimø Lietuvos priekrantëje video medþiaga. Ypaè aktyvios diskusijos buvo dël Baltijos jûros paleokrantø rekonstrukcijos visose Baltijos valstybëse, dël procesø, turëjusiø átakos
pajûrio reljefo formavimuisi.
Seminaras buvo ypaè naudingas
siekiant suderinti ir palyginti visus skirtingø ðaliø duomenis apie Baltijos jûros geologinio vystymosi istorijà, jos
krantø raidà ir dinamikà, pirmøjø þmogaus gyvenvieèiø atsiradimà. Nutarta
ir toliau organizuoti panaðius seminarus, tæsti visø Baltijos pajûrio valstybiø mokslininkø bendradarbiavimà,
dalintis paèia naujausia geologine ir
archeologine informacija.

Aldona Damuðytë
Baltijos jûros pakrantë prie Sarnate Latvijoje.

Lietuvos geologijos tarnyba
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XVI tarptautiné konferencija apie sunkiuosius
metalus aplinkoje
2012 m. rugsëjo 2327 d. Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto Geoaplinkos
tyrimø laboratorijos Geochemijos sektoriaus darbuotojai Rièardas Taraðkevièius ir Rimantë Zinkutë
dalyvavo Romoje vykusioje XVI tarptautinëje konferencijoje apie sunkiuosius metalus aplinkoje
(ICHMET16). Tokios konferencijos, vykstanèios
kas dvejus metus ávairiose pasaulio ðalyse, itin
naudingos, nes atitinka mûsø darbo tematikà. R.
Zinkutës dalyvavimà ðioje konferencijoje rëmë
projektas Ciklas (registracijos Nr. LEK-12007),
R.Taraðkevièiaus  projektas Koreko (registracijos Nr. LEK-12001). Konferencijos medþiagoje
(elektroninis variantas) iðspausdintos praneðimø
Kvartero tarpledynmeèiø nuosëdos kaip galimas
natûralus pavojingø cheminiø elementø anomalijø ðaltinis Lietuvoje (autoriai V. Baltrûnas, R. Zinkutë, R. Taraðkevièius, B. Karmaza, V. Ðeirienë, D.
Kisielienë) ir Pedogeocheminës anomalijos didþiøjø kormoranø kolonijos aplinkoje (tiriamas atvejis Lietuvoje) (autoriai R. Taraðkevièius, J. Motiejûnaitë, R. Zinkutë) tezës.
Ðiø metø konferencijà organizavo Italijos nacionalinës tyrimø tarybos Atmosferos tarðos tyrimø institutas, jos pirmininkas  ðio instituto di-

rektorius Nicola Pirrone. Neatsitiktinai ðioje konferencijoje daug dëmesio buvo skirta atmosferos, ypaè gyvsidabriu, tarðai.
Taèiau buvo ir kitoms problemoms skirtø sekcijø: sunkieji metalai dirvoþemiuose, dugno nuosëdose, vandens sistemose, maisto produktuose, uþterðtose vietovëse, atliekose; sunkiøjø metalø poveikis sveikatai ir jø nukenksminimas; analitinë geochemija; ekosistemø biomonitoringas;
mokslo ir politikos jungimas; naujai tiriami cheminiai elementai, pvz., talis. Konferencija vyko
Romos Angelicum konferencijø centre. Keturi
plenariniai praneðimai skaityti didþiojoje salëje,
þodiniai praneðimai  trijose auditorijose. Atriume tris dienas buvo demonstruojami stendiniai
ávairiø sekcijø praneðimai. Itin ádomus buvo profesoriaus Thomas Graedel plenarinis praneðimas
apie sunkiøjø metalø gyvavimo ciklus ir pakartotinio panaudojimo galimybæ.
Konferencija buvo labai naudinga  praplëtëme þinias apie sunkiuosius metalus ir uþmezgëme naujø ryðiø su kolegomis ið ávairiø pasaulio ðaliø.

Rimantë Zinkutë

Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos institutas

Simpoziumas Vélyvojo ledynmeæio maksimumas
Valdajaus regione, öiaurés vakarù Rusija
2012 m. rugsëjo 1119 d. Sankt Peterburge
NovgorodeValdajuje vyko tarptautinis kvartero
geologø lauko simpoziumas, kurá organizavo Sankt Peterburgo
universitetas, Rusijos mokslø
akademijos Limnologijos institutas ir Tartu universitetas. Á simpoziumà, kurio tema Vëlyvojo ledynmeèio maksimumas Valdajaus regione, ðiaurës vakarø Rusija, atvyko 59 kvartero geologijos specialistai ið Anglijos, Suomijos, Olandijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir
Lietuvos. Lietuvos geologijos tarnybai atstovavo D. Karmazienë,
A. Jusienë ir A. Grigienë, GTC
Simpoziumo dalyviai ið Lietuvos.

Geologijos ir geografijos institutui  V. Pukelytë ir
B. Karmaza, Vilniaus universitetui  G. Vaikutienë
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ir E. Rudnickaitë, Lietuvos edukologijos universitetui  A. Èesnulevièius ir K. Ðvedas, Klaipëdos
universitetui  A. Bitinas.
Viena simpoziumo diena buvo skirta mokslinei konferencijai, kurios metu buvo perskaityta 18
þodiniø praneðimø ir pristatyti 25 stendiniai praneðimai. Lietuvos atstovai pristatë savo stendinius
praneðimus, aktyviai dalyvavo diskusijose.
Kitos konferencijos dienos buvo skirtos
mokslinëms paþintinëms lauko ekskursijoms
Sankt Peterburgo, Novgorodo ir Valdajaus regionuose. Simpoziume daugiausia dëmesio buvo skirta ledyno dinamikai, glacigeniniam reljefui. Simpoziumo pirmosios lauko ekskursijos
metu apþiûrëjome ordoviko klinèiø struktûrines
dislokacijas, kurios sudaro Iþoros plato stuomená
ir travertinus  gëlavandeniø klinèiø iðeigas Ðingarkos upës slënyje ir Pudostos gyvenvietëje.

SIMPOZIUMAI, EKSPEDICIJOS

Kitos lauko ekskursijos temos  Ilmenio eþero
paleogeografija, Didþiojo Novgorodo archeologiniø tyrinëjimø rezultatai, kvartero geologija
NovgorodoÐimskoStaraja RussiaDemjanskoValdajaus ruoþe. Simpoziumo metu buvo
diskutuota aktualiais kvartero geologijos klausimais, uþmegzti naudingi dalykiniai ryðiai.
Iðleistas simpoziumo praneðimø teziø rinkinys ir ekskursijos vadovas. 2013 m. INQUA Apledëjimø komisijos Pabaltijo grupës lauko simpoziumas vyks Lietuvoje. INQUA Pabaltijo darbo grupës posëdþio metu buvo aptarta konferencija ir iðrinktas naujas Pabaltijo darbo grupës
komitetas: pirmininkas  Peter Johansson, vicepirmininkas  Wojciech Wysota, sekretorë  Olga Druzhinina.

Danguolë Karmazienë, Lietuvos geologijos tarnyba

INQUA Europos kvartero stratigrafijos sekcijos
(SEQS) tarptautiné konferencija
2012 m. rugsëjo 25spalio 1 d. Sardinijoje
(Italija) vyko tarptautinë konferencija At the Edge of the Sea: Sediments, Geomorphology, Tectonics and Stratigraphy in Quaternary studies.
Konferencijà apie kvartero stratigrafijos, sedimentologijos, geomorfologijos ir tektonikos
problemas organizavo Sardinijos universiteto
ir Þemës mokslø departamento (Italija, Siena)
mokslininkai. Konferencijoje dalyvavo apie 70
mokslininkø ið Austrijos, Azerbaidþano, Bulgarijos, Estijos, Irano, Italijos, Jungtiniø Amerikos
Valstijø, Jungtinës Karalystës, Kanados, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandø, Norvegijos, Ukrainos, Prancûzijos, Rusijos, Vokietijos.
Pirmojoje konferencijos sesijoje buvo aptartos Europos kvartero geochronologijoje ir kvartero geochronologijoje taikomø metodø problemos. Perskaitytuose praneðimuose buvo aptarti
metodai, taikytini absoliuèiam nuosëdø amþiui
nustatyti: radioaktyviosios anglies (radiokarboninis), optiðkai stimuliuotos liuminescencijos
(OSL), uranotorioradþio (UThRa). Gvildentos ir taikant ðiuos metodus daromos geologinës
iðvados. Antrojoje sesijoje buvo nagrinëjama sàveika tarp kranto, fliuvialines, eolines ir ðlaitø nuosëdas formuojanèiø procesø, vykstanèiø þemyno ir jûros sàveikos zonoje. Treèiojoje sesijoje pagrindinis dëmesys buvo skirtas paleobotaniniø
tyrimø metodø ir biostratigrafinës koreliacijos taikymui koreliuojant vëlyvojo pleistoceno klimato

kaitos procesus. Ketvirtojoje sesijoje buvo nagrinëjami jûros vandens lygio kaitos nuo Eemio
tarpledynmeèio iki holoceno ir to laikotarpio tektoninio aktyvumo klausimai. Be þodiniø praneðimø sesijø, buvo pristatytas 21 stendinis praneðimas. Dr. A. Damuðytë kartu su bendraautoriais parengë praneðimà apie apatiniovirðutinio pleistoceno (Brunhes-Matuyama) ribà rytø
Lietuvos kvartero nuosëdose (A. Damuðytë,
V. Baltrûnas, A. Bitinas, P. L. Gibbard, V. Katinas,
S. Saarmann, J. Satkûnas. The Lower-Middle
Pleistocene (Brunhes-Matuyama) boundary in
Eastern Lithuania).
Dviejø dienø trukmës teorinë konferencijos
dalis baigësi plenarine diskusija apie tolesnæ
SEQS veiklà. Buvo nutarta 2013 m. SEQS konferencijà surengti Rumunijoje, Dunojaus deltoje, o 2014 m.  Rusijoje, Jekaterinburge. Kitos
trys konferencijos dienos buvo skirtos geologinëms ekskursijoms, kuriø metu pagrindinis dëmesys buvo sutelktas á nuosëdø sedimentologijos, geochronologijos problemas nuo ðeðtosios
jûros deguonies izotopinës stadijos (MIS 6) iki
ðiø dienø.
Baigiamojoje konferencijos diskusijoje buvo nutarta konferencijoje pristatytus praneðimus
iðspausdinti specialiame Quaternary International leidinyje.

Aldona Damuðytë, Lietuvos geologijos tarnyba

