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NAUJI

MOKSLO PROJEKTAI

Pradéti nauji nacionalinés mokslo programos projektai
Po sëkmingai pasibaigusio Lietuvos mokslo tarybos surengto konkurso, nuo 2012 m. Gamtos tyrimø
centro Geologijos ir geografijos instituto dvi mokslininkø grupës pradëjo vykdyti du naujus nacionalinës
mokslo programos Lietuvos ekosistemos: klimato kaita
ir þmogaus poveikis projektus (20122014 m.).
Projektas Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytø Baltijos regione poledynmetyje (PALEOAUGALIJA), vadovë  dr.
Miglë Stanèikaitë.
Poledynmeèio paleoaugalijos formavimosi dësningumø tyrimai ir jø santykio su to meto ekosistemos
bûklæ apibrëþianèiais veiksniais ávertinimas  svarbûs,
norint suvokti pagrindines augalijos dangos formavimosi ir tolesnës jos dinamikos tendencijas, kurios aktualios siekiant iðsaugoti gyvenamosios aplinkos kokybæ, gamtinius iðteklius. Tenka konstatuoti, jog kompleksiniø augalijos plëtros istorijos poledynmeèiu tyrimø, siejamø su ávairaus mastelio paleoekosistemos pokyèiais ir atitinkanèiø pasaulyje pripaþástamà mokslo
þiniø lygá, rytø Baltijos regione, o kartu ir Lietuvoje,
atlikta dar gana nedaug. Panaðaus pobûdþio þiniø poreikis ypaè padidëjo pastaraisiais metais, kai, keièiantis
tradicinëms teorijoms bei pripaþintiems postulatams,
pradëjo ryðkëti nauji augalijos ekspansijos á nuledëjusias teritorijas bruoþai: nauji plëtros ðaltiniai ir keliai,
skirtinga nuo anksèiau manytos rûðinë sudëtis, plëtros
chronologija. Augalijos plëtra á nuledëjusias sritis vëlyvajame ledynmetyje bei holoceno pradþioje buvo
glaudþiai susijusi su paleoekosistemos pokyèiais, tarp
jø  ir su globaliai fiksuojamais. Projekto vykdymo metu bus sudarytas detalus, chronologiðkai pagrástas bei
regioninius ir globalius paleoaplinkos svyravimus atspindintis paleoaugalijos raidos vëlyvajame ledynmetyje ir ankstyvajame holocene modelis.
Projekto paskirtis  gauti naujø fundamentiniø
mokslo þiniø apie augalø ekspansijà á naujas augavietes, susiformavusias degradavus jauniausiam, Skandinavijos ledynui rytø Baltijos regione, ávertinus identifikuotø dësningumø santyká su regioniniais ir globaliai fiksuojamais paleoekosistemos pokyèiais. Pagrindinis tyrimø tikslas  iðtirti erdvinius bei chronologinius paleoaugalijos ekspansijos poledynmeèiu dësningumus, ávertinant jø prieþastinius ryðius su to meto ekosistemos raida ir apibrëþiant mokslui bei praktikai reikðmingas ðios plëtros tendencijas. Tikimasi tokiø rezultatø:  remiantis kompleksiniø detaliø tyrimø duomenimis, bus nustatyta paleoaugalijos rûðinë sudëtis, tam
tikrais poledynmeèio etapais susiformavusi atskirose rytø Baltijos regiono dalyse;  bus ávertintos atskirø augalø rûðiø ekspansijos teritoriniø dësningumø bei chronologijos tendencijos;  bus ávardinti pagrindiniai augalijos plëtros centrai bei keliai, kuriais jie migravo á
atskiras rytø Baltijos regiono teritorijas skirtingais vëlyvojo ledynmeèio ir holoceno laikotarpiais;  atlikus
identifikuotø svyravimø koreliacijà regioniniu ir globaliu mastu, bus galima apibûdinti paleoekosistemos

bûklæ bei apibrëþti jos kaitos dinamikà vëlyvajame ledynmetyje ir holocene;  bus ávertinta nustatytos paleoekosistemos dinamikos átaka atskirø augalø rûðiø
ekspansijos dësningumams;  numatoma sudaryti detalø, chronologiðkai pagrástà pagrindiniø augalø rûðiø (medþiø, krûmø ir kt.) ekspansijos á rytø Baltijos
regionà vëlyvajame ledynmetyje ir holocene raidos
modelá, ávertinus augalø bendrijø formavimosi bei regioninius ir globalius to meto ekosistemos dinamikos dësningumus.
Projektas Kvartero ðiltmeèiø paleoaplinkos
pokyèiø cikliðkumas, dinamika ir kaitos modeliai
(CIKLAS), vadovas  habil. dr. Valentinas Baltrûnas
Projekte numatomi tyrimai tæs 20102011 m.
pradëtus darbus, skirtus:  revizuoti Lietuvos kvartero ðiltmeèiø pjûvius;  tyrimø komplekso ir naujos
árangos panaudojimui nustatant ðiltmeèiø paleoaplinkos ir jos kaitos cikliðkumà. Minëtame projekte buvo planuojama, kad atlikti tyrimai turëtø sudaryti metodologiná ir informaciná pagrindà naujam projektui,
kuris bûtø skirtas identifikuotø kvartero paleoaplinkos pokyèiø dinamikos ir cikliðkumo ilgalaikëje perspektyvoje analizei ir kaitos modeliams sudaryti.
Naujojo projekto paskirtis  prisidëti prie nacionalinës mokslo programos Lietuvos ekosistemos:
klimato kaita ir þmogaus poveikis pirmojo uþdavinio  biogeocheminiø indikatoriø pagalba iðtirti paleoaplinkos sàlygø kaitos etapus ir jø santyká su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere ir nustatyti
paleoaplinkos veiksniø átakà rûðiø invazijø (ekspansijø) ir adaptacijos dësningumams  ágyvendinimo.
Tyrimø objektas  lietuviðkais vardais pavadinti penki ðiltmeèiai: Daumantø, Vindþiûnø, Turgeliø, Butënø, Snaigupëlës ir Merkinës. Tyrimø tikslas 
iðanalizuoti nustatytø Lietuvos kvartero ðiltmeèiø paleoaplinkos pokyèiø cikliðkumà ir dinamikà ilgalaikëje perspektyvoje ir sudaryti kaitos modelius.
Projekto uþdaviniai:  apibûdinti kvartero ðiltmeèiø paleoaplinkos kaità ir jos prieþastis pagal atraminiø pjûviø duomenis;  palyginti kvartero ðiltmeèiø paleoaplinkos kaità ir jà lëmusius veiksnius;
 ávertinti kvartero ðiltmeèiø cikliðkumà ir dinamikà regioniniø ir globaliø procesø mastu.
Tyrimams parinkti penkiø kvartero ðiltmeèiø
(daugiausia  tarpledynmeèiø) 9 pjûviai: Daumantø, Ðlavës, Butënø, Snaigupëlës, Netiesø atodangø ir græþiniø: Vindþiûnai-136, Kudrë-915, Janionys-938, Snaigupëlë-705. Siekiant apibûdinti paleoaplinkos pokyèiø cikliðkumà ir dinamikà, pjûvius numatoma tirti geocheminiais, radioizotopiniais, paleomagnetiniais ir magnetinio imlumo,
taip pat kompleksiniais paleobotaniniais metodais.
Sudarius paleoaplinkos pokyèiø kaitos modelius,
bus bandoma ávertinti jø poveiká rûðiø migracijai,
invazijai ir adaptacijai.
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