6

?

REDAKCIJOS

SKILTIS

Gana ilga geopaveldo vertinimo ir apsaugos áteisinimo patirtis Lietuvoje rodo, kad tai nëra
lengvas ir greitai atliekamas darbas, tuo labiau, jei tai susijæ su geopaveldo prieþiûra ir apsauga. Plaèiau apie tai  Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausiojo specialisto Giedriaus Mikalausko straipsnyje. Dabar Lietuvoje yra 255 valstybës saugomi
geopaveldo objektai. Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis jie buvo áteisinti? Ávairiausiais. Ðiuo metu
kristalizuojasi keturi pagrindiniai, nors jø galëtø bûti ir daugiau.  Objektø mokslinë vertë. Tai gali
bûti ir geologinio sluoksnio etalonas (stratotipas), ir riedulio kilmës pagrástas pavyzdys, ir dydþio
(matmenø) unikalumas, ir glaciokarsto ar karsto formos tipiðkumas, ir reikðmingumas vietinei ekosistemai.  Objekto reikðmë studijoms. Tai geologiniø, hidrogeologiniø ar geomorfologiniø vertybiø ir
moksliniø þiniø apie jas panaudojimas mokymo procese: mokomøjø praktikø ar ekskursijø metu, rengiant ataskaitas, kursinius ar diplominius darbus.  Objekto tinkamumas visuomenës ðvietimui, daþniausiai aplankant já turistiniø kelioniø, ekskursijø ar ðeimyniniø iðvykø metu.  Geopaveldo vertybiø kultûrinë, memorialinë ar estetinë vertë. Daþnai tai mitologiniai, istoriniai ar meninæ vertæ turintys objektai,
kartais susijæ su istoriniø asmenybiø gyvenimu ar kûryba, pasiþymintys neáprastomis egzotiðkomis
formomis ar áspûdingais gamtovaizdþiais. Geopaveldas ir jo aplinka  savotiðka kraðto vizitinë kortelë.

Lietuvos mokslø akademijos nariø visuotiniame rinkiminiame susirinkime,
ávykusiame 2012 m. spalio 2 d., buvo renkami LMA tikrieji nariai. Iðrinkta 14
naujø mokslø akademijos nariø. Tarp jø  ir LMA Biologijos, medicinos ir
geomokslø skyriaus pasiûlytas profesorius dr.(hp) Gediminas Motuza Matuzevièius
(geologija). Ðiemet 66-àjá gimtadiená atðventæs Gediminas Vilniaus universitetà baigë
1968 m., Maskvoje apgynë disertacijà 1973 m., 19731982 m. dirbo Lietuvos
geologijos valdybos Kompleksinëje geologinëje ekspedicijoje, 19821984 m. 
Mozambiko nacionalinëje geologijos direkcijoje, 19841991 m.  Geologijos
instituto Regioninës geologijos skyriaus vadovu, 19911998 m.  Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriumi, 19982001 m.  Geologijos instituto Giluminës geologijos
skyriaus vadovu, 20012003 m.  AB Geonafta Geologijos skyriaus virðininku.
Nuo 1994 m. dësto Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakultete, 2004
2010 m. buvo Geologijos ir mineralogijos katedros vedëju. Be iðvardintø pareigybiø,
bûta daugybë visuomeniniø pareigø ávairiose organizacijose. Nuo 2002 m.  Lenkijos mokslø ir menø akademijos
uþsienio narys. Paskelbë daugiau nei 120 moksliniø ir daugiau nei 100 mokslo populiarinimo publikacijø.
Lietuvos geologø bendruomenë gerai prisimena Gediminà kaip Lietuvos geologø sàjungos nará
steigëjà ir pirmàjá jos pirmininkà (19891991 m.), IUGS Lietuvos nacionalinio geologijos komiteto nará
steigëjà (19911998 m.), aktyviai dalyvavusá Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio veikloje (geologiniø ástaigø
sàjûdþio grupiø koordinatorius), Vilniaus miesto tarybos deputatà (19901995 m.).
Lietuvos geologø sàjungos ir GA redkolegijos vardu sveikiname profesoriø Gediminà
Motuzà Matuzevièiø su garbingu LMA tikrojo nario vardu, linkime jam ir toliau sëkmingai
darbuotis Lietuvos labui

Artéjant akad. Juozo Dalinkeviæiaus jubiliejui
Geologø ir mokslo bendruomenë pradëjo ruoðtis artëjanèiam þymaus geologo, profesoriaus,
akademiko Juozo Dalinkevièiaus (18931980) gimimo 120-meèiui. Lietuvos mokslø akademijos prezidiumas ir organizacinis komitetas (pirmininkas A. Grigelis) numatë nemaþai ávairiø renginiø. 2013 m.
birþelio 14 d. numatomas Profesoriaus jubiliejui skirtos parodos atidarymas LMA Vrublevskiø bibliotekoje. Tà paèià dienà LMA ávyks ir mokslinë konferencija Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai. Kità dienà prasidës dviejø dienø geologinë iðvyka su akad.
Juozo Dalinkevièiaus vardu susijusiø vietoviø aplankymui. Jubiliejiniais metais taip pat yra
numatoma Lietuvos geologijos muziejui Vievyje suteikti Juozo Dalinkevièiaus vardà, parengti
kolektyvinës monografijos rankraðtá apie Profesoriaus gyvenimà ir darbus. Ðios asmenybës
atminimui bus skirtas vienas þurnalo Geologijos akiraèiai numeris. Bûtume labai dëkingi, jei ta
proga mûsø skaitytojai pasidalintø savo prisiminimais ir galbût daugeliui nematytomis nuotraukomis.

