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Dar viena metinė ataskaita – tarsi nueito kelio
gairė, už kurios nutolsta padaryti darbai, sėkmių
džiaugsmas, lūkesčiai ir nusivylimai. 2013-ieji –
gausių ir audringų įvykių metai: vyko aršios diskusijos skalūnų dujų temomis, iš esmės pakeistos kai
kurios Žemės gelmių įstatymo nuostatos, didelio
atgarsio sulaukė „Chevron“ kompanijos pasitraukimas iš angliavandenilių darbų konkurso, netikėtai
rugsėjį iš pareigų atsistatydino ilgametis Lietuvos
geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius.

One more annual report is a landmark of
the path gone. It moves away the accomplished
works, joys and disappointments. The year
2013 was full of turbulent events: stormy discussions about the future of shale gas, fundamental
changes of some provisions of the Law on Underground, pulling out of the USA “Chevron”
company from the won tender to explore for
shale gas in Lithuania, unexpected giving up of
director’s office by Juozas Mockevičius, etc.

Tarnyba vykdo tris esmines pareigas: atlieka valstybinius geologinius tyrimus, reguliuoja žemės gelmių
naudojimą ir apsaugą, formuoja valstybinę geologijos
informacijos sistemą. Apytikriais skaičiavimais, darbuotojų darbo sąnaudos šioms trims pareigoms atlikti
pasiskirstė taip: tyrimams – 60 proc., reguliavimui –
22 proc. ir informacinei sistemai –18 proc. Valstybės
biudžeto asignavimai Tarnybai 2013 metais buvo
4,615 tūkst. litų, o metų pabaigoje Tarnyboje dirbo
101 darbuotojas (per metus išėjo 12 darbuotojų,
priimti 8 nauji darbuotojai).

The Lithuanian Geological Survey has
three fundamental responsibilities: to carry out
national geological research, to regulate the use
and protection of the deep geological structures and to structure the national geological
information system. The approximate input of
labour to do the duty was as follows: 60% of the
input was devoted to scientific research, 22% to
regulation and 18% to the information system.
In 2013, the budget assignments amounted to
4 615 thou Lt. At the end of the year, the staff
of the Lithuanian Geological Survey included
101 employees (12 employees left the office and
8 were taken into service).

Galima tvirtai teigti, kad Lietuvos geologijos
tarnybos 2013 metų strateginio plano priemonės
visiškai įvykdytos.

Tarnyba vykdė 94 projektus ir užduotis, iš jų
pateiktos 25 projektų baigtinės ataskaitos. Bendri
jų rezultatai pateikiami šiame leidinyje.

It can be maintained that in 2013 the Lithuanian Geological Survey fulfilled the tasks set in
the strategic plan.

Be to, Lietuvos geo logijos tarnyba vykdė
net penkias Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones, rengė teisės aktų projektus.

The Survey implemented 94 projects and
tasks. Final reports were prepared within 25 projects. The generalised results are included in the
present issue.

Nors metai, žvelgiant į šiuos skaičius ir faktus,
atrodytų buvo sėkmingi, reikia pripažinti, deja,
ne viskas pavyko.

Besides, the Lithuanian Geological Survey
dispensed even 5 priority measures for implementation of the Program for 2012–2016 of the
Government of the Republic of Lithuania and
worked out projects of legal acts.

Tikėkime, kad 2014 metai visų mūsų pastangų
ir aplinkybių, kurioms nors kiek galime daryti
įtaką, dėka bus sėkmingesni.

Though the given numbers and facts imply
that the last year was successful it must be admitted that not all undertakings turned out well.
Let us believe that the year 2014 will be more
successful due to our joint efforts and favourable
circumstances.

Jonas Satkūnas,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

Valstybinis žemės gelmių
naudojimo reguliavimas
2013 metais

State regulation
of the use of the
underground in 2013

V. A. Januška, K. Kadūnas, R. Kanopienė, J. Lazauskienė,
Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių išteklių naudojimo Regulation of the use of
reguliavimas underground resources
Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002,
Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607; 2010, Nr. 125-6393),
2013 metais išduotas 51 leidimas (19 naujų ir 32 pakartotiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, sudaryta
114 išteklių naudojimo sutarčių. Panaikintas 43 leidimų
galiojimas, iš jų 32 – išduodant pakartotinius leidimus, 5 –
pasibaigus išteklių naudojimo sutarties galiojimo terminui,
3 – leidimo turėtojo pageidavimu, 2 – išsekus skirtiems
naudoti ištekliams, 1 – leidimo turėtojui netekus teisės
naudotis žeme.

Following „The delivery procedure
of permissions to use mineral resources
(except hydrocarbons), recources of
industrial and mineral groundwater
and cavities of the underground“ (Žin.,
2002, No. 16-607; 2005, Nr. 72-2607;
2010, Nr. 125-6393) in 2013 permissions to use mineral resources were
granted to 51 enterprise, 114 contracts
of the use of resources were concluded,
and 43 permission were revoked
(32 – in the case of granting a reissued
permission; 5 – in the case when the
contract validity expired, 3 – at the request of licence-holder, 2 – in the case
2013 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti žewhen the resources under the licence
mės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 302 juridiniai asmenys
to exploit have been exhausted, 1 – in
ir dvi juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės
the case when a licence-holder ceased
veiklos sutartis.
to have the right to exploit the land.
Ikiteisminius tyrimus arba žemės gelmių išteklių nauBy December 31, 2013 302 enterdojimo kontrolę atliekančių valstybės institucijų prašymu
prises and 2 groups of legal persons
dalyvauta dviejuose patikrinimuose kaip galima numanyti
acting under the contract of joint activneteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo vietose ir dviejuoity had permissions to use resources of
se patikrinimuose išteklių naudojimo pažeidimų prevencijos
solid minerals and mineral water.
tikslais. Neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo atvejais
nustatytas apytikris galbūt savavališkai išgauto grunto kiekis
Specialists from Lithuanian Geologir mechaninė jo sudėtis, gauti duomenys perduoti patikri- ical Survey were taking part in 2 inspecnimus inicijavusioms institucijoms.
tions at the places of potentially illegal
exploitation of mineral resources.
Išnagrinėti 47 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektai arba šių projektų
7

According to the order No. 49 of
papildymai, iš kurių 45 projektai patvirtinti, du projektai, nustačius esminių trūkumų, grąžinti pateikėjams nepatvirtinti. February 23, 1999 of Minister of
Environment, Lithuanian Geological
Išnagrinėta 10 naftos gręžinių darbų projektų, išnagrinėti
Survey analysed 47 projects on the use
ir patvirtinti du naftos telkinių (Auksoro ir Šilalės) naudoof underground resources or additions
jimo projektai, nagrinėjamas ir vertinamas Vėžaičių naftos
to these projects, 45 of which were
telkinio naudojimo projektas; išnagrinėti penki seisminės
approved.
žvalgybos tyrimo darbų projektai.
Generalization of statistical reports
Išnagrinėtos Šilalės naftos telkinių angliavandenilių
on extraction in 2012 presented by the
išteklių tyrimo (detaliosios žvalgybos) ir Pocių naftos telenterprises was made.
kinio išteklių perskaičiavimo ataskaitos ir aprobuoti šių
naftos telkinių ištekliai.
Apibendrinti 2012 metų kietųjų naudingųjų iškasenų
išteklių kasybos ir naftos bei vandens išteklių gavybos statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND ir 1PV)
duomenys. Parengti 48 informaciniai raštai juridiniams
asmenims apie nepatenkinamą arba ne laiku naudojimo
sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, nustatytų trūkumų
ištaisymo terminus ir numatomas taikyti ar taikytas poveikio priemones.

Žemės gelmių geologinio tyrimo Regulation of underground
reguliavimas investigations
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin.,
2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448), 2013 metais
išduota 17 leidimų tirti žemės gelmes: iš jų 14 leidimų
tirti žemės gelmes naujoms įmonėms ir vienam fiziniam
asmeniui, dviem įmonėms, turinčioms leidimą tirti žemės
gelmes, išduotas naujas leidimas dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, dviejų įmonių patikslinti leidimų duomenys, vienos
įmonės leidimo galiojimas sustabdytas, dviem įmonėms
leidimų galiojimo sustabdymas panaikintas (iš jų vienos
įmonės leidimo galiojimas buvo sustabdytas 2012 metais).
Panaikintas leidimų galiojimas keturioms įmonėms, iš jų:
dviem dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, išduodant pakartotinį
leidimą, dviem įmonėms nepašalinus pažeidimų, dėl kurių
buvo sustabdytas leidimo galiojimas.

In 2013, following “The order of
issuing licences for underground research” (Žin., 2001, No. 102-3634;
2005, Nr. 45-1448), licences for
underground research were issued to
17 enterprises,1 licence was suspended
and 4 licences revoked.
By December 31, 2013, 130 enterprises and 2 natural persons had
licences to carry out geological investigations.

In 2013, in compliance with “The
order of approbation of explored solid
mineral resources” 33 reports of detailed and supplementary exploration
of solid mineral resources were analysed
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo
and approved.
130 įmonių ir du fiziniai asmenys.
According to technical construction
Įvertinti 33 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių arba
regulation STR 1.04.02: 2011 „Enginaujų plotų prie esamų telkinių detalios ir / arba papildomos
neering geological and geotechnical ingeologinės žvalgybos ataskaitų duomenys. LGT direktoriaus
vestigations“ (Žin., 2012, Nr. 5-144),
įsakymu aprobuoti 1 dolomito, 1 molio, 1 durpių, 1 sapro8
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pelio, 6 smėlio, 6 žvyro ir 17 žvyro ir smėlio telkinių arba
naujų plotų prie anksčiau išžvalgytų telkinių ištekliai.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:
2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012,
Nr. 5-144), nuostatas 2013 metais patikrinta 373 statybinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų kokybė, 92 ataskaitos grąžintos tyrimus atlikusioms įmonėms ir
nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus, įvertinta 31 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programa ir parengtos išvados apie jose numatytų darbų apimties ir sudėties
nustatytų reikalavimų atitiktį, parengti 25 raštai dėl atliktų
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, atitinkančių
trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.
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the quality of 373 reports of engineering geological and geotechnical investigations was checked. Part of the reports
(92) was returned to the investigation
performers with the request for content
corrections. 31 programs of engineering geological and geotechnical investigations were been evaluated according
to legal documents and conclusions on
correspondence were provided. 25 letters about the quality of engineering
geological and geotechnical investigations related with the projects of the
third (difficult) geotechnical category
were prepared.

Žemės gelmių registras Underground Register
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006,
Nr. 54-1961), ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin.,
2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386), 2013 metais
Žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti
15 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 63 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, trijų naudingųjų
iškasenų telkinių duomenys išbraukti iš Registro, įrašyti
89 požeminio vandens telkinių ir vandenviečių duomenys.
Iš viso Registro išteklių dalyje įregistruoti 2 627 naudingųjų
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio vandens
telkiniai ir vandenvietės.

According to “The Statute of Underground Register” (Žin., 2002,
No. 44-1676; 2006, No. 54-1961)
and “The regulations of Underground
Register arrangement “ (Žin., 2004,
No. 90-3342; 2006, No. 86-3386) by
December 31, 2013, 2627 deposits of
mineral resources and ground water
had been included into the chapter
of underground resources. In 2013,
15 new deposits of mineral resources
and 89 deposits of underground water
were included into the chapter of underground resources; 1 100 boreholes
were included into the chapter of
boreholes and 227 objects of geological
Įregistruoti 45 naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo
investigations were included into the
projektai ar jų papildymai.
chapter of geological investigations.
Registro gręžinių dalyje 2013 metais įregistruota
1 100 gręžinių (iš jų 957 skirti požeminio vandens eksploatacijai), išregistruoti 157 likviduoti gręžiniai. Iki 2013 metų
gruodžio 31 d. Registro gręžinių dalyje įregistruoti
33 769 gręžiniai, o valstybinės geologijos informacinės sistemos tyrimų gręžinių posistemyje įrašyti 21 965 gręžinių
duomenys (iš viso 55 734 gręžinių duomenys).
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2013 metais įregistruoti 227 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
Šioje registro dalyje iki 2013 m. gruodžio 31 d. įregistruoti
3 625 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
9

Įvairios paskirties projektų ir Co-ordination of various
dokumentų, susijusių su žemės gelmių projects and documents
naudojimu, derinimas related to the use of
underground
2013 metais suderinti 68 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai ir 59 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 45 prašymai pateikti išvadas
dėl fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos apribojimo
žemėse, patenkančiose į naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

In 2013, 68 projects of land reform,
59 passports of small quarries and
45 applications on the restrictions for
land plots falling under the areas of
mineral resources were examined and
coordinated.

Išnagrinėti dviejų projektų ir dokumentų paketai bei
pateikta pasiūlymų regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo ir
apribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių
naudojimu ir apsauga.

The Lithuanian Geological Survey
analysed 2 projects and documents and
gave conclusions to the Region Departments of Environment Protection
on the admissibility of an intended
economic activity or restrictions in
the case this activity was associated
with the exploitation and protection
of underground resources.

Išnagrinėti 146 įvairaus lygmens teritorijų planavimo
dokumentai ir pateikti atitinkami pasiūlymai šių dokumentų rengėjams.
Įregistruotos 72 vandenviečių suderintos ir patvirtintos
sanitarinės apsaugos zonos.
Žemės gelmių registre įregistruotos 89 požeminio vandens vandenvietės. Ištirti ir aprobuoti 46 vandenviečių
požeminio vandens ištekliai, patvirtintos ir nustatytos
44 vandenviečių projektinės sanitarinių apsaugos zonų
ribos. Bendras aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekis – 9,311 tūkst. kub. m/parą.
Suderintos 243 poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
Įvertinta 121 ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų
tvarkymo darbų ataskaita.
Vykdytos angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso
Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose organizavimo procedūros: vykdant konkurso rengėjo funkcijas rengta
medžiaga konkurso komisijos posėdžiams, atliktas techninis
jų aptarnavimas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdytos kitos
konkurso rengėjo funkcijos.
Vykdytas visuomenės informavimo projektas „Skalūnų
dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“: sukurta interaktyvi žiniatinklio svetainė www.skalunudujos.
lt, sukurtas informacinis filmas; dalyvauta informaciniuose
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Specialists from the Lithuanian
Geological Survey examined 146 documents of various levels related to territorial planning and presented adequate
conclusions.
Hydrogeologically established
sanitary protection zones of 72 water
bodies were registered and approved.
89 water bodies of groundwater
were registered into the Underground
Register. 46 groundwater resources
of water bodies were investigated and
46 projects of sanitary protection zones
of water bodies were approved. The
total approved of resources amounts
to 9.311 thou. m2/day.
243 groundwater monitoring programs were analyzed and approved.
121 reports of environmental geological investigations and remediation
works were evaluated.
The functions of the organizer of
the Hydrocarbon Licensing Tender
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renginiuose, parengti ir pristatyti žodiniai pranešimai skalūnų angliavandenilių išteklių potencialo tematika.

for granting licenses for the prospecting,
exploration and production of hydrocarbons in Šilutė–Tauragė and Kudirka–
Rengta informacija apie Lietuvos molio skalūnų angliaKybartai blocks were performed, the invandenilių potencialą anglų ir lietuvių kalbomis.
formation for the Licensing Comission
Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijoms rengti raštai was prepared and the other functions
dėl Rusijos Federacijos Baltijos ir Baltarusijos atominių of the organizer of the Hydrocarbon
elektrinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.
Licensing Tender were carried out following the requirements of legal acts of
the Republic of Lithuania.
Lentelė. Išteklių išgavimo
apimtis, 2013 m.
(parengė K. Griguolė)
Naudingosios iškasenos rūšis

Table. Volume of
exploited resources,
2013 (by K. Griguolė)
Išgauta išteklių

2011 m.

2012 m.

2013 m.

3

943

1158

1.

dolomitas

tūkst. m

2.

Klintys

tūkst. m3

658

681

3.

Molis:

tūkst. m3

238

240

iš jų devono

tūkst. m

2

3

iš jų triaso

tūkst. m3

168

177

iš jų kitas

tūkst. m3

68

60

4.

Žvyras

tūkst. m3

4644

6234

5.

Smėlis:

tūkst. m3

1899

1917

3

56

3

iš jo smėlis moliui liesinti
iš jo smėlis stiklui gaminti

40

43

iš jo smėlis silikatiniams

105

148

1751

1670

dirbiniams
iš jo smėlis statyboms

6543

8151

2182

2897

1319

1743

3,7

4

tūkst. t

102,4

86

Iš viso: smėlis + žvyras
6.

Durpės:

tūkst. m3

iš jų mažaskaidės
iš jų gydymui ir sveikatinimui
7.

Nafta

8.

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

120 518

130 013,8

9.

mineralinis požeminis

tūkst. m3

144,7

194

vanduo

The outreach project under the title
„Shale gas in Lithuania. Safe environment
and economic benefits“ was carried out:
an interactive website www.skalunudujos.
lt and an informative film were created;
5 public hearings were organized.
10 well drilling projects, production
and development projects of 2 oil fields
(Auksoras and Šilalė) were analyzed and
approved 5 seismic surveying projects
were. The evaluation of production and
development project of Vėžaičiai oil field
was in progress.
The report of the hydrocarbon exploration in Šilalė oil field and report of
re-assessment of the resources of Pociai
oil field were analyzed and the resources
of these oil fields were approved.
The information on shale gas potential in Lithuania was prepared in
English and Lithuanian.
According to the competence, environmental impact assessment documents
of nuclear power plants in Belarus and
Russian Federation were analyzed. The
reports about these documents were prepared for the Ministry of Environment
and to the Ministry of Foreign Affairs.
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2013 METAIS BAIGTŲ
GEOLOGINIŲ DARBŲ
REZULTATAI

RESULTS OF PROJECTS
COMPLETED
IN 2013

Lietuvos geologinis
kartografavimas
M 1:50 000

Geological mapping in
Lithuania at a scale
of 1:50 000

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu būklė 2013 m. pabaigoje:

Geological mapping in Lithuania at a scale of 1:50 000

kompleksiniu būdu kartografuota 19 233 km , arba 29,5 proc. Lietuvos teritorijos; tik

State-of-art of National geological mapping at a scale

kvartero nuogulos kartografuotos 5 588 km2 plote, o tai sudaro 8,57 proc. teritorijos; tik

of 1:50 000 by December of 2013: Mapped 50.02% of

prekvartero dariniai kartografuoti 3 029,4 km plote, arba 4,65 proc. šalies teritorijos, o

the territory of Lithuania (without area, mapped by

2

2

kvartero ir prekvartero dariniai kartografuoti 4 756,5 km2 plote, tai sudaro 7,3 proc. Lietuvos
teritorijos. Valstybinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliktas 50,02 proc.
šalies teritorijos (be ploto, kartografuoto aerofotogeologiniu būdu)
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aerial photogeologic way)

ERdVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVImAS
m 1:50 000
PLATELIųPLUNGėS
PLOTE

SPAtIAL GEoLoGIcAL
MAPPING IN thE
PLAtELIAI–PLuNGė AREA
At A ScALE 1:50 000

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
2011–2013 metais buvo vykdomas erdvinis prekvartero
geologinis kartografavimas M 1:50 000 Platelių–Plungės
plote. Prekvartero nuosėdinę storymę Platelių–Plungės plote
sudaro alpinio, hercininio ir kaledoninio struktūrinių kompleksų uolienos. Sudaryti šiuose struktūriniuose kompleksuose
išskirtų stratigrafinių padalinių pado struktūriniai žemėlapiai,
taip pat sudarytas tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai.
Naudojant gręžinių duomenis, sudarytas ploto pokvarterinio
paviršiaus reljefo žemėlapis, jame išskirti paleoįrėžiai. Apibendrinus visus duomenis sudarytas prekvartero geologinis
žemėlapis, kuriame matyti, kad Platelių–Plungės plote pokvarteriniame paviršiuje atsidengia juros sistemos Ąžuolijos,
Skinijos, Papartinės ir Papilės svitų uolienos. Nedideliame
plotelyje pokvarteriniame paviršiuje atsidengia kreidos sistemos Jiesios svitos uolienos. Paleoįrėžiuose ir pokvarterinio
paviršiaus reljefo pažemėjimuose, kur nudenuduotos juros
sistemos uolienos, atsidengia
triaso sistemos Palangos ir Nemuno svitų uolienos, o viename
paleoįrėžyje nudenuduota net
iki permo sistemos Naujosios
Akmenės svitos uolienų.

Pav. Platelių–Plungės ploto pokvarterinio paviršiaus
reljefo žemėlapis (J. Bitinas, 2013)

Spatial geological mapping of the
pre-Quaternary succession at a scale
1:50 000 of the Plateliai–Plungė area
was carried out in 2011–2013. The
pre-Quaternary succession consists of
the sediments of Alpine, Hercynian
and Caledonian structural-sedimentary
complexes. During the mapping, a set
of different maps was compiled: the
structural maps of the bottoms of reference strata and tectonic and neotectonic
maps. Based on available well data, a
map of sub-Quaternary relief of the area
was created with the palaeoincisions distinguished. The Middle Jurassic Skinija,
Papartinė, and Papilė Formations and the Upper Jurassic
Ąžuolija Formation crop in
the sub-Quaternary surface
of the Plateliai–Plungė area.
The sub-Quaternary surface
relief was formed by glacier
movement and melt water
erosion; the Triassic Palanga
and Nemunas Formations,
and even the Upper Permian
Naujoji Akmenė Formation
sediments were found in the
sub-Quaternary paleoincissions.

Fig. Pre-Quaternary surface of the
Plateliai–Plungė area (J. Bitinas, 2013)

15

Geologinių sistemų
stratigrafinės schemos

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba

16

Stratigraphic charts of
geological systems
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Ordoviko sistemos Stratigraphic charts of
stratigrafijos schema Ordovician systems
2012–2013 metais kartu su Lietuvos stratigrafijos komisija buvo parengtos silūro, ordoviko, kamb
ro ir ediakaro (vendo) sistemų stratigrafinės schemos. Šias stratigrafines schemas privertė koreguoti
pasikeitusios tarptautinės stratigrafinės schemos,
taip pat nauji tyrimų duomenys. Didžiausią indėlį
koreguojant stratigrafines schemas atliko Lietuvos
stratigrafijos komisijos narys prof. J. Paškevičius,
jam reiškiame didelę padėką.

The stratigraphic charts of the Silurian, Ordovician, Cambrian and Ediacaran (Vendian) geological
systems were compiled by the Lithuanian Geological
Survey in close cooperation with the Lithuanian
Stratigraphic Commission during 2012–2013. The
Lithuanian Geological Survey is grateful to all Comission members who have been involved in preparation
of the stratigraphic charts; especial thanks go to the
main reviewer and consultant Prof. J. Paškevičius.
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Vakarų Lietuvos
prekvartero nuosėdinės
storymės erdvinis geo
loginis modelis

Spatial geological
model of the
pre-Quaternary
succession of West
Lithuania

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
Sudarytas Vakarų Lietuvos prekvartero nuosėdinės storymės kaledoninio ir hercininio struktūrinių kompleksų erdvinis geologinis modelis.
Remiantis struktūrinių žemėlapių duomenimis
buvo sudaryti kaledoninio (21 vnt.) ir hercininio (22 vnt.) struktūrinių kompleksų regioninių
aukštų ir svitų kraigų bei padų struktūriniai žemėlapiai. Žemėlapiai sudaryti naudojant seisminės
žvalgybos ir gręžinių duomenis. Žemėlapiuose
tektoniniai lūžiai išskirti remiantis seisminės
žvalgybos duomenimis.

A spatial geological model of the pre-Quaternary succession of West Lithuanian Caledonian
and Hercynian structural complexes was created.
The model was compiled on the basis of complex
of structural maps. The set of structural maps of
the tops and the bottoms of reference strata of the
Caledonian (21 maps) and Hercynian (22 maps)
structural complexes wascompiled. All maps were
compiled on the basis of 2D seismic surveying
and borehole data. The faults identified in maps
were distinguished based on the seismic data.

Pav. Vakarų Lietuvos ordoviko Perkunio regioninio aukšto
kraigo struktūrinis žemėlapis M 1:1 000 000 (J. Bitinas, 2013)
Fig. Structural map of the top of the Ordovician Perkunis
Regional stage at a scale of M 1:1 000 000 of West Lithuanian
(J. Bitinas 2013)
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Tarptautinis projektas
„Grimzdimo sukeliamų
pavojų Europos krantų
žemumose monitoringas
ir prognozavimas
(SubCoast)“

International
project “GMES-Service
for Mapping and
Monitoring Subsidence
Hazards in Coastal
Lowland Areas around
Europe (SubCoast)”

J. Čyžienė, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Nuo 2010 metų balandžio iki 2013 metų rugsėjo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdė
Europos Komisijos 7-osios bendrosios programos tarptautinį projektą „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų
žemumose monitoringas ir prognozavimas (SubCoast)“. Šis
projektas buvo skirtas Europos krantų žemumų stebėsenai
naudojant palydovinių tyrimų duomenis. Vienas iš pagrindinių „SubCoast“ projekto tikslų – užtikrinti aplinkos ir civilinio saugumo pasaulinį monitoringą „Copernicus“ (buvęs
GMES – Global Monitoring for Environment and Security),
taikant palydovinius interferometrinius (InSAR) tyrimus
grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų žemumose

1 pav. Lietuvos pajūrio pastovių atspindžio taškų
vertikalaus kilimo / grimzdimo greičiai

The project „GMES-Service for Mapping and Monitoring Subsidence Hazards in Coastal Lowland Areas around
Europe (SubCoast)“ was started in
April, 2010, and finished in September,
2013, within the collaborative project
under theme FP7-SPACE-2009-1 of
the Seventh Framework Programme
of the European Commission. The
project „GMES-Service for Mapping
and Monitoring Subsidence Hazards
in Coastal Lowland Areas around Eu-

Fig. 1. The Persistent Scatterer Interferometry points show vertical
movements (uplift/subsidence) of Lithuanian Baltic Sea coast
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stebėsenai ir prognozei. 2001 metais aplinkos stebėsenai
pasiūlytas naujas satelitinių duomenų interpretavimo metodas – pastovių taškų interferometrija (angl. PSI – Persistent
Scatterer Interferometry), sukurtas Tele-Rilevamento Europa
(TRE) Italijoje, leido dešimteriopai pagerinti skiriamąją
gebą ir fiksuoti žemės paviršiaus judesius, mažesnius už
1 milimetrą per metus tikslumu. InSAR taikymo pranašumas vykdant aplinkos stebėseną – tankus PS stebėjimo taškų
tinklas, galimybė stebėti didelę teritoriją, nuolatiniai stebėjimai (kas mėnesį). Projekto metu palydoviniams duomenims
taikyti buvo pasirinktos kelios teritorijos: Reino-Miuso delta
(Nyderlandai), Pietinė Emilija-Romanija (Italija), Baltijos
regionas (Lenkijos pajūris tarp Krynica Morska ir Jastrzębia
Góra, Lietuvos pajūrio teritorija ir Kuršių nerija (1 pav.),
Lolando žemumos Danijoje) ir pavieniai Jungtinės Karalystės plotai. Visą detalesnę informaciją apie „SubCoast“
projekto metu tirtas teritorijas galima rasti internetiniame
tinklalapyje http://www.subcoast.eu.
Remiantis turima ir apibendrinta geologine, GIS ir
satelitinės interferometrijos InSAR tyrimų medžiaga projekto metu buvo pasiūlyta nauja skaitmeninio paviršiaus
modelio ir paviršiaus deformacijų žemėlapių sudarymo,
krantinių ir jų infrastruktūros monitoringo bei Vakarų
Europos paviršiaus sėdimo verčių prognozės koncepcija.
„SubCoast“ projekto metu buvo sudaryti nauji skaitme-

3 pav. Žemės paviršiaus vertikalių
judesių tinkleliai:
a) deformacijų skaičiavimo
(100 x 100 m);
b) standartinių nuokrypių

Fig. 3. Deformations of ground surface
vertical movements:
a) Deformation rates on regular grid
(100x100 m), derived from the quadtree
decomposition by Ordinary Kriging;
b) Associated standard deviations of the
grid cells
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2 pav. Vakarų Lietuvos
skaitmeninis reljefo
modelis

Fig. 2. Digital Elevation
Model for West
Lithuania

rope (SubCoast)“ is a part of European
Programme “Copernicus”, previously
known as GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), for the
establishment of a European capacity
for Earth Observation and aims at developing a GMES-downstream service
for assessing and monitoring subsidence
hazards in coastal lowland areas around
Europe. SubCoast project develops
GMES-downstream services based on
satellite interferometry data (InSAR).
A new technique (PSI – Persistent Scatterer Interferometry) developed by TeleRilevamento Europa (TRE) in Italy in
2001, allowed a ten-fold improvement
in capability so that ground movements
of less than 1 millimetre per year can
be measured. The PSI technique is a
valuable and powerful tool for surface
deformation monitoring, as it is characterized by high accuracy, wide area
coverage, non-invasiveness and costeffectiveness. Within SubCoast, four
pilot areas were chosen as test sites to
demonstrate the service capability to
various stakeholders operating at various
levels. These pilot studies are listed as
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follows: Rhine-Meuse-Delta (the Netherlands), Southern Emilia Romagna
(Italy), Baltic region (the Polish Baltic
coast between Krynica Morska and
Jastrzebia Góra; Lithuanian Baltic Sea
coast and Curonian Spit on the Lithuanian Baltic Sea coast; the archipelago
surrounding Lolland, south Denmark
and some separate areas of the United
Kingdom. All detailed information
about the study areas can be found at
website: http://www.subcoast.eu.
4 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų

Fig. 4. Surface deformations of

uosto paviršiaus deformacijos

the embankments No.1, 2, 3 of the

ties krantinėmis Nr. 1, 2 ir 3 bei

Klaipėda Seaport and the tank of

AB „Klaipėdos nafta“ rezervuarais

AB „Klaipėdos nafta“

niniai reljefo modeliai (2 pav.), atlikti žemės paviršiaus
deformacijų skaičiavimai (3a pav.), standartinių nuokrypių
tinkleliai (3b pav.), sudarytas dinaminis skaitmeninis paviršiaus modelis ir teorinė nusėdimų skaičiavimo schema,
kuri yra paremta tarptautinio projekto „OneGeology“ litologine klasifikacija ir empiriniais stebėjimo duomenimis.
Ši „OneGeology“ klasifikacija buvo taikoma ir Lietuvos
nuoguloms, siekiant sudaryti teorinį nuosėdžių modelį
Lietuvos pajūrio teritorijai. Be naujai sudaryto dinaminio
skaitmeninio paviršiaus modelio, Lietuvos teritorijai taip
pat buvo nustatytos krantų linijos kitimo tendencijos,
pagal gautus satelitinės interferometrijos duomenis pajūrio teritorijai apskaičiuotos žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių reikšmės ir sudarytas šių reikšmių pasiskirstymo
žemėlapis. Remiantis gautais žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių stebėsenos iš kosmoso InSAR tyrimo duomenimis,
Lietuvos pajūrio teritorijai buvo nustatyti Baltijos jūros
pakrantės grimzdimo greičiai ir pakrantės ruožai, kuriuose
vyksta defliacijos procesai (pajūrio kopagūbrio išpustymas),
eolinė akumuliacija (kopų supustymas).

Based on available and analyzed
geological information, GIS and Persistent Scatterer Interferometry InSAR
data, new methodology and procedure
how to create Dynamic-DEM, as well
as the concepts for monitoring of wide
scale deformation, embankments and
structural dyke deformations have been
elaborated during the SubCoast pilot
studies. A new Digital Elevation Model
for West Lithuania, deformation rates of
ground surface vertical movements on
a regular grid (Fig. 3a) and associated
standard deviations of the grid cells (Fig.
3b) was created and presented together
with other project deliverables, such as
Dynamic-DEM (DDEM) model of
ground changes, and the coastal difference maps.

The examples of movements detected
by PSI examined in the studied Lithuanian coastal area included subsidence
linked to location and deformation of
engineering constructions, compaction
of organic or weak soils, and eolian accumulation (dune formation) or deflaRemiantis satelitinės interferometrijos InSAR tyrimo tion processes (blowing out of the dune
duomenimis, taip pat buvo vertinamas Klaipėdos kranti- ridge).
nių ir kitų objektų stabilumas, nustatytos Klaipėdos uosto
krantinių deformacijos. Tirtose Lietuvos vietovėse nustatyti
žemės paviršiaus svyravimai (sėdimas ar kilimas) dažniausiai
susiję su inžinerinių konstrukcijų deformacijomis, silpnų
ar organinių gruntų suslūgimu ir iškilimu, eolinių gruntų
išpustymu ar supustymu (4 pav.).
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Geofizinių duomenų
(geofizinių tyrimų
gręžiniuose ir
elektrinės žvalgybos)
klasifikavimas ir
tvarkymas

Classification and
management of the
geophysical data (well
data and electrical
prospecting)

V. Lokutijevskis, R. Zamžickas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau –
LGT) nuo 2013 metų vykdo projektą
„Geofizinių duomenų (geofizinių tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos)
klasifikavimas ir tvarkymas“ (toliau –
Projektas), kurio tikslas yra geofizinių
tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos
duomenų klasifikavimas ir įkėlimas į
posistemį „Geofizika“, ats. vykdytojas
R. Zamžickas.
2013 metais buvo atliktas parengiamasis projekto etapas – įvertinta
elektrinės žvalgybos komplekso būklė,
atliktas testavimas ir atnaujinimas bei
identifikuoti, įvertinti, parengti įkelti
į posistemį „Geofizika“ archyviniai
elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų
gręžiniuose duomenys.
Projektas yra Giluminių tyrimų
skyriuje sukauptos geofizinės informacijos tvarkymo darbų, suskaidytų pagal
geofizikos šakas: geofiziniai tyrimai
gręžiniuose ir elektrinė žvalgyba (elektrinė tomografija ir vertikalus elektrinis
zondavimas), tąsa. Giluminių tyrimų
skyriuje tvarkomi pirminiai, apdoroti ir
interpretuoti geofiziniai duomenys, gauti
naudojant tradicines ir naujas technologijas, ir kita geologinė informacija.
Vienas iš svarbiausių Projekto tikslų –
sutvarkyti ir sudaryti galimybę efektyviai
panaudoti visą praktinę reikšmę turinčius
22

In 2013, the Geological Survey of Lithuania (LGT)
carried out the project “Classification and management of
the geophysical data (geophysical survey in boreholes and
electrical prospecting)“ (hereinafter – the Project) aimed in
classification of the well data and electrical prospecting data
and loading them in the subsystem Geophysics.
The project is a continuation of the (hereinafter – GT)
well log and electric prospecting (ET and VEZ) data. The
GT section uses initial, processed and interpreted geophysical data, obtained using standard and new technologies, as
well as the other geological information.
The different type of geophysical data are collected and
stored in the GT. The digital GTG information, in GT has
been systematized since 2000.
One of the main objectives of the Project is to prepare
for the effective utilisation all of the important archival data
of electrical prospecting and well data to: identify, evaluate,
and to load to the complex geophysical data management
subsystem Geophysics.
The preparatory phase of the Project included the assessment, testing and updating the state of the complex of
electrical prospecting, and identification, assessment and
preparation to load the archival data of electrical prospecting and well data into a subsystem Geophysics.
Project was carried in three stages: the technical upgrades
of the complex of electrical prospecting, management of
the electrical prospecting data as well as standardization
of well data classification and application to the subsystem
Geophysics.
The first task was the implementation of the technical
update of eequipment of the electronic imaging hardware
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archyvinius elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų (CAMPUS Resistivity Imaging System) and upgręžiniuose (toliau – GTG) duomenis: identifikuoti, dating of electrical equipment used for imaging
įvertinti, parengti ir įkelti į posistemį „Geofizika“. since 1996. The equipment is used to investigate the complex geological cross-sections and
Projekte numatyti darbai buvo vykdomi nuosek
it can be used in hydrogeological, engineering
liai trimis etapais: elektrinės žvalgybos komplekso
geological, geo-ecological, archaeological, and
techninis atnaujinimas, elektrinės žvalgybos duomethe other investigations. With the specialists of
nų tvarkymas ir GTG klasifikatorių standartizaviUAB GeoBaltic the testing of the equipment was
mas ir pritaikymas posistemyje „Geofizika“.
carried out, defects were identified and upgrad
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti buvo atlieka- was performed.
mas elektrinės tomografijos aparatūros (CAMPUS
During the processing of the data of electriResistivity Imaging System) elektrinių kabelių
cal prospecting, the focus was shed on electric
techninis atnaujinimas. Įgyvendinant Projektą siekta
tomography data obtained in different regions
techniškai atnaujinti nuo 1996 metų naudojamą
of Lithuania. Since 1996, using electrical tomogelektrinės tomografijos įrangą. LGT turima įranga
raphy equipment, over 30 different objects were
yra naudojama sudėtingos sandaros pjūviams tirti ir
investigated. Some of the information has so far
atliekant hidrogeologinius, inžinerinius geologinius,
been only electronically processed, thus, further
geoekologinius, archeologinius ir kt. tyrimus. Visus
processing and loading into the subsystem Geodarbus vykdė UAB „Geobaltic“ specialistai, su jų
physics was one of the objectives of the Project.
pagalba aptikti įrangos techninės būklės defektai bei
atlikti testavimo ir atnaujinimo darbai.
Another objective of the Project was to analyse and standardize the systematic classification
Atliekant elektrinės žvalgybos duomenų apdoroof well logs (research branch, research methods,
jimą, daugiausia dėmesio buvo skiriama elektrinės
well log curves, parameters, data types, coordinate
tomografijos duomenims, gautiems skirtingose
systems) of subsystem Geophysics. During the
Lietuvos vietose. Nuo 1996 metų pradėjus naudoti
implementation of the Project, the classification
elektrinės tomografijos aparatūrą ja buvo tirta dausystem of well log was standardized and adapted
giau kaip 30 skirtingų objektų. Dalis informacijos
to the subsystem Geophysics. 18 digital well log
iki šiol buvo tik skaitmeninėse laikmenose, todėl
curves were uploaded.
esamų duomenų apdorojimas ir įkėlimas į posistemį
„Geofizika“ buvo vienas iš šio projekto uždavinių.
The standardization of well log classification
in the Subsystem Geophysics is iclosely related to
Dar vienas Projekte numatytas uždavinys –
the other stages of the Project such as: analysis
posistemio „Geofizika“ sisteminių klasifikatorių
and identification of well log data collected in the
(tyrimų šakos; tyrimų metodai; GTG diagramos;
LGT and analysis of well log (methods, curves,
parametrai; duomenų tipai; koordinačių sistemos)
and options) classification standards used in the
analizė ir standartizavimas. Buvo standartizuota
oil industry.
GTG klasifikavimo sistema ir pritaikyta posistemyje
„Geofizika“. Įkelta 18 testinių skaitmeninių geo
fizinių tyrimų gręžiniuose kreivių.
Posistemio „Geofizika“ GTG klasifikatorių
standartizavimas yra neatsiejamas nuo kito Projekto
etapo – LGT sukauptų GTG duomenų analizės ir
identifikavimo darbų bei naftos pramonėje taikomų
GTG (metodų, diagramų, parametrų) klasifikavimo
standartų analizės.
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Erdvinis geologinis
kartografavimas
M 1:50 000 Plungės
plote

Spatial geological
mapping in the
Plungė area
at a scale 1:50 000

A. Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

2011–2013 metais erdvinio geologinio kartografavimo darbai vyko Plungės plote. Bendras
darbų, vykusių Kretingos, Klaipėdos ir Plungės
rajonų teritorijose, plotas yra 791 km2: BKS94 topografinis lapas 2143 (Plungė) ir dalis
2134 (Kretinga) lapo. Darbų kompleksą sudarė
parengiamieji ir lauko darbai. Parengiamųjų
darbų metu surinktos faktinės medžiagos ir aerofotonuotraukų dešifravimo pagrindu atliktų
geologinių ir geomorfologinių maršrutų metu
buvo aprašyta daugiau kaip 1 000 stebėjimo
taškų (iki 1,2 m gylio) atodangų, 80 šurfų (iki
1 m gylio), išgręžti 5 seklieji gręžiniai rankiniu
būdu (nuo 1,5 m iki 7,5 m gylio) ir 3 seklieji
kartografiniai gręžiniai savaeigiu gręžimo agregatu (nuo 22,1 m iki 28,1 m gylio). Iš šurfų
buvo paimti mėginiai granuliometrinei analizei,
skirtai paviršinių nuogulų litologijai patikslinti,
o iš gręžinių kerno – mėginiai palinologiniams
ir petrografiniams tyrimams bei nuosėdų absoliučiam amžiui nustatyti 14C metodu.
Ypač vertingų faktų sukaupta ne tik apie šios
Lietuvos dalies geologinę raidą vėlyvojo ledynmečio – holoceno metu, bet ir apie geologines
ir ekologines sąlygas, buvusias šioje teritorijoje
Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu.
Jūros upės klonyje prie Rietavo buvo išgręžtas
seklusis kartografuojantis gręžinys (gręžinio
numeris 53291). Ištyrus šio gręžinio nuosėdose
rastas žiedadulkes (tyrimus atliko Alma Grigienė),
paaiškėjo, kad prieš 125–130 tūkst. metų, Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu, šiose
apylinkėse tyvuliavo ežeras (bandiniuose iš intervalo 5,2–21,4 m rastos negausios žaliųjų dumblių –
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In the period 2011–2013, the spatial geological mapping of the Plunge area (791 sq km) was
carried out at a scale 1:50 000. On the basis of
the geological material collected in the course
of mapping, the geological (with two geological
cross sections) and geomorphological maps of the
Quaternary deposits as well as maps of factual
data and lithomorphogenetic zoning, were draw
at a scale 1:50 000. The set of maps is supplemented with an explanatory note.
The compilation of maps was based on the
aerial photo interpretation and field observations
in 1000 points (to a depth of 1.2 m) including
80 holes, outcrops, 5 shallow boreholes (up to
7.5 m deep) drilled using a hand auger drill and
3 boreholes up to 28.1 m deep drilled using the
drilling unit. Samples were taken for laboratory
investigations (pollen and petrographic analysis).
For determining the age of organic sediments,
several samples were dated by the radiocarbon
(14C) method.
Especially valuable material was accumulated
not only about the geological Late Glacial-Holocene evolution of this part of Lithuania, but
also about the environmental-geological conditions in the Medininkai late glacial. A shallow
borehole (borehole number 53291) was drilled
in the valley of the Jūra River at Rietavas. Examination of the pollen (analysis was conducted by
Alma Grigienė) in the borehole sediments showed
that 125–130 thousand years ago, during the
Medininkai late glacial period, these districts were
surrounded by lakes (samples in the interval from
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5.2 to 21.4 m contained scanty green algae –
Pediastrum – colonies). The climate at the time
was cold and wet and the area was covered with
pine-birch open woodlands. The forest glades
(the higher terrain areas) were overgrown with
sun loving herbs (Helianthemum, Chenopodiaceae, Artemisia, etc.) whereas the lower wet areas
had a cover of typical tundra plants (Cyperaceae,
Betula nana, Selaginella, Botrychium).
The Plungė area abounds in large wetlands.
Some of them are exploited for peat (Kalniškiai
Tyras and Tyras) and some other has been given
Glacialinių darinių geologiniai Glacial formations studies
the status of reserves (Reiskių Tyras and Aukštasis
tyrimai Alanto atodangoje of Alanta outcrop
(A. Damušytės nuotr., 2012) (photo by A. Damušytė, 2012) Tyras). Therefore, a number of geological studies
have been dedicated to reconstruction of geological development of the wetland, which reflects
Pediastrum – kolonijos). Klimatas tuo metu buvo
the geological development of the whole area.
šaltas ir drėgnas, teritorija buvo apaugusi pušų
-beržų retmiškiais, tarpumiškiuose – aukštesnėse
In the three major wetlands (Reiskiai and
tuomečio reljefo vietose – augo šviesamėgės žolės Kalniškiai wildernesses and Tyras) boreholes
(saulenis, balandinės, kietis ir kt.), o žemesnėse were drilled to the till deposits using hand drill.
ir drėgnesnėse vietose – tundrai būdingi augalai Palynological (Alma Grigienė, LGT) analysis
(viksvos, beržas keružis, selaginėlė, varpenis).
and absolute age of deposits determined by the
14
C method (Jonas Mažeika, GTC) revealed in
Plungės plote yra daug didelių pelkių. Vienose
the Late glacial period, under the conditions of
iš jų kasamos durpės (Kalniškių tyras, Tyras), kitos
sub-arctic climate, the research area was occupied
paskelbtos draustiniais (Reiskių tyras, Aukštasis
by large lakes. Sediments (silt at the Kalniškiai
tyras). Todėl dalis geologinių tyrimų buvo skirta
and Reiskiai) began to accumulate in their basins
šių pelkių geologinei raidai, parodančiai ir visos
already in Alerod time, when the whole area was
teritorijos geologinę raidą, atkurti.
covered with plants typical of forest tundra. With
Trijose didžiosiose pelkėse (Reiskių ir Kalniš- cooling climate (Younger Dryas) there appeared
kių tyruose bei Tyre) rankiniu grąžtu buvo išgręžta more deforested areas whereas the subsequent
gręžinių iki pat moreninių nuogulų. Atlikus climate warming entailed plant reintroduction
palinologinius (Alma Grigienė, LGT) ir nuogu- (ca. 5886–5810 years): the open areas were
lų absoliutaus amžiaus nustatymo 14C metodu rapidly overgrown with alders (Alnus), hazels
(Jonas Mažeika, GTC) tyrimus paaiškėjo, kad (Corylus) and other broad-leaved trees, and,
vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu vyravo subarkti- later, with spruce, pine, and hornbeam. The Bog
nis klimatas, tyrimų plote tyvuliavo dideli ežerai. Lakes started to sink at the beginning of the early
Nuosėdos (aleuritas Kalniškių ir Reiskių tyruose) Atlantic period: peaty gyttja accumulated in them
jų duburiuose pradėjo kauptis jau alerodo metu, 7740–7606 years ago and peat began accumulatkai visa teritorija buvo apaugusi miškatundrei ing 3402–3142 years ago. Quagmires and small
būdingais augalais. Klimatui vėstant (jaunojo lakes found in abundance in the Reiskiai and
driaso laikotarpiu) atsirado daugiau bemiškių Aukštasis wildernesses are indicative of continuplotų, o klimatui vėl pradėjus šiltėti (maždaug ing peat accumulation to this day.
prieš 5886–5810 metų) bemiškiai plotai sparčiai
Based on the survey results and using GIS
apaugo alksniais, lazdynais ir kitais plačialapiais
technology, geological and geomorphological
medžiais, o dar vėliau – ir eglėmis, pušimis,
Quaternary maps and maps of the factual mateskroblais. Didieji ežerai pradėjo seklėti ankstyvojo
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atlančio pradžioje: prieš 7740–7606 metus juose
jau kaupėsi durpingas sapropelis (Reiskių tyras),
o nuo 3402–3142 metų (Reiskių tyras) ežeruose
laipsniškai pradėjo kauptis ir durpės. Durpių kaupimasis Reiskių ir Aukštajame tyruose tebetrunka
iki šių dienų – šiose aukštapelkėse ir dabar telkšo
ežerokšniai, gausu akivarų.
Remiantis atliktais tyrimais, naudojant GIS
technologiją, sudaryti valstybiniai 1:50 000 masteliu kvartero geologinis ir geomorfologinis,
faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai, apibūdinantys tirto ploto
viršutinę kvartero storymės dalį. Jie bus pagrindas
praktiniams-taikomiesiems ir moksliniams geologiniams ir geomorfologiniams tyrimams.
Erdvinio geologinio kartografavimo metu surinktų naujų geologinių duomenų pagrindu buvo
išskirta keletas plotų, perspektyvių naudingųjų
iškasenų paieškai. Tai gali padėti planuojant naują
ūkinę veiklą.
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rial and lithomorphogenetic zoning, characterizing the investigated area of upper part of the
Quaternary, were compiled at a scale 1:50 000.
They will serve as a basis for practical and applied–scientific geological and geomorphological
research.
The spatial geological mapping provided new
geological data which allowed distinguishing a
few new areas promising for prospecting valuable
minerals. This may contribute to planning new
economic activities.

SEKLIOSIOS GEO
TERmIJOS OBJEKTų
ĮRENGImO GEOLOGINėS
REKOmENdACIJOS

GEoLoGIcAL
REcoMMENDAtIoNS
FoR INStALLAtIoN oF
ShALLoW GEothERMAL
objEctS

K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Ž. Palaitis, UAB „Hidro Geo Consulting“
Atsinaujinančių Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių gavybos racionalumas ir kitų Žemės
gelmėse esančių naudingųjų išteklių apsauga tiesiogiai priklauso nuo turimos geologinės informacijos ir atliktos interpretacijos atitikties realioms
gamtinėms sąlygoms tikslumo. Duomenų apie
geologinės storymės šilumines savybes, būtinų
geoterminėms sistemoms įrengti, nėra, todėl labai
svarbu visada kuo tiksliau nustatyti faktines geologines sąlygas ir remiantis geologiniais tyrimais ar
moksline literatūra interpretuoti sistemoms projektuoti būtinus šiluminius uolienų parametrus.
Įrengiant mažesnio kaip 30 kW nominalios
šildymo galios geoterminių šilumos siurblių sistemas, uolienų šiluminių parametrų nustatymo
pagal faktinį uolienų geologinį pjūvį ir mokslinėje
literatūroje pateiktas uolienų šiluminių parametrų
vertes tikslumas yra pakankamas. Svarbiausia geoterminio šildymo sistemos išorės bloko įrengimo
darbų metu vykdyti geologinių duomenų rinkimą
ir atlikti jų šiluminių savybių interpretavimą.

Sustainability of utilisation of renewable geothermal energy and preservation of other kinds
of valuable resources are in direct dependence
on the available geological information and correctness of interpretation in terms of agreement
with the actual natural conditions. The data about
the thermal properties of geological rock mass
necessary for installation of geothermal systems
are lacking. Therefore, in every case it is very
important to determine the factual geological
conditions and, based on the geological investigations and scientific literary sources, to interpret
the thermal parameters of rocks as correctly as
possible.

The correctness of thermal parameters of rocks
determined using the data of factual geological
section of rocks and literary data is sufficient for
installation of ground source heat pump systems
with the nominal heat production capacity not
exceeding 30 kW. The most important thing
during the installation of the outer block of the
geothermal heating system is to collect the geoĮrengiant didesnio kaip 30 kW nominalios
logical data and to interpret the thermal properšildymo galios geoterminių šilumos siurblių sisteties of rocks.
mas, kvalifikuoto šios srities geologijos specialisto
geologinių duomenų interpretavimo nepakanka,
In the case of installation of ground source heat
nes net ir maža šiluminių parametrų nustatymo pump systems with the nominal heat production
paklaida vykdant didelio kiekio šiluminės ener- capacity exceeding 30 kW the interpretation of
gijos išteklių gavybą gali turėti didelį neigiamą geological data by geology expert is insufficient
poveikį sistemos darbo našumo efektyvumui since in the case of utilisation of large amount of
ilgalaikės šiluminės energijos gavybos metu. heat energy even minor error in determining the
Tam tikslui rekomenduotina prieš projektinius thermal parameters may strongly negatively affect
darbus atlikti tiriamuosius geologinius darbus the production of thermal energy. For this reason,
ir remiantis gautais duomenimis tiksliai nusta- preliminary works should include thorough geo27

tyti geologinės storymės šiluminius parametrus.
Sklype turi būti atlikti papildomi geologiniai
tyrimai, siekiant kuo tiksliau interpretuoti geo
logines sąlygas ir nustatyti geologinių sluoksnių
šiluminius parametrus.

logical investigation and, based on the obtained
data, precise determining of thermal parameters
of rock mass. Additional geological investigations
should be carried out in the plot of land allocated
for installation of thermal system.

Įrengiant horizontalų geoterminį kolektorių
nustatyti geologinių sąlygų vienalytiškumą ir
šiluminius parametrus yra gana paprasta. Pakanka įrengti poros metrų gylio žvalgomuosius
geologinius gręžinius ir nustatyti paimtų uolienų
mėginių šiluminius parametrus laboratorijoje.

In the case of installation of horizontal geothermal collector, determining the homogeneity
of geological setting and thermal parameters
is a rather easy task. It is sufficient to install a
couple of observation geological boreholes and
to perform a laboratory analysis of the thermal
parameters of collected samples.

Įrengiant vertikalų geoterminį šilumokaitį, kai
gręžinių gylis yra gerokai didesnis, paimti uolienų
mėginių yra neįmanoma arba labai sudėtinga ir
finansiškai neracionalu. Tokiu atveju geologinių
sąlygų vienalytiškumui nustatyti rekomenduotina
įrengti tiriamuosius geoterminius šilumokaičius.
Žemės gręžimo metu būtina kaupti geologinius
duomenis, gręžskylėse atlikti geofizinius tyrimus,
siekiant tiksliai nustatyti geologines sąlygas ir
pagal atlikto terminės reakcijos tyrimo duomenis
matematiniais metodais nustatyti bendrą visos
geologinės storymės šilumos laidumą. Vertikalaus
geoterminio šilumokaičio įrengimas iš esmės atitinka vandens gręžinio įrengimo ir likvidavimo
darbų stadijas. Įrengiant gręžskylę būtina laikytis
tų pačių gamtosauginių reikalavimų kaip ir įrengiant vandens gręžinius. Vykdant lauko darbus
(gręžimą, išpumpavimą, perpumpavimą ir kt.)
vienaip ar kitaip yra pažeidžiama gamtinė aplinka.
Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalūs arba regioniniai, trumpalaikiai arba ilgesni.
Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai:
dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo, tam
tikra biosferos dalis.
Siekiant mažinti neigiamą poveikį gamtai,
gręžskylių gręžimo ir tiriamųjų zondų montavimo
darbų metu reikia laikytis reikalingų priemonių,
padedančių nepažeisti biologinio aplinkos režimo
ir pusiausvyros. Tuo tikslu gręžskylių įrengimo
darbų metu naudotinas gręžimo skystis, susidedantis vien iš natūralių ar aplinkai draugiškų
medžiagų, negalinčių neigiamai paveikti požeminio vandens. Draudžiama naudoti cheminių
medžiagų priemaišas.
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In the case of vertical geothermal collector,
when the depth of boreholes is considerably
greater, collection of samples is complicated or
even impossible and financially irrational. In such
cases it is recommended to install test geothermal
collectors. During the drilling works, geological
data should be collected and geophysical investigations conducted for precise determining the
geological setting. Based on the data of thermal
reaction and mathematical methods, the general
heat conductivity of the entire geological system
should be determined. The installation of the vertical geothermal collector actually coincides with
the drilling and liquidation of a well. Installation
of boreholes should be performed following the
same environmental requirements as in the case of
installation of water wells. During the field works
(drilling, pumping, re-pumping, etc.), the natural
environment is inevitably disturbed. From the
ecological point of view the disturbances may be
of local or regional character and short- or longlasting. The commonly disturbed environmental
elements are: soil, surface and ground water, and
a certain part of the biosphere.
The adverse effect on the environment produced by drilling and installation of test sound
should be mitigated by special measures designed
for preservation of the biological regime of the
surrounding environment. The used drilling
liquid should be composed of environmentfriendly substances unable to in any way damage
the groundwater. Any chemical additives are not
allowed.
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Žemės gelmėse montuojamas geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš medžiagų, kurių
savybės per ekonomiškai pagrįstą šilumokaičio
naudojimo trukmę užtikrina higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos reikalavimus, kad įrengus geo
terminio šildymo sistemą būtų nepažeistos žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė jų sveikatai.
Geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš
ilgaamžių medžiagų, kurių tarnavimo laikas ne
mažiau kaip 50 metų.
Geologinių tyrimų apimtis priklauso nuo
sklypo dydžio, vertikalių geoterminių šilumokaičių projektinio gylio, reikiamo iš gelmių išgauti
šiluminės energijos kiekio ir geologinių sąlygų
vienalytiškumo. Turint omeny, kad tiriamieji
geoterminiai šilumokaičiai, atlikus tyrimus, galėtų būti naudojami šiluminės energijos gavybai,
rekomenduojama geologinėms sąlygoms ir jų
vienalytiškumui nustatyti įrengti mažiausiai tris
šilumokaičius, gręžskylėse atlikti natūralaus geo
loginių sluoksnių radioaktyvumo (Gama-Gama)
ir elektrokarotažo tyrimus. Esant didesniam
sklypui ar skirtingoms geologinėms sąlygoms
rekomenduojama įrengti penkis tiriamuosius
geoterminius šilumokaičius juos išdėstant sklype
voko forma.
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The collectors should be produced of materials which would ensure sanitary, health and
environmental requirements throughout the
economically grounded service time of collectors. The geothermal collectors should be made
of long-lasting materials with the service time not
less than 30 years.
The volume of geological investigations
depends on the size of plot, project depth of
geothermal heat collectors, envisaged amount of
heat production and homogeneity of geological
setting. Taking into consideration that the test
geothermal collectors in the future may be used
for production of geothermal energy it is recommended to install three collectors and to carry
out investigations of radioactivity (Gama-Gama)
and electric logging in the boreholes. In the cases
of big plots with heterogeneous geological conditions it is recommended to install 5 test geothermal collectors following an envelope pattern.

Before the utilisation of the resources, the
long-lasting effects on the deep structures should
be determined and the state of the resources
should be monitored on a regular basis. For this
purpose, monitoring points should be installed
in the stage of projecting the utilisation of geoPrieš pradedant išteklių gavybą, turi būti thermal resources.
nustatytas ilgalaikis gavybos poveikis gelmėms ir
vykdomas nuolatinis išteklių būklės stebėjimas;
tam yra būtina geoterminių išteklių gavybos sistemos projektavimo stadijoje sukaupti pakankamą
kiekį duomenų ir įrengti gelmių temperatūrinio
režimo kitimo stebėjimo taškus.
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Valstybinis dirvožemio
monitoringas

National soil
monitoring

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama
valstybinę monitoringo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu
Nr. 315 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programos patvirtinimo“, atliko laukų dirvožemio būklės ir pasklidosios dirvožemio taršos stebėjimus
ankstesnių tyrimų 71 atraminėje aikštelėje.
Viršutinis A horizontas
Min

Max

Md

X

pHH2O

3,99

8,19

6,73

6,67

pHKCl

2,8

7,66

6,22

6,03

Dirvodarinis C horizontas
V

Min

Max

Md

X

14

4,1

8,95

7,81

7,56

16

3,29

8,69

7,4

6,89

Santykis A / C horizontai
V

Min

Max

Md

X

V

15

0,46

1,15

0,88

0,89

12

18

0,47

1,24

0,88

0,89

15

1,82

LOI1

1,52 98,25

4,17

7,24

190

2,76

97,8

50,3

50,3

134

1,00

2,64

1,82

64

Corg1

0,073 40,77

1,30

2,50

220 0,005

47,1

0,11

0,86

660

0,42

238 11,88 20,39

159

Nb1

0,049 0,773

0,14

0,17

63 0,006

0,5

0,03

0,04

157

0,55

40,2

5,74

7,63

99

CEC2

0,5

43,8

5,7

8,03

106

0,6

25,8

3,5

6,39

104

0

13,5

1,04

2,13

134

Ca1

0,03

1,95

0,21

0,44

115

0,02

10,7

1,35

2,38

104

0,01

22,0

0,37

2,03

187

Mg1

0,03

0,9

0,18

0,24

77

0,03

2,56

0,7

0,86

80

0,01

10,7

0,32

1,08

165

K1

0,02

0,35

0,12

0,13

50

0,04

0,85

0,22

0,25

71

0,05

5,25

0,57

0,97

118

37 0,002

0,02

0,01

0,01

43

0,10

2,00

0,50

0,66

64

45

0,13

4,06

1,29

1,32

63

0,10

12,7

0,75

1,40

132

Na1

0,002 0,013 0,005 0,005

Fe1

0,08

2,46

0,94

0,97

Al1

0,07

1,64

0,65 0,704

43

0,14

3,25

0,87

0,94

69

0,09

8,00

0,79

1,31

104

As3

0,4

6,8

1,9 2,141

46

0,2

6,9

2,8

2,71

53

0,23

8,00

0,79

1,28

116

Cd3

0,02

0,51

0,09

0,1

70

0,01

0,18

0,04

0,04

67

0,55 22,00

2,17

3,43

109

Cr3

2,6

27,9

10,3 11,15

48

2,4

54,5

14

15,6

70

0,07

0,79

1,36

115

1,19 13,21

Cu3

9,25

5,61 6,069

48

0,56

30,4

9,52

9,67

65

0,06 15,87

0,63

1,61

162

Hg3

6

168

16 33,29

128

6

23

12

13,3

40

0,37 11,08

1,63

4,08

113

Ni3

1,4

19,3

8 8,407

52

0,9

43

12,3

13,5

71

0,03 19,33

0,67

1,54

171

44 0,008

0,06

0,03

0,03

40

0,41

1,29

1,67

77

54

78

P1

0,015 0,126 0,041 0,045

Pb3

4,03 22,66

7,65 8,456

37

1,22

14,7

5,79

6,09

S1

0,02

0,37

0,03 0,061

142

0,02

0,02

0,02

0,02

V3

2

32

14 14,32

40

2

57

18

18,9

Zn3

8,6

52,5

23,7 24,73

38

2,1

75,1

23,3

24,3

Matavimo vienetai – measurement units: 1 – %, 2 – meq/100 g, 3 – mg/kg
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In accordance with the State monitoring program for 2011–2017, in
2013 the Lithuanian Geological Survey accomplished measuring of soil
attributes and soil diffused contamination in 71 reference sites of arable land.
General attributes of soil and sites were

8,36

0,38

9,48

1,45

1,94

4,50

4,50

4,50

4,50

62

0,11 12,00

0,77

1,36

125

64

0,13 17,95

1,07

1,88

130
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Stebėjimų metu buvo nustatytos, įvertintos ir dokumentuotos bendrosios dirvožemio savybės, aikštelės charakteristikos, paimti dirvožemio viršutinio A horizonto
ir dirvodarinio C horizonto mėginiai. Nustatyta jų granuliometrinė sudėtis, rūgštingumo parametrai (pH H2O,
pHKCl), CEC – katijonų mainų geba bei Ca, Mg, K, Na,
Fe, Al elementiniai kiekiai, įvertinta dirvožemio organinės
medžiagos būklė (organinės medžiagos kiekis (LOI), Corg,
Nbendras), nustatytas metalų (iš jų ir pagrindinių teršiančių
elementų As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb, Se, Zn), fosforo
(P), sieros (S) kiekis aqua regia ištraukoje (Lentelė).

characterized and qualified; two soil
samples from different soil horizons
(the surface A–horizon and the parent
C–horizon) were taken and analyzed.
Soil texture, reaction (pHH2O, pHKCl),
cation exchange capacity (CEC), soil
organic matter (LOI, Corg, Ntotal) were
determined in soil samples, as well as
the content of anthropogenic–biogenic
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V,
Ni, Pb, Se, Zn, P and S in aqua regia
Nustatyta, kad Lietuvos dirvožemyje vyrauja daugumos was measured (Table).
elementų išplovimas – viršutiniame dirvožemio A horizonte,
Soil monitoring results demonstrate
palyginti su dirvodariniu C horizontu, vidutiniškai išlikę treč- the element depletion from the updalis kalcio ir magnio, pusė – kalio ir natrio, vario ir nikelio, per soil A–horizon is the dominant
du trečdaliai – geležies, aliuminio, arseno, chromo, vanadžio geochemical process in the soil of
kiekio. Identifikuota pasklidoji dirvožemio tarša kadmiu, jo Lithuania. The topsoil in comparison
viršutiniame dirvožemio A horizonte yra 2,17 karto daugiau with the subsoil has only one third of
nei dirvodariniame, bei gyvsidabriu (1,63 karto) ir švinu calcium and magnesium, half of po(1,45 karto). Viršutiniame A horizonte nustatytas keturis tassium and sodium, a little bit more
kartus didesnis vidutinis sieros ir 1,45 karto fosforo kiekis than half of copper and nickel, two

1 pav. Organinės anglies, bendrojo azoto, kadmio ir švino kiekio
erdvinis pasiskirstymas viršutiniame dirvožemio A horizonte

Fig. 1. The spatial distribution of organic carbon, total nitrogen,
cadmium and lead in the topsoil
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2 pav. Pasklidoji kadmio ir švino tarša viršutiniame dirvožemio
A horizonte

nei dirvodariniame horizonte, tačiau jo padidėjimas sietinas ne tik su pasklidąja tarša, bet ir su
natūraliu organinės medžiagos kaupimusi dirvos
paviršiuje.
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Fig. 2. The soil enrichment with Cd and Pb according to the
ratio of element content in the topsoil vs subsoil

thirds of iron, aluminium, arsenic, chromium
and vanadium. Diffused contamination of soil
was determined according to the ratio of element median content in the topsoil vs subsoil,
and the main elements–contaminants were cadmium (2.17 times), mercury (1.63 times), lead
(1.45 times), sulphur (4,5 times) and phosphorus
(1,29 times), but the last two are also biogenic and
related to the accumulation of organic material
on the soil top.

Požeminio vandens
baseinų vandensaugos
problemų apžvalga

Overview of water
protection problems
in Groundwater
bodies of Lithuania

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą tapo
privalu parengti upių baseinų rajonų valdymo planus ir
numatyti priemones, leisiančias pasiekti gerą visų šalies
vandens telkinių, iš jų ir požeminių, būklę. 2010 metais,
atlikus kompleksinį vandens telkinių apibūdinimą ir ūkinės
veiklos įvertinimą, buvo parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais patvirtinti Nemuno, Ventos,
Lielupės ir Dauguvos upių baseinų 2010–2015 metų
valdymo planai ir priemonių programos. Pagrindinė
priemonė, leidžianti įvertinti pasirinktų priemonių
efektyvumą ir vandenų būklės pokyčius, yra aplinkos
monitoringas. 2013 metais prasidėjo kitas vertinimo etapas,
skirtas pastebimų ūkinės veiklos ir vandenų būklės pokyčių
analizei, kuria remiantis bus rengiami 2016–2021 metų
valdymo planai.
Lietuvos klimatinės ir geologinės-hidrogeologinės sąlygos
yra palankios gėlo požeminio vandens išteklių formavimuisi.
Gėlas požeminis vanduo kaupiasi daugiasluoksnėje nuosėdinėje storymėje, sudarytoje iš įvairios sudėties ir nevienodo
filtracinio laidumo sluoksnių. Požeminio vandens ištekliams
valdyti Lietuvoje išskirta 20 požeminio vandens baseinų. Jie
išskirti hidrauliškai glaudžiai susijusių vandeningųjų sluoksnių (hidrodinaminių sistemų) pagrindu, ribas brėžiant pagal
vandensparas, natūralias vandeningųjų sluoksnių išsipleišėjimo ribas ar vandens kokybės kontūrus, taip pat atsižvelgiant
į labiausiai gavybai naudojamus vandeninguosius sluoksnius
(1 pav.).

In 2011, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 19 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(5 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (1 wells each).
The monitoring programme was designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2011, samples were
taken from 19 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), amount of biogenic elements
(mineral and organic phosphorus,
mineral and organic nitrogen) and
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sr, and Zn) were determined.

The data of observations show that
the groundwater in all investigated
Daugelio požeminio vandens baseinų (15) kiekybinė ir
aquifers is of hydrocarbonate calciumcheminė būklė yra gera, vykdomas jų monitoringas. Penki
magnesium, rarely sulphate-hydrocarpožeminio vandens baseinai buvo įvertinti kaip rizikingi,
bonate calcium-magnesium, type. The
juose yra vandenviečių, kurių požeminiame vandenyje dėl
total salinity does not exceed 0.5 g/l.
gamtinių priežasčių chloridų ir sulfatų koncentracija viršija
geriamojo vandens standartų reikalavimus. Šiuose baseinuo33

1 pav. Požeminio vandens baseinai ir Fig. 1 Groundwater bodies and
vandens gavyba juose groundwater abstraction

rodiklių monitoringas. Dabartinei būklei vertinti taip pat
panaudoti 2010–2013 metų Žemės gelmių registro ir ūkio
subjektų požeminio vandens monitoringo duomenys.
2010–2012 metais Lietuvoje buvo išgaunama ~380 tūkst. m3/d
gėlo vandens iš 1 794 registruotų vandenviečių. Požeminio
vandens kiekis, kurį galima paimti iš vandeningųjų sluoksnių nenusekinant išteklių ir nepakenkiant paviršinėms
ekosistemoms, yra vadinamas turimais ištekliais. Požeminio
vandens ištekliai Lietuvoje pasiskirstę netolygiai – daugiausiai požeminio vandens yra rytinėje ir pietrytinėje šalies
dalyje, taip pat prie Neries ir Nemuno slėnių. Mažiausiai –
Vidurio Lietuvoje. Palyginus išgaunamo vandens kiekį
su turimais ištekliais matoma, kad šiuo metu daugumoje
požeminio vandens baseinų išgaunama tik nedidelė jų dalis
(žr. lentelę). Sumažėjus požeminio vandens eksploatavimui
ir esant pakankamai dideliems vandens ištekliams Lietuvoje, neigiamas požeminio vandens eksploatavimo poveikis
regioniniu mastu nepasireiškia.
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Lentelė. Turimi požeminio vandens ištekliai ir jų eksploatavimas

Upių
baseinų
rajonas

Požeminio vandens baseinas

Požeminio
vandens
telkiniųvandenviečių
kiekis
(iki 2010 metų)

Smėlingosios pietryčių
lygumos
Neries vidurupio (Vilniaus)
Nemuno ir Neries, Nevėžio

447

žemupio (Kauno)

Nemuno

Pietryčių Lietuvos kvartero
Viršutinio–vidurinio devono
Kėdainių–Dotnuvos

261

Viršutinės–apatinės kreidos
Suvalkijos

217

Kuršių nerijos ir Pamario

Lielupės

2008–
2009 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

Požeminio
vandens
telkinių vandenviečių
kiekis
(iki 2013 metų)

2010–
2012 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

2003–
2012 metais
įvertinti
turimi ištekliai
tūkst. m3/d

10,7

44

7,12

320,58

103,4

72

95,26

618,9

66,55

14

67,58

415

36,32

370

35,25

744,93

48,27

270

36

468,5

5,9

33

5,61

21,1

19,51

218

18,69

102,95

6,24

50

4,9

39,75

22,01

17

19,94

84,3

116

8,97

128

9,07

207

Viršutinio devono Stipinų

41

6,11

51

7,26

51,15

Permo–viršutinio devono

50

22,97

61

16,84

76,16

1132

356,95

1328

323,52

3150,32

Viršutinio–vidurinio devono

82

8,15

88

7,38

180,5

Viršutinio devono Stipinų

73

14,2

71

12,76

81,92

Permo–viršutinio devono

18

0,56

20

0,57

1,36

Biržų–Pasvalio

33

4,04

44

4,62

21

Joniškio

23

1,37

25

1,1

1,5+12,2*

229

28,32

248

26,43

286,28

Permo–viršutinio devono

170

20,93

173

20,16

144,41

Pietryčių Lietuvos kvartero

22

0,8

26

0,81

50,23

Viršutinio–vidurinio devono

21

8,39

19

5,31

89,9

Iš viso PVB:

43

9,19

45

6,12

140,13

1574

415,39

1794

376,23

3721,14

Iš viso PVB:
Ventos

Table. Use of available groundwater resources

Vakarų Žemaičių kvartero

Iš viso PVB:

Dauguvos
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Iš viso:

Pagal cheminės sudėties formavimosi sąlygas ir antropogeninį poveikį Lietuvos sąlygomis išsiskiria gruntinis
ir spūdiniai vandeningieji sluoksniai. Žmogaus ūkinės
veiklos įtaka požeminiam vandeniui pasireiškia aplinkos
tarša ir požeminio vandens eksploatavimu. Pagal pobūdį
požeminio vandens tarša skirstoma į regioninę ir vietinę.
Regioninė (pasklidoji) tarša paprastai susijusi su užteršta
atmosfera, žemės ūkiu ir urbanizuotomis teritorijomis – pa
sklidaisiais taršos šaltiniais. Jos poveikis labiausiai matomas
gruntiniame vandenyje. Gruntinis vanduo glaudžiai susijęs
su paviršiniais vandens telkiniais, todėl jo cheminę būklę
ir jos kaitą patogu vertinti II eilės upių baseinų pagrindu.

For harmonization of monitoring
methodology and laboratory examination techniques, joint field investigations together with Poland state
Geological Institute were carried out,
samples exchanged (3 samples from
Lithuania and 3 from Poland sides),
and sample control laboratory investigations performed.
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2 pav. Nitratų koncentracija ir jos
kaita gruntiniame vandenyje

Fig. 2 Concentrations of nitrates and
prevailing trends in shallow aquife

Kiekybinis pasklidosios apkrovos poveikis gruntinio
vandens telkiniams buvo vertintas pirmame planavimo
periode. Tuomet, naudojant technogeninės apkrovos žemėlapius ir skirtingų žemėnaudos tipų vidutines analičių koncentracijas, buvo sudaryti nitratų ir amonio koncentracijos
prieaugio dėl pasklidosios taršos žemėlapiai. Regioniniu
mastu nustatyta, kad azoto junginių koncentracija neviršijo
geriamojo vandens standartų reikalavimų. Tik lokaliose
vietose – dažniausiai urbanizuotose teritorijose – nitratų
koncentracija priartėja prie didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), kuri yra 50 mg/l, o amonio koncentracija
siekia ~2,4 mg/l ir keletą kartų viršijo DLK.
Vertinant gruntinio vandens pokyčius, naudoti valstybinio ir žemės ūkio veiklos subjektų monitoringo duomenys.
Kiekvieno stebėjimo taško apskaičiuotas 2010–2013 metų
nitratų koncentracijos vidurkis ir palygintas su 2007–
2009 metų vidurkiu. Situacijai atskiruose upių baseinuose
palyginti buvo įvertintas monitoringo taškų, kuriuose nitratų
koncentracija viršija 38 mg/l, procentas ir vyraujanti kaitos
tendencija. Monitoringo taškų skaičius ir jų išsidėstymas
upių baseinuose yra skirtingi, todėl tai yra orientaciniai ro-
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In 2011, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in one shallow groundwater
well in the Lithuanian border zone. The
levels in deeper confined aquifers were
measured once a year.
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3 pav. Požeminio vandens, naudojamo geriamojo vandens
tiekimui, kokybė (SRV – specifikuota rodiklio vertė, RV – ribinė
vertė)

dikliai. Daugiausia monitoringo taškų, kuriuose
nitratų koncentracija priartėja ar viršija leistiną
reikšmę, yra Lielupės ir Baltijos jūros mažųjų
intakų baseinuose, kiek mažesnė ši koncentracija Merkio, Jūros ir Bartuvos upių baseinuose
(2 pav.). Kituose upių baseinuose gruntinis
vanduo stebimuose taškuose yra mažai paveiktas
žmogaus veiklos. Palyginus skirtingų laikotarpių
duomenis matoma, kad nitratų koncentracija
kinta nedaug. Nitratų koncentracijos didėjimo
tendencija matoma Lielupės, Jūros ir Nevėžio
upių baseinuose, o mažėjimo – Baltijos jūros
mažųjų intakų, Nemunėlio ir Šešupės baseinuose.
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Fig. 3 Groundwater quality used for drinking water supply
(SRV – drinking water standard, RV – established threshold
value)

hidrochemines anomalijas, kai kur turi poveikio
ir bendram fonui.

Požeminio vandens eksploatavimas keičia
natūralias požeminio vandens formavimosi sąlygas – vandenvietės poveikio zonoje padidėja
prietaka iš aukščiau slūgsančių sluoksnių, kartu
kyla paviršinės taršos rizika. Saugant vandenvietės
išteklius yra nustatomos apsaugos juostos, kuriose
ribojama ūkinė veikla. LGT Žemės gelmių registre 2013 metais buvo registruotos 1 776 veikiančios geriamojo gėlo vandens vandenvietės, iš kurių
sanitarinės apsaugos juostos pagal galiojančią
tvarką hidrogeologiškai įvertintos 885 vandenAktyvios vandens apykaitos zonos spūdinių vietėms. Likusiose vandenvietėse vis dar taikoma
vandeningųjų sluoksnių cheminė būklė formuo- tik griežto režimo zonos apsauga.
jasi veikiama gamtinių ir antropogeninių veiksPožeminio vandens baseinų, naudojamų
nių, iš kurių svarbiausias yra požeminio vandens
geriamajam vandeniui tiekti, cheminė būklė
gavyba. Vandeningųjų sluoksnių uždarumas
vertinant pagal 2010–2013 metų valstybinio ir
riboja ūkinės veiklos įtaką požeminio vandens
vandenviečių monitoringo rezultatus, yra gera
kokybei. O požeminio vandens prietaką aktyviose
(3 pav.) Daugeliu atvejų vandens kokybę, kuri
tektoninėse zonose iš gilesnių sluoksnių formuoja
neatitinka geriamojo vandens reikalavimų, lemia
37

gamtinės sąlygos. Vakarų Lietuvoje permo–viršutinio devono PVB išplitusi fluoridų anomalija,
vidurio Lietuvoje – Joniškio, viršutinio devono
Stipinų – sulfatų, Kėdainių – Dotnuvos – sulfatų
ir chloridų, Suvalkijos – chloridų anomalijos.
Kitų požeminio vandens baseinų atskirose vandenvietėse nustatyta padidėjusi amonio jonų
koncentracija. Turimi monitoringo duomenys iš
didžiųjų vandenviečių, kai jos buvo eksploatuojamos maksimaliu debitu, rodo, kad požeminio
vandens eksploatavimas gali turėti įtakos sulfatų
ir chloridų koncentracijai didėti. Fluoridų ir
amonio jonų koncentracija tiesiogiai nuo eksploatacijos nepriklauso.

įvertinti kaitos tendencijas. Sudėtingiausia situacija
Joniškio PVB, net 84 proc. vandenviečių sulfatų
koncentracija yra didesnė nei 250 mg/l, be to,
matoma sulfatų didėjimo tendencija. Susieti sulfatų koncentracijos augimą su požeminio vandens
eksploatavimu duomenų nepakanka. Viršutinio
devono Stipinų požeminio vandens baseinuose
sulfatų koncentracija išlieka stabili, vandenvietės,
kuriose sulfatų koncentracija viršija 250 mg/l, šiaurinėje dalyje (Lielupės) siekia 24 proc., o pietinėje
(Nemuno) – 49 proc. Kėdainių–Dotnuvos PVB
paplitusios gipsingos nuogulos formuoja sulfatų,
o vandens prietaka iš gilesnių sluoksnių – chloridų anomalijas. Šių junginių koncentracija stabili,
42 proc. vandenviečių, jų koncentracija neatitinka
Požeminio vandens baseinai, kuriuose papligeriamojo vandens reikalavimų. Suvalkijos PVB
tusios sulfatų ir chloridų anomalijos, pirmame
eksploatuojami kreidos vandeningieji sluoksniai.
vertinimo etape buvo išskirti kaip potencialios
Juose gėlą požeminį vandenį židininėse anomalirizikos. Juose, atsižvelgus į fonines koncentracijose prastina chloridų jonų koncentracijos, jos apjas, nustatytos sulfatų ir chloridų koncentracijos
ima 76 proc. vandenviečių. Šiuo metu požeminio
ribinės vertės – 500 mg/l. Norint išsiaiškinti, ar
vandens baseine matoma chloridų koncentracijos
požeminio vandens eksploatavimas turi poveimažėjimo tendencija. Galima daryti išvadą, kad
kio požeminio vandens kokybei juose ir kokios
dabartinis požeminio vandens eksploatavimo inyra vyraujančios tendencijos, 2013 metais buvo
tensyvumas nekeičia požeminio vandens kokybės
organizuotas išplėstinis probleminių rodiklių
regioniniu mastu, tačiau reikia tęsti stebėjimus, kad
monitoringas jų vandenvietėse. Gauti tyrimų
laiku būtų pastebėtos jos kaitos tendencijos.
rezultatai leido patikslinti anomalijų ribas ir
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Uždarytų buitinių atliekų
sąvartynų poveikis žemės
gelmėms

Exposure to the
underground of
decommissioned
municipal waste
landfills

D. Kutka, A. Slavinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje kasmet susidaro apie 1,2–1,3 mln. tonų
atliekų, 94 proc. atliekų šalinama sąvartynuose. 2012 metų
duomenimis, sąvartynų Lietuvoje yra apie 800, iš jų
uždarytų – 612, Europos Sąjungos standartus atitinkančių –
11, nebeveikiančių, bet neuždarytų – 198.
Buitinių atliekų sąvartynai priklausomai nuo jų dydžio,
sukauptų atliekų kiekio, tipo ir gamtinės aplinkos buvo
tvarkomi išvežant atliekas ir atkuriant gamtinę aplinką arba
sutvarkomi, suvežtas atliekas sutankinant ir perdengiant
izoliacinėmis medžiagomis, įrengiant filtrato surinkimo
sistemas ir taip sumažinant galimą jų neigiamą poveikį
aplinkai.
212-oje (LGT duomenimis) buvusių sąvartynų teritorijų
atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtas gruntas ir
požeminis vanduo; yra parengta ir vykdoma 101 sąvartyno
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa.
Vertinant sąvartynų poveikį gruntui tiriamos sunkiųjų
metalų, naftos produktų, pesticidų koncentracijos, o
gruntinio vandens papildomai bendrųjų cheminės sudėties
komponentų (bendroji mineralizacija, bichromatinės oksidacijos rodiklis, chloridų, sulfatų, azoto ir fosforo junginių,
fenolio) koncentracijos. Gautos cheminių parametrų vertės
buvo lyginamos su ribinėmis grunto ir požeminio vandens
nustatytomis vertėmis cheminėmis medžiagomis užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3 priede
(Žin., 2008, Nr. 53-1987).
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad neleistina grunto
tarša nustatyta 28 sąvartynuose. Dažniausiai sąvartynų
aplinkos gruntas teršiamas sunkiaisiais metalais – variu
(7), cinku (6), nikeliu (6), švinu (5), chromu (4) ir naftos
produktais (9), rečiau gyvsidabriu (2) ir kadmiu (1). Grun
tinio vandens tarša nustatyta beveik pusėje tirtų sąvartynų

About 1.2–1.3 million tons of waste
is generated in Lithuania annually. 94%
of them are disposed of in landfills. The
total number of landfills in Lithuania
amounts to about 800. According to
the data of 2012, 612 landfills have
been decommissioned, 11 landfills
meet the European standards and
198 landfills no longer operate but have
not been decommissioned.
Environmental geological investigations were carried out in 212 of the
decommissioned landfills (according to
LGT data). During the investigation,
the groundwater and soil were tested.
Monitoring programs were prepared
for 101 of the landfills. For evaluation
of the impact of landfills on the soil, the
concentration of heavy metals, NAPL
and pesticides were determined. For
evaluation of the impact of landfills on
the groundwater, the general chemical
composition of the water (TDS, BOD,
concentration of chlorides, sulphides,
nitrogen and phosphoric compounds,
phenols) was examined. The determined values of the parameters were
compared with maximal concentration
limits set in Annex 3 of the Regulations on environmental treatment of
contaminated territories (Žin. 2008,
No. 53-1987).
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Fig. 1. Ecogeological results of
closed landfills

(103). Tai daugiausiai tarša azoto junginiais (37) ir chloridais (29), tačiau dažna tarša ir sunkiaisiais metalais, iš
kurių vyrauja nikelis (31) ir švinas (20), o neleistina tarša
naftos produktais nustatoma retai (1). Tai reiškia, kad ir po
sąvartynų sutvarkymo kurį laiką jų poveikis išliks, nes tarša
yra pasklidusi požemyje.

The obtained results showed that
soil is contaminated in 28 landfills.
The soil in the landfill surroundings
is usually contaminated with heavy
metals: copper (7), zinc (6), nickel (6),
lead (5), chrome (4) and petroleum
products (9), followed by mercury (2)
and cadmium (1). The contamination
of groundwater was identified in almost
half of the investigated landfills (103).
The main contaminants are nitrogen
compounds (37) and chlorides (29),
however contamination with heavy
metals also occurs. Contamination
with nickel (31) and lead (20) prevails
but contamination with oil products
was identified only in one landfill. The
effects of the underground contamination will persist even after remediation
of the landfills.

Sąvartynų poveikis labiausiai priklauso nuo jų dydžio ir
sukauptų atliekų kiekio. Tarša nustatyta 40 proc. šiukšlynų
The impact of landfills depends on
ir nedidelių sąvartynų, 63 proc. buitinių atliekų sąvartynų
the size and amount of waste. Contamiir 80 proc. didžiųjų miesto sąvartynų aplinkoje.
nation was determined in the environSutvarkytų sąvartynų aplinkoje nustačius neleistiną
ment of 40% of small dumps and landgrunto taršą dažniausia aplinkosauginė priemonė yra
fills, 63% of municipal waste landfills
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas,
and 80% of large urban landfills.
kartais rekomenduojami pakartotiniai teritorijos tvarIn cases of soil contamination,
kymo darbai (grunto sumaišymas, atskiedimas arba taršą
mažinančių augalų užsodinimas) arba žemės naudojimo groundwater monitoring is the most
paskirties pakeitimas (pvz., draudžiama auginti žemės ūkio commonly used tool for environment
protection. Sometimes additional
kultūras).
cleanup works (soil mixing or dilution
Remiantis atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatais,
and growing of anti-contamination
sąvartynams, kuriuose paliktos atliekos, yra sudarytos
plants) or change of land use (e. g.
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
prohibition of agricultural crops) are
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas kai kurių
recommended.
sąvartynų aplinkoje buvo vykdomas nuo 2000 metų; pvz.,
Groundwater monitoring programs
2006 metais prieš sąvartynus uždarant jis buvo vykdomas
59 sąvartynuose. Uždarius sąvartynus ir juos sutvarkius, based on the results of ecogeological inpasikeitė sąvartynų plotai, konfigūracija, dalis stebimų vestigations were prepared for landfills
gręžinių buvo likviduota, vietoje jų arba kitose vietose with municipal wastes. Environment
įrengti nauji stebimieji gręžiniai, todėl iš dalies pasikeitė ir monitoring of closed landfills has been
monitoringo rezultatai. Uždarytų sąvartynų aplinkoje moni- carried only for a few years but the
toringas vykdomas dar tik keli metai, tačiau gauti duomenys obtained data confirm the results of
patvirtina ekogeologinių tyrimų rezultatus. 2012 metų ecogeological investigations. Accordduomenimis, 64 sąvartynų (iš 98) gruntiniame vandenyje ing to the data of 1012, the values
buvo nustatyta cheminių medžiagų koncentracija, viršijanti of monitored chemicals exceeded the
ribines vertes. Tai tarša amoniu (45 proc. visų reikšmių maximal concentration limits in the
40
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monitoringo rezultatai)

Fig. 2. Landfill impact on groundwater (2012 monitoring
results)

viršija leistinas), chloridais (21 proc.), nitratais (13 proc.),
sunkiaisiais metalais (Pb 16 proc., Ni 14 proc. Cr 11 proc.,
Zn 8 proc.), taip pat keliuose sąvartynuose viršijamos sulfatų
ir fenolių reikšmės (po 1 proc.).

groundwater of 64 landfills (of 98):
ammonia (45% of the obtained values
exceeded the MCL), chlorides (21%),
nitrates (13%), heavy metals (Pb 16%,
Sąvartynų sutvarkymas (izoliavimas, filtrato pašalinimas) Ni 14%, Cr 11%, and Zn 8%). Some
turėtų sumažinti jų poveikį požeminiam vandeniui, tačiau į landfills have elevated values of sulpožemį patekusi tarša dar kurį laiką bus juntama, požeminio phates and phenol (1%).
vandens monitoringo rezultatai turėtų parodyti, kada ji
Rehabilitation of landfills (isolation
sumažės iki leidžiamo lygio.
and leachate removal) should reduce
their impact on the groundwater, but
the effects of contamination will persist
for some time. The results of groundwater monitoring will indicate when
it is reduced to the permitted level.

41

Nuotekų valymo
įrenginių poveikio
požeminiam vandeniui
apžvalga

Impact of waste
water treatment
facilities to
groundwater

K. Kadūnas, D. Kutka, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje į gamtinę aplinką 2011 metais buvo išleista
181,6 mln. m3 valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų. Iš
75 aglomeracijas aptarnaujančių nuotekų valymo įrenginių išleidžiama 87 proc. šio nuotekų kiekio. Taigi bendra
nuotekų išvalymo kokybė Lietuvoje daugiausia priklauso
nuo nuotekų tvarkymo šiose aglomeracijose. Likusi valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų dalis išleidžiama
iš pramonės įmonių, mažų gyvenviečių ir kitų objektų.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad visose didesnėse nei
2 000 gyventojų ekvivalento (toliau – GE) aglomeracijose
miesto nuotekos, patenkančios į nuotekų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant į vandens telkinius būtų valomos
pagal nustatytus reikalavimus.
Lietuvoje pastatytų ar rekonstruotų nuotekų valymo
įrenginių dėka nuotekų išvalymo kokybė sparčiai gerėja.
2011 metais iki nustatytų normų išvalyta 92,7 proc. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų, o 2001 metais –
tik 17,8 proc. Išleidžiamų nuotekų atitiktį normoms lemia
pagrindinių teršalų: biocheminio deguonies suvartojimo
(BDS7), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo išvalymo ir
išleidimo parametrai. Lietuvoje 2011 metais, palyginti su
2001 metais, šių teršalų su buitinėmis, gamybinėmis ir komunalinėmis nuotekomis išleidimas į paviršinius vandenis
atitinkamai (72,9 proc., 43 proc. ir 70,7 proc.) sumažėjo.
Aplinkos ministerijos 2012 metų duomenimis, šalyje
yra septyni nuotekų valymo įrenginiai, kurių projektinis
pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą viršija 100 000,
30 objektų, kurių projektinis pajėgumas pagal gyventojų
ekvivalentą yra nuo 10 000 iki 100 000, ir 19 mažesnio
pajėgumo nuotekų valymo įrenginių. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimuose nurodyta,
kad požeminio vandens monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai, eksploatuojantys nuotekų valymo įrenginius,
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In Lithuania, due to the newly built
or reconstructed wastewater treatment
facilities, wastewater quality is rapidly
increasing. In 2011, the wastewater
cleaned up to standards accounted
for 92.7 %, whereas, in 2001, for
comparison, only 17.8 %. Discharges
are determined by compliance with
the standards of the main pollutants
removal and release settings: biochemical oxygen demand (BOD7), total
nitrogen and total phosphorus. In
2011, compared to 2001, the emissions
of domestic, industrial and municipal
wastewater discharges to surface waters
decreased in Lithuania by 72.9 %, 43%
and 70.7 % respectively. However,
treatment facilities, especially sludge
storage sites, remain groundwater pollution sources.
Examination of 1205 obtained
results of laboratory tests through
1987 to 2013 revealed that unfortunately pollution of groundwater in
the areas surrounding the wastewater
treatment facilities still persists. Nitrogen and substances contributing
to eutrophication often occur in high
concentrations in the monitoring wells.
Commonly these substances exceed the
limit values specified in the legislation
or even reach the maximal concentration limits in the wells located in the
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1 pav. Nuotekų valyklos, registruotos Lietuvos geologijos
tarnybos duomenų bazėje
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Fig. 1. Water waste treatment plants registered in Lithuanian
Geological Survey database

kurių pajėgumas didesnis kaip 100 000 GE, ir didesnio
kaip 10 000 GE pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, kai
jie įrengti paviršinio vandens telkinių arba vandenviečių
apsaugos zonoje.

vicinities of sewage sludge storage sites.
Analysis showed that the upward trend
of pollution is not pronounced in the
monitored groundwater. Pollution
affects only the groundwater close to
Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis
sludge storage facilities and it has local
medžiagomis taisyklėse yra pateiktas pavojingų medžiagų,
distribution.
kurių netiesioginis išleidimas į požeminius vandenis būtų
nuolat mažinamas, sąrašas. Šiame sąraše nurodyti metalai,
However, monitoring alone is
metaloidai ir jų junginiai, neorganiniai fosforo junginiai not enough for control of hazardous
ir elementinis fosforas, amoniakas ir nitritai, medžiagos, substances in the groundwater. For
prisidedančios prie eutrofikacijos (ypač nitratai ir fosfatai), the objects (individual wells) which
medžiagos, kurios neigiamai veikia deguonies pusiausvyrą show an increased concentrations of
(ir gali būti matuojamos taikant biocheminio deguonies su- hazardous substances, the frequency of
vartojimo (BDS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) groundwater monitoring should be inir pan. parametrus).
creased. Where contamination exceeds
the permitted levels of pollution the
Lietuvos geologijos tarnyba, inventorizuodama potensystem of sludge treatment should be
cialius geologinės aplinkos taršos objektus, yra inventoriupgraded and the storage sites should
zavusi ir įvairaus dydžio teršiančių medžiagų kaupimo ir
be reconstructed.
regeneravimo objektus, tokius kaip antai nuotekų filtracijos
laukai, nuotekų laikymo rezervuarai, saugojimo aikštelės ir
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300

valymo įrenginiai. Duomenų bazėje yra informacija apie
708 tokius objektus.

Hidrogeologijos skyriaus specialistai išnagrinėjo
1 205 per 1987–2013 metus surinktų laboratorinių tyrimų
rezultatus. Dažniausiai stebimi požeminio vandens rodikliai,
susiję su ūkio subjekto veikla: bendrasis azotas, bendrasis
fosforas, fosfatai arba mineralinis fosforas, bichromato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas, deguonis. Taip
pat atliekama išsami cheminė analizė ir nustatomas anijonų
(chloridai, sulfatai, nitritai, nitratai, hidrokarbonatai) ir
katijonų (kalcis, magnis, kalis, natris, amonis) kiekis bei
bendroji mineralizacija, bendrasis kietumas, sausoji liekana,
permanganato indeksas.
Monitoringo rezultatų analizė parodė, kad požeminio
vandens tarša nuotekų valymo įrenginių teritorijose, deja,
vyksta. Dažnai stebėjimo gręžiniuose aptinkama azoto ir
medžiagų, prisidedančių prie eutrofikacijos ir galinčių turėti
neigiamą poveikį deguonies pusiausvyrai. Dažniausiai šių
medžiagų koncentracija, viršijanti teisės aktuose nurodytas
ribines ar net didžiausias leistinas koncentracijas, nustatoma
gręžiniuose, įrengtuose netoli nuotekų dumblo saugojimo
aikštelių. Akivaizdžių šių medžiagų didėjimo tendencijos
požeminiame vandenyje nematyti, tarša nustatyta tik vieno
ar kito objekto artimoje aplinkoje.
Siekiant kontroliuoti pavojingų medžiagų patekimą į
požeminius vandenis, vien kontrolinio monitoringo nepakanka. Objektų, atskirų gręžinių, kuriuose nustatytas
pavojingų medžiagų padidėjimas, požeminio vandens monitoringo apimtis turėtų būti didinama. Ten, kur tarša viršija
leidžiamą lygį, turėtų būti tobulinama valymo įrenginiuose
sukaupiamo dumblo tvarkymo sistema, rekonstruojamos jo
saugojimo aikštelės.
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Analizių skaičius

2013 metų duomenimis, buvo parengtos 21 nuotekų
valymo įrenginio aplinkos monitoringo programos, pagal
kurias nenutrūkstamai arba su pertraukomis buvo vykdomi
požeminio vandens kokybės ir būklės stebėjimai. Iš viso
įrengti 99 monitoringo gręžiniai stebėti požeminio vandens
būklės pokyčius eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius.
Gręžinių gylis priklauso nuo gruntinio vandens slūgsojimo
gylio. Stebėjimo tinklo sekliausio gręžinio gylis – 2,5 m,
giliausias – 30 metrų. Vidutinis gręžinių gylis – 6,7 metro.
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Požeminio vandens
išteklių naudojimas ir
apsauga žemės ūkio bei
pramonės ir gamybos
objektuose

The use and protection
of groundwater
resources in the
agricultural and
industrial objects

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The aim of the project was to anaProjekto tikslas – atlikti požeminio vandens išteklių
naudojimo žemės ūkio ir pramonės bei gamybos objektuose lyse and generalise the data on the use
of groundwater resources in the agri(toliau – ŽŪPG) analizę ir apibendrinti duomenis.
cultural and industrial objects (AGI).
Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu, žemės gelmių
Bearing in mind the proceeding
išteklius galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus,
aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai. Neištir- potential pollution activity in the
tų išteklių nekontroliuojamas eksploatavimas gali nulemti agricultural and industrial objects, the
vandens lygio žemėjimą arba vandens išteklių išsekimą bei legal and responsible groundwater use
and protection remain very important.
pabloginti požeminio ir paviršinio vandens kokybę.
The total amount of extracted water
Vandenviečių kontrolę požeminio vandens saugos, terši3
mo prevencijos ir išteklių išgavimo apskaitos požiūriu, teisės in the AGI objects is 55 000 m per day
3
aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo regio or 19.5 mln. m per year (about 18% of
the total of extracted fresh groundwater
niniai aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD).
in Lithuania).
RAAD priežiūros teritorijose esančiuose ŽŪPG objekThe accomplished analysis indicates
tuose buvo susisteminti ir apibendrinti Žemės gelmių registhat
there are 270 registered AGI well
tre (toliau – ŽGR) registruotų ŽŪPG objektų vandenviečių
duomenys bei informacija, kurią apie minėtus objektus fields and 102 not registered well fields
pateikė Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), taip yet using groundwater resources.
pat kartografuota požeminio vandens išteklių apsauga,
Only 16% of the wells use explored
atsižvelgiant į vandenviečių grupes ir pogrupius. Sudaryti and approved resources. Only 13% of
požeminio vandens išteklių naudojimo ir apsaugos ŽŪPG AGI well fields are exploited legally
objektuose žemėlapiai 8 RAAD priežiūros teritorijoms.
and responsibly (the resources are apVandenviečių, išgaunančių gėlą požeminį vandenį žemės
ūkio bei pramonės ir gamybos reikmėms, Žemės gelmių
registre yra 270, arba 15 proc., viso vandenviečių skaičiaus,
dar 102 ŽŪPG objektų vandenvietės šiame registre neregistruotos, bet, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,
taip pat naudoja požeminio vandens išteklius. Atsakingas,
laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų išteklių išgavimas,
naudojimas ir apsauga ŽŪPG objektų vandenvietėse yra
ypač svarbus, nes juose vykdoma potencialiai tarši veikla.

proved; resources are accounted and
the data is submitted to the Lithuanian Geological Survey; projects of
sanitary protection zone are prepared).
74 projects of sanitary protection zone
were prepared, but not a single one was
validated.
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2 pav. Požeminio vandens išteklių naudojimas ir apsauga
ŽŪPG objektuose Marijampolės RAAD priežiūros teritorijoje
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Fig. 2. The use and protection of groundwater resources in
the AGI objects of Marijampolė RAAD maintenance area
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Lentelė. Išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvos RAAD

Table. Use of resources and protection of the Lithuanian RAAD

priežiūros teritorijose
RAAD
priežiūros
teritorija
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care areas

Žemės gelmių
registre
įregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt.

Žemės gelmių
registre
neregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt. (AAA
duomenys)

ŽŪPG objektų
vandenvietės,
kur ištekliai
aprobuoti, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Požeminio
vandens
gavyba ŽŪPG
objektams /
objektuose
(m³/parą)

Išgaunama
ŽŪPG
objektams,
viso teritorijoje
išgaunamo
vandens
kiekio proc.

SAZ
projektai, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Alytaus

15

11

15

1519,5

7

7

Kauno

24

22

11

8600,5

25,5

25,5

Klaipėdos

16

26

7

10246

16,5

16,5

Marijampolės

27

7

9

2305

16

16

Panevėžio

55

11

17

9723

24

24

Šiaulių

67

2

22

8319,5

17

17

Utenos

21

4

24

7038

19

19

Vilniaus
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19

20

6958,5

17

17

Iš viso Lietuvoje:

270

102

16

54710

18

18

Daugiausiai Žemės gelmių registre registruotų
ŽŪPG objektų vandenviečių įrengta Vilniaus,
Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose.
Neregistruotų ŽŪPG objektų vandenviečių daugiausia yra Kauno ir Klaipėdos RAAD priežiūros
teritorijose, nors jose žemės ūkio bei pramonės ir
gamybos reikmėms išgaunamas didžiausias gėlo
požeminio vandens kiekis – 9–10 tūkst. m3/d.

Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose,
šiose teritorijose ir minėtų objektų koncentracija
didžiausia. Pažymėtina, kad šių ŽŪPG vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nėra įsteigtos.

Apie 12 proc. ŽŪPG objektų vandenviečių,
neregistruotų Žemės gelmių registre, yra stambios
pramonės-gamybos įmonės, išgaunančios savo reik
mėms didelį kiekį (> 100 m3/d) gėlo požeminio
Iš viso ŽŪPG objektuose išgaunama arba vandens. ŽŪPG objektų vandenviečių, kuriose
jiems tiekama apie 55 000 m3 požeminio vandens vandens gavyba viršija 100 m3/d, yra 98 (26 proc.),
per dieną, arba 19,5 mln. m3 per metus, ir tai daugiausia jų Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose
yra apie 18 proc. viso Lietuvoje išgaunamo gėlo ir priemiesčiuose. Išgaunamo vandens būklės kaitos
požeminio vandens kiekio (žr. lentelę).
stebėsena turėtų būti vykdoma visose minėtose
ŽŪPG objektų vandenvietėse, tačiau požeminio
Ištirtą ir aprobuotą, t. y. leistiną naudoti,
vandens stebėsena vykdoma maždaug pusėje šių
požeminio vandens kiekį naudoja 60 (16 proc.)
vandenviečių.
ŽŪPG objektų vandenviečių. Daugiausiai ŽŪPG
objektų vandenviečių, vykdančių neištirtų ir nePateikta gėlo požeminio vandens išteklių nauaprobuotų išteklių gavybą, yra Alytaus, Kauno, dojimo ŽŪPG objektų vandenvietėse apžvalga
Klaipėdos ir Marijampolės RAAD priežiūros rodo, kad gamtos ištekliams – požeminio vandens –
teritorijose.
naudojimo ir apsaugos kontrolė bei priežiūra
nėra pakankamai efektyvi. ŽŪPG objektai, nors
Požeminio vandens išteklių gavybos, naudoir turi kitus veiklą reglamentuojančius leidimus,
jimo ir apsaugos požiūriu (aprobuoti ištekliai,
daugeliu atvejų požeminio vandens išteklius
nustatytos projektinės sanitarinės apsaugos zonos,
naudoja neatsakingai, nesilaiko teisės aktų,
vykdo išgaunamo vandens apskaitą, informaciją
reglamentuojančių požeminio vandens išteklių
teikia Lietuvos geologijos tarnybai) tik 13 proc.
naudojimą ir apsaugą, reikalavimų ir tai gali turėti
ŽŪPG objektų vandenviečių veikla vykdoma atneigiamą paveikį ne tik žemės gelmių ištekliams,
sakingai. Daugiausiai tokių objektų yra Vilniaus,
bet ir aplinkai.
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Europos dirbamų žemių ir
ganyklų dirvožemio geo
cheminis atlasas (GEMAS)

Geochemical atlas
of agricultural
soils and grazing
lands in Europe
(GEMAS)

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kartu su kitomis Europos šalių geologijos
tarnybomis užbaigtas GEMAS (Geochemical
Mapping of Agricultural Soil) projektas ir išleistas
Europos dirbamų žemių ir ganyklų dirvožemio
geocheminis atlasas (Reimann, C., Birke, M.,
Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014). GEMAS projektas buvo
inicijuotas 2008 metais, siekiant gauti suderintus
ir palyginamus žemės ūkiui naudojamų dirvožemių cheminės sudėties duomenis, atitinkančius
ES dirvožemio teminės strategijos ir REACH
reglamento poreikius.
Atlase pateikti 33 Europos šalių 2 108 arimų
(0–20 cm gylio) ir 2 023 ganyklų (0–10 cm
gylio) viršutinio dirvožemio sluoksnio cheminės
sudėties duomenys. Lietuvos teritoriją apibūdina
Geochemical Mapping of Agricultural Soil
26 arimų ir 26 ganyklų atraminiai dirvožemio (GEMAS) is a cooperation project between the
kasiniai, kuriuose nustatyta:
Geochemistry Expert Group of EuroGeoSurveys
(EGS) and Eurometaux, was started in 2008 with
ΕΕ 41 elemento visuminis kiekis XRF methe objective to produce harmonised soil geotodu;
chemical data at the continental scale, consistent
ΕΕ 52 elementų kiekis aqua regia ištraukoje; with the EU REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals) Directive. The
ΕΕ 57 elementų judrus kiekis MMI® ištraustudy also provides valuable information for other
koje;
European pieces of legislation related to metals
ΕΕ dirvožemio agrocheminės savybės (CEC, in soil.
TOC, pHCaCl2);
The GEMAS atlas (Reimann, C., Birke, M.,
204
206
207
208
ΕΕ švino izotopai Pb ,Pb , Pb , Pb ir Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
magnetinė juta.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014) presents fully harmonised
48
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Arseno kiekis ariamų laukų
dirvožemyje, rodantis
kontinentinio apledėjimo ribą
ir foninio kiekio skirtumą tarp
Šiaurės ir Pietų Europos šalių

Regional distribution of As
in the arable soil of Europe,
showing break between
North and Soth Europe. It
occurs along the southern
limit of the Fennoscandian
glaciation

Kadmio judraus kiekio erdvinis
pasiskirstymas ariamų laukų
dirvožemyje bei jo anomalijos
karstiniuose regionuose ir šalia
didžiųjų Europos metalurgijos
centrų

Regional distribution of
mobile Cd anomalies is
most likely related to the
metals industry and some
enrichment of Cd in karst
areas is still visible
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Seleno, linkusio kauptis
pajūrio sričių organogeninėse
nuogulose, kiekis ariamų laukų
dirvožemyje

Švino anomalijų ir šį metalą
perdirbančių įmonių išsidėstymas
bei priklausomybė, rodanti,
kad stiprios, tačiau ne plačios
anomalijos aptiktos šalia seniai
veikiančių metalurgijos įmonių tik
senos kalnakasybos regionuose,
kur dirvodarinės uolienos
natūraliai turi švino

Regional distribution of Se,
demonstrating the coastal
influence on organic soil
properties

Anomalies of Cu in arable
soil have overlain generally
the location of all the metal
smelters. In cases when big
old smelters are located
in old mining districts,
the geological anomaly is
possibly enhanced by mining
activities
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data on the chemical composition of 2108 samples of ploughed soil, (0–20 cm depth range)
and 2024 samples of grazing land soil (0–10 cm
depth range):
ΕΕ 41 element total contents by XRF;
ΕΕ 52 chemical elements after an aqua regia
extraction;
ΕΕ 57 elements in a mobile metal ion (MMI®)
extraction;
ΕΕ the soil properties, like CEC, TOC,
pHCaCl2;
Bendro anglies kiekio
pasiskirstymas Europos ariamų
laukų dirvožemyje

Total organic carbon
in the arable soil of
Europe

ΕΕ Pb isotopes (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208) and
magnetic susceptibility.
Key observations of the project include:

1. Ploughed soil and grazing land soil deliver
very comparable results and show practically the
Remiantis šia duomenų baze buvo įvertinta same distribution patterns over Europe. This
tam tikrų Europos regionų žemės ūkiui naudo- demonstrates the robustness of the low sample
jamų dirvožemių agrocheminė ir sanitarinė būklė density geochemical mapping approach.
bei nustatyta, kad:
2. The variable geochemical background from
1. Arimų ir ganyklų viršutinio dirvožemio north to south and substantial differences among
sluoksnio geocheminė sudėtis yra labai European country soil median values makes it
panaši ir palyginama, todėl geocheminio impossible to define one soil background level
kartografavimo metu šie dirvožemiai pa- for any chemical element that is valid for the
tikimai reprezentuoja vieni kitus.
whole of Europe.
2. Tam tikrų Europos šalių dirvožemiuose
nustatytos itin didelės vidutinio elementų
kiekio variacijos, pvz., nikelio medianinis
kiekis Lenkijoje ir Juodkalnijoje skiriasi
22 kartus, o Slovėnijos dirvožemiuose gyvsidabrio foninis kiekis 7,2 karto didesnis
nei Lietuvoje. Todėl beprasmiška skaičiuoti bendrą Europos dirvožemių geocheminį
foną, leidžiantį nustatyti bendras ribines
teršiančių elementų dirvožemyje vertes.

3. Geology via soil parent material plays a
key role in soil chemistry. The concentrations of
many elements (e. g., As, Bi, Co, Cu, Li, Mn, Pb)
in soils of north-eastern Europe are up to three
times lower than in the South-West of Europe.
The break in concentration occurs along the
southern limit of the last glaciation and is thus
directly related to geology. For several elements
(e. g., Hg, P, S, Se), the regional distribution patterns are strongly affected by climatic conditions
3. Europos žemės ūkio dirvožemių kokybę favouring the development of organic soil. Many
kontroliuojantis faktorius yra jų gamtinė anomalies are related to single ore deposits or
ir geologinė prigimtis, rodanti motini- metal provinces.
nių šarminių ar rūgštinių uolienų bei
4. Impact of human activities is surprisingly
mineralinių iškasenų telkinių paplitimą. low at the continental scale – element anomalies,
Daugelio elementų (As, Bi, Co, Cu, Li, like of Hg, Pb, Ag, and Au, are detected near
Mn, Pb) kiekis Šiaurės Rytų Europoje, t. y. the local contamination sources, large cities and
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teritorijoje, padengtoje glacigeninėmis nuogulomis,
yra du tris kartus mažesnis nei Pietvakarių Europoje, kur dirvožemiai formavosi tiesiogiai uolienų
dūlėjimo plutoje. Kai kurių elementų (Hg, P, S, Se)
pasiskirstymas akivaizdžiai priklauso nuo jūrinio-
kontinentinio klimato faktoriaus ir atitinkamai dėl
jo įtakos besiformuojančių organinių dirvožemių
pasiskirstymo.
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industrial factories situated in the ore
districts. The effect of diffused contamination remains invisible at the chosen
continental scale and sample density.
To reliably detect contamination, mapping at a much higher sample density,
i.e., at the local scale, is needed.

5. The risk assessment of trace ele4. Akivaizdus antropogeninis poveikis dirvožemiui ments in the soil at a European scale
matomas tik tiesiogiai didžiųjų miestų kaimynystėje shows that only 1.6% of sites of arable
aptiktose Hg, Pb, Ag, Au anomalijose, t. y. žmogaus and 1.3% of grazing land are predicted
žemės ūkio veiklos požymiai dirvožemyje yra ste- at risk. It demonstrates that at present
bėtinai nežymūs, be to, akivaizdžiai yra pervertinta the impact of diffused contamination
tolimųjų oro pernašų ir teršalų įtaka dirvožemio on the quality of European agricultural
soil is vastly overestimated, but element
kokybei.
deficiency in soil needs more attention.
5. Įvertinus toksinių ir augalams būtinų elementų
Lithuania is represented in this Atlas
kiekį dirvožemyje išryškėjo, kad daugiau dėmesio
reikėtų skirti ne tik teršiančių elementų pertekliui, with 26 soil sampling sites on arable
bet ir reguliuoti ir reglamentuoti augalams reikalingų land and 26 sites on grazing land, and
the Lithuanian Geological Survey was
elementų trūkumą dirvožemyje.
responsible for sampling, coordination
Projekto lauko darbus finansavo šalių geologijos tarnyand interpretation.
bos, analitinius – Europos metalų asociacija „Eurometaux“.
Lietuvos geologijos tarnyba atliko šio projekto lauko darbus
52 atraminiuose taškuose, koordinavo Baltijos šalių organizacinius darbus ir atliko duomenų analizę ir apibendrinimą.
Visa informacija, susijusi su GEMAS projektu, yra Austrijos
geologijos tarnybos internetiniame puslapyje adresu http://
gemas.geolba.ac.at/GEMAS.htm. Šiame internetiniame
puslapyje pateiktos nuorodos į lauko darbų metodinius
nurodymus ir laboratorinių darbų kokybės kontrolės ataskaitą bei projekto atraminių kasinių nuotraukų duomenų
bazę, parengtą GoogleEarth pagrindu.
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Požeminio vandens
infiltracinės
mitybos žemėlapio
M 1:200 000 sudarymas

The map of
groundwater
recharge on a scale
of 1:200 000

P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

Šio darbo tikslas buvo, remiantis meteorologinių stočių
duomenimis, kraštovaizdžių ir dirvožemių rajonavimo
žemėlapiais bei ilgalaikiais gruntinio vandens lygio stebėjimais, tipizuoti Lietuvos teritoriją pagal gruntinio vandens
slūgsojimo ir lygio režimą formuojančias sąlygas ir sudaryti
tipiniuose plotuose geologines sąlygas rodančius aeracijos
zonos profilius, taip pat adekvačius jiems geohidrologinius
modelius ir įvertinti gruntinio vandens mitybą. Tikslui
įgyvendinti įvykdyta keletas uždavinių:
• Išanalizuota atliktų tyrimų medžiaga.
• Atliktas Lietuvos teritorijos gruntinio vandens režimo sąlygų tipizavimas ir rajonavimas.
• Sudaryti vandens migracijos gamtinės vandens apytakos rato segmente „krituliai – gruntinio vandens
paviršius“ modeliai.
• Apskaičiuota infiltracinės mitybos, taip pat vandens
garavimo iš įvairių paviršių ir paviršinio nuotėkio
reikšmės elementariems rajonavimo plotams.
• Sudaryti žemėlapiai.
Pagrindinis darbo rezultatas – infiltracinės mitybos žemėlapis M 1:200 000. Be to, sudaryti papildomi žemėlapiai,
iliustruojantys vandens apytakos žemės paviršiuje dinamiką:
suminės evapotranspiracijos, nuotėkio žemės paviršiumi,
infiltracinę mitybą formuojančių sąlygų rajonavimo, gruntinio vandens paviršiaus vidutinio gylio ir reljefo paviršiaus
vidutinio nuolydžio kampo žemėlapiai (M 1:400 000), taip
pat aiškinamasis raštas. Pastarąjį sudaro: įvadas, ankstesnių
tyrimų apžvalga, darbo metodika, infiltracinės mitybos
ir kitų vandens balanso elementų pasiskirstymo analizė,
išvados, literatūros sąrašas, iliustracijos, tekstiniai priedai
(lentelės).

The main goal of the project is estimation of groundwater recharge and
the mapping of Lithuania’s territory
according to the obtained results. The
Lithuanian territory was divided into
the regions in order to establish the
types of groundwater regime and conditions of the recharge. The main criteria
for the dividing are climate conditions,
landscape type, soil type, groundwater
table depth and surface inclination.
The geohydrological simulation by
S. O. Grinevsky was the main method
applied for the mapping. Also the methods of other authors were additionally
applied.
Two kinds of the groundwater dynamics simulation were applied when
evaluating the recharge:
1. reduction of precipitation over
the earth surface;
2. transference of moisture via unsaturated zone.

The first of them includes estimation
of evaporation from vegetation surface
and snow cover as well as estimation of
precipitation runoff. The second one
includes estimation of evaporation from
the soil surface and transpiration by
plants and groundwater recharge as final
Gruntinio vandens infiltracinei mitybai Lietuvos teriresult of calculation. With groundwater
torijoje skaičiuoti naudotasi keleto skirtingų autorių me52
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todika. Bazinė metodika yra S. O. Grinevskio Požeminio table depth being less than 5 meters, the
vandens infiltracinės mitybos regioninio įvertinimo meto- correction of the results by I. S. Pashkodika, kurioje panaudoti geohidrologiniai modeliai. Taikant vsky equation was made.
šią metodiką, sprendžiama keletas uždavinių:
The results were verified by comparΕΕ vandens balanso formavimosi sąlygų aeracijos zonoje ing them to the runoff from the drainschemizavimas ir teritorijos rajonavimas pagal mete- age basins of rivers and the results of
orologinių, kraštovaizdžio, dirvožemių, hidrologinių previous investigations using statistical
Chow test.
ir hidrogeologinių veiksnių kompleksą;
ΕΕ vandens balanso modelių sudarymas, remiantis
minėtais veiksniais;

The mapping results were represented in 6 maps including the „Map
of groundwater recharge“, the „Map of
ΕΕ daugiamečių balanso rodiklių kiekybinis įvertinimas;
total evapotranspiration“ and the „Map
ΕΕ gautų duomenų verifikavimas pagal faktinius hidro- of precipitation runoff“.
loginius duomenis;
The main conclusion is that the
ΕΕ infiltracinės mitybos žemėlapio sudarymas, atsi- recharge mainly depends on soil type
žvelgiant į daugiamečius gruntinio vandens lygio and groundwater level. Moreover, it is
characterized by intense seasonal flucsvyravimus.
tuations. There are two evident peaks
Sprendžiant atskirus uždavinius taip pat naudoti kitų
of groundwater recharge during of the
autorių: P. R. Schroederio, X. Liango, M. Th. van Geannual variations – they are typical of
nuchteno, R. G. Alleno, E. V. Šeino, B. S. Maslovo ir kt.
snow thaw in spring and rainy period
metodiniai sprendiniai.
in autumn.
Sąlygų tipizavimas ir teritorijos rajonavimas atliktas pagal
The territorial distribution of
keletą struktūrinių aukštų, išdėstytų atsižvelgiant į gamtinės
groundwater recharge is very obvious.
vandens apytakos ciklo eigą:
The majority of ultimate values occurs
ΕΕ meteorologinės sąlygos (lemia kritulių kiekį, gara- in sandy soils and is rather related to
precipitation maximum zone in the
vimą);
western part of Lithuania. Maximal
ΕΕ landšafto sąlygos (lemia garavimą, transpiraciją,
evapotranspiration is typical of loamy
nuotėkį);
and boggy soils with minimal depth of
ΕΕ dirvožemio mechaninė sudėtis (lemia nuotėkį, van- groundwater table. Maximal runoff also
is related to clayey soils and precipitation
dens įsigėrimą į paviršių);
maximum sites.
ΕΕ hidrogeologinės sąlygos – gruntinio vandens gylis
Generalising it can be pointed out
(lemia garavimą, infiltraciją).
that the groundwater recharge amounts
Infiltracijos vertės skaičiuotos dviem etapais:
to 82.4 mm per year (or accounts for
12.0 percent of total precipitation
ΕΕ kritulių transformacija žemės paviršiuje;
amount). Likewise, the total evapoΕΕ drėgmės migracija aeracijos zonoje.
transpiration value is 460.7 mm per
Kritulių transformacija žemės paviršiuje. Šiame bloke year (67.2 percent) and runoff value is
skaičiuojamo vandens garavimo nuo augalijos dangos ir 142.7 mm per year (20.8 percent). Thus
sniego dangos vertės bei žemės paviršiaus nuotėkio vertės. the total amount of annual groundwater
Papildomai, kaip vandens balanso komponentas, skaičiuo- recharge of non-urbanized territory of
jamas sniego tirpsmo vandens kiekis. Modelis apribotas Lithuania amounts to 5 198 million
dviem sąlyginiais paviršiais – augalijos dangos (medžių cubic meters.
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Pav. Požeminio vandens infiltracinės mitybos
žemėlapis (pagal 1993–2012 m. duomenis)

Fig. The map of the Groundwater recharge
(based on 1993–2012 data)

lajos) viršuje ir dirvožemio paviršiumi apačioje. Pagrindinės darbo išvados:
Skaičiavimo bloko rezultatas – potencialiai įsigeInfiltracinė mityba yra reikšminga skaičiuojant
riantis į dirvožemį drėgmės kiekis.
požeminio (gruntinio) vandens išteklius, įvertiDrėgmės migracija aeracijos zonoje. Pagrin- nant taršiųjų medžiagų migraciją per aeracijos
diniai rezultatai, kurie gaunami šiame bloke, yra zoną. Šiuo metu yra aktualus ir hidrogeoterminio
trys: „papildomas“ nuotėkis žemės paviršiumi, ga- potencialo įvertinimas, kuris be infiltracinės miravimo iš dirvožemio ir augalų evapotranspiracijos tybos duomenų taip pat neįsivaizduojamas.
suma (Ep + TRp) ir galutinis rezultatas – infiltracija
Požeminio vandens infiltracinė mityba gali
į gruntinio vandens sluoksnį Win.
būti patikimai įvertinta taikant geohidrologinį
Kai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius yra ir matematinį modeliavimą, remiantis vandens
didesnis nei 5 metrai, laikoma, kad infiltracinė dinamikos balanso lygtimis.
mityba W = Win.
Pradiniai duomenys, būtini ir pakankami inKai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius filtracinės mitybos skaičiavimui: (1991–2012 m.
yra mažesnis nei 5 metrai, infiltracija Win per- meteorologiniai duomenys (vidutinė paros temskaičiuojama į infiltracinę mitybą, naudojant peratūra, santykinis drėgnumas, paros kritulių
I. S. Paškovskio lygtį.
kiekis, vėjo greitis, bendrosios saulės spinduliuotės paros suma), lapų dangos indekso (LAI) duoInfiltracinės mitybos įvertinimas pelkių landmenys, sniego tirpimo rodikliai, nuotėkio kreivės
šaftuose atliktas naudojant dinaminį požeminio
skaičiaus (CN) vertės, dirvožemių granuliomevandens išteklių pokyčio (µZ) svyravimo modelį,
trinės sudėties ir tankio duomenys, pagrindinės
kuriame atsižvelgiama į drėgmės prietakos ir
hidrofizinės charakteristikos (PHCh) parametrai
nuotėkio balansą.
ir augalų transpiracijos rodikliai.
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Atliekant infiltracinės mitybos skaičiavimą,
naudoti du skaičiavimo blokai: 1) kritulių transformacija žemės paviršiuje ir 2) drėgmės migracija
aeracijos zonoje. Tipizuojant Lietuvos teritoriją,
išskirti keli struktūriniai aukštai, išdėstyti pagal
gamtinės vandens apytakos ciklo eigą.
Atliekant rajonavimą, Lietuvos teritorija suskirstyta į 8 klimato regionus, 11 landšafto tipų
(lauko, miško, jūros paplūdimio, salpžemio,
mažai ir gerai drenuotos aukštapelkės (oligotrofinės), žemapelkės (eutrofinės) ir pereinamojo tipo
(mezotrofinės), eksploatuojamos aukštapelkės ir
žemapelkės durpyno), 17 dirvožemio mechaninės
sudėties tipų.
Pagrindiniai vandens dinamikos balanso
elementai, kurių reikšmės apskaičiuotos ir pavaizduotos atitinkamuose žemėlapiuose, yra:
infiltracinė mityba (pav.), suminė evapotranspiracija ir nuotėkis žemės paviršiumi. Suminę evapotranspiraciją savo ruožtu sudaro: augalijos dangos
garavimas, sniego dangos garavimas, dirvožemio
paviršiaus garavimas (aeracijos zonos ir gruntinio
vandens paviršiaus) ir augalų transpiracija.
Atliktas ankstesnių infiltracinės mitybos
tyrimų ir naujai atliktų skaičiavimų palyginimas Čou regresijos analizės testu, taip pat su
nustatytais Lietuvos upių baseinų infiltracinės
mitybos rezultatais parodė, kad rezultatų aibės
yra palyginamos.
Apskritai (neatsižvelgiant į sezoniškumą ir
teritorinį pasiskirstymą) infiltracijos, suminės
evapotranspiracijos ir nuotėkio reikšmės labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens paviršiaus
gylio, dirvožemio (ypač viršutiniųjų jo horizontų)
mechaninės sudėties, kiek mažiau nuo landšafto
tipo ir šlaito nuolydžio kampo.
Visų trijų minėtų elementų reikšmių dinamika paklūsta sezoniniams dėsningumams.
Sąlygiškai išskirti: žiemos, pavasario, vėlyvojo
pavasario-vasaros ir rudens sezonai.
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Suminės evapotranspiracijos pasiskirstymas
daugeliu atvejų yra atvirkščiai proporcingas infiltracinei mitybai.
Teritorinis infiltracinės mitybos pasiskirstymas labai ryškus (žr. pav.). Didžiausios mitybos
reikšmės (daugiau kaip 200 mm per metus) kai
kur nustatytos Žemaičių aukštumose (didžiausias
kritulių kiekis), Kuršių nerijos kopose, kituose
eoliniuose dariniuose (Smalininkų, Kazlų Rūdos it kt.). Mitybos reikšmės didelės ir Baltijos
moreninių aukštumų ruože bei Ašmenos aukštumoje (100–150 mm). Dar didesnės infiltracinės
mitybos reikšmės (200–250 mm) nustatytos
Rytų–Pietryčių Lietuvos fliuvioglacialinių lygumų smėlingų ir žvirgždingų nuogulų išplitimo
srityje, kur kritulių kiekis didelis, o gruntinio
vandens gylis viršija 5 metrus, dažnai ir 10 metrų.
Didžiausias nuotėkis Vakarų Lietuvoje, kur
didesnis intensyvių kritulių kiekis. Jis taip pat
būdingas limnoglacialinėms lygumoms.
Tolesni infiltracinės mitybos tyrimai galimi
trimis kryptimis:
ΕΕ viso požeminio vandens dinamikos balanso skaičiavimas;
ΕΕ tyrimų detalizavimas;
ΕΕ urbanizuotų zonų tyrimai.
Vidutinis kritulių kiekis Lietuvos plote
(1993–2012 m.): 685,8 mm/metus, iš jų:
ΕΕ infiltracinė mityba – 82,4 mm/metus,
arba 12,0 proc. kritulių kiekio;
ΕΕ suminė evapotranspiracija – 460,7 mm/
metus, arba 67,2 proc. kritulių kiekio;
ΕΕ nuotėkis žemės paviršiumi – 142,7 mm/
metus, arba 20,8 proc. kritulių kiekio.
Neurbanizuotoje Lietuvos teritorijoje požeminis vanduo kasmet pasipildo 5 198 milijonų
m3 atsargomis.
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Iš kur liejasi Žemaitijos
nacionalinio parko
šaltiniuotos versmės

Where the springs
of the Žemaitija
National Park take
their source

P. Gedžiūnas, K. Kadūnas, Z. Zanevskij, D. Balčiūnaitė,
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba tęsia Lietuvos šaltinių ir
The Žemaitija National Park is a
versmių tyrimus. 2013 metais buvo išleista knyga „Lietuvos protected territory, founded on the basis
šaltiniai ir versmės: Žemaitijos nacionalinis parkas“.
of Resolution No. I-1244 dated April
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, 23 1991 of the Supreme Council (the
įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Restoration Seimas) of the Republic of
Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Lithuania “On the Foundation of the
Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacio- Dzūkija, Curonian Spit and Žemaitija
nalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės National Parks, the Trakai Historical
valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant National Park and the Viešvilė State
išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus ir Reserve“ (Žin., No.13-332, 1991) to
kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultū- preserve the landscape complexes of
rinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti darnų national importance and cultural heritgamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas age that represent the peculiarities of
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos Žemaitija nature and culture in the
būklės stebėjimams. Parku paskelbta 21 720 ha teritorija ethnocultural context, ensure balanced
use and recovery of natural resources,
Plungės ir iš dalies Skuodo rajonuose.
and provide conditions for educational
Žemaitijos parko kalvotą reljefą suformavo tirpstantis tourism, scientific research and environledynas maždaug prieš 12 000 metų. Susidariusios kalvos mental monitoring.
yra palyginti aukštos, apie 150–190 metrų. Ežerai užima
The Park is expected: to conserve
daugiau kaip 7 proc. parko teritorijos, čia telkšo didžiausias
the
main system of lakes and forests in
Žemaitijoje Platelių ežeras, be jo, yra 25 mažesni ežerai. Parke
miškai užima apie 45 proc. visos teritorijos. Pažymėtina, kad Žemaitija, the existing cultural heritapie 10 proc. parko teritorijos yra nelankoma – tai Plokšti- age and to restore the damaged parts;
nės ir Rukundžių gamtiniai rezervatai, o pavasario ir vasaros to carry out scientific research, data
metu – ir telmologiniai (pelkių) draustiniai. Nacionaliniame collection and regular monitoring of
parke yra 12 gamtos paminklų – medžių, šaltinių, pusiasalių the Park’s environment and ethnic and
ir salų, bet ne prie visų lengvai prieinama. Šalia kitų gamtos cultural heritage; to cherish the cultural
paminklų hidrogeologiniais paminklais pripažinti ir parke traditions of Žemaitija; to disseminate
the ideas and knowledge of environtrykštantys Pilelio, Plokščių ir Koiskalnio šaltiniai.
mental protection; to encourage the
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, lydimi Že- traditional forms of farming; to promaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų, 2012 metų mote appropriate recreation activities
vasarą tyrė daugiau ar menkiau žinomas versmes, aprašė jų and primarily cognitive tourism.
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Šaltiniai ir versmės Žemaitijos nacionaliniame
parke

Springs and sources in the Žemaitija
National Park
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formavimosi ypatumus, įvertino šaltinių vandens cheminę
būklę. 2013 metais parengta ataskaita ir parengtas leidinys,
kurio tikslas – supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais.
Ataskaitoje pateikta ir pakankamai detali informacija apie
30 šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams. Kadangi ištirta ir aprašyta daug šaltinių,
pabandyta įvertinti ir jų turistinę vertę pagal šią skalę:

In the summer of 2012, the specialists from the Lithuanian Geological
Survey in cooperation with the staff of
the Žemaitija National Park studied the
known famous springs of the park, described their formation, and estimated
the yield of springs and chemical status
of their water. In 2013, the obtained
results were reported and published
Turistinė vertė:
seeking to familiarize the wider public
Privalote aplankyti
   
with the existing formation schemes of
Verta aplankyti
  
the springs and principles of their clasŠiaip įdomus objektas
 
sification. The report provides detailed
Tikimės, kad šio projekto rezultatai paskatins Žemaitijos naci- information about 30 springs and
onalinio parko darbuotojus inicijuoti ir daugiau hidrogeologinių springy places and possibilities to adapt
gamtos paveldo objektų pripažinimą saugomais objektais.
them to the visitors. Many springs were
explored and described and their tourist
Visų tirtų šaltinių vanduo yra gėlas (0,2–0,4 g/l), dauvalue was assessed using a simple clasgiausia kalcio, kalcio magnio hidrokarbonatinės sudėties.
sification scheme.
Apibūdinus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos
The received results of investigation
hidrogeologinę sąrangą, požeminio vandens formavimosi
of water springs show that most of
hidrogeodinaminius veiksnius ir vandenspūdinę situaciją,
them are descending (gravity) springs
paviršinio ir požeminio vandens tarpusavio ryšius, siejamus
and only a few percent can be ranked
su principiniais geomorfologijos ir reljefo elementais bei
as ascending (artesian) springs. The
ypatumais, galima teigti, kad pagal pagrindinius geologinius
mean discharges of most of the springs
ir hidrogeologinius požymius, lemiančius šaltinių kilmę
lie in range between 0.01 and 1 l/s. The
ir išsiliejančio vandens cheminę sudėtį, jų klasifikavimo
discharging groundwater has medium
įvairovė nėra gausi. Dažniausiai šaltiniai klasifikuojami
values of hardness and low content of
pagal išsiliejimo žemės paviršiuje sąlygas, jų vandeningumą
dissolved solids. The concentrations of
(debitą), cheminę sudėtį ir temperatūrą. Platelių apylinkėse
nitrogen compounds in most investigataukščiausiai slūgso gruntinis vanduo, daug žemiau randasi
ed springs are very low (or absent).
kvartero komplekso spūdinio (tarpsluoksninio) vandens
pjezometrinis lygis, per vidurį tarpinę padėtį užima Platelių
ežero ir kitų paviršinių telkinių vandens paviršius. Todėl pagal
išsiliejimo žemės paviršiuje ir mitybos sąlygas šiai vietovei
beveik be išimčių būdingi krintantys šaltiniai, maitinami
gruntiniu (subspūdiniu) vandeniu. Žemo pjezometrinio lygio
spūdiniam vandeniui pasiekti paviršių ir išsilieti šaltiniais dėl
iškilaus reljefo palankesnių hidrodinaminių sąlygų beveik
nėra. Iš principo tam tikros (spėjamos) prielaidos atsiverti
kylantiems šaltiniams (iš artezinių / spūdinių vandeningųjų
sluoksnių?) galimos nebent ežero akvatorijos giliausiose
Knygnešių šaltinis Knygnešių source
vietose, ten dugne vystantis spūdinio vandens ištakai per
galinčias egzistuoti dengiančių vandensparų hidrogeologines
nedarnas. Tačiau žinių apie tokių subakvalinių šaltinių ežero
dugne egzistavimą dabar nėra. Visai parko teritorijai būdingos
krintančios nuolatinės (retai sezoninės) gėlosios ir šaltosios
versmės (šaltiniai).
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Mineralinio vandens
paplitimas ir gavybos
galimybėS Veisiejų
krašte

Mineral water
occurence and use
possibility at Veisiejai
region

P. Gedžiūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Dar 2003–2010 metais Lietuvos geologijos tarnyba vykdė
požeminio sūrymo ir mineralinio vandens kartografavimo
projektus. Šie darbai vykdyti kameriniu būdu, įvertinant
1,5–35 g/l ir didesnės už 35 g/l ištirpusių mineralinių
druskų koncentracijos požeminio vandens (sūrymo) paplitimą hidrogeosferoje šalies mastu. Surinkta, susisteminta
ir išanalizuota gausi hidrocheminė informacija apie tokios
koncentracijos turinčio daug mineralinių druskų (BM > 1,5 g/l)
požeminio vandens ir požeminio sūrymo (BM > 35 g/l)
paplitimo nuosėdinėje storymėje ir kristaliniame pamate tendencijas. Hidrocheminė informacija analizuota matematinės
statistikos metodais, sudarytas apibendrinančių hidrogeo
loginės – hidrocheminės situacijos žemėlapių komplektas
(M 1:400 000). Žemėlapiai sudaryti visiems išskirtiems
pagrindiniams vandeningiesiems sluoksniams iki kristalinių
uolienų imtinai. Vienoje vietoje ar kompiuterinėje duomenų
bazėje sukaupta informacija leidžia ir toliau atlikti detalesnį
mineralinio vandens paplitimo ir gavybos galimybių vertinimą konkrečiose šalies teritorijose. Tokias apibendrinančias
ir taikomąsias žinias, kokių dažnai šiuo laikotarpiu pasigendama ar norima gauti, racionalu turėti kurortinio statuso
siekiančiose vietovėse, numatytose natūralaus mineralinio
vandens gavybą (verslą) plėtoti vietoje. Todėl ir vaizdingame
šilų ir ežerynų Veisiejų krašte, patraukliame rekreacijos tikslams ir poilsinio turizmo plėtrai, bendros žinios apie gėlą ir
mineralinį vandenį yra svarbios. Tokia glausta apibendrinanti
studija LGT Hidrogeologijos skyriaus 2013 metais inicijuota
Veisiejų, Kapčiamiesčio, Leipalingio apylinkes iki Nemuno
aprėpiančiame rajone.
Parengtas aiškinamasis raštas, apibendrinantis esminius
mineralinio vandens slūgsojimo dėsningumus ir hidrogeo
cheminės situacijos tipizaciją kvartero, prekvartero ir kristalinio pagrindo apvandenintų uolienų sluoksniuose. Pateikta

In represented report are generalized essential mineral water lying patterns and hydrochemical typization
of Quarternary, preQuarternary and
crystalline basis water-bearing layers. It
is submitted by cartographic material
(7 maps of hydrogeological and hydrochemical situation in scale 1:100 000,
4 hydrochemical sections discribing
a geological structure of this region).
Territory is located in fluvoglacial
plane of the last galciation and coincides with positive artesian basin
slope structure. Therefore a thickness
of fresh water active recycled zone is
significant and seeks 260–340 m and
more. A groundwater active recharge
area, a thin sedimentary cover and extincted significant regional confining
beds at anteclise slope are determinating and limiting a lifting of brine
water from the bed lying crystaline
foundation rocks. Therefore occurance
and hydrochemical variety of nature
mineral water is poor:
ΕΕ below fresh water is lying saline mineral water or brine
(15–35 ÷80 g/l concentration)
in K and J – T rocks contacting
zone and deeper;
ΕΕ a groundwater of high mineralization or brine is composed by
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Apžvalginis hidrogeologinis Veisėjų krašto
šaltinių pjūvis
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Hidrogeological overiew of Veisėjai water
sprins sections
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kartografinė medžiaga (7 hidrogeologinės ir hidrocheminės
situacijos žemėlapiai, M 1:100 000; sudaryti 4 hidrogeo
loginiai pjūviai, apibūdinantys šio rajono gelmių sąrangą).
Teritorija yra paskutiniojo apledėjimo palankių infiltracijai
fliuvioglacialinių (smėlingų) lygumų srityje ir sutampa su
teigiama artezinio baseino šlaito struktūra. Todėl gėlo vandens aktyvios apykaitos zona yra ženkli ir siekia 260–340 m
ir daugiau. Aktyvi mitybos sritis, nestora nuosėdinė danga ir
išnykusios reikšmingesnės regioninės vandensparos anteklizės šlaito geosferoje lemia ir riboja pastebimesnį požeminio
sūrymo pakilimą iš apačios nuo kristalinio pamato uolienų.
Todėl ir natūralaus mineralinio vandens paplitimas ir hidrocheminės įvairovės spektras yra menkas:
ΕΕ tik labai sūrus mineralinis vanduo ar požeminis
sūrymas (15–35÷80 g/l ištirpusių druskų koncentracijos) iškart glūdi po gėlu vandeniu ir kreidos (K)
bei juros–triaso (J–T) sistemų sąlyčio zonoje ir giliau
sudaro sluoksnines sankaupas;
ΕΕ prekvartero nuosėdinėje priekraiginėje su kristaliniu
pamatu dalyje susiformuoja natrio chloridinis be
specifinių komponentų (išskyrus bromą, Br = 50–
150 mg/l) labai mineralizuotas vanduo ar sūrymas;
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NaCl without specific components (except Br – 50–150 mg/l)
is lying in lower preQuarternary
part;
ΕΕ extraction of the ground mineral water (brine) is possible
from T1 sandstone and gravel
stone aquifer and from deeper
lying crystaline base rocks;
ΕΕ the design depth of extraction
wells is about 350–550 m.
This work is presenting essential
knowledge and generalization of
hydrogeological structure and mineral
water of considerable territory enough
informatively, concisely and populary.
The results of the project are practicable
for described district self – government,
for territory planners, environmentalists and society, for operative solution
of hydrogeolgical questions and problems.

ΕΕ visoje teritorijoje potencialias mineralinio vandens
(požeminio sūrymo) gavybos galimybes turi apatinio triaso (T1) kvarcinio smiltainio ir gravelito
vandeningasis sluoksnis, taip pat giliau slūgsančios
kristalinio pamato uolienos;
ΕΕ projektinis gavybos gręžinių gylis apie 350–550 m,
apibūdintame rajone didėja ŠV kryptimi.
Darbe pakankamai informatyviai, glaustai ir populiariai
pateiktos esminės žinios ir apibendrinimas apie nemažos
teritorijos hidrogeologinę sąrangą ir mineralinį vandenį.
Projekto rezultatai naudingi apibūdinto rajono savivaldai,
teritorijų planuotojams, gamtosaugininkams ir visuomenei,
norint operatyviai spręsti hidrogeologinius klausimus ir
problemas.
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Projektas
„Skalūnų dujos Lietuvoje.
Saugi aplinka ir
ekonominė nauda“

Project
“Shale gas in Lithuania.
Safe environment and
economic benefits”

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba
įgyvendino aplinkos informacijos sklaidos ir
viešinimo projektą „Skalūnų dujos Lietuvoje.
Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/
C2/ SUB/492-2012/1/SI2.647111 (finansuotą
Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Europos
Sąjungos lėšomis).
Vykdant projektą susidurta su gana prieštaringa informacija apie skalūnų dujų gavybos poveikį
aplinkai, kuri dažnai yra nepagrįsta ar neobjektyvi. Nei Europoje, nei Lietuvoje nėra skalūnų dujų
išgavimo patirties, tik JAV ir Kanada – iki šiol yra
vienintelės šalys, eksploatuojančios skalūnų dujas.
Šiuo metu išsklaidytųjų angliavandenilių gavyboje, be hidraulinio ardymo, nėra kitų metodų,
kurie perspektyvius uolienų sluoksnius padarytų
laidžius ir produktyvius. Susidurta su išankstinėmis nuostatomis, kad išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir gavybos metu bus teršiamas
požeminis vanduo, su grįžtančiuoju vandeniu
ar išgaunamais angliavandeniliais į paviršių bus
pakelta toksinių ar radioaktyviųjų medžiagų.
Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susidomėjimą skalūnų dujų tyrimu ir gavyba Lietuvoje
bei į Europos Sąjungos iniciatyvą informuoti ir
aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų tyrimą,
gavybos ekonominę naudą ir potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, projekte buvo
numatyta ir įvykdyta ši veikla:
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In 2013, the Lithuanian Geological Survey
started the implementation of the project “Shale
gas in Lithuania. Safe environment and economic
benefits”. The aim of the project was to start a
dialogue with citizens and to launch an information campaign on shale gas before the decisions
on its potential industrial production are taken
and to ensure appropriate public consultations.
Taking into consideration the growing interest in shale gas potential in Lithuania and
following the newly launched initiative of the
European Commission’s Directorate-General for
Energy to inform and explain the public about
the relevant studies that deal with the potential
and production of shale gas, economic benefits
and prevention of the potential threat to the
environment and human health, the Lithuanian
Geological Survey (LGT) under the Ministry of
the Environment organized 5 public hearings in
5 different regions of Lithuania (Šilutė, Tauragė,
Jurbarkas, Pagėgiai and Vilkaviškis) which are
located within the limits of the blocks of newly
announced hydrocarbon licensing tender. Local
stakeholders (authorities, local communities, local businesses sector representatives, representatives of the local municipalities, and representatives of the organizations of society and social
partners, as well as representatives of operating oil
companies) were invited to the public hearings.
It was expected, that public hearings will ensure
the direct and efficient dialogue between the
stakeholders and governmental regulators of the
hydrocarbon sector and will lead to prevention
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ΕΕ organizuoti penki visuomenės informavimo renginiai: Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke,
Pagėgiuose ir Kybartuose;
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of further potential conflicts between the groups
of the social partners.

During the implementation of the project, the
ΕΕ sukurtas interaktyvus žiniatinklis visuo- LGT also initiated and organized the following
menės švietimui skalūnų dujų tema www. project activities:
skalunudujos.lt;
ΕΕ Creation of the Interactive Website “Shale
ΕΕ parengti ir išspausdinti apie projektą ir
gas citizens’ dialogue and information
skalūnų dujas lankstinukai, brošiūros,
campaign” (www.skalunudujos.lt) with
5 informaciniai stendai, publikuoti 5 infor
the online consultations;
maciniai straipsniai regioninėje spaudoje;
ΕΕ Creation of the informative film “Skalūnų
dujos Lietuvoje” (Shale gas potential in
Lithuania) about the shale gas exploration
and production in Lithuania;
ΕΕ Preparation of the survey of the public
opinion on shale gas potential in Lithuania;
ΕΕ Preparation of the leaflets and informative
brochures informative stands about shale
gas exploration and production and preparation and publication of the informative
articles in the local press;
ΕΕ Organization of the technical part of the
public hearings.
ΕΕ sukurtas filmas, informuojantis vietines
bendruomenes, verslo atstovus, savivaldą,
kurios teritorijoje planuota tirti ir išgauti
netradicinius angliavandenilių išteklius;
ΕΕ atlikta gyventojų nuomonės apklausa.
Įvykdytas projektas padėjo visuomenei ir ypač
konkrečioms bendruomenėms geriau suprasti
kai kuriuos techninius ir ekonominius angliavandenilių gavybos aspektus ir kad šios svarbios
Lietuvai problemos sprendimas būtų bent kiek
apsaugotas nuo nepagrįstų emocijų ir nepamatuotų lūkesčių.
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Lietuvos geologijos
tarnybos elektroninių
paslaugų
modernizavimas

Modernization of
Lithuanian Geological
Survey E-services

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais baigtas projektas
„Aplinkos ministerijos pavaldžių
institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP23-1-IVPK-01-V-02-014), kurį
finansavo Europos Sąjungos regio
ninės plėtros fondas ir Lietuvos
Respublika. Projekto iniciatorius
ir vykdytojas – Aplinkos ministerija, partneriai – Lietuvos geo
logijos tarnyba, Aplinkos apsaugos
agentūra ir Valstybės saugomų
teritorijų tarnyba. Projekto dalį,
skirtą LGT informacinių sistemų
elektroninėms paslaugoms sukurti,
įgyvendino UAB „Affecto“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos dvi
naujos informacinės sistemos: Aplinkos apsaugos
kontrolės informacinė sistema (valdytoja – Aplinkos
ministerija) ir Valstybinė požeminio vandens
informacinė sistema (sistemos valdytoja – Lietuvos geologijos tarnyba); modernizuotos Lietuvos
geologijos tarnybos informacinės sistemos: Žemės
gelmių registras ir Valstybinė geologijos informacinė sistema, taip pat Saugomų rūšių informacinė
sistema (valdytoja – Aplinkos ministerija), Saugomų teritorijų kadastras (valdytojas – Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba) ir Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras
(valdytoja – Aplinkos ministerija). Iš viso sukurta
15 elektroninių paslaugų, kuriomis galės naudotis
ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.
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The project named “The Transfer of Public Services of Ministry of
Environment Subordinate Institutions to Cyberspace” (No. VP2-31-ISDC-01-V-02-014), which was
funded by the European Union’s
Regional Development Fund
and the Republic of Lithuania, is
now completed. The Lithuanian
Geological Survey is a provider of
geological data stored in the Information systems since 2004 but so
far the used applications were “out
of date” and did not meet today’s
requirements for such services.
The newly launched e-services
portal provides services which are
grouped into use of data and provision of data
categories. There were 24 maps and over 80 different reports created. Since Subsurface Registry
data is provided for a fee, an orders module was
implemented on purpose to submit requests for
data, pay bills and tracking of user order status.
From now on, there is a possibility to electronically register soil surveys and boreholes, provide
mineral resources mining reports, inform about
the Subsurface changes in the registers, combine
monitoring programs to provide monitoring reports, and so on. Data are provided by filling in
screen forms (there are a total of 15 different data
reporting forms ready for use). All e-services created during this project are available at: https://
www.epaslaugos.lt/, http://epaslaugos.am.lt,
http://www.lgt.lt/epaslaugos/.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Lietuvos geologijos tarnyba geologinius duomenis, kaupiamus informacinėse sistemose, elektroniniu būdu teikia nuo 2004 metų. Tačiau iki šiol
naudotos paslaugų teikimo aplikacijos „paseno“
ir neatitiko šiandien tokioms paslaugoms keliamų
reikalavimų (pvz., nenumatytas elektroninio parašo naudojimas, kyla suderinimo su naujausiomis
internetinėmis naršyklėmis problemų). Be to,
paslaugos buvo skirtos tik duomenų peržiūrai,
nebuvo galimybės teikti geologinius duomenis
tarnybai, formuoti ir spausdinti ataskaitas.
Naujame elektroninių paslaugų portale naudotojams pateikiamos paslaugos sugrupuotos į
duomenų naudojimo paslaugas („Duomenų gaKita grupė paslaugų – duomenų teikimas
vimas iš sistemų“) ir duomenų teikimo paslaugas
Lietuvos geologijos tarnybai. Nuo šiol elektroni(„Duomenų teikimas į sistemas“).
niu būdu bus galima užregistruoti žemės gelmių
Elektroninių paslaugų portalo „Duomenų gavi- tyrimus, gręžinius, teikti žemės gelmių išteklių
mas iš sistemų“ dalyje naudotojai ras visus anksčiau gavybos ataskaitas, informuoti apie Žemės gelnaudotus geologinius žemėlapius, galės formuoti mių registro duomenų pasikeitimus, derinti
ir spausdinti geologinių duomenų išrašus, statis- ūkio subjektų monitoringo programas, teikti
tines ataskaitas ir duomenų analizės rezultatus. monitoringo ataskaitas ir kt. Duomenys teikiami
Elektroninių paslaugų portalo žemėlapiuose įdiegti užpildant ekranines formas (paruošta 15 skirtingų
pagrindiniai žemėlapių valdymo įrankiai, sukurta duomenų teikimo formų). Duomenims įvesti
paieškos sistema ir kitos funkcijos leidžia greitai naudojami klasifikatoriai, žemėlapiai, duomenų
surasti reikalingus objektus ar vietovę, peržiūrėti formos automatiškai užpildomos iš kitų institucipagrindinę informaciją apie geologinius objektus, jų gaunamais (Juridinių asmenų registro, Adresų
žemėlapio sluoksnius, suformuoti ar užsakyti reika- registro, Gyventojų registro ir kt.) ar naudotojo
lingo objekto duomenų išrašus. Statistinėse ir duo- anksčiau pateiktais duomenimis. Tai sumažina
menų analizės ataskaitose pateikiamus duomenis klaidų tikimybę, sutrumpėja paraiškų ir teikiagalima filtruoti pagal teritorijas (administracines mų duomenų derinimo laikas. Įvestus duomenis
teritorijas, požeminio vandens baseinus, upių galima atsispausdinti, koreguoti pagal pateiktas
baseinus), laikotarpį, kitus parametrus. Statistikos pastabas, stebėti teikiamų duomenų nagrinėjimo
duomenys gali būti vaizduojami grafiku arba že- būseną.
mėlapyje. Iš viso paruošta 24 žemėlapiai ir daugiau
Visos projekto metu sukurtos Lietuvos Reskaip 80 įvairių ataskaitų. Kadangi ataskaitų sąrašas tikrai nemažas, reikalingos ataskaitos paiešką publikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių
palengvins ataskaitų suskirstymas pagal duomenų institucijų viešosios elektroninės paslaugos užretemas, pvz., gręžiniai, ištekliai, valstybinis požemi- gistruotos Elektroninių valdžios vartų portale ir
pasiekiamos adresu https://www.epaslaugos.lt/,
nio vandens monitoringas.
taip pat Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų
Kadangi Žemės gelmių registro duomenys tei- portale adresu http://epaslaugos.am.lt. Lietuvos
kiami mokamai, todėl sukurtas užsakymų modulis, geologijos tarnybos teikiamas elektronines paslaukurį pasitelkę elektroninių paslaugų naudotojai gas galima pasiekti ir tiesiogiai adresu http://www.
gali pateikti prašymus duomenims gauti, apmokėti lgt.lt/epaslaugos/.
sąskaitas, stebėti užsakymo būklę.
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Seismologiniai tyrimai
2013 metais

Seismological
investigations in 2013

A. Pačėsa, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais toliau buvo vykdomi Lietuvos
seisminių stebėjimų darbai – iš Ignalinos atominės elektrinės (IAE) Seisminio monitoringo
sistemos (SMS) ir plataus diapazono stočių PBUR
(Paburgė, Plungės raj.), PABE (Paberžė, Kėdainių
raj.), SLIT (Slitere, Ltvija) ir VSA (Vassula, Estija) seisminių stebėjimų duomenys sistemingai
buvo parsisiųsdinami, kaupiami ir analizuojami.
2013 metais kelis kartus buvo sutrikęs seisminių
stočių darbas, todėl buvo prarasta ar negrįžtamai
sugadinta nedidelė dalis seismologinių duomenų.
Ignalinos AE darbuotojai, prižiūrintys SMS veik
lą, buvo informuojami apie sutrikimus stotyse ir
stočių funkcionavimas buvo atnaujinamas.

The project of Seismological Monitoring of
Lithuania, focusing on collection, processing and
analysis of seismic data of Seismic Monitoring
System (SMS) of Ignalina Nuclear Power Plant
(INPP) and broad band stations PBUR (Paburgė,
Lithuania), PABE (Paberžė, Lituania), SLIT
(Slitere, Latvia), and VSU (Vassula, Estonia) was
carried on in 2013. There were some disturbances
in operation of the seismic stations, thus, some
seismological data was lost. The INPP specialists
responsible for SMS operation would restore the
operation of the system every time when problems occurred.
Analysing the data of seismic stations of
seismological monitoring system in Lithuania,
a few dozens of seismic events were identified
and located monthly. 1191 seismic events were
identified by the Lithuanian Geological Survey
(LGT). 1007 events were teleseismic, 61 regional
and 23 local. It was impossible to locate some of
the registered and identified seismic events due
to poor data quality or interruptions in the data
registration. The locations of the teleseismic and
regional events were associated with the locations
reported in the seismic bulletins of EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC;
https://www.emsc-csem.org) and/or US Geological Survey (USGS; http://neic.usgs.gov). The
majority of the teleseismic events were located in
the Pacific Ocean in „the Ring of Fire“.

Analizuojant Lietuvos seismologinio monitoringo sistemos seisminių stebėjimų stočių
duomenis kiekvieną mėnesį buvo aptinkama ir
lokalizuojama po kelias dešimtis seisminių įvykių. 2013 metais užregistruota 1 191 seisminis
įvykis, iš jų 1 107 įvykiai tolimi (teleseisminiai;
epicentrai tolimesni nei 2 500 km), 61 įvykis
regioninis (epicentrai tolimesni nei 800 km, bet
artimesni nei 2 500 km) ir 23 vietiniai seisminiai įvykiai (epicentrai artimesni nei 800 km).
Dalies seisminių įvykių lokalizuoti nepavyko
dėl nepakankamos duomenų kokybės ir / ar
techninių problemų seisminėse stotyse. Tolimi ir
regioniniai įvykiai susieti su Europos – Viduržemio jūros seismologijos centro (EMSC; https://
www.emsc-csem.org) ir / arba su JAV geologijos
tarnybos (USGS; http://neic.usgs.gov) biuletenių
The project seismological monitoring of
seisminiais įvykiais. Lietuvos seismologinio moniLithuania is focused on investigation of local
toringo sistema užregistruoja beveik visus Žemėje
events. 4 local events out of 23 identified ones
įvykstančius žemės drebėjimus, kurių stiprumas
66
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1 pav. 2013 metais LGT užregistruotų vietinių seisminių įvykių
žemėlapis. Juodi trikampiai žymi seisminių stebėjimų stotis, kurių
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Fig. 1. Map of local seismic events registered by the LGT
in 2013. Black triangles mark seismic stations used for

duomenys buvo naudoti, geltoni skrituliai – LGT lokalizuotų

identification and locations of seismic events, yellow circles

vietinių seisminių įvykių epicentrus, oranžiniai aštuoniakampiai –

are epicentres of seismic events located by the LGT, orange

LGT nelokalizuotus, tačiau susietus su NORSAR ar / ir EMSC
seismologiniuose biuleteniuose pateiktais įvykių epicentrais, balti
kvadratai – seisminių įvykių, aptiktų NORSAR seismologinių
biuletenių analizės metu, epicentrus

hexagons - epicentres of seismic events which were not
located but associated with the data from seismological
bulletins of NORSAR and/or EMSC; squares - epicenters of
seismic events found NORSAR seismic bulletins
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> 5,0. Kaip įprasta, 2013 metais dauguma tolimų
įvykių buvo užfiksuota iš vadinamojo Ramiojo
vandenyno „ugnies žiedo“ regiono.

were localized (Fig. 1). Records of 9 local events
were associated with locations reported in the
NORSAR and/or EMSC bulletins. It was not
possible to localize 10 other local events due to
Lietuvos seismologinio monitoringo projekte
poor data quality. Presuming, all local events
daugiausia dėmesio skiriama vietiniams seismiwere of anthropogenic origin except one event
niams įvykiams. Iš 23 identifikuotų vietinių įvyof 31 December 2013 (Fig. 1). According to
kių 4 įvykius pavyko lokalizuoti, 9 įvykius pavyko
preliminary analysis, the latter event, localized in
susieti su NORSAR ar EMSC katalogų lokalizacithe south of the Baltic Sea, was of tectonic origin.
jomis, dar 10 įvykių dėl blogos duomenų kokybės
lokalizuoti nepavyko (žr. 1 pav.). Manytina, kad
Seismological data of registered events by the
visi vietiniai įvykiai, išskyrus vieną Baltijos jūroje, Lithuanian seismological monitoring system were
buvo sukelti žmogaus veiklos. Pagal pirminės compiled into final monthly bulletins which were
analizės rezultatus įvykis pietinėje Baltijos jūros submitted to the International Seismological
dalyje galėjo būti tektoninės prigimties.
Centre (ISC; http://www.isc.ac.uk/), EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC)
Visi seisminių stebėjimų stočių duomenys
and were presented on the LGT webpage.
buvo kaupiami mėnesiniuose seisminių įvykių
biuleteniuose, kurie vėliau teikiami TarptautiThe seismological bulletins of NORSAR and
niam seismologijos centrui (ISC; http://www. Seismological Institute of Helsinki University
isc.ac.uk/) ir EMSC bei pristatomi Lietuvos geo (HU) were analyzed searching for events lologijos tarnybos (LGT) tinklalapyje. 2013 metais cated in Lithuania and adjacent territories in
buvo nuosekliai rengiami ir visuomenei pateikia- 2013 (Fig. 1). 7 seismic events were reported
mi pranešimai apie svarbesnius seisminius įvykius in NORSAR bulletin on 6-th of August in the
Baltijos regione ir visame pasaulyje. Informacija Baltic Sea, south from Gotland island, between
apie juos buvo įdėta LGT tinklalapyje.
Lithuanian and Swedish coast. The location of
these events lay on the pathway of gas pipeline
2013 metais taip pat buvo analizuojama
“Nordstream”. Most likely, these 7 events were
NORSAR ir Helsinkio universiteto Seismologijos
related with some pressure perturbations in
instituto (HU) seismologiniuose biuleteniuose
the pipeline. 2 seismic events were reported in
pateikta informacija apie seisminius įvykius, kuNORSAR bulletin on 25-th of August in the
rių epicentrai pateko į pietrytinę Baltijos regiono
Baltic Sea ~100 km westwards from the coast of
teritoriją (1 pav.). Rugpjūčio 6 d. viduryje Baltijos
Lithuania (Fig. 1). Presumably, these events were
jūros, tarp Latvijos ir Švedijos krantų, piečiau
related with military operation on elimination
Gotlando salos, NORSAR biuletenyje užfiksuoti
of old explosives “Open spirit 2013” carried out
septyni seisminiai įvykiai. Įvykių vieta sutampa su
from August 19-th to 29-th, 2013, in the Lithudujotekiu „Nord Stream“. Labai mažai tikėtina,
anian territorial waters. Media has reported that
kad tai galėjo būti natūralios prigimties įvykiai.
11 old explosives were found during the military
Po konsultacijų su kolegomis iš Kaliningrado
operation. However, there were no information
srities buvo nuspręsta, kad seisminiai įvykiai
how many and in what way the explosives were
greičiausiai sietini su dujotekio „Nord Stream“
eliminated. One more seismic event from NORveikimu (pavyzdžiui, su galimu staigiu slėgio
SAR bulletin was located in the south-western
kitimu). Rugpjūčio 25 d. NORSAR biuletenyje,
part of Latvia (Fig. 1). Doubtless, this event was
Baltijos jūroje, maždaug 100 km į vakarus nuo
generated by quarry blast.
Lietuvos kranto, užfiksuoti du seisminiai įvykiai
(1 pav.), kurie greičiausiai sietini su išminavimo
Short period portative seismic stations were
operacija „Open spirit 2013“. Ši senų sprogme- configured and tested according to targets of
nų Lietuvos teritoriniuose vandenyse paieškos ir project “Complex seismological investigation
naikinimo operacija vyko nuo 2013 m. rugpjūčio of territory of Lithuania” in 2013 (Fig. 2). The
68

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

2 pav. Portatyvinė seisminė stotis (LGS2). Akumuliatorius kaip
maitinimo šaltinis ir GPS antena uždėti ant duomenų registracijos
modulio SARA SL07
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Fig. 2. Portative seismic station (LGS2). A battery as a
power source and GPS antenna are placed on the main
SARA SL07 unit

19 iki 29 dienos. Pagal žiniasklaidos pranešimus „Open
spirit 2013“ operacijos metu buvo aptikta vienuolika senų
sprogmenų, kiek jų sunaikinta – nepranešta. Dar vieną
įvykį NORSAR lokalizavo pietvakarinėje Latvijos dalyje.
Neabejotinai šis įvykis siejamas su pramoniniais sprogdinimais karjeruose.
Pagal projekto „Lietuvos teritorijos seismingumo komp
leksiniai tyrimai“ numatytus darbus 2013 metais buvo
parengtos darbui ir testuotos
trumpo periodo portatyvinės
seisminės stotys (2 pav.). Pagal
preliminarius rezultatus portatyvinės seisminės stotys tinka
naudoti nestiprių seisminių
įvykių registracijai nedideliu
atstumu (pvz., sprogdinimams
karjeruose). Taip pat nustatyta,
kad portatyvinės seisminės stotys gali registruoti galingus (M
> 5) tolimus seisminius įvykius
(3 pav.).

portative seismic stations can be used
to record small seismic events at short
distances (e.g. quarry explosions) according to preliminary results of testing. It was found that portative seismic
station were capable to record strong
(M > 5) teleseismic events (Fig. 3).

3 pav. 2013 m. spalio 25 d. 17 val. 10 min.

Fig. 3. Seismogram of earthquake

UTC laiku Japonijoje įvykusio ŽD, kurio

of 2013 October 25-th 17:10 GMT,

stiprumas 7.1, seismogramos, užregitruotos
portatyvinėse seisminėse stotyse LGS3,
LGS4 ir PBUR seisminių stebėjimų stotyje

Japan, Mw=7.1 recorded at broadband
station PBUR and portative stations
LGS3 and LGS4
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KARSTINė dENUdACIJA IR
NAUJI REIšKINIAI šIAURėS
LIETUVOS KARSTINIAmE
RAJONE

KARSt DENuDAtIoN
AND NEW PhENoMENA
IN thE NoRth
LIthuANIAN KARSt
REGIoN

J. Taminskas, K. Dilys, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas
V. Mikulėnas, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone kritulių
kiekis buvo artimas daugiametei metinio kritulių kiekio
normai – ją viršijo tik 10,4 mm, tačiau tam tikrų mėnesių
kritulių kiekis gana smarkiai skyrėsi nuo vidutinio daugiamečio jų kiekio. Nedideliu kritulių kiekiu pasižymėjo kovas,
liepa ir rugpjūtis, o daugiau jų iškrito balandį, rugsėjį ir spalį.
Išskirtinai didelis kritulių kiekis, palyginti su mėnesio norma,
buvo balandžio (56 proc. daugiau už normą) ir spalio (55 proc.
daugiau už normą) mėnesiais. Šiais mėnesiais labai maža vandens netektis dėl garavimo, todėl galėjo padidėti paviršinio
vandens infiltracijos į karstėjančius sluoksnius intensyvumas.
Dėl šios priežasties, esant kritulių kiekiui, artimam metinei
normai, metinis požeminis nuotėkis buvo didesnis už normą.
2013 metai pasižymėjo santykinai aukšta vidutine metine
oro temperatūra: sausio – lapkričio mėnesių vidutinė temperatūra buvo 0,9 °C aukštesnė už normą. Ypač aukšta buvo šilto
laikotarpio temperatūra. Vidutinė birželio mėnesio temperatūra net 3,9 °C buvo aukštesnė už šio mėnesio normą. Tokia
aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra ir santykinai mažas
liepos (29 proc. mažesnis už mėnesio normą) ir rugpjūčio
(59 proc. mažesnis už mėnesio normą) mėnesių kritulių kiekis
lėmė vandens lygio pažemėjimą karstėjančių uolienų sistemoje.
Tai parodo ypač žemas karstinių ežerų lygis rudens pabaigoje.
Nors buvo aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra, vyko intensyvi infiltracija pavasarį ir rudenį, metinis požeminio vandens
nuotėkis nesumažėjo.

The annual precipitation in 2013 was
close to the long-term average value exceeding it only by 10.4 mm. However,
precipitation of individual moths was
significantly different than the longterm average. A lower amount of precipitation was observed in March, July
and August, while higher precipitation
was in April, September and October.
Especially high amount of precipitation was observed in April (56% higher
than normal) and October (55% higher
than normal). April and October are
characterised as months with low water
losses due to evaporation therefore the
surface water infiltration into karst layers could be increased. Due to this and
the precipitation rate being close to the
long-term average, the annual groundwater run-off was higher than normal.

The year 2013 was characterized by
a relatively high average annual air temperature. The average air temperature
of January–November was by 0.9 °C
higher than normally. The air temperature of warm period was especially high.
The average temperature of June was
Indikatoriniame Tatulos baseine 2013 metais gipso
even by 3.9 °C higher than the normal
cheminė denudacija buvo didesnė už vidurkį ir siekė
value. This high temperature of warm
166 m³/km -2 (1 pav. ir lentelė). Smardonės baseine gipso
period and relatively low precipitation
cheminė denudacija, palyginti su 2004–2012 metais, buvo
in July (by 29% lower than the normal)
apie 16 proc. didesnė (320 m³ km-2).
and August (by 39% lower) resulted in
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350

the drop of water level in the karst rock
system. This is indicative of extremely
low water level in karst lakes at the end
of autumn. However, even high air temperature of warm period did not reduce
the annual groundwater run-off due to
the intensive infiltration in spring and
autumn.
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2 pav. Vandens lygio ir temperatūros

Fig. 2. Fluctuation of water level in

svyravimai karstiniame Pelanio ežere

the Pelanis karst Lake in 2009–2013

2009–2013 metais

Pagal karstinių ežerų vandens lygio svyravimus (Pelanio
ežeras Kirkilų kaime) 2013 metais vandens lygio kaitos metinė
amplitudė buvo 1,93 m (2 pav.). Maksimalus vandens lygis
buvo balandžio 19 d., minimalus – lapkričio 22 d. 2013 metais buvo didžiausia vandens lygio svyravimų amplitudė per
2010–2013 metų laikotarpį: 2010 metais – 1,65 m, 2011 metais – 1,27 m, 2012 metais – 1,22 m. 2013 metais buvo tiek
aukščiausias, tiek žemiausias vandens lygis per 2010–2013 metus. Tokia didelė metinė vandens lygio svyravimų amplitudė
ir santykinai žemas minimalus lygis gali sudaryti palankias
karstinės denudacijos intensyvėjimo sąlygas.

In 2013, karst denudation in the
representative Tatula River basin was
higher than the average value and
reached 166 m³∙km-² (Fig. 1, Table
1). However, karst denudation in the
Smardonė River basin was about 16%
higher (299 m³∙km-²) compared with
the period 2004–2012 (320 m³∙km-²).
According to the karst lake water
level fluctuations (Pelanis Lake, Kirkilai
village), the annual water level fluctuation amplitude in 2013 was 1.93 m
(Fig. 2). The maximum water level was
observed on April 19, the minimum
on November 22 The highest water
level fluctuation amplitude of 2010–
2013 was observed in 2013: in 2010, it
was 1.65 m, in 2011 – 1.27 m, and in
2012 – 1.22 m. The highest as well as
the lowest water level of 2010–2013 was
observed also in 2013. Such large annual
water level amplitude and relatively low
minimum water level could make favourable conditions for higher intensity
of karst denudation.

On December 11, 2013, many karst
lakes of Kirkilai village were covered by
thin layer of ice, but the nameless lake
located between the south-eastern end
of the Kirkilai Lake and the Pelanis Lake
had no ice at all. The eastern fringes of
Palanis and Katilnyčia lakes were also
unfrozen. This suggests that the observed small nameless karst lake could be
2013 m. gruodžio 11 d. daugelis Kirkilų kaimo karstinių located on the groundwater flow road.
ežerų buvo padengti plonu ledu, tačiau bevardžiame karsti- This assumption is confirmed by new
niame ežerėlyje (3 pav.), esančiame tarp pietrytinio Kirkilų sinkholes formed during the last few
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years in the south-eastern outskirts of
the Kirkilai Lake.
The new kart phenomena were
observed and inventoried during two
expeditions to the North Lithuanian
Karst Region in 2013. In total, the data
about 48 karst phenomena (sinkholes,
caves, and cracks) were included in the
GEOLIS Sub-system of Geological
Processes and Phenomena. Currently, it
contains data on 406 karst phenomena.
In the Pasvalys District, Saločiai, a
new sinkhole 3.7 m in diameter appeared in the Basanavičius Street (Fig. 4,
3 pav. 2013 m. gruodžio 11 d. stebėto Fig. 3. Location of unfrozen
left). Next to this place, another sinkhole
neužšalusio ežerėlio vieta (observed on December 11, 2013)
5.4 m in diameter renewed in 2005 near
karst Lake
a living house. There, a small karst deforežero galo ir Pelanio ežero, ledo visai nebuvo. Neužšalę buvo mation was fixed in 1990 (Fig. 4, right).
ir Pelanio ir Katilnyčios ežerų rytiniai pakraščiai. Tai leidžia
Very unexpectedly, a 9.5 m deep and
manyti, kad mūsų stebėtas bevardis karstinis ežerėlis gali būti
ant požeminių tuštumų, kuriomis iš rytų į Kirkilų ežeryną 8 m in diameter sinkhole appeared in
plūsta požeminis vanduo, kelio. Šią prielaidą patvirtina ir per the field of JSC Naradava apple garden
kelis pastaruosius metus pietrytiniame Kirkilų ežero pakraštyje only 40 m away of road Pasvalys–Biržai
(Fig. 6). Two apple trees sank to the botsusidariusios naujos smegduobės.
tom of this shaft type sinkhole. This bigJau antrą dešimtmetį sistemingai registruojant naujus gest (in 2013) phenomenon is impreskarstinius reiškinius buvo pastebėtas dėsningumas, kad sive by shape and details of geological
dauguma jų atsiranda pavasario ir rudens mėnesiais (yra section. Similar large and deep collapse
negausių išimčių). Ir šių metų gegužės ir lapkričio mėnesiais sinkholes happen every 3–5 years in the
buvo surengtos dvi tiriamosios išvykos į Šiaurės Lietuvos Karst region especially in the Pasvalys
karstinį rajoną kraštovaizdžio monitoringo priemonių vyk- and Biržai districts.
dymo tikslais, gauti ir susisteminti duomenys apie šiemet
In the Padaičiai village of Biržai Disįvykusius ar surastus karstinius reiškinius: smegduobes,
trict, a new karst sinkhole appeared in
įgriuvas, urvus, plyšius uolienų ir gruntų masyvuose.
the arable field after a small land surface
Pasvalio rajone Saločių miestelio centre balandžio 18 d. deformation noticed a few days before.
nauja karstinė deformacija sutrikdė eismą J. Basanavičiaus Finally it reached 3.3 m diameter and 1 m
gatve, nes karstinė įgriuva, iš pradžių žiojėjusi kaip skylė in depth (on 9th May) (Fig. 7). Other
asfalto dangoje, iš tikrųjų buvo daug didesnė – pažeidė gat small karst sinkholes were inventoried
vės pagrindą iki 1 m gylio ir 3,7 m pločio (po piltu gruntu in the fields of Kirkilai, Karajimiškis,
atsidengė plyšiuotas molis). Ši įgriuva buvo operatyviai Daumėnai, and Latveliškis. By signifiužpilta. Šalia už 14 m esančiame sklype, ties namu Nr. 2, cance of hazards, the most important
tebėra neužpilta 5,4 m skersmens ir 1,3 m gylio smegduo- karst phenomena developed in Kirkilai.
bė, atsinaujinusi 2005 metais, o pirmą kartą šioje vietoje There again appeared a sinkhole on
nedidelė deformacija žemės paviršiuje buvo pastebėta dar the road near the cemetery in the same
1990 metais (4 pav.).
place. Certain activity was observed in
the old Barbora karst sinkhole (Fig. 8).
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4 pav. Smegduobės Saločiuose: nauja J. Basanavičiaus
gatvėje ir atsinaujinusi prie namo
(A. Balčiūnaičio ir V. Mikulėno nuotr.)

5 pav. Tebeaktyvi smegduobė
Kurpalaukio kaimo lauke
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 4. Sinkholes in Saločiai: a new one appeared on the
Basanavičius Street and another one renewed near a living house
(photos by A. Balčiūnaitis and V. Mikulėnas)

Fig. 5. Still active sinkhole in the
arable field of Kurpalaukis village
(photo by V. Mikulėnas)

6 pav. Netikėta 9,5 m gylio „viešnia“ Naradavos soduose
pasiglemžė ir dvi obelis. Ši smegduobė taip pat yra įspūdinga
geologiniu pjūviu
(K. Barono, V. Marcinkevičiaus ir V. Mikulėno nuotraukos)
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Its Northern slope collapsed under
the water up to a depth of 12 m in the
early spring of 2013. This karst ground
deformation happened again soon after
the ground water fluctuation in the karst
lakes situated nearby. Barbora’s western
slope sank including a few big trees in
the December of 2007. The second by
size new sinkhole emerged in 2013 in
the field 300 m away from the biggest
Kirkilai karst Lake. Its diameter was
5.5 m and the depth 4 m (Fig. 8). The
fields of Karajimiškis were interesting by
unusual appearance of karst caves and
cracks (Fig. 10–12).

Fig. 6. Very unexpected of 9.5 m depth sinkhole appeared in
the field of JSC Naradava apple garden. This phenomenon is
impressive by its geological section
(photos by K. Baronas, V. Marcinkevičius and V. Mikulėnas)
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Saločių seniūnijos Kurpalaukio kaime nuo
1998 metų vasaros žinoma smegduobė, anksčiau
buvusi 3 m gylio ir skersmens žemės paviršiuje, ir
2013-aisiais tebebuvo aktyvi – niekaip „nesiseka“
jos visiškai užarti (5 pav.).
Įspūdingiausia 8 m pločio ir 9,5 m gylio
karstinė įgriuva atsivėrė Trečionyse, Naradavos
soduose, 40 m nuo kelio Pasvalys–Biržai (80 m į
pietus nuo vietos, kur 2006 m. gruodžio pradžioje
5 m pločio ir 6 m gylio įgriuva buvo pažeidusi
šio kelio sankasą). Anksčiau šį pavasarį čia buvo
pastebėtas nežymus įslūgimas žemės paviršiuje,
kuris balandžio pabaigoje realizavosi į gilią šulinio
formos įgriuvą, susidariusią apatinėje karstėjančios storymės dalyje ištirpus gipsingoms uolienoms ir dengiančių gruntų dangai staiga sukritus
į susidariusią ertmę (6 pav.). Ši vieta patenka į
plotą, kuriame karstėjančių uolienų dangos storis
5–10 metrų. Maždaug po dviejų savaičių nuo jos
atsiradimo Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojai išmatavo šią karstinių procesų apraišką
(dugne plūduriavo prasmegusi obelis, nuo žemės
paviršiaus iki vandens buvo 7,2 m). Po pusmečio
šios įgriuvos skersmuo šiek tiek padidėjo, o gylis
tesiekė 7 m, dugne vandens beveik nebuvo. Tokio
gylio pavojingos karstinės įgriuvos atsiranda kas
3–5 metai.
Karajimiškio, Daumėnų, Latveliškio kaimų
laukuose surasta dar keletas smegduobių, sprendžiant iš morfologinių požymių, susidariusių
prieš 1–2 metus. Pavojingumo požiūriu už jas
reikšmingesnės karsto apraiškos įvyko Kirkilų
kaime: kelintą kartą atsinaujino smegduobė kelyje
ties kapinėmis; vėl karstinį aktyvumą parodė sena
smegduobė, turinti Barboros pavadinimą (8 pav.);
atsivėrė antra pagal dydį 2013 metais karstinė
įgriuva (9 pav.).
Karajimiškio kaimo žemės buvo įdomios urvų
ir plyšių gausa gipsingų uolienų ir prie jų besišliejančių gruntų masyvuose, dažniausiai jų sąlyčio
vietose. Horizontalus urvas buvo surastas negilios
įgriuvos sienelėje (10 pav.). Buvusios Šventosios
olos teritorijoje surasti septyni plyšiai ir nusekusio
Požemio upelio dugne dar kelios smegduobių
angos ir urvai (11, 12 pav.).
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7 pav. Nauja smegduobė
Padaičiuose
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 7. A new karst sinkhole in
the arable field of Padaičiai village
(photo by V. Mikulėnas)

8 pav. 2007 m. gruodžio mėn.
Kirkiluose su medžiais prasmego
Barboros smegduobės vakarinis
šlaitas; 2013 m. ankstyvą
pavasarį labiau pradėjus svyruoti
vandens lygiui šalia esančiame
Kirkilų ežeryne, į 12 m gylį
nugarmėjo šiaurinis šlaitas 10 m
ilgio ruože (iki gyvenamojo
namo buvo likę 13 m, rytinis
smegduobės šlaitas taip pat
nestabilus) (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 8. An old karst sinkhole in
the Kirkilai village. Its western
slope sank including a few
big trees in the December
of 2007. The northern slope
demonstrated in the photos was
fixed in the early spring of 2013.
There karst ground deformation
happened again soon after the
ground water fluctuation in the
karstic lakes situated nearby
(photo by V. Mikulėnas)
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9 pav. Nauja 5,5 m skersmens
ir 4 m gylio smegduobė
laukuose 300 m į pietryčius
nuo didžiausiojo Kirkilų ežero
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 9. A new sinkhole emerged
in the field near the biggest
Kirkilai karst lake. Its diameter
was 5.5 m and the depth – 4 m
(photo by V. Mikulėnas)
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10 pav. Karajimiškio laukuose
negilios įgriuvos sienelėje
surastas 0,5 m skersmens ir
1,5 m ilgio beveik horizontalus
karstinis urvas
(V. Mikulėno nuotr.)

11 pav. Karajimiškyje, buvusios Šventosios olos teritorijoje,
surasti 7 plyšiai uolienose ir gruntų masyvuose, dažniausiai jų

Fig. 10. In the field of
Karajimiškis village, a new cave
was found. It developed in the
slope of a small karst sinkhole.
The diameter of cave entrance
was 0.5 m and the length 1.5 m.
(photo by V. Mikulėnas)

Fig. 11. In Karajimiškis, 7 new cracks were found developed in
the gypsum rocks and soil interfaces (photo by V. Mikulėnas)

sąlyčio vietose (V. Mikulėno nuotr.)

12 pav. Nusekusio Požemio upelio dugne – smegduobių angos,
urvai ir plyšiai, per kuriuos paprastai šio upelio vanduo subėga į
gelmes (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 12. Entrances of sinkholes, caves and cracks in the drained
bottom of the Požemis Rivulet. Usually its water drains to the
underground (photo by V. Mikulėnas)
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Lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos
baseine, m³/km-² per metus
Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

121
107
179
160
218
61
115
130
100
99
65
122
57
59
97
191
89
-

105
94
115
121
127
114
95
98
96
89
73
104
87
60
61
144
126
139
144
126
133
107
140
147
131
121

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
222
146
180
288
275
144
148
245
199
85
136
142
156
167
145
118
166

120
138
117
105
105
144
132
92
120
148
117
91
150
108
101
156
160
63
121
129
141
151
106
99
125

Duomenys apie naujus karstinius reiškinius
renkami tiek planuotų išvykų į karstinį rajoną
metu, tiek glaudžiai bendradarbiaujant su Biržų
regioninio parko direkcijos darbuotojais ir savivaldybių administracijų specialistais. Ši informacija
kaupiama Valstybinės geologinės informacinės
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Table. Gypsum denudation intensuty in tatula River basin,
m³/km-² per year

sistemos GeoLIS Geologinių procesų ir reiškinių
posistemyje. Per 2013 metus buvo surinkti ir
susisteminti duomenys apie 48 karstinius reiškinius, itin sukarstėjusios teritorijos smegduobių
užimamas plotas padidėjo nedaug.

Potencialių taršos
židinių inventorizacija

Inventory of potential
contamination sources

J. Šugalskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo 1999 metų
pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Geologinės aplinkos
taršos židinių duomenų bazės pildymas“. Per šį laikotarpį
(iki 2013 m. gruodžio 31 d.) į Geologijos informacinės
sistemos GeoLIS posistemio „Geologinės aplinkos taršos
židiniai“ suvesta 12 331 anketiniai duomenys 11 176 potencialiems taršos židiniams. Dauguma dalis duomenų buvo
surinkta lauko darbų metu vykdant įvairius projektus, taip
pat iš įvairių LGT gaunamų arba fondinių ataskaitų, kita dalis duomenų (883 anketų-deklaracijų) gauta vadovaujantis
LGT direktoriaus įsakymu „Pavojingų medžiagų išleidimo
į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770). 2013 metais gauta
13 potencialių taršos židinių (PTŽ) anketų-deklaracijų, o
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemis papildytas
52 anketiniais duomenimis ir 23 PTŽ.

In 1999, the Lithuanian Geological
Survey started a long-term project “Filling of the database of contamination
sources of geological environment”.
During this period (until December
31, 2012) 12 331 particulars about
11 176 potential contamination sources (PCS) were entered to the Geological
information subsystem of “GEOLIS”
under the title “The Contamination
sources of geological environment”.
Potential contamination sources are
divided into 4 types.
•

The first type includes industrial, energy, transport and service
objects. There are 4 520 PCS
allocated for this type.

•

The second type includes storages of contaminating substances and regeneration objects –
4 082 PCS.

•

The third type includes the stockraising objects – 2 569 PPS.

Potencialūs taršos židiniai skirstomi į keturis tipus.
•

•

Pirmajam tipui – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai – priskirta 4 520 PTŽ:
35 asfaltbetonio bazės, 188 autoservisai, 757 degalinės, 14 depo, 2 elektrinės, 213 gamybos cechų,
179 garažai, 42 karinės teritorijos, 286 katilinės,
1 078 naftos bazės, 208 plovyklos, 36 skerdyklos ir
1 482 technikos kiemai.

Antrojo tipo – teršiančių medžiagų kaupimo ir
• The fourth type includes emerregeneravimo objektai – 4 082 PTŽ: 127 automogency spills of contaminating
bilių demontavimo aikštelės, 33 filtracijos laukai,
substances – 5 PCS.
104 gyvulių laidojimo vietos, 23 laistymo laukai,
Based on the newest inventory
244 rezervuarai, 1 713 sandėlių, 232 saugojimo
aikštelės, 894 sąvartynai, 7 užteršto grunto regene- data, the PCS objects distinguished
according to their condition were as
ravimo aikštelės ir 705 valymo įrenginiai.
follows: 5 438 functioning, 237 reconstructed, 2 443 non-functioning,
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LEGENDA
PTÞ tipai
Gyvulininkystës objektai
(2569)
Pramonës, energetikos, transporto ir paslaugø objektai (4520)
Terðianèiø medþiagø avariniø iðsipylimø vietos
(5)
Terðianèiø medþiagø kaupimo ir regeneravimo objektai (4082)

Pav. Potencialių taršos židinių išsidėstymo
schema (2013-12-31)

•

•

Fig. Localization scheme of inventoried contamination
sources (information from the database for 31-12-2013)

Trečiasis tipas – gyvulininkystės objektai. Jam pri- 2 604 destroyed, 27 damaged by fire,
skirta 2 569 PTŽ: 11 avidžių, 2 106 galvijų fermos, and 421 regenerated objects and 6 ob379 kiaulidės, 53 paukštynai, 11 žirgynų ir 9 žvėrelių jects in other condition.
fermos.
Graphical information is also stored
Ketvirtajam tipui – teršiančių medžiagų avarinių išsi- in the subsystem of geological environpylimų vietos – priskirti 5 PTŽ: 1 buitinių-gamybinių ment contamination sources. 5541 obnuotekų kanalizacijos vamzdynuose, 2 geležinkelyje, jects are photographed.
1 nuotekų kolektoriuose ir 1 autokeliuose.

Naujausiais anketiniais inventorizacijos duomenimis,
PTŽ pagal būklę išskirti: 5 438 objektai buvo veikiantys,
237 rekonstruoti, 2 443 neveikiantys, 2 604 sugriauti,
27 gaisravietės, 421 rekultivuoti ir 6 kitos būklės.
Kiekvieno PTŽ skaičiuotas preliminarus pavojingumas
trims sritims: dirvožemiui-gruntui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui. Pagal gautus duomenis apskaičiuotas
bendras preliminarus pavojingumas, kuris išvedamas pagal
blogiausią įvertinimą. Pagal bendrą preliminarų pavojingumą
PTŽ pasiskirsto: 9 – nedidelis, 6 601 – vidutinis, 3 373 –
didelis ir 1 193 – ypač didelis pavojus.
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemyje taip pat
kaupiama vaizdinė informacija. Iš viso nufotografuotas
5 541 objektas.
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Valstybinis požeminio
vandens monitoringas
2013 metais

National
groundwater
monitoring in 2013

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2013 metais buvo
vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programą. Pagrindinis šios programos uždavinys –
vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius,
požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius.

National groundwater monitoring
in 2013 was executed based on the
State Environment Monitoring Program for the period of 2011–2017.
The main objective of this program is
to evaluate the sources of groundwater
renewal, groundwater chemical status,
Pagal požeminio vandens monitoringo darbų programą
trends of quality changes and their
2013 metais Lietuvoje nuolat buvo atliekami požeminio
governing factors.
vandens lygio matavimai ir imti požeminio vandens mėginiai 251 monitoringo gręžinyje, iš kurių 113 gręžinių
In 2013, groundwater monitoring
įrengti į gruntinį, 53 gręžiniai į kvartero spūdinį, 76 gręži- included measurements of groundniai į priekvartero vandeninguosius sluoksnius ir 9 gręžiniai water level in 251 wells, groundwater
įrengti karstiniame rajone.
sampling and hydrochemical analysis.
National groundwater monitoring
2013 metais Lietuvoje vieną kartą per metus buvo paimti
wells were installed in the shallow
požeminio vandens mėginiai iš 187-ių stebimųjų gręžinių
groundwater aquifer (113 wells), Quasiekiant nustatyti bendrąją cheminę sudėtį (permanganato
ternary confined aquifers (53 wells),
indeksą, bendrąjį kietumą, savitąjį elektros laidį, cheminį
and pre-Quaternary confined aquifers
deguonies sunaudojimą, pH, chloridą, fluoridą, sulfatą, hi(76 wells).
drokarbonatą, nitritą, nitratą, natrio joną, kalio joną, kalcio
joną, magnio joną, amonio joną) ir maistingąsias medžiagas
In 2013, groundwater samples were
(fosfatą, bendrąjį fosforą, bendrąjį azotą), 49-iuose grunti- taken from 187 wells in Lithuanian.
nio vandens gręžiniuose paimti mėginiai pesticidų analizei. Common ions, dry residue, total hardness, chemical oxygen demand (COD),
Požeminio vandens sudėtį formuoja gamtiniai ir antroand nutrients were determined. From
pogeniniai veiksniai, o jo kokybę lemia vandenyje ištirpusių
49 shallow groundwater wells samples
cheminių junginių koncentracija ir jų santykis. Gamtinių
were taken for determining pesticide
veiksnių nulemti vandens kokybės pokyčiai lėti. Sulfatų,
concentrations.
chloridų, natrio koncentracijos, organinės medžiagos kiekis
natūralių anomalijų zonose natūraliai kinta, tačiau dėl to
The groundwater chemical comvandens kokybė beveik nesikeičia. Greičiau yra pastebimi position is affected by natural and
žmogaus veiklos sukelti kokybės pokyčiai.
anthropogenic factors and its quality
is predetermined by concentration of
Nitratų koncentracija visuose spūdiniuose vandeninguocertain compounds. Natural variations
siuose sluoksniuose yra nedidelė, vidutinė jų reikšmė kinta
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Valstybinio monitoringo tinklas
2013 metais

intervalu 0,2–0,7 mg/l. Tačiau tose zonose, kur kvartero
tarpmoreniniai sluoksniai yra atviresni, ypač dėl urbanizuotų teritorijų įtakos, nitratų koncentracija vandenyje
padidėja iki 20–40 mg/l.
Gauti pesticidų tyrimų rezultatai parodė, kad išsklaidytos
taršos sąlygomis pesticidų gruntiniame vandenyje nėra. Visų
tirtų mėginių pesticidų koncentracija buvo mažesnė už jų
aptikimo ribą.
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai – vieną
kartą per parą buvo vykdomi 74 gruntinio vandeningojo
sluoksnio gręžiniuose. Dvidešimtyje gręžinių vandens
lygis matuojamas vieną kartą per parą automatiniu lygio matuokliu ir perduodamas telemetrine sistema, o
54-iuose gręžiniuose vandens lygis matuojamas vieną
kartą per parą automatiniu lygio matuokliu. Gilesniuose
vandeninguosiuose sluoksniuose lygis buvo matuojamas
kartą per metus.
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National groundwater monitoring
network in 2013

of concentrations of chemical compounds have no significant impact on
groundwater quality. In the zones of
natural anomalies, some natural longterm trends of chlorides, sulphates, and
organics can be observed. Variations of
groundwater quality caused by human
activity are faster. Increased concentrations of nitrates and ammonium are
considered as indicators of human
impact on the groundwater.
In 2013, the average content of
nitrates in the groundwater was about
0.2–0.7 mg/l. The results of pesticide
measurements showed their concentrations to be below the detection
level.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

2013 metais požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas geriamojo vandens tiekimo vandenvietėse, esančiose
rizikos grupei priskirtuose požeminio vandens baseinuose ir
pabaseiniuose (Suvalkijos, Kėdainių–Dotnuvos, viršutinio
devono Stipinų: Ventos ir Nemuno pabaseiniai, Joniškio).
Geriamojo vandens tiekimo vandenviečių gręžiniuose paimti 158 mėginiai, kurių tirti bendrasis kietumas, savitasis
elektros laidis, chloridas, fluoridas, bromas, sulfatas, nitritas,
nitratas, natrio jonas, kalio jonas, ličio jonas, kalcio jonas,
magnio jonas, amonio jonas.
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In 2013, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in 74 shallow groundwater
wells. The levels in deeper confined
aquifers were measured once a year.
In 2013, operational groundwater
monitoring in the well-fields located
in groundwater bodies at risk was carried out. Samples were taken from
158 wells. Common ions, total hardness, and bromine, lithium, fluoride
ions were determined.
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Požeminio vandens
monitoringas Lietuvos ir
Lenkijos pasienyje

Groundwater
monitoring in the
Lithuanian–Polish
cross-border area

J. Kriukaitė, Z. Zanevskij, Lietuvos geologijos tarnyba
2013 metais požeminio vandens monitoringo Lietuvos
ir Lenkijos pasienyje darbų planą sudarė mėginių ėmimas
ir jų laboratoriniai tyrimai bei kasdieniai lygio ir temperatūros matavimai.
Lietuvos pusėje veikia 15 monitoringo postų, kuriuos
sudaro valstybinio požeminio vandens monitoringo gręžiniai (22 gręžinių), įrengti į gruntinį vandeningąjį horizontą
(7 gręžiniai), kvartero spūdinį vandeningąjį horizontą
(12 gręžinių), paleogeno ir kreidos vandeninguosius horizontus (3 gręžiniai).

1 pav. Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir
Lenkijos pasienio zonoje
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In 2013, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 22 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(7 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (3 wells).

Fig. 1. Network of the groundwater monitoring in
the Lithuanian–Polish cross-border area

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

2 pav. Lietuvos ir Lenkijos specialistai lauko darbuose
2013 m. (Z. Zanevskij, nuotr.)

2013 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo paimta požeminio vandens mėginių iš 17 stebimų gręžinių bendrajai
cheminei sudėčiai nustatyti (pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji liekana, bendrasis kietumas, permanganato
skaičius, cheminis deguonies sunaudojimas), 4 gruntinio
vandens gręžiniuose (Aukštakalnis, Šešupė, Šelmenta, Žuvintas) paimta mėginių pesticidų analizei.
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Fig. 2. Lithuanian and Polish specialists in the field
work in 2013 (photo by Z. Zanevskij)

The monitoring programme was
designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2013, samples were
taken from 17 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), and pesticides in four shallow
groundwater wells were determined.

Lietuvos pasienio zonoje su Lenkija kasdieniai požeminio
vandens lygio ir temperatūros matavimai 2013 metais vykdyti trijuose gruntinio vandens gręžiniuose Aukštakalnio,
Žuvinto ir Šelmentos postuose. Gilesniuose vandeninguoIn 2013, daily groundwater level
siuose horizontuose lygis buvo matuojamas kartą per metus. and temperature measurements were
carried out in three shallow groundwaMonitoringo metodikai ir laboratoriniams tyrimams
ter wells in the Lithuanian border zone.
suderinti kartu su Lenkijos valstybinio geologijos instituto
The levels in deeper confined aquifers
darbuotojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsikeista
were measured once a year.
mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), atlikti
kontroliniai bendros cheminės sudėties, biogeninių elemenFor harmonization of monitoring
tų ir mikrokomponentų laboratoriniai tyrimai.
methodology and laboratory examination techniques, joint field invesCheminių analizių duomenų palyginimas parodė, kad
tigations together with Polish state
yra labai gera rezultatų koreliacija ir analizių paklaida
Geological Institute were carried out,
mažesnė negu 10 procentų. Didžiausių skirtumų gauta
samples exchanged (3 samples from
lyginant nitratų, nitritų ir amonio koncentracijos reikšmes,
Lithuania and 3 from Poland), and
nes jų nustatymo riba Lenkijos laboratorijoje yra mažesnė
sample control laboratory investiga(tikslesnė).
tions performed.
Pasienyje su Lenkija požeminio vandens kokybė Lietuvos
pusėje yra gera, tam tikrų komponentų didesnės reikšmės
neviršija didžiausios leistinos koncentracijos geriamajam
vandeniui.
Darbai 2014 metais bus tęsiami vadovaujantis 2014 metų darbų planu.
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Geologijos fondas ir
bibliofondas

Regulation and
usage of geological
information in the
Geological Fund

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Regulation and usage of
dokumentai (ataskaitos) geological information in
Geologijos fondas kaupia, sistemina ir teikia valstybės the Geological Fund

institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei informaciją apie žemės gelmes. Geologinė informacija teikiama
vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin., 2007,
Nr. 129-5253). Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos
teritorijoje ir dalies su ja besiribojančių užsienio teritorijų
geologinių tyrimų metu gauta informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės. Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais
ir jame sukaupta, saugoma ir naudojama 22 029 geologinių
tyrimų dokumentai, 1 242 gręžinių kadastro knygos; geo
fizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai.
2013 metais fondas papildytas:
ΕΕ 1 659 geologinių tyrimų dokumentais,
ΕΕ 129 geofizinių tyrimų diagramomis,
ΕΕ 90 gręžinių pasų knygomis.
Per 2013 metus lankytojams išduota 2 656 geologinių
tyrimų ataskaitos, 462 lapai įvairaus mastelio topografinių
žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių
asmenų užsakymus padaryta 4 219 lapų dokumentų kopijų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogai suvesti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bib
liofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis
ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų elektroniniai
katalogai. 2013 metais į „Bibliofondo“ posistemį suvesta
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The Geological Fund collects,
groups and delivers geological information to governmental institutions, scientific organizations and public users.
The formation of the Geological Fund
was started in 1945 and continued to
its completion in 2013. It gives access to collected and stored geological
material from Lithuania and part of
neighbouring areas. The stored material
includes reports on geological researches (22 029 units in total), borehole
passports (1 242 books), geophysical
research diagrams, and land use plans.
In 2013, the Fund was replenished
with:
ΕΕ 1659 reports on geological
researches,
ΕΕ 129 diagrams of geophysical
researches,
ΕΕ 90 books of borehole passports.
The information accumulated in the
Geological Fund is available to specialists of Lithuanian geological and other
institutions (environment protection,
landscape management, land manage-

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

10 539 naujai gauti ir archyviniai Geologijos fondo dokumentai. Tęsiama geologinių dokumentų detalizacija,
aprašant sudedamąsias ataskaitų dalis. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 85 839 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.),
saugomi UNIMARC formatu. Nuskenuota ir aprašyta
906 Geologijos fondo dokumentai. 1999 metais pradėta
kaupti skaitmeninius geologinių tyrimų dokumentų įrašus
kompaktiniuose diskuose. 2013 metais kompaktiniuose
diskuose gauti 1 095 dokumentai. Paieška Geologijos
fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas) gali naudotis visi geologinės
informacijos naudotojai.
Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms
išduotos 164 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas
ataskaitas.
Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos
bei Giluminių tyrimų skyriais, pagal atskirus prašymus
teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geo
loginio turinio žemėlapiai, naudingųjų iškasenų telkiniai,
geologinės aplinkos taršos židiniai, požeminio vandens
gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ, geotopai) teritorijų
bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, Lietuvos ir
užsienio šalių ūkio subjektams (31 prašymas).
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ment, research institutes, municipalities, etc.), students and foreign users
from the EU countries in the frame of
the Lithuanian Law.
In 2013, 2 656 reports were given
to visitors. The specialists of the LGT
and other enterprises often use the
topographic maps stored at the Fund
(over 462 maps were taken).
10 539 bibliographical records for
an electronic catalogue supplemented
the sub-system “Bibliofondas” database
in UNIMARC format in 2013. On
December 31, 2013, the stock of the
sub-system “Bibliofondas” amounted
to 85 839 records.

The Geological Fund provides
scientific geological information to
specialists and disseminates the relevant
geological information to the public.
For this purpose, it compiles a specialized information stock of published
documents according to the main
subjects of geological investigations
(general and regional geology, hydrogeology, mineral resources, engineering
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietu- geology, oil geology, environmental
vos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų geology, geochemistry and geological
(aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo mapping) and supplies the geological
įstaigų, savivaldybių ir kt.) žemės gelmių tyrimus atliekančių information to the general public, offiįmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų cial institutions, and Lithuanian and
studentai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija foreign organizations of geological
prieinama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, ju- sciences. The information stock of pubridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms lished documents is based on the stock
pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, of published documents established in
jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.
1940 and continued to its completion
in 2013.

Bibliofondas (publikuoti leidiniai)

The sources for compilation are:
Lithuanian publishers and suppliers,
Informacijos valdymo skyrius aprūpina specialistus nau- Lithuanian and foreign geoscience
jausia geologine informacija ir platina aktualią informaciją organizations (buying, exchange on
visuomenei. Tam tikslui kaupia Publikuotų leidinių infor- the basis of cooperation agreement and
macinį fondą pagal vykdomų geologinių tyrimų programų acquisition as a present).
tematiką, reklamuoja, teikia ir platina geologinę informaciją
The stock of published documents
visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir užsienio
includes:
geologijos organizacijoms.
85

Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami
spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7 616 egz., konferencijų ir
simpoziumų medžiaga (469 pavad. 628 egz.), periodiniai
ir tęstiniai leidiniai (195 pavad. 7 233 egz.), žemėlapiai
(422 pavad.), kompaktiniai diskai (55 egz.), videofilmai
(12 egz.), normatyviniai ir kiti dokumentai (2 434 egz.).
Fondas kaupiamas nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje
vykdomų geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos,
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), geologinis
kartografavimas.

ΕΕ 7 616 copies of books
(monographs, encyclopaedias,
dictionaries, and atlases),

Per 2013 metus Publikuotų leidinių informacinis fondas
papildytas:

ΕΕ 67 CD, video films.

ΕΕ 469 titles (628 copies) of
proceedings of conferences
and symposiums, etc.
ΕΕ 195 titles (7233 copies) of
periodical and continuous
publications,
ΕΕ 2 434 copies of normative
documents,
ΕΕ 422 titles of maps,

The necessary information is provided by: fulfilment of the thematic
ΕΕ 16 knygų,
and factual requests and traditional
ΕΕ 10 pavad. (15 egz.) konferencijų medžiaga,
method of supplying the relevant information found using various means
ΕΕ 49 pavad. (366 egz.) periodiniais ir tęstiniais
leidiniais,
of search. 42 titles of documents,
679 copies of books, periodical and
ΕΕ 3 pavad. žemėlapiais,
continuous publications, 2 253 bibliographical records, and 1 303 copies
ΕΕ 1 pavad. standartu.
from various publications were given to
Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo nurašyta
specialists in 2013. The latest geological
5 pavadinimų 840 egz. periodinių ir tęstinių leidinių (Aktas
information and legal documents were
2013-09-19 d. Nr. 1).
given to specialists on a regular basis.
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių inforThe Geological Fund provides and
macinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina Geologijos
distributes the publications of the
fondo poskyris. Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai,
Lithuanian Geological Survey. In 2013,
įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos centrai,
729 copies of various LGT publications
žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, užsienio šalių
were distributed.
geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, dovanojimas,
pirkimas). Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mai1 229 bibliographical records for
nais, sutarus su 17 užsienio šalių geologijos organizacijų.
an electronic catalogue and for bibliography of Lithuanian geology suppleInformaciniams dokumentams įsigyti pratęstos ir sudamented the sub-system “Bibliofondas”
rytos sutartys 2014 metams su Lietuvos leidėjais, užsienio
database in UNIMARC format. On
geologijos organizacijomis.
December 31, 2013, the stock of the
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, sub-system “Bibliofondas” included
išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnau- 14 386 records. The formation of an
jant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir teikiant electronic catalogue was completed
einamąją aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų and is available on the Lithuanian
gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, rengiama ekspozicija Geological Survey website for Lithusu jais susipažinti. Pagal specialistų užsakymus įvykdytos anian and foreign users (http://www.lgt.
34 užklausos (21 faktografinė ir 13 teminių). Pateikta: lt Posistemis Bibliofondas).
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42 pavadinimų dokumentų, 2 253 bibliografiniai aprašai,
paruošti 168 dokumentų bibliografiniai aprašai pagal Lietuvos ir užsienio leidyklų reikalavimus. Padaryta 1 303 puslapiai įvairių dokumentų (straipsnių iš knygų, žurnalų,
laikraščių, norminių dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų
leidinių informacinio fondo specialistams išduota 679 egz.
periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, teisinių ir norminių
dokumentų.
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The Geological Fund also compiles
information from the Lithuanian press:
collects the articles about Lithuanian
geology from newspapers and journals.
117 bibliographical entries were collected in 2013.

The information stock of published
documents in the Lithuanian Geologi2013 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir cal Survey is open to Lithuanian and
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos foreign specialists and general public.
„Bibliofondas“ posistemį 1 229 dokumentų aprašai (iki The most recent scientific information
2013 m. gruodžio 31 d.). Duomenys Lietuvos geologijos on geological and environmental scibibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, taip pat iš ences and other subjects is available at:
Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto mokslo
Tel. (+370 5) 233 15 35
publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibliofondas“
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
sukaupta 14 386 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.), saugomi UNIMARC formatu (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas).
Lietuvos spauda apie geologiją 2013 metais: surinkta ir
suvesta 117 pavadinimų bibliografinių aprašų straipsnių
apie geologiją iš laikraščių.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis
visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geo
logijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams iš
kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą.
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geonaujienos“:
bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
Geologijos fondo poskyris platina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms, apskričių, miestų ir
rajonų savivaldybėms, kitoms Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos tarnybos
leidiniai pristatymams, Lietuvos geologijai populiarinti,
konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2013 metais
išplatinta 729 egz. LGT leidinių.
Pageidaujančius gauti naujausią informaciją prašome
kreiptis:
tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56
el. paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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Geotopų duomenų bazė
ir bendradarbiavimas su
saugomomis teritorijomis

Geotopes Database
and cooperation
with protected areas

A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Valstybinės geologijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazė papildyta
17 naujų objektų. Iš jų trys – geologiniai gamtos paveldo
objektai: Aukštikalnio akmuo (Aukštadvario regioniame
parke), Stanislavavo akmuo (Sirvėtos regioniame parke) ir
Didysis akmuo (Švenčionių raj.) ir 14 – hidrogeologinių
gamtos paveldo objektų: Adutiškio versmelė, Almajo šal
tinis ir Ropiškės šaltinis (Ignalinos raj.), Medžiukalnio
šaltinis (Aukštaitijos NP), Bikėnų šaltinis (Gražutės RP),
Juodalaukio ir Pusiasalio šaltiniai (Zarasų raj.), Varniškių
ir Milašiaus šaltiniai (Utenos raj.), Kėgrių šaltinis (Ventos
RP), Janonių, Karališkės ir Karališkės raisto versmės šaltiniai
(Molėtų raj.) ir Bėlio šaltinis (Sirvėtos RP).
Taip pat papildytas Gelionių duobės (Aukštadvario RP)
aprašas. Daudos Kazio akmuo Aukštadvario regioninio
parko direktoriaus siūlymu pavadintas Antaveršio akmeniu.
Atlikus geotopų reviziją Švenčionių raj., pataisytos Šakalių
akmens koordinatės, Pabudės akmuo pervadintas Grybų
akmeniu, o Grybų akmuo – Papinigių.

Bėlio šaltinis (R. Guobytės nuotr., 2013)
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In 2013, the Geotope Database was
supplemented by 17 new geotopes from
Aukštadvaris, Gražutė, Venta and Sirvėta
regional parks and other localities. The
data of 5 geotopes was updated. Presently, the mentioned database contains
data on 575 different valuable geological, geomorphological, hydrogeological
and hydrographical objects.
The specialists from the Lithuanian
Geological Survey supplied the administrations of protected areas with geological information about geological objects.
Several field trips and workshops
have been organized in order to disseminate the information about geotopes
among managers of protected areas,
environmental protection and education specialist, and mass-media.

Bėlis water spring (photo by R. Guobytė, 2013)
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Šiuo metu Valstybinės geologijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazėje
galima rasti informaciją apie 575 geologinius,
geomorfologinius, hidrogeologinius ir hidrografinius gamtos paveldo objektus.
Vykdant glaudų bendradarbiavimą su regioninių parkų direkcijomis ir Saugomų teritorijų
tarnyba buvo parengta ir pateikta informacija
apie Gelionių duobę ir Šeimyniškių konglomeratų atodangą.
Birželio mėn. Molėtų krašto švietimo darbuotojams buvo organizuotas edukacinis lauko seminaras „Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno kilpas
ir Aukštadvario velniaduobes“, kurio metu buvo
aplankyti įvairūs geologiniai objektai, Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose.
2013 metų Geologinio paveldo dienai paminėti buvo organizuotas lauko seminaras „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“.

Stanislavavo akmuo
(R. Guobytės nuotr., 2013)

Stone of Stanislavavas
(photo by R. Guobytė, 2013)
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VISUOmENėS
INFORmAVImAS

PubLIc
INFoRMAtIoN

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais išplatinta 14 pranešimų spaudai apie aktualius Lietuvos geologijos tarnybos darbus ir svarbiausius
geologinius įvykius. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose
ir laikraščiuose, kaip antai: „Geologijos akiračiai“, „Žaliasis
pasaulis“, „Geologija“ ir kt. buvo publikuoti Lietuvos geologijos tarnybos specialistų straipsniai. Praėjusiais metais
Lietuvos geologijos tarnyba išleido 6 leidinius.

In 2013, 14 press releases on relevant
works of Lithuanian Geological Survey
and key geological events were issued.
The LGT published articles in “Geologijos akiračiai“, the “Žaliasis pasaulis“,
“Geologija“ and other Lithuanian and
foreign journals and newspapers. During the year, the Lithuanian Geological
Sėkmingai leidžiamas elektroninis naujienų laikraštis
Survey released 6 publications. An elec„Geonaujienos“, turintis daugiau nei 500 adresatų. Išleisti
tronic newsletter “Geonaujienos (Geoir keli „GEM news“ naujienlaiškio numeriai.
News)“ and several editions of “GEM
Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis nuolat pildo- news“ newsletter were published. The
mas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui ir website under the headings “News“,
informacijos sklaidai.
“Events“, and “Seismic events“ as well
as other geological information prepared
by the specialists from the Lithuanian
Geological Survey were updated on a
regular basis.

Keli Lietuvos geologijos tarnybos
2013 metų leidiniai
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Some LGT publications
inssued in 2013

In 2013, the staff members of the
LGT participated at 30 and organized
7 International events. For the third
time, the Geoheritage Day was organized in the unique Akmenė–Mažeikiai
area. This is the only region in Lithuania
where many species of fossils Jurassic
rocks can be seen on the earth surface:
ammonites, foraminiferra, belemnites
etc. Besides the Jurassic outcrops there
are a number of other valuable geotopes:
the Quaternary outcrops, picturesque
erosional remnants, erratic boulders etc.
The quarries of Triassic clay and Permian limestone, located near the Venta

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo
30 tarptautinių renginių. Tarnybos atstovai dirbo
12 tarptautinių organizacijų ir 13 tarpžinybinių
komisijų ir darbo grupių, dalyvavo 30 tarptautinių
renginių, organizavo 4 tarptautinius renginius.
2013 metais Geologinio paveldo diena organizuota
geologiniu požiūriu unikaliame – Akmenės–Mažeikių
krašte. Tik čia žemės paviršiuje galima pamatyti paslaptingosios juros sistemos uolienas, rankomis paliesti
dinozaurų laikų gyvūnų liekanas – fosilijas. Išvykos
dalyviai pamatė net keturių skirtingų geologinių
periodų – permo, triaso, juros ir kvartero – metu
susidariusias uolienas, taip pat ledlaikių palikimą –
ledynų iš Skandinavijos atvilktus didžiulius granito
riedulius. Aplankė atragius ir atodangas, Šaltiškų ir
Menčių karjerus. Geologinio paveldo dieną organizavo Ventos regioninis parkas, Lietuvos geologų sąjunga
ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Griovoje Šaltiškių pakraštyje – nuo juros iki
devono (V. Mikulėno nuotr.)
Ravine edge of Šaltiškiai – from the Jurassic to
Devonian (photo by V. Mikulėnas)

Ant 2013 m. pavasarį įvykusios nuošliaužos briaunos Ventos miestelio
pakraštyje (V. Mikulėno nuotr.)

On the edge of the landslide near the Venta town
(photo by V. Mikulėnas)
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Lietuvos ir Lenkijos moksleivių

The winers of Lithuanian–Polish

konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,

competition “Our Earth –

šiandien ir ateityje“ nugalėtojai ir jų

Environmental in past, today and in

darbai (I. Virbickienės nuotr.)

the future” and their works
(photo by I. Virbickienė)

2013 metais tradicinis Lietuvos ir Lenkijos III–VI klasių
moksleivių konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir
ateityje“ (tema „Pavojinga Žemė“) finalas vyko Lenkijoje.
Lietuvos mokinių darbai buvo įvertinti geriausiai. 1 vieta –
Gintarė Žuravliovaitė 6 kl. (mokytojos: A. Alinauskienė
ir S. Venskūnienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė
mokykla), 2 vieta ir Publikos prizas – Alvita Kaminskaitė
4 kl. (mokytojos J. Januškevičiūtė-Varnagirienė ir O. Kaminskienė, Kauno Vydūno pagrindinė mokykla) ir 4 vieta – Paulina Vinerskaitė 11 m. (mokytoja R. Brusokaitė,
Alytaus jaunimo centras).
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Regional Park, represent additional
interesting sites for visitors. The Geological Heritage Day was organizedby
the Venta Regional Park, Lithuanian
Union of Geologists and the Lithuanian
Geological Survey. More information
is available at http://www.lgt.lt/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=586&Itemid=1352&lang=lt
In 2013, the final of the competition
“Our Earth – in the past, today and in the
future“ on the theme “Hazardous Earth”
for students of the 3rd–6th grades was
successfully organized by the Geological
Museum of the Polish Geological Institute. The works of Lithuanian students
received the highest evaluation. The
winners of the competition are: Gintarė
Žuravliovaitė, Alvita Kaminskaitė and
Paulina Vinerskaitė.

Laboratorija

Laboratory

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos
In 2013, the laboratory of the Lithuanian
Laboratorija savo veikloje daugiausia dėmesio Geological Survey focused its activities on the
skyrė atliekamų tyrimų kokybei bei jų rezultatų improvement of the quality of investigations and
pateikimo tobulinimui.
presentation of research results.
Visi tyrimai buvo atliekami griežtai laikantis
tarptautinių standartų ISO reikalavimų, tyrimų
atlikimo terminai buvo maksimaliai derinami pagal užsakovų pageidavimus, rezultatai pateikiami
nustatyta ir užsakovų pageidaujama forma.

All studies were conducted with strict requirements of international standards ISO, terms of
performance have been coordinated with the
customers and results were presented in the form
they preferred.

Tyrimų kokybei užtikrinti buvo atlikta visos
naudojamos matavimo įrangos metrologinė patik
ra, gauti jų atitikties sertifikatai, cheminių analizių
metu naudojamos tik sertifikuotos cheminės medžiagos ir reagentai.

To ensure the quality of research, metrological
verification of all the equipment used for measuring was carried out and certificates of conformity
were received. Only certified chemicals and reagents were used for chemical analyzes.

Molingų gruntų granuliometrinė sudėtis buvo
tikriama lazeriniu dalelių dydžio nustatymo aparatu „Analysette 22“, reguliariai atliekant kontrolinius tyrimus sietų ir pipetės metodais. Smėlingų
gruntų granuliometrinė sudėtis buvo tiriama tik
perplaunant gruntą vandeniu. Taip geriau atskiriamos sulipusio grunto dalelės ir gaunami tikslesni
tyrimo rezultatai.

Determination of the particle size for clay soil
was performed using the laser particle size determination apparatus “Analysette 22”. The control
tests by the sieve and pipette methods were carried
out on a regular basis. The particle size of sand
soil was measured by washing soil with water for
separation of soil particles. This method gives more
accurate results.

Kartu su LGT Hidrogeologijos skyriumi
Laboratorija 2013 metais dalyvavo Valstybinio
požeminio vandens monitoringo programoje, atliekant šaltinių, monitoringo postų ir vandenviečių
vandens mėginių cheminės sudėties tyrimus. Kartu
su Inžinerinės geologijos skyriumi, teikiant labo-

Along with the LGT Division of Hydrogeology the Laboratory participated in the National
groundwater monitoring program. Chemical
composition of water samples from the springs,
monitoring stations and waterworks were performed. Together with the Division of Engineering
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ratorinių tyrimų paslaugas, buvo dalyvauta geo Geology, the Laboratory participated in geologiloginio kartografavimo ir inžinerinių geologinių cal mapping and investigation of engineeringprocesų tyrimų darbuose.
geological processes.
Taip pat Laboratorijoje buvo atlikti skalūninių
uolienų stiprio savybių ir cheminės sudėties tyrimai; tai suteiks papildomos informacijos tiriant
skalūnų dujų perspektyvas Lietuvoje.
Atlikus Laboratorijos techninį modernizavimą
ir patalpų renovaciją, 2013 metais daugiausia
dėmesio buvo skirta jos metodinei plėtrai. Buvo
pradėta įsisavinti molingų gruntų filtracinių
savybių įvertinimo metodika, panaudojant tam
kompresinio spūdumo bandymų aparatą. Tuo
tikslu buvo surinkta ir apibendrinta šių tyrimų
specialioji metodinė literatūra, įsigytas tarptautinis tyrimų standartas, atlikti bandomieji molingų
gruntų filtracijos koeficiento nustatymo bandymai.

Also the Laboratory investigated the strength
properties and chemical composition of the shale
rocks for additional information necessary for
evaluation of the future of shale gas exploration
in Lithuania.

In 2013, after technical upgrading of the laboratory and renovation of its premises, attention
was directed to the methodological development.
The laboratory was engaged in mastering the
clay soil filtration characteristics and assessment
techniques using a compression testing device.
For this purpose, literary sources devoted to
specific methodological research were collected
and summarized and the international standard
of research was acquired. The experimental tests
Siekiant geriau perimti laboratorijų koof filtration coefficient determination for clay soil
kybės vadybos pagrindus buvo dalyvauta „Eurowere performed.
chem–Lietuva“ bei Fizinių ir technologijos mokslų
centro organizuotame kasmetiniame seminare
In order to better master the basics of labora„Laboratorijų veiklos kokybės gerinimas“, naujos tory quality management it participated in the
annual seminar “Improving the quality of labora94
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laboratorinės įrangos, naudojamos cheminiams tory performance” organised by the “Eurochem –
tyrimams, pristatymuose.
Lithuania” and “Physical Sciences and Technology
Centre” and in the presentation of new laboratory
Kadangi ir toliau neatsisakoma ambicijų atlikti
equipment used for chemical analysis.
Laboratorijos akreditaciją sertifikuojant pagrindinius joje atliekamus tyrimus bei bandymus, buvo
For the ambition to perform laboratory acparengta privalomų akreditacijos darbų apžvalginė creditation by certification of basic research the
schema, numatyta preliminari darbų eigos seka ir accreditation scheme of work was developed. Prekalendorinis akreditacijos procedūrų planas.
liminary workflow sequence and the timetable for
accreditation procedures were developed.
Toliau pildyta smėlingų ir molingų Lietuvos
gruntų litoteka (demonstracinė kolekcija). Tiesa,
The “Litoteka” (demonstrative collection) of
ji kol kas nepateikta viešai demonstruoti, nes, Lithuanian sandy and clay soils was further augruošiantis atlikti visų LGT patalpų remontą, jai mented. It has not yet been made public as the
neskirta speciali patalpa.
room for this collection is due to be allocated only
after the planned renovation of the LGT buildings.
Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai
At present, the Lithuanian Geological Survey
ir bandymai:
Laboratory carries out the fallowing basic laboratory research and testing:
1. Gruntų granuliometrinė analizė sietų
1. Grain size distribution analysis by sieving
metodu.
2. Grain size distribution analysis by a com2. Gruntų granuliometrinė analizė kombiposite (sieving, pipette and laser) method;
nuotu (sietų ir pipetės) metodu.
3. Direct shear tests;
3. Gruntų kerpamojo stiprumo bandymai.
4. Oedometer consolidation tests;
4. Gruntų kompresinio (oedometrinio) spū5. Rocks and hard soils tensile stress tests;
dumo bandymai.
6. Rocks and hard soils resistance to compression tests;
5. Uolienų ir kietųjų gruntų tempimo bandymai.
7. Rocks open porosity test;
6. Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo
atsparumo bandymai.

8. Carbonate content determination;

7. Uolienų atvirojo poringumo tyrimas.

10. Determination of liquid and plastic limits
(Aterberg limits);

8. Karbonatinių intarpų kiekio nustatymas.
9. Grunto dalelių ir gamtinio masės tankio
tyrimai.
10. Takumo ir plastingumo drėgnio ribų (Aterbergo ribų) suradimas.
11. Uolienų ir gruntų drėgnumo tyrimai.

9. Soil particles and natural mass density tests;

11. Rocks and soils humidity tests;
12. Content of organic matter and ash;
13. Determination of filtration coefficient in
sandy soils;
14. Rocks, soils and water chemical composition analysis.

In the future, as much as available laboratory
12. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nuequipment allows, other research and testing methstatymas.
ods can be mastered to meet the requirements of
13. Smėlingų nuogulų filtracijos koeficiento
researchers.
nustatymas.
14. Uolienų, gruntų ir vandens cheminės sudėties tyrimai.
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Ateityje, atsižvelgiant į tyrimų naudotojų poreikius ir
turimą laboratorinę įrangą, Laboratorijoje gali būti įsisavinti
ir kiti tyrimų bei bandymų metodai.
2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
buvo ištirta 1 852 uolienų, grunto ir vandens mėginiai.
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In 2013, 1852 samples of rocks, soils
and water were examined by the Lithuanian Geological Survey Laboratory.
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Appendices

Veikla komitetuose, komisijose, Activities in committees,
tarybose, tarpžinybinėse commissions, councils,
darbo grupėse joint working groups

Pavadinimas

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė
Lietuvos nacionalinis geologų komitetas,
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos
mokslų sąjungoje
Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS)
komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

LGT atstovai

Title

Representatives of LGT

J. Mockevičius

J. Lazauskienė

The Association of the Geological Surveys of the
European Union (EuroGeoSurveys)
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Working
Group
The Lithuanian National Committee of

J. Mockevičius

Geologists, Representing Lithuania in the

J. Lazauskienė

International Union of Geological Sciences
(IUGS)
Commission on Geosciencs for Environmental

J. Satkūnas

Management (GEM) of the International Union of
Geological Sciences (IUGS)

R. Guobytė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti

A. Damušytė

Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo

D. Karmazienė

grupė

A. Jusienė

The Peribaltic Working Group of the SubCommission on Glaciation of the International
Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Grigienė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui
tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo

The North-Western Europe Working Group of
A. Damušytė

the Sub-Commission on Coastal Processes and

A. Grigienė

Sea-level changes of the International Union for

grupė
Europos asociacija geologiniam paveldui
išsaugoti
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geopavojų darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geochemijos darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Dirvožemių darbo grupė

Quaternary Research (INQUA)
J. Satkūnas
V. Mikulėnas
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė
V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens

J. Satkūnas

valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

Geohazards Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Geochemistry Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Soils Working Group of the Association of the
European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Region Cross-Border Area for Monitoring of
Surface Water and Groundwater

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos

Conservation of the Geological Heritage

Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad

monitoringo darbo grupė
delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai

ProGeo: The European Association for the

J. Mockevičius
J. Satkūnas

Commission of the Republic of Lithuania for
Delimitation and Demarcation of State Borders
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea

97

Pavadinimas
Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens
direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Lietuvos stratigrafijos komisija
Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos
tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“
Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian
Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

LGT atstovai
K. Kadūnas
J. Mockevičius
J. Lazauskienė
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė

Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija =

Working Group WG 2C for Development of the
Groundwater Directive (GWD) 2006/118/EC
Commission on Lithuanian Stratigraphy
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of
Lithuanian Standardization Council
Advisory Board of the Journal “Estonian Journal

J. Satkūnas

of Earth Sciences“ of the Estonian Academy of
Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų
akademijos, Geologijos ir geografijos instituto,

Title

Representatives of LGT

Editorial Board of the Journal of Vilnius University,
J. Satkūnas

Geology = Геология“ redakcinė kolegija

Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geo
logy and Geography, Lithuanian Geological Survey
“Geologija = Geology =Геология“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos

R. Guobytė

Editorial Board of the Journal of Geological Society

akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

of Lithuania “Geologijos akiračiai“

R. Guobytė
Lietuvos geologų sąjungos taryba

J. Čyžienė
A. Damušytė

Council of Geological Society of Lithuania

V. Gregorauskienė
INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“
redakcinė komisija

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūros institucijų atstovų

J. Satkūnas

Technology Development Programs, the Agency
Representatives (co-ordinators) for Information

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių

Monitoring Committee of the Project
J. Arustienė

priežiūros komitetas

“Management Plans for Lielupe, Venta, and the
Dauguva River Basin District“

Projekto „Pasirengimas EB svarbos natūralių
buveinių inventorizavimui: metodinės bazės

“Quaternary International“
The Group of International Science and

(koordinatorių) informacijai grupė
baseinų rajonų valdymo planų parengimas“

Editorial Commission of INQA Scientific Journal

Monitoring Committee of the Project “Preparation
R. Guobytė

for the inventory of the natural habitats of the EC

sukūrimas“ priežiūros komitetas

importance: development of the methodic base“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio

Monitoring Committee of the Project “Basin

vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui

K. Kadūnas

Management Plan for the Groundwater of the

parengimas ir integravimas į bendrą valdymo

J. Arustienė

Nemunas River Basin District, Development and

planą“ priežiūros komitetas

Integration in the Overall Management Plan“

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių,
ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro

National Committee of the Convention on
J. Satkūnas

konvencija) nacionalinis komitetas
Augalų apsaugos produktų registracijos
patariamasis komitetas

Wetlands of International Importance (included
birds’ habitats)

V. Gregorauskienė

Plant protection products Advisory committee
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2013 metų renginiai 2013 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops
Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinio projekto „Europos molio skalūnų dujų tyrimų iniciatyva
(GASH-2)“ inicijavimo darbinis pasitarimas
D. Levinskaitės daktaro disertacijos – „Žemės plutos deformacijų ir įtempių
tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu)“ gynimas

Vieta / Place

Laikas / Time

Potsdamas (Vokietija)

Sausio 16–18 d.

VGTU

Sausio 18 d.
Sausio 21 – vasario

Seismologiniai tyrimai Sodankylos geofizinėje observatorijoje

Oulu (Suomija)

EuroGeoSurveys darbo grupės „Paviršiniai dariniai“ seminaras

Hanoveris (Vokietija)

Sausio 28–31 d.

Talsi (Latvija)

Vasario 15 d.

2 d.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos programos
projekto „Geothermal Energy for Rural Municipalities and Estates“ (GERME)
baigiamasis seminaras
Seminaras-diskusija apie Lietuvos energijos poreikius, skalūnų dujas: kilmė,
žvalgyba, gavyba ir galimas poveikis aplinkai, gavybos proceso sudėtingumas,
tarpdisciplininis požiūris, skalūnų dujų gavybai taikomi teisiniai ir
aplinkosauginiai reikalavimai

Lietuvos taikomųjų
mokslų akademija

Vasario 20 d.

(Kaunas)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus ir Tauragės rajono
bendruomenės susitikimas-diskusija apie skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą

Tauragės raj. savivaldybė

Kovo 1 d.

Tauragės rajone
Vilniaus paminėjimo 690-osioms metinėms skirtas ciklas – Senasis Vilnius:

Lietuvos nacionalinis

tyrinėjimai ir atradimai

muziejus (Vilnius)

Seminaras „Saugi ir efektyvi skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba“, kuriame aptarti

Europos Komisijos

uolienų hidraulinio skaldymo technologijos, rizikos vertinimo, aplinkos
apsaugos klausimai

Jungtinių tyrimų centras

Kovo 7 d.

Kovo 7–8 d.

(Amsterdamas)

JT konvencija dėl kovos su dykumėjimu / žemių degradavimu (UNCCD),
Tarptautinės meteorologų organizacijos (WMO) ir JT maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) surengtas aukšto lygio susitikimas dėl nacionalinės

Ženeva (Šveicarija)

Kovo 11–16 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

VGTU

Kovo 20 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 21 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 28 d.

sausrų politikos (High level Meeting on National Drought Policy)
Susitikimas su JAV Pensilvanijos universiteto „Marcellus“ tyrimų ir plėtros
mokslinio centro vadovais
Įmonės „Envirotreat Technologies“ grunto ir dirvožemio valymo technologijų
pristatymas
Pasaulinė Žemės diena
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto pristatymas ir parodos
„Pajūrio gamta mūsų akimis“ atidarymas
Informacinis renginys „Lietuvos molio skalūnai“
Tarptautinis seminaras „Gamtiniai dujų skalūnai: panyrimas į mokslo
technologijas su gerosios praktikos pavyzdžiais, gavyba, plėtra ir saugumas
(Workshop on Natural Gas from Shale: A Deep Dive into the Science,

„Kempinski
Hotel“ (Vilnius)

Balandžio 15 d.

Technology and Best Practices in Exploration, Development and Safety)“
Europos Komisijos darbo grupės „Požeminis vanduo“ plenarinis posėdis
AAPG Hedbergo tyrimo centro konferencija „Pagrindiniai faktoriai,
kontroliuojantys apatinio paleozojaus angliavandenilių sistemas“

Dublinas (Airija)

Balandžio 16–18 d.

Pekinas (Kinija)

Balandžio 20–27 d.
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Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai:
teorija ir praktika“
Tarptautinis seminaras „Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas ir
kartografavimas“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geologija ir jaunimo gamtamokslinis
ugdymas“
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių pasitarimas
NordQuake kursai „Žemės drebėjimų analizė“
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais
Mokslinė konferencija „Nuo kartografijos iki geografinės informacijos
mokslo“ skirta M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio
400 metų jubiliejui
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso finalas
K. Bazienės daktaro disertacijos „Kolmatacijos procesų eksperimentiniai
tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynuose“ gynimas
Mokslinė konferencija, skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms
ir atminimui įamžinti
Mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“,

Vieta / Place

Laikas / Time

Utenos kolegija

Gegužės 2 d.

Varšuva (Lenkija)

Gegužės 14–17 d.

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras (Vilnius)
Rozos (Norvegija)

Gegužės 22–24 d.

Kopenhaga (Danija)

Gegužės 26–31 d.

Lietuvos energetikos
institutas (Kaunas)
VU Botanikos sodas
(Vilnius)
Varšuvos geologijos
muziejus (Lenkija)

Birželio 12–13 d.

Lietuvos mokslų akademija
Viena (Austrija)

Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Baltijos šalių durpių gamintojų forumas
Europos paveldo dienos renginys „Epochų ženklai“
44-asis „Nordic 2013“ seismologijos seminaras
Europos Komisijos paroda „European Space Expo“
Geopaveldo diena 2013 – „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“

Birželio 5–8 d.

Naujoji Akmenė

CTBTO Mokslo ir technologijų 2013 m. konferencija

Tarptautinis lauko simpoziumas PeriBaltica`2013 „Palaeolandscapes from

Gegužės 31 d.

Birželio 10 d.

(Vilnius)

sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes“

Gegužės 29–31 d.

VGTU

skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms

Edukacinė išvyka Molėtų rajono švietimo darbuotojams „Gamtos reiškiniai,

Gegužės 16–17 d.

Birželio 14 d.
Birželio 16–22 d.

Nemuno kilpų ir
Aukštadvario regioniniai

Birželio 21–22 d.

parkai
Trakai – PR Lietuva

Birželio 25–30 d.

Šilutė

Rugsėjo 4 d.

Vilnius

Rugsėjo 5 d.

Molėtų raj.

Rugsėjo 13 d.

Bergenas (Norvegija)

Rugsėjo 16–18 d.

Vilniaus Arkikatedros
aikštė

Rugsėjo 17–22 d.

Akmenė–Mažeikiai

Rugsėjo 20–21 d.

Ščecinas (Lenkija)

Rugsėjo 22–27 d.

Akra (Ganos Respublika)

Rugsėjo 22–28 d.

Delftas (Nyderlandai)

Rugsėjo 23–26 d.

Tauragė

Rugsėjo 24 d.

Vilniaus universitetas

Rugsėjo 27 d.

Jurbarkas

Spalio 3 d.

Baigiamoji SPLASHCOS projekto konferencija „Under the Sea: Archaeology
and palaeolandscapes Conference“ (Po jūros vandeniu: archeologija ir
paleolandšaftai)
EuroGeoSurveys projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių
ir gebėjimų stiprinimas“ seminaras, Afrikos geologijos tarnybų asociacijos
(OAGS) metinė konferencija
Tarptautinis SubCoast projektas „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos
krantų žemumose monitoringas ir prognozavimas“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Devintoji „Tyrėjų naktis“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“, finansuojamo Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšomis, informacinis seminaras
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Renginio pavadinimas / Event
CIS-Groundwater darbo grupės C susitikimas
Jubiliejinis renginys, skirtas VU GMF Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos
katedros 50-osioms įsteigimo metinėms

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Vieta / Place

Laikas / Time

Briuselis (Belgija)

Spalio 9–11 d.

Vilniaus universitetas

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 14–16 d.

Klaipėda

Spalio 24 d.

Pagėgiai

Spalio 28 d.

Vilnius

Lapkričio 4–5 d.

Kybartai

Lapkričio 7 d.

LGT (Vilnius)

Lapkričio 7 d.

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 12–13 d.

Minskas (Baltarusija)

Lapkričio 14–15 d.

Vilnius

Lapkričio 20 d.

Briuselis (Belgija)

Lapkričio 21–22 d.

Ryga (Latvija)

Lapkričio 24–26 d.

Lietuvos energetikos konferencija 2013 „Nepriklausoma energetika – stipri
ekonomika“
Konferencija EURADWASTE '13, skirta Europos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo problemoms aptarti
Konferencija geoterminių išteklių tema „GeoDirect – Study Visit“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Antrasis Azijos–Europos dialogo (Asia-Europe Meeting, ASEM) seminaras
branduolinės saugos klausimais: „Tarptautiniai mechanizmai, užtikrinantys
branduolinę saugą (International Instruments for Ensuring Nuclear Safety)“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
LGT renginys „Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinio įsisavinimas ir
perspektyva“
Tarptautinė konferencija „Skalūnų dujos. Tiltas energijai perduoti (Shale gas
as a bridge energy carrier)”
Susitikimas su Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos
atstovais dėl Nemuno UBR vandens išteklių tvarkymo
Europos regionų komiteto Konservatorių ir Reformuotojų frakcijos
susitikimas energetinio saugumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tema
Europos geologijos tarnybų asociacijos pasitarimas dėl Afrikos šalių geo
logijos tarnybų pajėgumo stiprinimo
ENCORE Gėlo vandens projekto konferencija, skirta paleoslėnių gėlo
vandens išteklių tyrimui ir apsaugai
Konferencija „Globalios ir regioninės klimato kaitos problemos“

Lietuvos mokslų akademija
(Vilnius)

Lapkričio 26 d.

Tarptautinė konferencija „Shale Gas World Europe 2013“ – „Netradicinių
angliavandenilių potencialo vystymo galimybės Europoje (Unconventional

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 26–28 d.

Nemenčinės raj. – Vilnius

Lapkričio 28 d.

opportunities across Europe)“
Lauko išvyka ir informacinis seminaras žurnalistams
XXIV ataskaitinis-rinkiminis Geologų sąjungos suvažiavimas
II tarptautinis IUGS-GEM darbo grupių simpoziumas
Lietuvos karjerų asociacijos suvažiavimas
Mokslinis informacinis seminaras prof. Kęstučio Kilkaus knygos „Ežerai“
pristatymas
Seminaras „Miestų infrastruktūros ir kelių barstymo druska poveikis aplinkai“

GTC Geologijos ir geo
grafijos institutas (Vilnius)
Itako, Ibaraki (Japonija)
Viešbutis „Karolina“
(Vilnius)
Vilniaus universitetas
Viešbutis „Rotonda
Centrum Hotel“ (Vilnius)

Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimo į

Aplinkos ministerija

elektroninę erdvę projekto viešinimo seminaras

(Vilnius)

Lapkričio 29 d.
Gruodžio 1–2 d.
Gruodžio 6 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 17 d.

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2013 metų publikacijos
Lietuvos geologijos
tematika

Publications on
Lithuanian geology
in 2013

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris Valstybinės geologijos informacinės
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos
geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 2013 metais sukaupta ir įvesta 318 bibliografinių aprašų. 2013 metų sąrašas papildytas ir
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki
šiol buvo neįtraukti. 2014 m. vasario 6 d. „Lietuvos geologijos bibliografijoje“ buvo 10 256 įrašai.
Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba,
Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

The Geological Fund Sub-Division compiled the publications: „Publications on Lithuanian geology” and „Publications of Lithuanian
geologists” in the data base „Bibliography of
Lithuanian geology” sub-system „Bibliofondas”.
318 bibliographical records were prepared in
2013. „Bibliography of Lithuanian geology”
stores 10 256 records (state to 6th February
2014).
Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey,
Geological Fund Sub-Division (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas

Classsified arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geologija

1. General and Regional Geology

1.1 Paleontologija ir stratigrafija

1.1 Paleontology and Stratigraphy

1.2 Petrografija ir litologija

1.2 Petrography and Lithology

1.3 Tektonika ir geofizika

1.3 Tectonics and Geophysics

1.4 Kvartero geologija ir geomorfologija

1.4 Quaternary Geology and Geomorphology

1.5 Jūrų geologija ir krantotyra

1.5 Marine Geology and Coastal Research

1.6 Geologijos istorija

1.6 History of Geology

2. Taikomieji tyrimai

2. Applied Research

2.1 Mineralinės žaliavos

2.1 Mineral Resources

2.2 Hidrogeologija ir geotermika

2.2 Hydrogeology and Geothermics

2.3 Inžinerinė geologija

2.3 Engineering Geology

2.4 Naftos geologija

2.4 Oil Geology

2.5 Ekologinė geologija ir geochemija

2.5 Environmental Geology and Geochemistry

2.6 Geoinformatika

2.6 Geoinformatics

2.7 Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2.7 Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas
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3. Geological Mapping
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1. Bendroji ir regioninė 2. General and Regional
geologija Geology
1. Bendroji ir regioninė geologija 1. General and Regional Geology
Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A. Santorinis – Egėjaus jūros vulkaninės veiklos perlas // Geo
logijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 45–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Grigelis A. Sudeikių krašto gamtinės-geologinės sąlygos // Sudeikiai – ateities kartoms. – Utena:
UAB „Utenos Indra“, 2013. – P. 22–37: iliustr. – Bibliogr.: p. 36–37.
Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais: konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“, Naujoji Akmenė–Vilnius, 2013 m. birželio 12–14 d. / Satkūnas J., Jusienė
A., Bitinas J., Grigienė A., Gudonytė J., Baltrūnas V.; moksl. red. Grigelis A.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 41, [1] p.: iliustr. – (skiriama akademiko Juozo Dalinkevičiaus
120-ties gimimo metų jubiliejui).
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geo
logical Survey: Annual Report 2012 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2013. – 132, [1] p.: iliustr. – Liet., angl.
Motuza G. Kaip veikia Žemė: geologijos pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] /
Vilniaus universitetas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – 527, [1] p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 475–494.

1.1. Paleontologija ir stratigrafija

1.1. Paleontology and Stratigraphy

Bitinas J. Silūro sistemos stratigrafijos schema = Stratigraphic chart of silurian system // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 16–17.
Brusatte S. L., Butler R. J., Niedźwiedzki G., Sulej T., Bronowicz R., Satkūnas J. First record of
Mesozoic terrestrial vertebrates from Lithuania: phytosaurs (Diapsida: Archosauriformes) of probable
Late Triassic age, with a review of phytosaur biogeography // Geological Magazine. – 2013. – Vol.
150, No. 1. – P. 110–122.
Dalinkevičius J. New species of Spirifer ex gr. anossofi Vern. from the Devonian of Lithuania
(Kruoja, Beds) = Nauja spiriferų rūšis iš grupės anossofi Vern. Lietuvos devono Kruojos sluoksniuose
(Ds VIII) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 66–74. – (Vytauto Didžiojo Universiteto
Matematikos-Gamtos fakulteto darbai 1939. – 1939. – T. XIII, sąs. 4).
Grigelis A. Juozas Dalinkevičius – palaeontologist of Devonian brachiopods = Juozas Dalinkevičius – devono brachiopodų paleontologas // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 62–65:
iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 65.
Grigelis A., Paškevičius J. Lietuvos stratigrafija akademiko Juozo Dalinkevičiaus darbuose =
Stratigraphy of Lithuania in the works of Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 15–27: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 26–27.
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Kiipli T., Radzevičius S., Kallaste T., Kiipli E., Siir S., Soesoo A., Voolma M. The Geniai
Tuff in the southern East Baltic area – a new correlation tool near the Aeronian / Telychian stage
boundary, Llandovery, Silurian // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 695–704:
iliustr. – Bibliogr: p. 703–704.
Paškevičius J., Klimantavičius V., Radzevičius S. Lithostratigraphy, graptolites and brachiopods
communities of the Ludlow (Silurian) of the Eastern slope of the Baltic Syneclise = Baltijos sineklizės
šlaito ludlovio (silūras) litostratigrafija, graptolitai ir pečiakojų bendrijos // Geologija. – 2012. – Vol.
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Skuodis V. Profesorius visada jautė savo vertę // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius,
mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 509–515.
Skuodis V. Akademiko Juozo Dalinkevičiaus asmenybės bruožai = Individual features of Academician Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 28–30: iliustr. – Santr. angl.
Šimkus J. Kauno universitete ir politechnikos institute 1940–1968 metais // Profesorius Mykolas
Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. –
P. 176–182: iliustr.
Šinkūnas P. Pratarmė // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. –
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 10–12.
Zdanavičiūtė O. Kęstučiui Sakalauskui – 80 // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 48: iliustr.
Žalūdienė G. Profesoriaus Juozo Lukoševičiaus 150-osios gimimo metinės = Professor Juozas
Lukoševičius 150th birth anniversary // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 11–17: iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 17.
Žeiba S., Vaitiekūnas P. Mykolas Kaveckis (1889–1968) // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 520–521.
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2. Taikomieji tyrimai 2. Applied Research
2.1. Mineralinės žaliavos 2.1. Mineral Resources
Grigelis A., Vilemas J. Skalūniniai angliavandeniliai Lietuvoje ir jų ekonominiai aspektai //
Mokslas ir technika. – 2013. – Nr. 10. – P. 4–7.
Grigelis A., Zdanavičiūtė O. Skalūninės dujos ir skalūninė nafta: Lietuvos pasirinkimas // Mokslas
ir technika. – 2013. – Nr. 9. – P. 4–6: iliustr.
Juozapavičius G. Lietuvos naudingosios iškasenos ir jų naudojimo galimybės // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 11–17: iliustr.
Lazauskienė J. Molio skalūnų tyrimai Europoje: tarptautinis projektas GASH // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 62.
Lazauskienė J. Molio skalūnų tyrimai Europoje – tarptautinis GASH projektas = The International project Shale Gas in Europe (GASH) // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 30–32: iliustr.
Lazauskienė J., Kazakevičiūtė G. Dujų saugyklų įrengimo žemės gelmių ertmėse vertinimo
metodika = The methodology for assessment of the underground gas storage establishment // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 23–25: iliustr.
Lietuvos žemės gelmių turtai – ar juos naudosime? / Redakcijos skiltis // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 6.
Paliukas R. Skalūnų dujos – sėkmė ar pavojus Lietuvai? = Shale gas – a fortune or a threat to
Lithuania? // Verslas ir politika. – 2013. – Nr. 5 (42). – P. 9–13: iliustr. – Liet., angl.
Šliaupa S. Skalūninių dujų perspektyvos Lietuvoje = Shale Gas Perspectives in Lithuania //
Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 1 (16). – P. 4–9.
Šliaupa S. Skalūnų nafta – nauja grėsmė ar galima nauda Lietuvai? = Shale Oil – A New Threat
or a Possible Benefit to Lithuania? // Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 3 (18). – P. 8–14.
Vaičeliūnas I. Angliavandeniliai iš skalūnų: pavojai tikri ar išgalvoti? // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 7–10: iliustr. – Bibliogr.: p. 10.
Vaičeliūnas I., Gintilas R. Skalūninių angliavandenilių žvalgybos technologijos Lietuvoje //
Mokslas ir technika. – 2013. – Nr. 11. – P. 4–7: iliustr.
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2.2. Hidrogeologija ir geotermika 2.2. Hydrogeology and Geothermics
Ar kelia grėsmę skalūninių dujų žvalgymo darbai Tauragės apskrities gėlam požeminiam vandeniui / LGT informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 59–61: iliustr.
Artezinių šulinių gręžimo meisteriams instrukcija: [surinkta iš rankraščio, saugomo šeimos archyve] // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2012. – P. 46–49.
Arustienė J. Individualus geriamojo vandens tiekimas ir išgaunamo požeminio vandens kokybė =
Individual drinking water supply and groundwater quality // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 67–72: iliustr.
Arustienė J. Valstybinis požeminio vandens monitoringas 2012 metais = National groundwater
monitoring in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 40–43: iliustr.
Arustienė J., Kriukaitė J., Satkūnas J., Gregorauskas M. Climate Change and Groundwater –
From Modelling to some Adaptation Means in Example of Klaipėda Region, Lithuania // Climate
Change Adaptation in Practice: From strategy development to implementation / Eds. by: SchmidtThomé P., Klein J. – Wiley-Blackwell: A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2013. – P. 157–169:
iliustr. – Bibliogr.: p. 169.
Čyžienė J. Geoterminės energijos išteklių naudojimas = Use of Geothermal Energy Resources //
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 26–29: iliustr.
Gregorauskas M., Juodkazis V., Štuopis A. Lietuvos gėlo požeminio vandens išteklių prognozė
artimai ir tolimai ateičiai // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 18–24: iliustr. – Bibliogr.: p. 24.
Kadūnas K. Ar valstybės nuosavybė požeminis vanduo saugomas patikimai? // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 63–65: iliustr.
Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z. Šaltiniai ir versmės = Water springs // Lietuvos geo
logijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 74–76: iliustr.
Kaveckis M. Apie naujų Kauno vandenviečių steigimą: [surinkta iš rankraščio, saugomo šeimos
archyve] // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2012. – P. 50–52.
Klimas A., Šonta Z. Lietuviškas ir importinis pilstomas mineralinis vanduo // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 25–29: iliustr.
Kriukaitė J. Požeminio vandens kokybės monitoringas įgyvendinant Nitratų direktyvą Lietuvoje = Groundwater monitoring for implementation of Nitrates Directive in Lithuania // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 62–64: iliustr.
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Kutka D. Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas = Groundwater monitoring in the
territories of potential polluters // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 60–61:
iliustr.
Marcinkevičius V. Apie porų tirpalų cheminę sudėtį kvartero ir devono pusiau laidžiuose sluoksniuose ir Pamūšio vandensparoje = About chemical composition of pore water of Quaternary and
Devonian semipermeable layers of infiltration groundwater zone and impermeable layer of Pamūšis //
Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 21–28: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 28.
Palaitis Ž., Indriulionis A. Evaluation of ground Thermal properties and specification of the
geological structure using thermal response test, natural gamma, and resistivity data = Geologinės
storymės šiluminių savybių įvertinimas ir apibūdinimas naudojant šiluminės reakcijos metodą bei
natūralaus radioaktyvumo ir elektros varžos duomenis // Geologija. – 2012. – Vol. 54, No. 4 (80). –
P. 125–135: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 134.
Povilanskas R., Satkūnas J., Jurkus E. Conditions for deep geothermal energy utilisation in
southwest Latvia: Nīca case study // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 2. – P. 193–200: iliustr. – Bibliogr.: p. 199–200.
Radzevičienė D. Gėlo požeminio vandens ištekliai teritorijų planavimui ir vandentvarkai = Fresh
groundwater resources for spatial planning and water supply infrastructure development plans //
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 37–39: iliustr.
Radzevičienė D., Kadūnas K. Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvoje 2012 metais = Assessment of Regional Groundwater Resources in Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos
2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 33–36: iliustr.
Rimkus E., Kažys J., Stonevičius E., Valiuškevičius G. Adaptation to Climate Change in the
Smeltalė River Basin, Lithuania // Climate Change Adaptation in Practice: From strategy development to implementation / Eds. by: Schmidt-Thomé P., Klein J. – Wiley-Blackwell: A John Wiley
& Sons, Ltd., Publication, 2013. – P. 111–122: iliustr. – Bibliogr.: p. 121–122.
Šimkovič A. Požeminio vandens telkinių duomenų bazės formavimas = Database of Groundwater Resources // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 73: iliustr.
Štuopis A., Juodkazis V., Mokrik R. Quaternary aquifer system flow modelling using chemical
and tritium isotope data: the case of south-east Lithuania // Baltica. – 2012. – Vol. 25, No. 2. –
P. 91–98. – Bibliogr.: p. 98.
Taminskas J., Petrošius R., Šimanauskienė R., Satkūnas J., Linkevičienė R. Prediction of
change in wetland habitats by groundwater: case study in Northeast Lithuania // Estonian Journal
of Earth Sciences. – 2013. – Vol. 62, No. 2. – P. 57–72: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 70–71.
Turskytė L. Svilės ir Arimaičių šaltiniai // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 41–43:
iliustr. – Bibliogr.: p. 43.
Zemlys P., Ferrarin Ch., Umgiesser G., Gulbinskas S., Bellafiore D. Investigation of saline
water intrusions into the Curonian Lagoon (Lithuania) and two-layer flow in the Klaipėda strait

119

using finite element hydrodynamic model // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 131.
Žaromskis R. Nemuno delta: monografija. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. –
315, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 282–293.

2.3. Inžinerinė geologija 2.3. Engineering Geology
Blažauskas N., Anusauskas F., Suzdalev S. Suskystintų dujų terminalo statybos Lietuvoje planavimas // Jūros ir krantų tyrimai – 2011: 5-oji mokslinė-praktinė konferencija, 2011 balandžio
13–15, Palanga: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2011. – P. 44–47.
Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione / inf. teikėjai: Lietuvos geologijos tarnyba,
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas // Aplinkos būklė 2010: tik faktai. – Vilnius: VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“, 2011. – P. 85: iliustr.
Mikulėnas V. Nuošliaužų inventorizacija = Inventory of landslides // Lietuvos geologijos tarnybos
2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 70–72: iliustr. – Santr. angl.
Mikulėnas V., Guobytė R., Stankevičiūtė S., Petrauskaitė L., Vaičiūnas G., Minkevičius V.
Sukarstėjusių urbanizuotų teritorijų geologiniai tyrimai Biržų rajone = Geological investigations of
affected urban areas by karst process in the Biržai District // Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 62–66: iliustr. – Santr. angl.
Minkevičius V. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono teritorijos pastovumo karsto atžvilgiu žemėlapis = Stability map of the territory of North Lithuanian karst region // Lietuvos geologijos tarnybos
2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 60–61: iliustr. – Santr. angl.
Smegduobių formavimosi intensyvumas Biržų regioniniame parke / inf. teikėja: Lietuvos geo
logijos tarnyba // Aplinkos būklė 2010: tik faktai. – Vilnius : VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“,
2011. – P. 86: iliustr.
Staponkus V. Inžinerinė geologija: vadovėlis / recenz.: Sidauga B., Arustienė J., Kvaraciejus A. –
Vilnius: „Kultūros“ ledykla, 2010. – 248 p.: iliustr. – Bibliogr.: P. 246–247.
Taminskas J., Mikulėnas V., Dagys B. Gipso cheminės denudacijos ir karstinių reiškinių tyrimai = Investigation of gypsum chemical denudation and karst phenomena // Lietuvos geologijos
tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual
Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 67–70: iliustr. – Santr. angl.
Vaičiūnas G. Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimas = Evaluation of Gediminas Hill’s
slopes stability // Lietuvos pilys 2010. – Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija, 2011 – P. 65–75: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: P. 74–75.
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2.4. Naftos geologija 2.4. Oil Geology
Lazauskienė J., Zdanavičiūtė O.... et al. The Middle Cambrian succession in the Central Baltic Basin: geochemistry of oils and sandstone reservoir characteristics // EGU General Assembly,
7–12 April 2013, Vienna, Austrija. – 2013.
Zdanavičiūtė O., Lazauskienė J., Khoubldikov A. I., Dakhnova M. V., Zheglova T. P. The
Hydrocarbon Potential of the Baltic Basin: Geochemistry of Source Rocks and Oils of the Lower
Paleozoic Succession // AAPG Hedberg Research Conference „Fundamental Controls on Petroleum Systems in Lower Paleozoic and Older Strata“ April 21–24, 2013, Beijing, China. – [Beijing,
China], 2013.

2.5. Ekologinė geologija ir geochemija 2.5. Environmental Geology and Geochemistry
Akmenos–Danės upės baseino paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo priemonių programa /
rengėjai: Langas V., Gasiūnaitė Z.; dalyvės: Žukienė D., Arustienė J.; Klaipėdos universiteto Baltijos
pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. – Klaipėda, 2013. – 112 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 112.
Aplinkos būklė 2012: tik faktai / ats. red. Satkūnas J.; rengėjai: Ignatavičius G., Satkūnas J.,
Sinkevičius S., Šulijienė G., Valentukevičienė M.; informacijos rengėjai: Arustienė J., Giedraitienė J., Mikulėnas V. ir kt.; Aplinkos apsaugos agentūra, VŠĮ „Gamtos paveldo fondas“. – Vilnius,
2013. – 142 p.: iliustr.
Baltrūnas V., Šeirienė V., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Molodkov A.
The Netiesos outcrop: Eemian-Weichselian sequence // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai,
Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 57–65: iliustr. – Bibliogr.: p. 64–65.
Baužienė I., Mažeika J., Skuratovič Ž. Fallout 137Cs and natural 40K as tracers of topsoil
development during slope processes – a case study from the Daugai environs, southern Lithuania //
Geochronometria. – 2013. – Vol. 40 (2). – P. 126–133.
Cidzikienė V., Jakimavičiūtė-Maselienė V. Assessment of tritium activity in groundwater at
Visaginas Nuclear Power Plant site, Lithuania // 14th EuCheMS international conference on chemistry and the environment (ICCE 2013), 25–28 June 2013, Barcelona, Spain: book of abstracts. –
Barcelona, 2013. – P. 235.
Česnulevičius A., Švedas K., Šinkūnas P. Periglacial cover deposits and Mikališkės glaciofluvial // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25 30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 39–42: iliustr. – Bibliogr.: p. 42.
Gailius R., Karmaza B. Velnio duobė – kitas požiūris, faktai = Devil‘s Hole – other approach and
facts // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 27–36: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 35–36.
Galkus A., Jokšas K., Stakėnienė R. Klaipėdos sąsiaurio dugno nuosėdų užterštumas sunkiaisiais
metalais // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 86–90. – Bibliogr.: p. 90.
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Galkus A., Jokšas K., Stakėnienė R. Study of environmental risks at Klaipėda port waters // BSSC
9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013: New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August
2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. – Klaipėda, 2013. – P. 174.
Gamtos reiškiniai sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes: edukacinės išvykos aprašas,
birželio 20–21 d. 2013 m. / sudarė: Satkūnas J., Grigienė A., Balsevičiūtė R., Virbickienė I.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 28 p.: iliustr.
Geologinio paveldo diena „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“, 2013 m. rugsėjo
20–21 d. / gidai: Almanis A., Čyžienė J., Satkūnas J., Guobytė R., Grigienė A., Bitinas J., Mikulėnas
V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 44 p.: iliustr.
Gregorauskienė V. Valstybinis dirvožemio monitoringas = National soil monitoring // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 44–45: iliustr.
Grigienė A. Geotopų duomenų bazė ir bendradarbiavimas su saugomomis teritorijomis= Geotopes
Database and cooperation with protected areas // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 98–99: iliustr.
Kaminskas D., Bitinas A. Rare earth elements of Holocene sediments in the South–Eastern
Baltic Region (Nida VI borehole, Lithuania) = Retieji žemės elementai Pietryčių Baltijos holoceno
nuosėdose (Nidos VI gręžinys, Lietuva) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 1 (81). – P. 1–7: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 6–7.
Karmaza B., Satkūnas J. The Devil‘s Hole // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 43–44: iliustr. – Bibliogr.: p. 44.
Kazakauskas V., Baltrūnas V., Karmaza B., Vaikutienė G. Balbieriškis outcrop // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium,
June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 49–53:
iliustr. – Bibliogr.: p. 52–53.
Lazauskienė J. Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas = Strengthening of the
institutional capacities for the geological monitoring in Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos
2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 85–86: iliustr.
Linčius A. Akmenuotosios moreninės kalvos su Gražiškiais, Vištyčiu... // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 3. – P. 40–46: iliustr. – Bibliogr.: p. 46.
Lujanienė G., Mažeika J., Petrošius R., Remeikaitė-Nikienė N., Barisevičiūtė R., Jokšas K.,
Garnaga G., Stankevičius A., Kulakauskaitė I., Šemčiuk S. Anglies ir plutonio izotopai Baltijos
jūros ir Kuršių marių dugno nuosėdose // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros
mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 35: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. –
P. 149–155: iliustr. – Bibliogr.: p. 154–155.
Mažeika J., Martma T., Petrošius R., Jakimavičiūtė-Maselienė V., Skuratovič Ž. Radiocarbon
and other Environmental Isotopes in the Groundwater of the Sites for a Planned New Nuclear Power
Plant in Lithuania // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, No. 2–3. – P. 951–962. – (Proceedings of the
21st International Radiocarbon Conference, held in Paris, France, 9–13 July 2012).
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Mikalauskas G. Žvilgsnis į saugomus gamtos geopaveldo objektus // Geologijos akiračiai. –
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Lietuvos geo
logijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geo
loginių tyrimų projektų – geo
loginio
kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos
monitoringo, ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų
tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita
ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
The Annual Report for 2013 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research
projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological
research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geological investigations of affected areas by karst
process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground (issuing of
premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geological works,
inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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LIETUVOS
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LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY
in 2013

Dar viena metinė ataskaita – tarsi nueito kelio
gairė, už kurios nutolsta padaryti darbai, sėkmių
džiaugsmas, lūkesčiai ir nusivylimai. 2013-ieji –
gausių ir audringų įvykių metai: vyko aršios diskusijos skalūnų dujų temomis, iš esmės pakeistos kai
kurios Žemės gelmių įstatymo nuostatos, didelio
atgarsio sulaukė „Chevron“ kompanijos pasitraukimas iš angliavandenilių darbų konkurso, netikėtai
rugsėjį iš pareigų atsistatydino ilgametis Lietuvos
geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius.

One more annual report is a landmark of
the path gone. It moves away the accomplished
works, joys and disappointments. The year
2013 was full of turbulent events: stormy discussions about the future of shale gas, fundamental
changes of some provisions of the Law on Underground, pulling out of the USA “Chevron”
company from the won tender to explore for
shale gas in Lithuania, unexpected giving up of
director’s office by Juozas Mockevičius, etc.

Tarnyba vykdo tris esmines pareigas: atlieka valstybinius geologinius tyrimus, reguliuoja žemės gelmių
naudojimą ir apsaugą, formuoja valstybinę geologijos
informacijos sistemą. Apytikriais skaičiavimais, darbuotojų darbo sąnaudos šioms trims pareigoms atlikti
pasiskirstė taip: tyrimams – 60 proc., reguliavimui –
22 proc. ir informacinei sistemai –18 proc. Valstybės
biudžeto asignavimai Tarnybai 2013 metais buvo
4,615 tūkst. litų, o metų pabaigoje Tarnyboje dirbo
101 darbuotojas (per metus išėjo 12 darbuotojų,
priimti 8 nauji darbuotojai).

The Lithuanian Geological Survey has
three fundamental responsibilities: to carry out
national geological research, to regulate the use
and protection of the deep geological structures and to structure the national geological
information system. The approximate input of
labour to do the duty was as follows: 60% of the
input was devoted to scientific research, 22% to
regulation and 18% to the information system.
In 2013, the budget assignments amounted to
4 615 thou Lt. At the end of the year, the staff
of the Lithuanian Geological Survey included
101 employees (12 employees left the office and
8 were taken into service).

Galima tvirtai teigti, kad Lietuvos geologijos
tarnybos 2013 metų strateginio plano priemonės
visiškai įvykdytos.

Tarnyba vykdė 94 projektus ir užduotis, iš jų
pateiktos 25 projektų baigtinės ataskaitos. Bendri
jų rezultatai pateikiami šiame leidinyje.

It can be maintained that in 2013 the Lithuanian Geological Survey fulfilled the tasks set in
the strategic plan.

Be to, Lietuvos geo logijos tarnyba vykdė
net penkias Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones, rengė teisės aktų projektus.

The Survey implemented 94 projects and
tasks. Final reports were prepared within 25 projects. The generalised results are included in the
present issue.

Nors metai, žvelgiant į šiuos skaičius ir faktus,
atrodytų buvo sėkmingi, reikia pripažinti, deja,
ne viskas pavyko.

Besides, the Lithuanian Geological Survey
dispensed even 5 priority measures for implementation of the Program for 2012–2016 of the
Government of the Republic of Lithuania and
worked out projects of legal acts.

Tikėkime, kad 2014 metai visų mūsų pastangų
ir aplinkybių, kurioms nors kiek galime daryti
įtaką, dėka bus sėkmingesni.

Though the given numbers and facts imply
that the last year was successful it must be admitted that not all undertakings turned out well.
Let us believe that the year 2014 will be more
successful due to our joint efforts and favourable
circumstances.

Jonas Satkūnas,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ
NAUDOJIMO REGULIAVIMAS
2013 METAIS

STATE REGULATION
OF THE USE OF THE
UNDERGROUND IN 2013

V. A. Januška, K. Kadūnas, R. Kanopienė, J. Lazauskienė,
Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių išteklių naudojimo Regulation of the use of
reguliavimas underground resources
Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002,
Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607; 2010, Nr. 125-6393),
2013 metais išduotas 51 leidimas (19 naujų ir 32 pakartotiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, sudaryta
114 išteklių naudojimo sutarčių. Panaikintas 43 leidimų
galiojimas, iš jų 32 – išduodant pakartotinius leidimus, 5 –
pasibaigus išteklių naudojimo sutarties galiojimo terminui,
3 – leidimo turėtojo pageidavimu, 2 – išsekus skirtiems
naudoti ištekliams, 1 – leidimo turėtojui netekus teisės
naudotis žeme.

Following „The delivery procedure
of permissions to use mineral resources
(except hydrocarbons), recources of
industrial and mineral groundwater
and cavities of the underground“ (Žin.,
2002, No. 16-607; 2005, Nr. 72-2607;
2010, Nr. 125-6393) in 2013 permissions to use mineral resources were
granted to 51 enterprise, 114 contracts
of the use of resources were concluded,
and 43 permission were revoked
(32 – in the case of granting a reissued
permission; 5 – in the case when the
contract validity expired, 3 – at the request of licence-holder, 2 – in the case
2013 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti žewhen the resources under the licence
mės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 302 juridiniai asmenys
to exploit have been exhausted, 1 – in
ir dvi juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės
the case when a licence-holder ceased
veiklos sutartis.
to have the right to exploit the land.
Ikiteisminius tyrimus arba žemės gelmių išteklių nauBy December 31, 2013 302 enterdojimo kontrolę atliekančių valstybės institucijų prašymu
prises and 2 groups of legal persons
dalyvauta dviejuose patikrinimuose kaip galima numanyti
acting under the contract of joint activneteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo vietose ir dviejuoity had permissions to use resources of
se patikrinimuose išteklių naudojimo pažeidimų prevencijos
solid minerals and mineral water.
tikslais. Neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo atvejais
nustatytas apytikris galbūt savavališkai išgauto grunto kiekis
Specialists from Lithuanian Geologir mechaninė jo sudėtis, gauti duomenys perduoti patikri- ical Survey were taking part in 2 inspecnimus inicijavusioms institucijoms.
tions at the places of potentially illegal
exploitation of mineral resources.
Išnagrinėti 47 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektai arba šių projektų
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According to the order No. 49 of
papildymai, iš kurių 45 projektai patvirtinti, du projektai, nustačius esminių trūkumų, grąžinti pateikėjams nepatvirtinti. February 23, 1999 of Minister of
Environment, Lithuanian Geological
Išnagrinėta 10 naftos gręžinių darbų projektų, išnagrinėti
Survey analysed 47 projects on the use
ir patvirtinti du naftos telkinių (Auksoro ir Šilalės) naudoof underground resources or additions
jimo projektai, nagrinėjamas ir vertinamas Vėžaičių naftos
to these projects, 45 of which were
telkinio naudojimo projektas; išnagrinėti penki seisminės
approved.
žvalgybos tyrimo darbų projektai.
Generalization of statistical reports
Išnagrinėtos Šilalės naftos telkinių angliavandenilių
on extraction in 2012 presented by the
išteklių tyrimo (detaliosios žvalgybos) ir Pocių naftos telenterprises was made.
kinio išteklių perskaičiavimo ataskaitos ir aprobuoti šių
naftos telkinių ištekliai.
Apibendrinti 2012 metų kietųjų naudingųjų iškasenų
išteklių kasybos ir naftos bei vandens išteklių gavybos statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND ir 1PV)
duomenys. Parengti 48 informaciniai raštai juridiniams
asmenims apie nepatenkinamą arba ne laiku naudojimo
sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, nustatytų trūkumų
ištaisymo terminus ir numatomas taikyti ar taikytas poveikio priemones.

Žemės gelmių geologinio tyrimo Regulation of underground
reguliavimas investigations
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin.,
2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448), 2013 metais
išduota 17 leidimų tirti žemės gelmes: iš jų 14 leidimų
tirti žemės gelmes naujoms įmonėms ir vienam fiziniam
asmeniui, dviem įmonėms, turinčioms leidimą tirti žemės
gelmes, išduotas naujas leidimas dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, dviejų įmonių patikslinti leidimų duomenys, vienos
įmonės leidimo galiojimas sustabdytas, dviem įmonėms
leidimų galiojimo sustabdymas panaikintas (iš jų vienos
įmonės leidimo galiojimas buvo sustabdytas 2012 metais).
Panaikintas leidimų galiojimas keturioms įmonėms, iš jų:
dviem dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, išduodant pakartotinį
leidimą, dviem įmonėms nepašalinus pažeidimų, dėl kurių
buvo sustabdytas leidimo galiojimas.

In 2013, following “The order of
issuing licences for underground research” (Žin., 2001, No. 102-3634;
2005, Nr. 45-1448), licences for
underground research were issued to
17 enterprises,1 licence was suspended
and 4 licences revoked.
By December 31, 2013, 130 enterprises and 2 natural persons had
licences to carry out geological investigations.

In 2013, in compliance with “The
order of approbation of explored solid
mineral resources” 33 reports of detailed and supplementary exploration
of solid mineral resources were analysed
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo
and approved.
130 įmonių ir du fiziniai asmenys.
According to technical construction
Įvertinti 33 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių arba
regulation STR 1.04.02: 2011 „Enginaujų plotų prie esamų telkinių detalios ir / arba papildomos
neering geological and geotechnical ingeologinės žvalgybos ataskaitų duomenys. LGT direktoriaus
vestigations“ (Žin., 2012, Nr. 5-144),
įsakymu aprobuoti 1 dolomito, 1 molio, 1 durpių, 1 sapro8
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pelio, 6 smėlio, 6 žvyro ir 17 žvyro ir smėlio telkinių arba
naujų plotų prie anksčiau išžvalgytų telkinių ištekliai.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:
2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012,
Nr. 5-144), nuostatas 2013 metais patikrinta 373 statybinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų kokybė, 92 ataskaitos grąžintos tyrimus atlikusioms įmonėms ir
nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus, įvertinta 31 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programa ir parengtos išvados apie jose numatytų darbų apimties ir sudėties
nustatytų reikalavimų atitiktį, parengti 25 raštai dėl atliktų
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, atitinkančių
trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.
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the quality of 373 reports of engineering geological and geotechnical investigations was checked. Part of the reports
(92) was returned to the investigation
performers with the request for content
corrections. 31 programs of engineering geological and geotechnical investigations were been evaluated according
to legal documents and conclusions on
correspondence were provided. 25 letters about the quality of engineering
geological and geotechnical investigations related with the projects of the
third (difficult) geotechnical category
were prepared.

Žemės gelmių registras Underground Register
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006,
Nr. 54-1961), ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin.,
2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386), 2013 metais
Žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti
15 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 63 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, trijų naudingųjų
iškasenų telkinių duomenys išbraukti iš Registro, įrašyti
89 požeminio vandens telkinių ir vandenviečių duomenys.
Iš viso Registro išteklių dalyje įregistruoti 2 627 naudingųjų
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio vandens
telkiniai ir vandenvietės.

According to “The Statute of Underground Register” (Žin., 2002,
No. 44-1676; 2006, No. 54-1961)
and “The regulations of Underground
Register arrangement “ (Žin., 2004,
No. 90-3342; 2006, No. 86-3386) by
December 31, 2013, 2627 deposits of
mineral resources and ground water
had been included into the chapter
of underground resources. In 2013,
15 new deposits of mineral resources
and 89 deposits of underground water
were included into the chapter of underground resources; 1 100 boreholes
were included into the chapter of
boreholes and 227 objects of geological
Įregistruoti 45 naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo
investigations were included into the
projektai ar jų papildymai.
chapter of geological investigations.
Registro gręžinių dalyje 2013 metais įregistruota
1 100 gręžinių (iš jų 957 skirti požeminio vandens eksploatacijai), išregistruoti 157 likviduoti gręžiniai. Iki 2013 metų
gruodžio 31 d. Registro gręžinių dalyje įregistruoti
33 769 gręžiniai, o valstybinės geologijos informacinės sistemos tyrimų gręžinių posistemyje įrašyti 21 965 gręžinių
duomenys (iš viso 55 734 gręžinių duomenys).
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2013 metais įregistruoti 227 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
Šioje registro dalyje iki 2013 m. gruodžio 31 d. įregistruoti
3 625 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
9

Įvairios paskirties projektų ir Co-ordination of various
dokumentų, susijusių su žemės gelmių projects and documents
naudojimu, derinimas related to the use of
underground
2013 metais suderinti 68 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai ir 59 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 45 prašymai pateikti išvadas
dėl fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos apribojimo
žemėse, patenkančiose į naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

In 2013, 68 projects of land reform,
59 passports of small quarries and
45 applications on the restrictions for
land plots falling under the areas of
mineral resources were examined and
coordinated.

Išnagrinėti dviejų projektų ir dokumentų paketai bei
pateikta pasiūlymų regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo ir
apribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių
naudojimu ir apsauga.

The Lithuanian Geological Survey
analysed 2 projects and documents and
gave conclusions to the Region Departments of Environment Protection
on the admissibility of an intended
economic activity or restrictions in
the case this activity was associated
with the exploitation and protection
of underground resources.

Išnagrinėti 146 įvairaus lygmens teritorijų planavimo
dokumentai ir pateikti atitinkami pasiūlymai šių dokumentų rengėjams.
Įregistruotos 72 vandenviečių suderintos ir patvirtintos
sanitarinės apsaugos zonos.
Žemės gelmių registre įregistruotos 89 požeminio vandens vandenvietės. Ištirti ir aprobuoti 46 vandenviečių
požeminio vandens ištekliai, patvirtintos ir nustatytos
44 vandenviečių projektinės sanitarinių apsaugos zonų
ribos. Bendras aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekis – 9,311 tūkst. kub. m/parą.
Suderintos 243 poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
Įvertinta 121 ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų
tvarkymo darbų ataskaita.
Vykdytos angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso
Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose organizavimo procedūros: vykdant konkurso rengėjo funkcijas rengta
medžiaga konkurso komisijos posėdžiams, atliktas techninis
jų aptarnavimas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdytos kitos
konkurso rengėjo funkcijos.
Vykdytas visuomenės informavimo projektas „Skalūnų
dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“: sukurta interaktyvi žiniatinklio svetainė www.skalunudujos.
lt, sukurtas informacinis filmas; dalyvauta informaciniuose
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Specialists from the Lithuanian
Geological Survey examined 146 documents of various levels related to territorial planning and presented adequate
conclusions.
Hydrogeologically established
sanitary protection zones of 72 water
bodies were registered and approved.
89 water bodies of groundwater
were registered into the Underground
Register. 46 groundwater resources
of water bodies were investigated and
46 projects of sanitary protection zones
of water bodies were approved. The
total approved of resources amounts
to 9.311 thou. m2/day.
243 groundwater monitoring programs were analyzed and approved.
121 reports of environmental geological investigations and remediation
works were evaluated.
The functions of the organizer of
the Hydrocarbon Licensing Tender
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renginiuose, parengti ir pristatyti žodiniai pranešimai skalūnų angliavandenilių išteklių potencialo tematika.

for granting licenses for the prospecting,
exploration and production of hydrocarbons in Šilutė–Tauragė and Kudirka–
Rengta informacija apie Lietuvos molio skalūnų angliaKybartai blocks were performed, the invandenilių potencialą anglų ir lietuvių kalbomis.
formation for the Licensing Comission
Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijoms rengti raštai was prepared and the other functions
dėl Rusijos Federacijos Baltijos ir Baltarusijos atominių of the organizer of the Hydrocarbon
elektrinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.
Licensing Tender were carried out following the requirements of legal acts of
the Republic of Lithuania.
Lentelė. Išteklių išgavimo
apimtis, 2013 m.
(parengė K. Griguolė)
Naudingosios iškasenos rūšis

Table. Volume of
exploited resources,
2013 (by K. Griguolė)
Išgauta išteklių

2011 m.

2012 m.

2013 m.

3

943

1158

1.

Dolomitas

tūkst. m

2.

Klintys

tūkst. m3

658

681

3.

Molis:

tūkst. m3

238

240

iš jų devono

tūkst. m

2

3

iš jų triaso

tūkst. m3

168

177

iš jų kitas

tūkst. m3

68

60

4.

Žvyras

tūkst. m3

4644

6234

5.

Smėlis:

tūkst. m3

1899

1917

3

56

3

iš jo smėlis moliui liesinti
iš jo smėlis stiklui gaminti

40

43

iš jo smėlis silikatiniams

105

148

1751

1670

dirbiniams
iš jo smėlis statyboms

6543

8151

2182

2897

1319

1743

3,7

4

tūkst. t

102,4

86

Iš viso: smėlis + žvyras
6.

Durpės:

tūkst. m3

iš jų mažaskaidės
iš jų gydymui ir sveikatinimui
7.

Nafta

8.

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

120 518

130 013,8

9.

Mineralinis požeminis

tūkst. m3

144,7

194

vanduo

The outreach project under the title
„Shale gas in Lithuania. Safe environment
and economic benefits“ was carried out:
an interactive website www.skalunudujos.
lt and an informative film were created;
5 public hearings were organized.
10 well drilling projects, production
and development projects of 2 oil fields
(Auksoras and Šilalė) were analyzed and
approved 5 seismic surveying projects
were. The evaluation of production and
development project of Vėžaičiai oil field
was in progress.
The report of the hydrocarbon exploration in Šilalė oil field and report of
re-assessment of the resources of Pociai
oil field were analyzed and the resources
of these oil fields were approved.
The information on shale gas potential in Lithuania was prepared in
English and Lithuanian.
According to the competence, environmental impact assessment documents
of nuclear power plants in Belarus and
Russian Federation were analyzed. The
reports about these documents were prepared for the Ministry of Environment
and to the Ministry of Foreign Affairs.
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2013 METAIS BAIGTŲ
GEOLOGINIŲ DARBŲ
REZULTATAI

RESULTS OF PROJECTS
COMPLETED
IN 2013

LIETUVOS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000

GEOLOGICAL MAPPING IN
LITHUANIA AT A SCALE
OF 1:50 000

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu būklė 2013 m. pabaigoje:

Geological mapping in Lithuania at a scale of 1:50 000

kompleksiniu būdu kartografuota 19 233 km , arba 29,5 proc. Lietuvos teritorijos; tik

State-of-art of National geological mapping at a scale

kvartero nuogulos kartografuotos 5 588 km2 plote, o tai sudaro 8,57 proc. teritorijos; tik

of 1:50 000 by December of 2013: Mapped 50.02% of

prekvartero dariniai kartografuoti 3 029,4 km plote, arba 4,65 proc. šalies teritorijos, o

the territory of Lithuania (without area, mapped by

2

2

kvartero ir prekvartero dariniai kartografuoti 4 756,5 km2 plote, tai sudaro 7,3 proc. Lietuvos
teritorijos. Valstybinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliktas 50,02 proc.
šalies teritorijos (be ploto, kartografuoto aerofotogeologiniu būdu)
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aerial photogeologic way)

ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000
PLATELIŲPLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLATELIAIPLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
2011–2013 metais buvo vykdomas erdvinis prekvartero
geologinis kartografavimas M 1:50 000 Platelių–Plungės
plote. Prekvartero nuosėdinę storymę Platelių–Plungės plote
sudaro alpinio, hercininio ir kaledoninio struktūrinių kompleksų uolienos. Sudaryti šiuose struktūriniuose kompleksuose
išskirtų stratigrafinių padalinių pado struktūriniai žemėlapiai,
taip pat sudarytas tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai.
Naudojant gręžinių duomenis, sudarytas ploto pokvarterinio
paviršiaus reljefo žemėlapis, jame išskirti paleoįrėžiai. Apibendrinus visus duomenis sudarytas prekvartero geologinis
žemėlapis, kuriame matyti, kad Platelių–Plungės plote pokvarteriniame paviršiuje atsidengia juros sistemos Ąžuolijos,
Skinijos, Papartinės ir Papilės svitų uolienos. Nedideliame
plotelyje pokvarteriniame paviršiuje atsidengia kreidos sistemos Jiesios svitos uolienos. Paleoįrėžiuose ir pokvarterinio
paviršiaus reljefo pažemėjimuose, kur nudenuduotos juros
sistemos uolienos, atsidengia
triaso sistemos Palangos ir Nemuno svitų uolienos, o viename
paleoįrėžyje nudenuduota net
iki permo sistemos Naujosios
Akmenės svitos uolienų.

Pav. Platelių–Plungės ploto pokvarterinio paviršiaus
reljefo žemėlapis (J. Bitinas, 2013)

Spatial geological mapping of the
pre-Quaternary succession at a scale
1:50 000 of the Plateliai–Plungė area
was carried out in 2011–2013. The
pre-Quaternary succession consists of
the sediments of Alpine, Hercynian
and Caledonian structural-sedimentary
complexes. During the mapping, a set
of different maps was compiled: the
structural maps of the bottoms of reference strata and tectonic and neotectonic
maps. Based on available well data, a
map of sub-Quaternary relief of the area
was created with the palaeoincisions distinguished. The Middle Jurassic Skinija,
Papartinė, and Papilė Formations and the Upper Jurassic
Ąžuolija Formation crop in
the sub-Quaternary surface
of the Plateliai–Plungė area.
The sub-Quaternary surface
relief was formed by glacier
movement and melt water
erosion; the Triassic Palanga
and Nemunas Formations,
and even the Upper Permian
Naujoji Akmenė Formation
sediments were found in the
sub-Quaternary paleoincissions.

Fig. Pre-Quaternary surface of the
Plateliai–Plungė area (J. Bitinas, 2013)
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GEOLOGINIŲ SISTEMŲ
STRATIGRAFINĖS SCHEMOS

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
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STRATIGRAPHIC CHARTS OF
GEOLOGICAL SYSTEMS
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Ordoviko sistemos Stratigraphic charts of
stratigrafijos schema Ordovician systems
2012–2013 metais kartu su Lietuvos stratigrafijos komisija buvo parengtos silūro, ordoviko, kambro ir ediakaro (vendo) sistemų stratigrafinės schemos. Šias stratigrafines schemas privertė koreguoti
pasikeitusios tarptautinės stratigrafinės schemos,
taip pat nauji tyrimų duomenys. Didžiausią indėlį
koreguojant stratigrafines schemas atliko Lietuvos
stratigrafijos komisijos narys prof. J. Paškevičius,
jam reiškiame didelę padėką.

The stratigraphic charts of the Silurian, Ordovician, Cambrian and Ediacaran (Vendian) geological
systems were compiled by the Lithuanian Geological
Survey in close cooperation with the Lithuanian
Stratigraphic Commission during 2012–2013. The
Lithuanian Geological Survey is grateful to all Comission members who have been involved in preparation
of the stratigraphic charts; especial thanks go to the
main reviewer and consultant Prof. J. Paškevičius.
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VAKARŲ LIETUVOS
PREKVARTERO NUOSĖDINĖS
STORYMĖS ERDVINIS GEO
LOGINIS MODELIS

SPATIAL GEOLOGICAL
MODEL OF THE
PREQUATERNARY
SUCCESSION OF WEST
LITHUANIA

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
Sudarytas Vakarų Lietuvos prekvartero nuosėdinės storymės kaledoninio ir hercininio struktūrinių kompleksų erdvinis geologinis modelis.
Remiantis struktūrinių žemėlapių duomenimis
buvo sudaryti kaledoninio (21 vnt.) ir hercininio (22 vnt.) struktūrinių kompleksų regioninių
aukštų ir svitų kraigų bei padų struktūriniai žemėlapiai. Žemėlapiai sudaryti naudojant seisminės
žvalgybos ir gręžinių duomenis. Žemėlapiuose
tektoniniai lūžiai išskirti remiantis seisminės
žvalgybos duomenimis.

A spatial geological model of the pre-Quaternary succession of West Lithuanian Caledonian
and Hercynian structural complexes was created.
The model was compiled on the basis of complex
of structural maps. The set of structural maps of
the tops and the bottoms of reference strata of the
Caledonian (21 maps) and Hercynian (22 maps)
structural complexes wascompiled. All maps were
compiled on the basis of 2D seismic surveying
and borehole data. The faults identified in maps
were distinguished based on the seismic data.

Pav. Vakarų Lietuvos ordoviko Perkunio regioninio aukšto
kraigo struktūrinis žemėlapis M 1:1 000 000 (J. Bitinas, 2013)
Fig. Structural map of the top of the Ordovician Perkunis
Regional stage at a scale of M 1:1 000 000 of West Lithuanian
(J. Bitinas 2013)
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TARPTAUTINIS PROJEKTAS
„GRIMZDIMO SUKELIAMŲ
PAVOJŲ EUROPOS KRANTŲ
ŽEMUMOSE MONITORINGAS
IR PROGNOZAVIMAS
SubCoast“

INTERNATIONAL
PROJECT “GMESSERVICE
FOR MAPPING AND
MONITORING SUBSIDENCE
HAZARDS IN COASTAL
LOWLAND AREAS AROUND
EUROPE SubCoast”

J. Čyžienė, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Nuo 2010 metų balandžio iki 2013 metų rugsėjo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdė
Europos Komisijos 7-osios bendrosios programos tarptautinį projektą „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų
žemumose monitoringas ir prognozavimas (SubCoast)“. Šis
projektas buvo skirtas Europos krantų žemumų stebėsenai
naudojant palydovinių tyrimų duomenis. Vienas iš pagrindinių „SubCoast“ projekto tikslų – užtikrinti aplinkos ir civilinio saugumo pasaulinį monitoringą „Copernicus“ (buvęs
GMES – Global Monitoring for Environment and Security),
taikant palydovinius interferometrinius (InSAR) tyrimus
grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų žemumose

1 pav. Lietuvos pajūrio pastovių atspindžio taškų
vertikalaus kilimo / grimzdimo greičiai

The project „GMES-Service for Mapping and Monitoring Subsidence Hazards in Coastal Lowland Areas around
Europe (SubCoast)“ was started in
April, 2010, and finished in September,
2013, within the collaborative project
under theme FP7-SPACE-2009-1 of
the Seventh Framework Programme
of the European Commission. The
project „GMES-Service for Mapping
and Monitoring Subsidence Hazards
in Coastal Lowland Areas around Eu-

Fig. 1. The Persistent Scatterer Interferometry points show vertical
movements (uplift/subsidence) of Lithuanian Baltic Sea coast
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stebėsenai ir prognozei. 2001 metais aplinkos stebėsenai
pasiūlytas naujas satelitinių duomenų interpretavimo metodas – pastovių taškų interferometrija (angl. PSI – Persistent
Scatterer Interferometry), sukurtas Tele-Rilevamento Europa
(TRE) Italijoje, leido dešimteriopai pagerinti skiriamąją
gebą ir fiksuoti žemės paviršiaus judesius, mažesnius už
1 milimetrą per metus tikslumu. InSAR taikymo pranašumas vykdant aplinkos stebėseną – tankus PS stebėjimo taškų
tinklas, galimybė stebėti didelę teritoriją, nuolatiniai stebėjimai (kas mėnesį). Projekto metu palydoviniams duomenims
taikyti buvo pasirinktos kelios teritorijos: Reino-Miuso delta
(Nyderlandai), Pietinė Emilija-Romanija (Italija), Baltijos
regionas (Lenkijos pajūris tarp Krynica Morska ir Jastrzębia
Góra, Lietuvos pajūrio teritorija ir Kuršių nerija (1 pav.),
Lolando žemumos Danijoje) ir pavieniai Jungtinės Karalystės plotai. Visą detalesnę informaciją apie „SubCoast“
projekto metu tirtas teritorijas galima rasti internetiniame
tinklalapyje http://www.subcoast.eu.
Remiantis turima ir apibendrinta geologine, GIS ir
satelitinės interferometrijos InSAR tyrimų medžiaga projekto metu buvo pasiūlyta nauja skaitmeninio paviršiaus
modelio ir paviršiaus deformacijų žemėlapių sudarymo,
krantinių ir jų infrastruktūros monitoringo bei Vakarų
Europos paviršiaus sėdimo verčių prognozės koncepcija.
„SubCoast“ projekto metu buvo sudaryti nauji skaitme-

3 pav. Žemės paviršiaus vertikalių
judesių tinkleliai:
a) deformacijų skaičiavimo
(100 x 100 m);
b) standartinių nuokrypių

Fig. 3. Deformations of ground surface
vertical movements:
a) Deformation rates on regular grid
(100x100 m), derived from the quadtree
decomposition by Ordinary Kriging;
b) Associated standard deviations of the
grid cells
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2 pav. Vakarų Lietuvos
skaitmeninis reljefo
modelis

Fig. 2. Digital Elevation
Model for West
Lithuania

rope (SubCoast)“ is a part of European
Programme “Copernicus”, previously
known as GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), for the
establishment of a European capacity
for Earth Observation and aims at developing a GMES-downstream service
for assessing and monitoring subsidence
hazards in coastal lowland areas around
Europe. SubCoast project develops
GMES-downstream services based on
satellite interferometry data (InSAR).
A new technique (PSI – Persistent Scatterer Interferometry) developed by TeleRilevamento Europa (TRE) in Italy in
2001, allowed a ten-fold improvement
in capability so that ground movements
of less than 1 millimetre per year can
be measured. The PSI technique is a
valuable and powerful tool for surface
deformation monitoring, as it is characterized by high accuracy, wide area
coverage, non-invasiveness and costeffectiveness. Within SubCoast, four
pilot areas were chosen as test sites to
demonstrate the service capability to
various stakeholders operating at various
levels. These pilot studies are listed as
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follows: Rhine-Meuse-Delta (the Netherlands), Southern Emilia Romagna
(Italy), Baltic region (the Polish Baltic
coast between Krynica Morska and
Jastrzebia Góra; Lithuanian Baltic Sea
coast and Curonian Spit on the Lithuanian Baltic Sea coast; the archipelago
surrounding Lolland, south Denmark
and some separate areas of the United
Kingdom. All detailed information
about the study areas can be found at
website: http://www.subcoast.eu.
4 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų

Fig. 4. Surface deformations of

uosto paviršiaus deformacijos

the embankments No.1, 2, 3 of the

ties krantinėmis Nr. 1, 2 ir 3 bei

Klaipėda Seaport and the tank of

AB „Klaipėdos nafta“ rezervuarais

AB „Klaipėdos nafta“

niniai reljefo modeliai (2 pav.), atlikti žemės paviršiaus
deformacijų skaičiavimai (3a pav.), standartinių nuokrypių
tinkleliai (3b pav.), sudarytas dinaminis skaitmeninis paviršiaus modelis ir teorinė nusėdimų skaičiavimo schema,
kuri yra paremta tarptautinio projekto „OneGeology“ litologine klasifikacija ir empiriniais stebėjimo duomenimis.
Ši „OneGeology“ klasifikacija buvo taikoma ir Lietuvos
nuoguloms, siekiant sudaryti teorinį nuosėdžių modelį
Lietuvos pajūrio teritorijai. Be naujai sudaryto dinaminio
skaitmeninio paviršiaus modelio, Lietuvos teritorijai taip
pat buvo nustatytos krantų linijos kitimo tendencijos,
pagal gautus satelitinės interferometrijos duomenis pajūrio teritorijai apskaičiuotos žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių reikšmės ir sudarytas šių reikšmių pasiskirstymo
žemėlapis. Remiantis gautais žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių stebėsenos iš kosmoso InSAR tyrimo duomenimis,
Lietuvos pajūrio teritorijai buvo nustatyti Baltijos jūros
pakrantės grimzdimo greičiai ir pakrantės ruožai, kuriuose
vyksta defliacijos procesai (pajūrio kopagūbrio išpustymas),
eolinė akumuliacija (kopų supustymas).

Based on available and analyzed
geological information, GIS and Persistent Scatterer Interferometry InSAR
data, new methodology and procedure
how to create Dynamic-DEM, as well
as the concepts for monitoring of wide
scale deformation, embankments and
structural dyke deformations have been
elaborated during the SubCoast pilot
studies. A new Digital Elevation Model
for West Lithuania, deformation rates of
ground surface vertical movements on
a regular grid (Fig. 3a) and associated
standard deviations of the grid cells (Fig.
3b) was created and presented together
with other project deliverables, such as
Dynamic-DEM (DDEM) model of
ground changes, and the coastal difference maps.

The examples of movements detected
by PSI examined in the studied Lithuanian coastal area included subsidence
linked to location and deformation of
engineering constructions, compaction
of organic or weak soils, and eolian accumulation (dune formation) or deflaRemiantis satelitinės interferometrijos InSAR tyrimo tion processes (blowing out of the dune
duomenimis, taip pat buvo vertinamas Klaipėdos kranti- ridge).
nių ir kitų objektų stabilumas, nustatytos Klaipėdos uosto
krantinių deformacijos. Tirtose Lietuvos vietovėse nustatyti
žemės paviršiaus svyravimai (sėdimas ar kilimas) dažniausiai
susiję su inžinerinių konstrukcijų deformacijomis, silpnų
ar organinių gruntų suslūgimu ir iškilimu, eolinių gruntų
išpustymu ar supustymu (4 pav.).

21

GEOFIZINIŲ DUOMENŲ
GEOFIZINIŲ TYRIMŲ
GRĘŽINIUOSE IR
ELEKTRINĖS ŽVALGYBOS
KLASIFIKAVIMAS IR
TVARKYMAS

CLASSIFICATION AND
MANAGEMENT OF THE
GEOPHYSICAL DATA WELL
DATA AND ELECTRICAL
PROSPECTING

V. Lokutijevskis, R. Zamžickas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau –
LGT) nuo 2013 metų vykdo projektą
„Geofizinių duomenų (geofizinių tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos)
klasifikavimas ir tvarkymas“ (toliau –
Projektas), kurio tikslas yra geofizinių
tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos
duomenų klasifikavimas ir įkėlimas į
posistemį „Geofizika“, ats. vykdytojas
R. Zamžickas.
2013 metais buvo atliktas parengiamasis projekto etapas – įvertinta
elektrinės žvalgybos komplekso būklė,
atliktas testavimas ir atnaujinimas bei
identifikuoti, įvertinti, parengti įkelti
į posistemį „Geofizika“ archyviniai
elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų
gręžiniuose duomenys.
Projektas yra Giluminių tyrimų
skyriuje sukauptos geofizinės informacijos tvarkymo darbų, suskaidytų pagal
geofizikos šakas: geofiziniai tyrimai
gręžiniuose ir elektrinė žvalgyba (elektrinė tomografija ir vertikalus elektrinis
zondavimas), tąsa. Giluminių tyrimų
skyriuje tvarkomi pirminiai, apdoroti ir
interpretuoti geofiziniai duomenys, gauti
naudojant tradicines ir naujas technologijas, ir kita geologinė informacija.
Vienas iš svarbiausių Projekto tikslų –
sutvarkyti ir sudaryti galimybę efektyviai
panaudoti visą praktinę reikšmę turinčius
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In 2013, the Geological Survey of Lithuania (LGT)
carried out the project “Classification and management of
the geophysical data (geophysical survey in boreholes and
electrical prospecting)“ (hereinafter – the Project) aimed in
classification of the well data and electrical prospecting data
and loading them in the subsystem Geophysics.
The project is a continuation of the (hereinafter – GT)
well log and electric prospecting (ET and VEZ) data. The
GT section uses initial, processed and interpreted geophysical data, obtained using standard and new technologies, as
well as the other geological information.
The different type of geophysical data are collected and
stored in the GT. The digital GTG information, in GT has
been systematized since 2000.
One of the main objectives of the Project is to prepare
for the effective utilisation all of the important archival data
of electrical prospecting and well data to: identify, evaluate,
and to load to the complex geophysical data management
subsystem Geophysics.
The preparatory phase of the Project included the assessment, testing and updating the state of the complex of
electrical prospecting, and identification, assessment and
preparation to load the archival data of electrical prospecting and well data into a subsystem Geophysics.
Project was carried in three stages: the technical upgrades
of the complex of electrical prospecting, management of
the electrical prospecting data as well as standardization
of well data classification and application to the subsystem
Geophysics.
The first task was the implementation of the technical
update of eequipment of the electronic imaging hardware
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archyvinius elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų (CAMPUS Resistivity Imaging System) and upgręžiniuose (toliau – GTG) duomenis: identifikuoti, dating of electrical equipment used for imaging
įvertinti, parengti ir įkelti į posistemį „Geofizika“. since 1996. The equipment is used to investigate the complex geological cross-sections and
Projekte numatyti darbai buvo vykdomi nuosekit can be used in hydrogeological, engineering
liai trimis etapais: elektrinės žvalgybos komplekso
geological, geo-ecological, archaeological, and
techninis atnaujinimas, elektrinės žvalgybos duomethe other investigations. With the specialists of
nų tvarkymas ir GTG klasifikatorių standartizaviUAB GeoBaltic the testing of the equipment was
mas ir pritaikymas posistemyje „Geofizika“.
carried out, defects were identified and upgrad
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti buvo atlieka- was performed.
mas elektrinės tomografijos aparatūros (CAMPUS
During the processing of the data of electriResistivity Imaging System) elektrinių kabelių
cal prospecting, the focus was shed on electric
techninis atnaujinimas. Įgyvendinant Projektą siekta
tomography data obtained in different regions
techniškai atnaujinti nuo 1996 metų naudojamą
of Lithuania. Since 1996, using electrical tomogelektrinės tomografijos įrangą. LGT turima įranga
raphy equipment, over 30 different objects were
yra naudojama sudėtingos sandaros pjūviams tirti ir
investigated. Some of the information has so far
atliekant hidrogeologinius, inžinerinius geologinius,
been only electronically processed, thus, further
geoekologinius, archeologinius ir kt. tyrimus. Visus
processing and loading into the subsystem Geodarbus vykdė UAB „Geobaltic“ specialistai, su jų
physics was one of the objectives of the Project.
pagalba aptikti įrangos techninės būklės defektai bei
atlikti testavimo ir atnaujinimo darbai.
Another objective of the Project was to analyse and standardize the systematic classification
Atliekant elektrinės žvalgybos duomenų apdoroof well logs (research branch, research methods,
jimą, daugiausia dėmesio buvo skiriama elektrinės
well log curves, parameters, data types, coordinate
tomografijos duomenims, gautiems skirtingose
systems) of subsystem Geophysics. During the
Lietuvos vietose. Nuo 1996 metų pradėjus naudoti
implementation of the Project, the classification
elektrinės tomografijos aparatūrą ja buvo tirta dausystem of well log was standardized and adapted
giau kaip 30 skirtingų objektų. Dalis informacijos
to the subsystem Geophysics. 18 digital well log
iki šiol buvo tik skaitmeninėse laikmenose, todėl
curves were uploaded.
esamų duomenų apdorojimas ir įkėlimas į posistemį
„Geofizika“ buvo vienas iš šio projekto uždavinių.
The standardization of well log classification
in the Subsystem Geophysics is iclosely related to
Dar vienas Projekte numatytas uždavinys –
the other stages of the Project such as: analysis
posistemio „Geofizika“ sisteminių klasifikatorių
and identification of well log data collected in the
(tyrimų šakos; tyrimų metodai; GTG diagramos;
LGT and analysis of well log (methods, curves,
parametrai; duomenų tipai; koordinačių sistemos)
and options) classification standards used in the
analizė ir standartizavimas. Buvo standartizuota
oil industry.
GTG klasifikavimo sistema ir pritaikyta posistemyje
„Geofizika“. Įkelta 18 testinių skaitmeninių geofizinių tyrimų gręžiniuose kreivių.
Posistemio „Geofizika“ GTG klasifikatorių
standartizavimas yra neatsiejamas nuo kito Projekto
etapo – LGT sukauptų GTG duomenų analizės ir
identifikavimo darbų bei naftos pramonėje taikomų
GTG (metodų, diagramų, parametrų) klasifikavimo
standartų analizės.
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ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000 PLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

A. Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

2011–2013 metais erdvinio geologinio kartografavimo darbai vyko Plungės plote. Bendras
darbų, vykusių Kretingos, Klaipėdos ir Plungės
rajonų teritorijose, plotas yra 791 km2: BKS94 topografinis lapas 2143 (Plungė) ir dalis
2134 (Kretinga) lapo. Darbų kompleksą sudarė
parengiamieji ir lauko darbai. Parengiamųjų
darbų metu surinktos faktinės medžiagos ir aerofotonuotraukų dešifravimo pagrindu atliktų
geologinių ir geomorfologinių maršrutų metu
buvo aprašyta daugiau kaip 1 000 stebėjimo
taškų (iki 1,2 m gylio) atodangų, 80 šurfų (iki
1 m gylio), išgręžti 5 seklieji gręžiniai rankiniu
būdu (nuo 1,5 m iki 7,5 m gylio) ir 3 seklieji
kartografiniai gręžiniai savaeigiu gręžimo agregatu (nuo 22,1 m iki 28,1 m gylio). Iš šurfų
buvo paimti mėginiai granuliometrinei analizei,
skirtai paviršinių nuogulų litologijai patikslinti,
o iš gręžinių kerno – mėginiai palinologiniams
ir petrografiniams tyrimams bei nuosėdų absoliučiam amžiui nustatyti 14C metodu.
Ypač vertingų faktų sukaupta ne tik apie šios
Lietuvos dalies geologinę raidą vėlyvojo ledynmečio – holoceno metu, bet ir apie geologines
ir ekologines sąlygas, buvusias šioje teritorijoje
Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu.
Jūros upės klonyje prie Rietavo buvo išgręžtas
seklusis kartografuojantis gręžinys (gręžinio
numeris 53291). Ištyrus šio gręžinio nuosėdose
rastas žiedadulkes (tyrimus atliko Alma Grigienė),
paaiškėjo, kad prieš 125–130 tūkst. metų, Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu, šiose
apylinkėse tyvuliavo ežeras (bandiniuose iš intervalo 5,2–21,4 m rastos negausios žaliųjų dumblių –
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In the period 2011–2013, the spatial geological mapping of the Plunge area (791 sq km) was
carried out at a scale 1:50 000. On the basis of
the geological material collected in the course
of mapping, the geological (with two geological
cross sections) and geomorphological maps of the
Quaternary deposits as well as maps of factual
data and lithomorphogenetic zoning, were draw
at a scale 1:50 000. The set of maps is supplemented with an explanatory note.
The compilation of maps was based on the
aerial photo interpretation and field observations
in 1000 points (to a depth of 1.2 m) including
80 holes, outcrops, 5 shallow boreholes (up to
7.5 m deep) drilled using a hand auger drill and
3 boreholes up to 28.1 m deep drilled using the
drilling unit. Samples were taken for laboratory
investigations (pollen and petrographic analysis).
For determining the age of organic sediments,
several samples were dated by the radiocarbon
(14C) method.
Especially valuable material was accumulated
not only about the geological Late Glacial-Holocene evolution of this part of Lithuania, but
also about the environmental-geological conditions in the Medininkai late glacial. A shallow
borehole (borehole number 53291) was drilled
in the valley of the Jūra River at Rietavas. Examination of the pollen (analysis was conducted by
Alma Grigienė) in the borehole sediments showed
that 125–130 thousand years ago, during the
Medininkai late glacial period, these districts were
surrounded by lakes (samples in the interval from
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5.2 to 21.4 m contained scanty green algae –
Pediastrum – colonies). The climate at the time
was cold and wet and the area was covered with
pine-birch open woodlands. The forest glades
(the higher terrain areas) were overgrown with
sun loving herbs (Helianthemum, Chenopodiaceae, Artemisia, etc.) whereas the lower wet areas
had a cover of typical tundra plants (Cyperaceae,
Betula nana, Selaginella, Botrychium).
The Plungė area abounds in large wetlands.
Some of them are exploited for peat (Kalniškiai
Tyras and Tyras) and some other has been given
Glacialinių darinių geologiniai Glacial formations studies
the status of reserves (Reiskių Tyras and Aukštasis
tyrimai Alanto atodangoje of Alanta outcrop
(A. Damušytės nuotr., 2012) (photo by A. Damušytė, 2012) Tyras). Therefore, a number of geological studies
have been dedicated to reconstruction of geological development of the wetland, which reflects
Pediastrum – kolonijos). Klimatas tuo metu buvo
the geological development of the whole area.
šaltas ir drėgnas, teritorija buvo apaugusi pušų
-beržų retmiškiais, tarpumiškiuose – aukštesnėse
In the three major wetlands (Reiskiai and
tuomečio reljefo vietose – augo šviesamėgės žolės Kalniškiai wildernesses and Tyras) boreholes
(saulenis, balandinės, kietis ir kt.), o žemesnėse were drilled to the till deposits using hand drill.
ir drėgnesnėse vietose – tundrai būdingi augalai Palynological (Alma Grigienė, LGT) analysis
(viksvos, beržas keružis, selaginėlė, varpenis).
and absolute age of deposits determined by the
14
C method (Jonas Mažeika, GTC) revealed in
Plungės plote yra daug didelių pelkių. Vienose
the Late glacial period, under the conditions of
iš jų kasamos durpės (Kalniškių tyras, Tyras), kitos
sub-arctic climate, the research area was occupied
paskelbtos draustiniais (Reiskių tyras, Aukštasis
by large lakes. Sediments (silt at the Kalniškiai
tyras). Todėl dalis geologinių tyrimų buvo skirta
and Reiskiai) began to accumulate in their basins
šių pelkių geologinei raidai, parodančiai ir visos
already in Alerod time, when the whole area was
teritorijos geologinę raidą, atkurti.
covered with plants typical of forest tundra. With
Trijose didžiosiose pelkėse (Reiskių ir Kalniš- cooling climate (Younger Dryas) there appeared
kių tyruose bei Tyre) rankiniu grąžtu buvo išgręžta more deforested areas whereas the subsequent
gręžinių iki pat moreninių nuogulų. Atlikus climate warming entailed plant reintroduction
palinologinius (Alma Grigienė, LGT) ir nuogu- (ca. 5886–5810 years): the open areas were
lų absoliutaus amžiaus nustatymo 14C metodu rapidly overgrown with alders (Alnus), hazels
(Jonas Mažeika, GTC) tyrimus paaiškėjo, kad (Corylus) and other broad-leaved trees, and,
vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu vyravo subarkti- later, with spruce, pine, and hornbeam. The Bog
nis klimatas, tyrimų plote tyvuliavo dideli ežerai. Lakes started to sink at the beginning of the early
Nuosėdos (aleuritas Kalniškių ir Reiskių tyruose) Atlantic period: peaty gyttja accumulated in them
jų duburiuose pradėjo kauptis jau alerodo metu, 7740–7606 years ago and peat began accumulatkai visa teritorija buvo apaugusi miškatundrei ing 3402–3142 years ago. Quagmires and small
būdingais augalais. Klimatui vėstant (jaunojo lakes found in abundance in the Reiskiai and
driaso laikotarpiu) atsirado daugiau bemiškių Aukštasis wildernesses are indicative of continuplotų, o klimatui vėl pradėjus šiltėti (maždaug ing peat accumulation to this day.
prieš 5886–5810 metų) bemiškiai plotai sparčiai
Based on the survey results and using GIS
apaugo alksniais, lazdynais ir kitais plačialapiais
technology, geological and geomorphological
medžiais, o dar vėliau – ir eglėmis, pušimis,
Quaternary maps and maps of the factual mateskroblais. Didieji ežerai pradėjo seklėti ankstyvojo
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atlančio pradžioje: prieš 7740–7606 metus juose
jau kaupėsi durpingas sapropelis (Reiskių tyras),
o nuo 3402–3142 metų (Reiskių tyras) ežeruose
laipsniškai pradėjo kauptis ir durpės. Durpių kaupimasis Reiskių ir Aukštajame tyruose tebetrunka
iki šių dienų – šiose aukštapelkėse ir dabar telkšo
ežerokšniai, gausu akivarų.
Remiantis atliktais tyrimais, naudojant GIS
technologiją, sudaryti valstybiniai 1:50 000 masteliu kvartero geologinis ir geomorfologinis,
faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai, apibūdinantys tirto ploto
viršutinę kvartero storymės dalį. Jie bus pagrindas
praktiniams-taikomiesiems ir moksliniams geologiniams ir geomorfologiniams tyrimams.
Erdvinio geologinio kartografavimo metu surinktų naujų geologinių duomenų pagrindu buvo
išskirta keletas plotų, perspektyvių naudingųjų
iškasenų paieškai. Tai gali padėti planuojant naują
ūkinę veiklą.
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rial and lithomorphogenetic zoning, characterizing the investigated area of upper part of the
Quaternary, were compiled at a scale 1:50 000.
They will serve as a basis for practical and applied–scientific geological and geomorphological
research.
The spatial geological mapping provided new
geological data which allowed distinguishing a
few new areas promising for prospecting valuable
minerals. This may contribute to planning new
economic activities.

SEKLIOSIOS GEO
TERMIJOS OBJEKTŲ
ĮRENGIMO GEOLOGINĖS
REKOMENDACIJOS

GEOLOGICAL
RECOMMENDATIONS
FOR INSTALLATION OF
SHALLOW GEOTHERMAL
OBJECTS

K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Ž. Palaitis, UAB „Hidro Geo Consulting“
Atsinaujinančių Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių gavybos racionalumas ir kitų Žemės
gelmėse esančių naudingųjų išteklių apsauga tiesiogiai priklauso nuo turimos geologinės informacijos ir atliktos interpretacijos atitikties realioms
gamtinėms sąlygoms tikslumo. Duomenų apie
geologinės storymės šilumines savybes, būtinų
geoterminėms sistemoms įrengti, nėra, todėl labai
svarbu visada kuo tiksliau nustatyti faktines geologines sąlygas ir remiantis geologiniais tyrimais ar
moksline literatūra interpretuoti sistemoms projektuoti būtinus šiluminius uolienų parametrus.
Įrengiant mažesnio kaip 30 kW nominalios
šildymo galios geoterminių šilumos siurblių sistemas, uolienų šiluminių parametrų nustatymo
pagal faktinį uolienų geologinį pjūvį ir mokslinėje
literatūroje pateiktas uolienų šiluminių parametrų
vertes tikslumas yra pakankamas. Svarbiausia geoterminio šildymo sistemos išorės bloko įrengimo
darbų metu vykdyti geologinių duomenų rinkimą
ir atlikti jų šiluminių savybių interpretavimą.

Sustainability of utilisation of renewable geothermal energy and preservation of other kinds
of valuable resources are in direct dependence
on the available geological information and correctness of interpretation in terms of agreement
with the actual natural conditions. The data about
the thermal properties of geological rock mass
necessary for installation of geothermal systems
are lacking. Therefore, in every case it is very
important to determine the factual geological
conditions and, based on the geological investigations and scientific literary sources, to interpret
the thermal parameters of rocks as correctly as
possible.

The correctness of thermal parameters of rocks
determined using the data of factual geological
section of rocks and literary data is sufficient for
installation of ground source heat pump systems
with the nominal heat production capacity not
exceeding 30 kW. The most important thing
during the installation of the outer block of the
geothermal heating system is to collect the geoĮrengiant didesnio kaip 30 kW nominalios
logical data and to interpret the thermal properšildymo galios geoterminių šilumos siurblių sisteties of rocks.
mas, kvalifikuoto šios srities geologijos specialisto
geologinių duomenų interpretavimo nepakanka,
In the case of installation of ground source heat
nes net ir maža šiluminių parametrų nustatymo pump systems with the nominal heat production
paklaida vykdant didelio kiekio šiluminės ener- capacity exceeding 30 kW the interpretation of
gijos išteklių gavybą gali turėti didelį neigiamą geological data by geology expert is insufficient
poveikį sistemos darbo našumo efektyvumui since in the case of utilisation of large amount of
ilgalaikės šiluminės energijos gavybos metu. heat energy even minor error in determining the
Tam tikslui rekomenduotina prieš projektinius thermal parameters may strongly negatively affect
darbus atlikti tiriamuosius geologinius darbus the production of thermal energy. For this reason,
ir remiantis gautais duomenimis tiksliai nusta- preliminary works should include thorough geo27

tyti geologinės storymės šiluminius parametrus.
Sklype turi būti atlikti papildomi geologiniai
tyrimai, siekiant kuo tiksliau interpretuoti geologines sąlygas ir nustatyti geologinių sluoksnių
šiluminius parametrus.

logical investigation and, based on the obtained
data, precise determining of thermal parameters
of rock mass. Additional geological investigations
should be carried out in the plot of land allocated
for installation of thermal system.

Įrengiant horizontalų geoterminį kolektorių
nustatyti geologinių sąlygų vienalytiškumą ir
šiluminius parametrus yra gana paprasta. Pakanka įrengti poros metrų gylio žvalgomuosius
geologinius gręžinius ir nustatyti paimtų uolienų
mėginių šiluminius parametrus laboratorijoje.

In the case of installation of horizontal geothermal collector, determining the homogeneity
of geological setting and thermal parameters
is a rather easy task. It is sufficient to install a
couple of observation geological boreholes and
to perform a laboratory analysis of the thermal
parameters of collected samples.

Įrengiant vertikalų geoterminį šilumokaitį, kai
gręžinių gylis yra gerokai didesnis, paimti uolienų
mėginių yra neįmanoma arba labai sudėtinga ir
finansiškai neracionalu. Tokiu atveju geologinių
sąlygų vienalytiškumui nustatyti rekomenduotina
įrengti tiriamuosius geoterminius šilumokaičius.
Žemės gręžimo metu būtina kaupti geologinius
duomenis, gręžskylėse atlikti geofizinius tyrimus,
siekiant tiksliai nustatyti geologines sąlygas ir
pagal atlikto terminės reakcijos tyrimo duomenis
matematiniais metodais nustatyti bendrą visos
geologinės storymės šilumos laidumą. Vertikalaus
geoterminio šilumokaičio įrengimas iš esmės atitinka vandens gręžinio įrengimo ir likvidavimo
darbų stadijas. Įrengiant gręžskylę būtina laikytis
tų pačių gamtosauginių reikalavimų kaip ir įrengiant vandens gręžinius. Vykdant lauko darbus
(gręžimą, išpumpavimą, perpumpavimą ir kt.)
vienaip ar kitaip yra pažeidžiama gamtinė aplinka.
Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalūs arba regioniniai, trumpalaikiai arba ilgesni.
Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai:
dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo, tam
tikra biosferos dalis.
Siekiant mažinti neigiamą poveikį gamtai,
gręžskylių gręžimo ir tiriamųjų zondų montavimo
darbų metu reikia laikytis reikalingų priemonių,
padedančių nepažeisti biologinio aplinkos režimo
ir pusiausvyros. Tuo tikslu gręžskylių įrengimo
darbų metu naudotinas gręžimo skystis, susidedantis vien iš natūralių ar aplinkai draugiškų
medžiagų, negalinčių neigiamai paveikti požeminio vandens. Draudžiama naudoti cheminių
medžiagų priemaišas.
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In the case of vertical geothermal collector,
when the depth of boreholes is considerably
greater, collection of samples is complicated or
even impossible and financially irrational. In such
cases it is recommended to install test geothermal
collectors. During the drilling works, geological
data should be collected and geophysical investigations conducted for precise determining the
geological setting. Based on the data of thermal
reaction and mathematical methods, the general
heat conductivity of the entire geological system
should be determined. The installation of the vertical geothermal collector actually coincides with
the drilling and liquidation of a well. Installation
of boreholes should be performed following the
same environmental requirements as in the case of
installation of water wells. During the field works
(drilling, pumping, re-pumping, etc.), the natural
environment is inevitably disturbed. From the
ecological point of view the disturbances may be
of local or regional character and short- or longlasting. The commonly disturbed environmental
elements are: soil, surface and ground water, and
a certain part of the biosphere.
The adverse effect on the environment produced by drilling and installation of test sound
should be mitigated by special measures designed
for preservation of the biological regime of the
surrounding environment. The used drilling
liquid should be composed of environmentfriendly substances unable to in any way damage
the groundwater. Any chemical additives are not
allowed.
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Žemės gelmėse montuojamas geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš medžiagų, kurių
savybės per ekonomiškai pagrįstą šilumokaičio
naudojimo trukmę užtikrina higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos reikalavimus, kad įrengus geoterminio šildymo sistemą būtų nepažeistos žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė jų sveikatai.
Geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš
ilgaamžių medžiagų, kurių tarnavimo laikas ne
mažiau kaip 50 metų.
Geologinių tyrimų apimtis priklauso nuo
sklypo dydžio, vertikalių geoterminių šilumokaičių projektinio gylio, reikiamo iš gelmių išgauti
šiluminės energijos kiekio ir geologinių sąlygų
vienalytiškumo. Turint omeny, kad tiriamieji
geoterminiai šilumokaičiai, atlikus tyrimus, galėtų būti naudojami šiluminės energijos gavybai,
rekomenduojama geologinėms sąlygoms ir jų
vienalytiškumui nustatyti įrengti mažiausiai tris
šilumokaičius, gręžskylėse atlikti natūralaus geologinių sluoksnių radioaktyvumo (Gama-Gama)
ir elektrokarotažo tyrimus. Esant didesniam
sklypui ar skirtingoms geologinėms sąlygoms
rekomenduojama įrengti penkis tiriamuosius
geoterminius šilumokaičius juos išdėstant sklype
voko forma.
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The collectors should be produced of materials which would ensure sanitary, health and
environmental requirements throughout the
economically grounded service time of collectors. The geothermal collectors should be made
of long-lasting materials with the service time not
less than 30 years.
The volume of geological investigations
depends on the size of plot, project depth of
geothermal heat collectors, envisaged amount of
heat production and homogeneity of geological
setting. Taking into consideration that the test
geothermal collectors in the future may be used
for production of geothermal energy it is recommended to install three collectors and to carry
out investigations of radioactivity (Gama-Gama)
and electric logging in the boreholes. In the cases
of big plots with heterogeneous geological conditions it is recommended to install 5 test geothermal collectors following an envelope pattern.

Before the utilisation of the resources, the
long-lasting effects on the deep structures should
be determined and the state of the resources
should be monitored on a regular basis. For this
purpose, monitoring points should be installed
in the stage of projecting the utilisation of geoPrieš pradedant išteklių gavybą, turi būti thermal resources.
nustatytas ilgalaikis gavybos poveikis gelmėms ir
vykdomas nuolatinis išteklių būklės stebėjimas;
tam yra būtina geoterminių išteklių gavybos sistemos projektavimo stadijoje sukaupti pakankamą
kiekį duomenų ir įrengti gelmių temperatūrinio
režimo kitimo stebėjimo taškus.
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VALSTYBINIS DIRVOŽEMIO
MONITORINGAS

NATIONAL SOIL
MONITORING

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama
valstybinę monitoringo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu
Nr. 315 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programos patvirtinimo“, atliko laukų dirvožemio būklės ir pasklidosios dirvožemio taršos stebėjimus
ankstesnių tyrimų 71 atraminėje aikštelėje.
Viršutinis A horizontas
Min

Max

Md

X

pHH2O

3,99

8,19

6,73

6,67

pHKCl

2,8

7,66

6,22

6,03

Dirvodarinis C horizontas
V

Min

Max

Md

X

14

4,1

8,95

7,81

7,56

16

3,29

8,69

7,4

6,89

Santykis A / C horizontai
V

Min

Max

Md

X

V

15

0,46

1,15

0,88

0,89

12

18

0,47

1,24

0,88

0,89

15

1,82

LOI1

1,52 98,25

4,17

7,24

190

2,76

97,8

50,3

50,3

134

1,00

2,64

1,82

64

Corg1

0,073 40,77

1,30

2,50

220 0,005

47,1

0,11

0,86

660

0,42

238 11,88 20,39

159

Nb1

0,049 0,773

0,14

0,17

63 0,006

0,5

0,03

0,04

157

0,55

40,2

5,74

7,63

99

CEC2

0,5

43,8

5,7

8,03

106

0,6

25,8

3,5

6,39

104

0

13,5

1,04

2,13

134

Ca1

0,03

1,95

0,21

0,44

115

0,02

10,7

1,35

2,38

104

0,01

22,0

0,37

2,03

187

Mg1

0,03

0,9

0,18

0,24

77

0,03

2,56

0,7

0,86

80

0,01

10,7

0,32

1,08

165

K1

0,02

0,35

0,12

0,13

50

0,04

0,85

0,22

0,25

71

0,05

5,25

0,57

0,97

118

37 0,002

0,02

0,01

0,01

43

0,10

2,00

0,50

0,66

64

45

0,13

4,06

1,29

1,32

63

0,10

12,7

0,75

1,40
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Na1

0,002 0,013 0,005 0,005

Fe1

0,08

2,46

0,94

0,97

Al1

0,07

1,64

0,65 0,704

43

0,14

3,25

0,87

0,94

69

0,09

8,00

0,79

1,31

104

As3

0,4

6,8

1,9 2,141

46

0,2

6,9

2,8

2,71

53

0,23

8,00

0,79

1,28

116

Cd3

0,02

0,51

0,09

0,1

70

0,01

0,18

0,04

0,04

67

0,55 22,00

2,17

3,43

109

Cr3

2,6

27,9

10,3 11,15

48

2,4

54,5

14

15,6

70

0,07

0,79

1,36

115

1,19 13,21

Cu3

9,25

5,61 6,069

48

0,56

30,4

9,52

9,67

65

0,06 15,87

0,63

1,61

162

Hg3

6

168

16 33,29

128

6

23

12

13,3

40

0,37 11,08

1,63

4,08

113

Ni3

1,4

19,3

8 8,407

52

0,9

43

12,3

13,5

71

0,03 19,33

0,67

1,54

171

44 0,008

0,06

0,03

0,03

40

0,41

1,29

1,67

77

54

78

P1

0,015 0,126 0,041 0,045

Pb3

4,03 22,66

7,65 8,456

37

1,22

14,7

5,79

6,09

S1

0,02

0,37

0,03 0,061

142

0,02

0,02

0,02

0,02

V3

2

32

14 14,32

40

2

57

18

18,9

Zn3

8,6

52,5

23,7 24,73

38

2,1

75,1

23,3

24,3

Matavimo vienetai – measurement units: 1 – %, 2 – meq/100 g, 3 – mg/kg
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In accordance with the State monitoring program for 2011–2017, in
2013 the Lithuanian Geological Survey accomplished measuring of soil
attributes and soil diffused contamination in 71 reference sites of arable land.
General attributes of soil and sites were

8,36

0,38

9,48

1,45

1,94

4,50

4,50

4,50

4,50

62

0,11 12,00

0,77

1,36

125

64

0,13 17,95

1,07

1,88
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Stebėjimų metu buvo nustatytos, įvertintos ir dokumentuotos bendrosios dirvožemio savybės, aikštelės charakteristikos, paimti dirvožemio viršutinio A horizonto
ir dirvodarinio C horizonto mėginiai. Nustatyta jų granuliometrinė sudėtis, rūgštingumo parametrai (pH H2O,
pHKCl), CEC – katijonų mainų geba bei Ca, Mg, K, Na,
Fe, Al elementiniai kiekiai, įvertinta dirvožemio organinės
medžiagos būklė (organinės medžiagos kiekis (LOI), Corg,
Nbendras), nustatytas metalų (iš jų ir pagrindinių teršiančių
elementų As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb, Se, Zn), fosforo
(P), sieros (S) kiekis aqua regia ištraukoje (Lentelė).

characterized and qualified; two soil
samples from different soil horizons
(the surface A–horizon and the parent
C–horizon) were taken and analyzed.
Soil texture, reaction (pHH2O, pHKCl),
cation exchange capacity (CEC), soil
organic matter (LOI, Corg, Ntotal) were
determined in soil samples, as well as
the content of anthropogenic–biogenic
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V,
Ni, Pb, Se, Zn, P and S in aqua regia
Nustatyta, kad Lietuvos dirvožemyje vyrauja daugumos was measured (Table).
elementų išplovimas – viršutiniame dirvožemio A horizonte,
Soil monitoring results demonstrate
palyginti su dirvodariniu C horizontu, vidutiniškai išlikę treč- the element depletion from the updalis kalcio ir magnio, pusė – kalio ir natrio, vario ir nikelio, per soil A–horizon is the dominant
du trečdaliai – geležies, aliuminio, arseno, chromo, vanadžio geochemical process in the soil of
kiekio. Identifikuota pasklidoji dirvožemio tarša kadmiu, jo Lithuania. The topsoil in comparison
viršutiniame dirvožemio A horizonte yra 2,17 karto daugiau with the subsoil has only one third of
nei dirvodariniame, bei gyvsidabriu (1,63 karto) ir švinu calcium and magnesium, half of po(1,45 karto). Viršutiniame A horizonte nustatytas keturis tassium and sodium, a little bit more
kartus didesnis vidutinis sieros ir 1,45 karto fosforo kiekis than half of copper and nickel, two

1 pav. Organinės anglies, bendrojo azoto, kadmio ir švino kiekio
erdvinis pasiskirstymas viršutiniame dirvožemio A horizonte

Fig. 1. The spatial distribution of organic carbon, total nitrogen,
cadmium and lead in the topsoil
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2 pav. Pasklidoji kadmio ir švino tarša viršutiniame dirvožemio
A horizonte

nei dirvodariniame horizonte, tačiau jo padidėjimas sietinas ne tik su pasklidąja tarša, bet ir su
natūraliu organinės medžiagos kaupimusi dirvos
paviršiuje.
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Fig. 2. The soil enrichment with Cd and Pb according to the
ratio of element content in the topsoil vs subsoil

thirds of iron, aluminium, arsenic, chromium
and vanadium. Diffused contamination of soil
was determined according to the ratio of element median content in the topsoil vs subsoil,
and the main elements–contaminants were cadmium (2.17 times), mercury (1.63 times), lead
(1.45 times), sulphur (4,5 times) and phosphorus
(1,29 times), but the last two are also biogenic and
related to the accumulation of organic material
on the soil top.

POŽEMINIO VANDENS
BASEINŲ VANDENSAUGOS
PROBLEMŲ APŽVALGA

OVERVIEW OF WATER
PROTECTION PROBLEMS
IN GROUNDWATER
BODIES OF LITHUANIA

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą tapo
privalu parengti upių baseinų rajonų valdymo planus ir
numatyti priemones, leisiančias pasiekti gerą visų šalies
vandens telkinių, iš jų ir požeminių, būklę. 2010 metais,
atlikus kompleksinį vandens telkinių apibūdinimą ir ūkinės
veiklos įvertinimą, buvo parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais patvirtinti Nemuno, Ventos,
Lielupės ir Dauguvos upių baseinų 2010–2015 metų
valdymo planai ir priemonių programos. Pagrindinė
priemonė, leidžianti įvertinti pasirinktų priemonių
efektyvumą ir vandenų būklės pokyčius, yra aplinkos
monitoringas. 2013 metais prasidėjo kitas vertinimo etapas,
skirtas pastebimų ūkinės veiklos ir vandenų būklės pokyčių
analizei, kuria remiantis bus rengiami 2016–2021 metų
valdymo planai.
Lietuvos klimatinės ir geologinės-hidrogeologinės sąlygos
yra palankios gėlo požeminio vandens išteklių formavimuisi.
Gėlas požeminis vanduo kaupiasi daugiasluoksnėje nuosėdinėje storymėje, sudarytoje iš įvairios sudėties ir nevienodo
filtracinio laidumo sluoksnių. Požeminio vandens ištekliams
valdyti Lietuvoje išskirta 20 požeminio vandens baseinų. Jie
išskirti hidrauliškai glaudžiai susijusių vandeningųjų sluoksnių (hidrodinaminių sistemų) pagrindu, ribas brėžiant pagal
vandensparas, natūralias vandeningųjų sluoksnių išsipleišėjimo ribas ar vandens kokybės kontūrus, taip pat atsižvelgiant
į labiausiai gavybai naudojamus vandeninguosius sluoksnius
(1 pav.).

In 2011, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 19 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(5 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (1 wells each).
The monitoring programme was designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2011, samples were
taken from 19 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), amount of biogenic elements
(mineral and organic phosphorus,
mineral and organic nitrogen) and
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sr, and Zn) were determined.

The data of observations show that
the groundwater in all investigated
Daugelio požeminio vandens baseinų (15) kiekybinė ir
aquifers is of hydrocarbonate calciumcheminė būklė yra gera, vykdomas jų monitoringas. Penki
magnesium, rarely sulphate-hydrocarpožeminio vandens baseinai buvo įvertinti kaip rizikingi,
bonate calcium-magnesium, type. The
juose yra vandenviečių, kurių požeminiame vandenyje dėl
total salinity does not exceed 0.5 g/l.
gamtinių priežasčių chloridų ir sulfatų koncentracija viršija
geriamojo vandens standartų reikalavimus. Šiuose baseinuo33

1 pav. Požeminio vandens baseinai ir Fig. 1 Groundwater bodies and
vandens gavyba juose groundwater abstraction

rodiklių monitoringas. Dabartinei būklei vertinti taip pat
panaudoti 2010–2013 metų Žemės gelmių registro ir ūkio
subjektų požeminio vandens monitoringo duomenys.
2010–2012 metais Lietuvoje buvo išgaunama ~380 tūkst. m3/d
gėlo vandens iš 1 794 registruotų vandenviečių. Požeminio
vandens kiekis, kurį galima paimti iš vandeningųjų sluoksnių nenusekinant išteklių ir nepakenkiant paviršinėms
ekosistemoms, yra vadinamas turimais ištekliais. Požeminio
vandens ištekliai Lietuvoje pasiskirstę netolygiai – daugiausiai požeminio vandens yra rytinėje ir pietrytinėje šalies
dalyje, taip pat prie Neries ir Nemuno slėnių. Mažiausiai –
Vidurio Lietuvoje. Palyginus išgaunamo vandens kiekį
su turimais ištekliais matoma, kad šiuo metu daugumoje
požeminio vandens baseinų išgaunama tik nedidelė jų dalis
(žr. lentelę). Sumažėjus požeminio vandens eksploatavimui
ir esant pakankamai dideliems vandens ištekliams Lietuvoje, neigiamas požeminio vandens eksploatavimo poveikis
regioniniu mastu nepasireiškia.
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Lentelė. Turimi požeminio vandens ištekliai ir jų eksploatavimas

Upių
baseinų
rajonas

Požeminio vandens baseinas

Požeminio
vandens
telkiniųvandenviečių
kiekis
(iki 2010 metų)

Smėlingosios pietryčių
lygumos
Neries vidurupio (Vilniaus)
Nemuno ir Neries, Nevėžio

447

žemupio (Kauno)

Nemuno

Pietryčių Lietuvos kvartero
Viršutinio–vidurinio devono
Kėdainių–Dotnuvos

261

Viršutinės–apatinės kreidos
Suvalkijos

217

Kuršių nerijos ir Pamario

Lielupės

2008–
2009 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

Požeminio
vandens
telkinių vandenviečių
kiekis
(iki 2013 metų)

2010–
2012 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

2003–
2012 metais
įvertinti
turimi ištekliai
tūkst. m3/d

10,7

44

7,12

320,58

103,4

72

95,26

618,9

66,55

14

67,58

415

36,32

370

35,25

744,93

48,27

270

36

468,5

5,9

33

5,61

21,1

19,51

218

18,69

102,95

6,24

50

4,9

39,75

22,01

17

19,94

84,3

116

8,97

128

9,07

207

Viršutinio devono Stipinų

41

6,11

51

7,26

51,15

Permo–viršutinio devono

50

22,97

61

16,84

76,16

1132

356,95

1328

323,52

3150,32

Viršutinio–vidurinio devono

82

8,15

88

7,38

180,5

Viršutinio devono Stipinų

73

14,2

71

12,76

81,92

Permo–viršutinio devono

18

0,56

20

0,57

1,36

Biržų–Pasvalio

33

4,04

44

4,62

21

Joniškio

23

1,37

25

1,1

1,5+12,2*

229

28,32

248

26,43

286,28

Permo–viršutinio devono

170

20,93

173

20,16

144,41

Pietryčių Lietuvos kvartero

22

0,8

26

0,81

50,23

Viršutinio–vidurinio devono

21

8,39

19

5,31

89,9

Iš viso PVB:

43

9,19

45

6,12

140,13

1574

415,39

1794

376,23

3721,14

Iš viso PVB:
Ventos

Table. Use of available groundwater resources

Vakarų Žemaičių kvartero

Iš viso PVB:

Dauguvos
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Iš viso:

Pagal cheminės sudėties formavimosi sąlygas ir antropogeninį poveikį Lietuvos sąlygomis išsiskiria gruntinis
ir spūdiniai vandeningieji sluoksniai. Žmogaus ūkinės
veiklos įtaka požeminiam vandeniui pasireiškia aplinkos
tarša ir požeminio vandens eksploatavimu. Pagal pobūdį
požeminio vandens tarša skirstoma į regioninę ir vietinę.
Regioninė (pasklidoji) tarša paprastai susijusi su užteršta
atmosfera, žemės ūkiu ir urbanizuotomis teritorijomis – pasklidaisiais taršos šaltiniais. Jos poveikis labiausiai matomas
gruntiniame vandenyje. Gruntinis vanduo glaudžiai susijęs
su paviršiniais vandens telkiniais, todėl jo cheminę būklę
ir jos kaitą patogu vertinti II eilės upių baseinų pagrindu.

For harmonization of monitoring
methodology and laboratory examination techniques, joint field investigations together with Poland state
Geological Institute were carried out,
samples exchanged (3 samples from
Lithuania and 3 from Poland sides),
and sample control laboratory investigations performed.
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2 pav. Nitratų koncentracija ir jos
kaita gruntiniame vandenyje

Fig. 2 Concentrations of nitrates and
prevailing trends in shallow aquife

Kiekybinis pasklidosios apkrovos poveikis gruntinio
vandens telkiniams buvo vertintas pirmame planavimo
periode. Tuomet, naudojant technogeninės apkrovos žemėlapius ir skirtingų žemėnaudos tipų vidutines analičių koncentracijas, buvo sudaryti nitratų ir amonio koncentracijos
prieaugio dėl pasklidosios taršos žemėlapiai. Regioniniu
mastu nustatyta, kad azoto junginių koncentracija neviršijo
geriamojo vandens standartų reikalavimų. Tik lokaliose
vietose – dažniausiai urbanizuotose teritorijose – nitratų
koncentracija priartėja prie didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), kuri yra 50 mg/l, o amonio koncentracija
siekia ~2,4 mg/l ir keletą kartų viršijo DLK.
Vertinant gruntinio vandens pokyčius, naudoti valstybinio ir žemės ūkio veiklos subjektų monitoringo duomenys.
Kiekvieno stebėjimo taško apskaičiuotas 2010–2013 metų
nitratų koncentracijos vidurkis ir palygintas su 2007–
2009 metų vidurkiu. Situacijai atskiruose upių baseinuose
palyginti buvo įvertintas monitoringo taškų, kuriuose nitratų
koncentracija viršija 38 mg/l, procentas ir vyraujanti kaitos
tendencija. Monitoringo taškų skaičius ir jų išsidėstymas
upių baseinuose yra skirtingi, todėl tai yra orientaciniai ro-
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In 2011, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in one shallow groundwater
well in the Lithuanian border zone. The
levels in deeper confined aquifers were
measured once a year.
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3 pav. Požeminio vandens, naudojamo geriamojo vandens
tiekimui, kokybė (SRV – specifikuota rodiklio vertė, RV – ribinė
vertė)

dikliai. Daugiausia monitoringo taškų, kuriuose
nitratų koncentracija priartėja ar viršija leistiną
reikšmę, yra Lielupės ir Baltijos jūros mažųjų
intakų baseinuose, kiek mažesnė ši koncentracija Merkio, Jūros ir Bartuvos upių baseinuose
(2 pav.). Kituose upių baseinuose gruntinis
vanduo stebimuose taškuose yra mažai paveiktas
žmogaus veiklos. Palyginus skirtingų laikotarpių
duomenis matoma, kad nitratų koncentracija
kinta nedaug. Nitratų koncentracijos didėjimo
tendencija matoma Lielupės, Jūros ir Nevėžio
upių baseinuose, o mažėjimo – Baltijos jūros
mažųjų intakų, Nemunėlio ir Šešupės baseinuose.
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Fig. 3 Groundwater quality used for drinking water supply
(SRV – drinking water standard, RV – established threshold
value)

hidrochemines anomalijas, kai kur turi poveikio
ir bendram fonui.

Požeminio vandens eksploatavimas keičia
natūralias požeminio vandens formavimosi sąlygas – vandenvietės poveikio zonoje padidėja
prietaka iš aukščiau slūgsančių sluoksnių, kartu
kyla paviršinės taršos rizika. Saugant vandenvietės
išteklius yra nustatomos apsaugos juostos, kuriose
ribojama ūkinė veikla. LGT Žemės gelmių registre 2013 metais buvo registruotos 1 776 veikiančios geriamojo gėlo vandens vandenvietės, iš kurių
sanitarinės apsaugos juostos pagal galiojančią
tvarką hidrogeologiškai įvertintos 885 vandenAktyvios vandens apykaitos zonos spūdinių vietėms. Likusiose vandenvietėse vis dar taikoma
vandeningųjų sluoksnių cheminė būklė formuo- tik griežto režimo zonos apsauga.
jasi veikiama gamtinių ir antropogeninių veiksPožeminio vandens baseinų, naudojamų
nių, iš kurių svarbiausias yra požeminio vandens
geriamajam vandeniui tiekti, cheminė būklė
gavyba. Vandeningųjų sluoksnių uždarumas
vertinant pagal 2010–2013 metų valstybinio ir
riboja ūkinės veiklos įtaką požeminio vandens
vandenviečių monitoringo rezultatus, yra gera
kokybei. O požeminio vandens prietaką aktyviose
(3 pav.) Daugeliu atvejų vandens kokybę, kuri
tektoninėse zonose iš gilesnių sluoksnių formuoja
neatitinka geriamojo vandens reikalavimų, lemia
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gamtinės sąlygos. Vakarų Lietuvoje permo–viršutinio devono PVB išplitusi fluoridų anomalija,
vidurio Lietuvoje – Joniškio, viršutinio devono
Stipinų – sulfatų, Kėdainių – Dotnuvos – sulfatų
ir chloridų, Suvalkijos – chloridų anomalijos.
Kitų požeminio vandens baseinų atskirose vandenvietėse nustatyta padidėjusi amonio jonų
koncentracija. Turimi monitoringo duomenys iš
didžiųjų vandenviečių, kai jos buvo eksploatuojamos maksimaliu debitu, rodo, kad požeminio
vandens eksploatavimas gali turėti įtakos sulfatų
ir chloridų koncentracijai didėti. Fluoridų ir
amonio jonų koncentracija tiesiogiai nuo eksploatacijos nepriklauso.

įvertinti kaitos tendencijas. Sudėtingiausia situacija
Joniškio PVB, net 84 proc. vandenviečių sulfatų
koncentracija yra didesnė nei 250 mg/l, be to,
matoma sulfatų didėjimo tendencija. Susieti sulfatų koncentracijos augimą su požeminio vandens
eksploatavimu duomenų nepakanka. Viršutinio
devono Stipinų požeminio vandens baseinuose
sulfatų koncentracija išlieka stabili, vandenvietės,
kuriose sulfatų koncentracija viršija 250 mg/l, šiaurinėje dalyje (Lielupės) siekia 24 proc., o pietinėje
(Nemuno) – 49 proc. Kėdainių–Dotnuvos PVB
paplitusios gipsingos nuogulos formuoja sulfatų,
o vandens prietaka iš gilesnių sluoksnių – chloridų anomalijas. Šių junginių koncentracija stabili,
42 proc. vandenviečių, jų koncentracija neatitinka
Požeminio vandens baseinai, kuriuose papligeriamojo vandens reikalavimų. Suvalkijos PVB
tusios sulfatų ir chloridų anomalijos, pirmame
eksploatuojami kreidos vandeningieji sluoksniai.
vertinimo etape buvo išskirti kaip potencialios
Juose gėlą požeminį vandenį židininėse anomalirizikos. Juose, atsižvelgus į fonines koncentracijose prastina chloridų jonų koncentracijos, jos apjas, nustatytos sulfatų ir chloridų koncentracijos
ima 76 proc. vandenviečių. Šiuo metu požeminio
ribinės vertės – 500 mg/l. Norint išsiaiškinti, ar
vandens baseine matoma chloridų koncentracijos
požeminio vandens eksploatavimas turi poveimažėjimo tendencija. Galima daryti išvadą, kad
kio požeminio vandens kokybei juose ir kokios
dabartinis požeminio vandens eksploatavimo inyra vyraujančios tendencijos, 2013 metais buvo
tensyvumas nekeičia požeminio vandens kokybės
organizuotas išplėstinis probleminių rodiklių
regioniniu mastu, tačiau reikia tęsti stebėjimus, kad
monitoringas jų vandenvietėse. Gauti tyrimų
laiku būtų pastebėtos jos kaitos tendencijos.
rezultatai leido patikslinti anomalijų ribas ir

38

UŽDARYTŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNŲ POVEIKIS ŽEMĖS
GELMĖMS

EXPOSURE TO THE
UNDERGROUND OF
DECOMMISSIONED
MUNICIPAL WASTE
LANDFILLS

D. Kutka, A. Slavinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje kasmet susidaro apie 1,2–1,3 mln. tonų
atliekų, 94 proc. atliekų šalinama sąvartynuose. 2012 metų
duomenimis, sąvartynų Lietuvoje yra apie 800, iš jų
uždarytų – 612, Europos Sąjungos standartus atitinkančių –
11, nebeveikiančių, bet neuždarytų – 198.
Buitinių atliekų sąvartynai priklausomai nuo jų dydžio,
sukauptų atliekų kiekio, tipo ir gamtinės aplinkos buvo
tvarkomi išvežant atliekas ir atkuriant gamtinę aplinką arba
sutvarkomi, suvežtas atliekas sutankinant ir perdengiant
izoliacinėmis medžiagomis, įrengiant filtrato surinkimo
sistemas ir taip sumažinant galimą jų neigiamą poveikį
aplinkai.
212-oje (LGT duomenimis) buvusių sąvartynų teritorijų
atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtas gruntas ir
požeminis vanduo; yra parengta ir vykdoma 101 sąvartyno
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa.
Vertinant sąvartynų poveikį gruntui tiriamos sunkiųjų
metalų, naftos produktų, pesticidų koncentracijos, o
gruntinio vandens papildomai bendrųjų cheminės sudėties
komponentų (bendroji mineralizacija, bichromatinės oksidacijos rodiklis, chloridų, sulfatų, azoto ir fosforo junginių,
fenolio) koncentracijos. Gautos cheminių parametrų vertės
buvo lyginamos su ribinėmis grunto ir požeminio vandens
nustatytomis vertėmis cheminėmis medžiagomis užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3 priede
(Žin., 2008, Nr. 53-1987).
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad neleistina grunto
tarša nustatyta 28 sąvartynuose. Dažniausiai sąvartynų
aplinkos gruntas teršiamas sunkiaisiais metalais – variu
(7), cinku (6), nikeliu (6), švinu (5), chromu (4) ir naftos
produktais (9), rečiau gyvsidabriu (2) ir kadmiu (1). Gruntinio vandens tarša nustatyta beveik pusėje tirtų sąvartynų

About 1.2–1.3 million tons of waste
is generated in Lithuania annually. 94%
of them are disposed of in landfills. The
total number of landfills in Lithuania
amounts to about 800. According to
the data of 2012, 612 landfills have
been decommissioned, 11 landfills
meet the European standards and
198 landfills no longer operate but have
not been decommissioned.
Environmental geological investigations were carried out in 212 of the
decommissioned landfills (according to
LGT data). During the investigation,
the groundwater and soil were tested.
Monitoring programs were prepared
for 101 of the landfills. For evaluation
of the impact of landfills on the soil, the
concentration of heavy metals, NAPL
and pesticides were determined. For
evaluation of the impact of landfills on
the groundwater, the general chemical
composition of the water (TDS, BOD,
concentration of chlorides, sulphides,
nitrogen and phosphoric compounds,
phenols) was examined. The determined values of the parameters were
compared with maximal concentration
limits set in Annex 3 of the Regulations on environmental treatment of
contaminated territories (Žin. 2008,
No. 53-1987).
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1 pav. Uždarytų sąvartynų ekogeologinių tyrimų rezultatai

Šiukšlynai

Užteršta

Fig. 1. Ecogeological results of
closed landfills

(103). Tai daugiausiai tarša azoto junginiais (37) ir chloridais (29), tačiau dažna tarša ir sunkiaisiais metalais, iš
kurių vyrauja nikelis (31) ir švinas (20), o neleistina tarša
naftos produktais nustatoma retai (1). Tai reiškia, kad ir po
sąvartynų sutvarkymo kurį laiką jų poveikis išliks, nes tarša
yra pasklidusi požemyje.

The obtained results showed that
soil is contaminated in 28 landfills.
The soil in the landfill surroundings
is usually contaminated with heavy
metals: copper (7), zinc (6), nickel (6),
lead (5), chrome (4) and petroleum
products (9), followed by mercury (2)
and cadmium (1). The contamination
of groundwater was identified in almost
half of the investigated landfills (103).
The main contaminants are nitrogen
compounds (37) and chlorides (29),
however contamination with heavy
metals also occurs. Contamination
with nickel (31) and lead (20) prevails
but contamination with oil products
was identified only in one landfill. The
effects of the underground contamination will persist even after remediation
of the landfills.

Sąvartynų poveikis labiausiai priklauso nuo jų dydžio ir
sukauptų atliekų kiekio. Tarša nustatyta 40 proc. šiukšlynų
The impact of landfills depends on
ir nedidelių sąvartynų, 63 proc. buitinių atliekų sąvartynų
the size and amount of waste. Contamiir 80 proc. didžiųjų miesto sąvartynų aplinkoje.
nation was determined in the environSutvarkytų sąvartynų aplinkoje nustačius neleistiną
ment of 40% of small dumps and landgrunto taršą dažniausia aplinkosauginė priemonė yra
fills, 63% of municipal waste landfills
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas,
and 80% of large urban landfills.
kartais rekomenduojami pakartotiniai teritorijos tvarIn cases of soil contamination,
kymo darbai (grunto sumaišymas, atskiedimas arba taršą
mažinančių augalų užsodinimas) arba žemės naudojimo groundwater monitoring is the most
paskirties pakeitimas (pvz., draudžiama auginti žemės ūkio commonly used tool for environment
protection. Sometimes additional
kultūras).
cleanup works (soil mixing or dilution
Remiantis atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatais,
and growing of anti-contamination
sąvartynams, kuriuose paliktos atliekos, yra sudarytos
plants) or change of land use (e. g.
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
prohibition of agricultural crops) are
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas kai kurių
recommended.
sąvartynų aplinkoje buvo vykdomas nuo 2000 metų; pvz.,
Groundwater monitoring programs
2006 metais prieš sąvartynus uždarant jis buvo vykdomas
59 sąvartynuose. Uždarius sąvartynus ir juos sutvarkius, based on the results of ecogeological inpasikeitė sąvartynų plotai, konfigūracija, dalis stebimų vestigations were prepared for landfills
gręžinių buvo likviduota, vietoje jų arba kitose vietose with municipal wastes. Environment
įrengti nauji stebimieji gręžiniai, todėl iš dalies pasikeitė ir monitoring of closed landfills has been
monitoringo rezultatai. Uždarytų sąvartynų aplinkoje moni- carried only for a few years but the
toringas vykdomas dar tik keli metai, tačiau gauti duomenys obtained data confirm the results of
patvirtina ekogeologinių tyrimų rezultatus. 2012 metų ecogeological investigations. Accordduomenimis, 64 sąvartynų (iš 98) gruntiniame vandenyje ing to the data of 1012, the values
buvo nustatyta cheminių medžiagų koncentracija, viršijanti of monitored chemicals exceeded the
ribines vertes. Tai tarša amoniu (45 proc. visų reikšmių maximal concentration limits in the
40
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Maþeikiø
Maþeikiø r.
r. sav.
sav.

Skuodo r.
r. sav.
sav.
Skuodo
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Joniðkio r.
r. sav.
sav.
Joniðkio

Akmenës r.
r. sav.
sav.
Akmenës

Birþø r.
r. sav.
sav.
Birþø

Pakruojo r.
r. sav.
sav.
Pakruojo

Palangos m.
m. sav.
sav.
Palangos
Kretingos r.
r. sav.
sav.
Kretingos
Plungës r.
r.
Plungës

Pasvalio r.
r. sav.
sav.
Pasvalio

Ðiauliø
Ðiauliø r.
r.
Telðiø r.
r.
Telðiø

Rokiðkio
Rokiðkio r.
r. sav.
sav.

Ðiauliø m.
m.
Ðiauliø

Kupiðkio r.
r.
Kupiðkio

Rietavo
Rietavo

Panevëþio m.
m.
Panevëþio

Klaipëdos m.
m.
Klaipëdos

Radviliðkio r.
r.
Radviliðkio

Kelmës r.
r.
Kelmës

Klaipëdos r.
r.
Klaipëdos

Zarasø r.
r. sav.
sav.
Zarasø

Panevëþio
Panevëþio r.
r.
Visagino
Visagino
Utenos r.
r. sav.
sav.
Utenos

Neringos
Neringos

Anykðèiø r.
r.
Anykðèiø

Ðilalës
Ðilalës r.
r.

Raseiniø r.
r.
Raseiniø

Ðilutës
Ðilutës r.
r.

Ignalinos
Ignalinos r.
r.

Këdainiø r.
r.
Këdainiø

Tauragës
Tauragës r.
r.

Pagëgiø
Pagëgiø

Ukmergës r.
r.
Ukmergës
Jurbarko r.
r.
Jurbarko

Molëtø
Molëtø r.
r. sav.
sav.
Jonavos r.
r.
Jonavos
Kauno r.
r.
Kauno

Plotas (kv. m):

Ðakiø r.
r.
Ðakiø

> 100 000
100 000–50 000
50 000–10 000
< 10 000

Taršos pobūdis:
Makrokomponentai
Sunkieji metalai
Mišri
Leistina

Vilniaus r.
r.
Vilniaus
Kaiðiadoriø r.
r.
Kaiðiadoriø

Kazlø
Kazlø Rûdos
Rûdos
Prienø r.
r.
Prienø
Vilkaviðkio r.
r.
Vilkaviðkio

Ðvenèioniø r.
r.
Ðvenèioniø

Ðirvintø
Ðirvintø r.
r.

Kauno
Kauno m.
m.

Vilniaus m.
m.
Vilniaus

Elektrënø
Elektrënø

Birðtono
Birðtono

Trakø r.
r.
Trakø

Marijampolës
Marijampolës
Alytaus
Alytaus m.
m.

Kalvarijos
Kalvarijos

Ðalèininkø r.
r.
Ðalèininkø

Alytaus r.
r.
Alytaus

Varënos
Varënos r.
r.

Lazdijø
Lazdijø r.
r.
Druskininkø
Druskininkø

2 pav. Sąvartynų poveikis požeminiam vandeniui (2012 metų
monitoringo rezultatai)

Fig. 2. Landfill impact on groundwater (2012 monitoring
results)

viršija leistinas), chloridais (21 proc.), nitratais (13 proc.),
sunkiaisiais metalais (Pb 16 proc., Ni 14 proc. Cr 11 proc.,
Zn 8 proc.), taip pat keliuose sąvartynuose viršijamos sulfatų
ir fenolių reikšmės (po 1 proc.).

groundwater of 64 landfills (of 98):
ammonia (45% of the obtained values
exceeded the MCL), chlorides (21%),
nitrates (13%), heavy metals (Pb 16%,
Sąvartynų sutvarkymas (izoliavimas, filtrato pašalinimas) Ni 14%, Cr 11%, and Zn 8%). Some
turėtų sumažinti jų poveikį požeminiam vandeniui, tačiau į landfills have elevated values of sulpožemį patekusi tarša dar kurį laiką bus juntama, požeminio phates and phenol (1%).
vandens monitoringo rezultatai turėtų parodyti, kada ji
Rehabilitation of landfills (isolation
sumažės iki leidžiamo lygio.
and leachate removal) should reduce
their impact on the groundwater, but
the effects of contamination will persist
for some time. The results of groundwater monitoring will indicate when
it is reduced to the permitted level.
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NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ POVEIKIO
POŽEMINIAM VANDENIUI
APŽVALGA

IMPACT OF WASTE
WATER TREATMENT
FACILITIES TO
GROUNDWATER

K. Kadūnas, D. Kutka, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje į gamtinę aplinką 2011 metais buvo išleista
181,6 mln. m3 valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų. Iš
75 aglomeracijas aptarnaujančių nuotekų valymo įrenginių išleidžiama 87 proc. šio nuotekų kiekio. Taigi bendra
nuotekų išvalymo kokybė Lietuvoje daugiausia priklauso
nuo nuotekų tvarkymo šiose aglomeracijose. Likusi valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų dalis išleidžiama
iš pramonės įmonių, mažų gyvenviečių ir kitų objektų.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad visose didesnėse nei
2 000 gyventojų ekvivalento (toliau – GE) aglomeracijose
miesto nuotekos, patenkančios į nuotekų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant į vandens telkinius būtų valomos
pagal nustatytus reikalavimus.
Lietuvoje pastatytų ar rekonstruotų nuotekų valymo
įrenginių dėka nuotekų išvalymo kokybė sparčiai gerėja.
2011 metais iki nustatytų normų išvalyta 92,7 proc. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų, o 2001 metais –
tik 17,8 proc. Išleidžiamų nuotekų atitiktį normoms lemia
pagrindinių teršalų: biocheminio deguonies suvartojimo
(BDS7), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo išvalymo ir
išleidimo parametrai. Lietuvoje 2011 metais, palyginti su
2001 metais, šių teršalų su buitinėmis, gamybinėmis ir komunalinėmis nuotekomis išleidimas į paviršinius vandenis
atitinkamai (72,9 proc., 43 proc. ir 70,7 proc.) sumažėjo.
Aplinkos ministerijos 2012 metų duomenimis, šalyje
yra septyni nuotekų valymo įrenginiai, kurių projektinis
pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą viršija 100 000,
30 objektų, kurių projektinis pajėgumas pagal gyventojų
ekvivalentą yra nuo 10 000 iki 100 000, ir 19 mažesnio
pajėgumo nuotekų valymo įrenginių. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimuose nurodyta,
kad požeminio vandens monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai, eksploatuojantys nuotekų valymo įrenginius,
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In Lithuania, due to the newly built
or reconstructed wastewater treatment
facilities, wastewater quality is rapidly
increasing. In 2011, the wastewater
cleaned up to standards accounted
for 92.7 %, whereas, in 2001, for
comparison, only 17.8 %. Discharges
are determined by compliance with
the standards of the main pollutants
removal and release settings: biochemical oxygen demand (BOD7), total
nitrogen and total phosphorus. In
2011, compared to 2001, the emissions
of domestic, industrial and municipal
wastewater discharges to surface waters
decreased in Lithuania by 72.9 %, 43%
and 70.7 % respectively. However,
treatment facilities, especially sludge
storage sites, remain groundwater pollution sources.
Examination of 1205 obtained
results of laboratory tests through
1987 to 2013 revealed that unfortunately pollution of groundwater in
the areas surrounding the wastewater
treatment facilities still persists. Nitrogen and substances contributing
to eutrophication often occur in high
concentrations in the monitoring wells.
Commonly these substances exceed the
limit values specified in the legislation
or even reach the maximal concentration limits in the wells located in the
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1 pav. Nuotekų valyklos, registruotos Lietuvos geologijos
tarnybos duomenų bazėje
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Fig. 1. Water waste treatment plants registered in Lithuanian
Geological Survey database

kurių pajėgumas didesnis kaip 100 000 GE, ir didesnio
kaip 10 000 GE pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, kai
jie įrengti paviršinio vandens telkinių arba vandenviečių
apsaugos zonoje.

vicinities of sewage sludge storage sites.
Analysis showed that the upward trend
of pollution is not pronounced in the
monitored groundwater. Pollution
affects only the groundwater close to
Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis
sludge storage facilities and it has local
medžiagomis taisyklėse yra pateiktas pavojingų medžiagų,
distribution.
kurių netiesioginis išleidimas į požeminius vandenis būtų
nuolat mažinamas, sąrašas. Šiame sąraše nurodyti metalai,
However, monitoring alone is
metaloidai ir jų junginiai, neorganiniai fosforo junginiai not enough for control of hazardous
ir elementinis fosforas, amoniakas ir nitritai, medžiagos, substances in the groundwater. For
prisidedančios prie eutrofikacijos (ypač nitratai ir fosfatai), the objects (individual wells) which
medžiagos, kurios neigiamai veikia deguonies pusiausvyrą show an increased concentrations of
(ir gali būti matuojamos taikant biocheminio deguonies su- hazardous substances, the frequency of
vartojimo (BDS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) groundwater monitoring should be inir pan. parametrus).
creased. Where contamination exceeds
the permitted levels of pollution the
Lietuvos geologijos tarnyba, inventorizuodama potensystem of sludge treatment should be
cialius geologinės aplinkos taršos objektus, yra inventoriupgraded and the storage sites should
zavusi ir įvairaus dydžio teršiančių medžiagų kaupimo ir
be reconstructed.
regeneravimo objektus, tokius kaip antai nuotekų filtracijos
laukai, nuotekų laikymo rezervuarai, saugojimo aikštelės ir
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300

valymo įrenginiai. Duomenų bazėje yra informacija apie
708 tokius objektus.

Hidrogeo logijos skyriaus specialistai išnagrinėjo
1 205 per 1987–2013 metus surinktų laboratorinių tyrimų
rezultatus. Dažniausiai stebimi požeminio vandens rodikliai,
susiję su ūkio subjekto veikla: bendrasis azotas, bendrasis
fosforas, fosfatai arba mineralinis fosforas, bichromato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas, deguonis. Taip
pat atliekama išsami cheminė analizė ir nustatomas anijonų
(chloridai, sulfatai, nitritai, nitratai, hidrokarbonatai) ir
katijonų (kalcis, magnis, kalis, natris, amonis) kiekis bei
bendroji mineralizacija, bendrasis kietumas, sausoji liekana,
permanganato indeksas.
Monitoringo rezultatų analizė parodė, kad požeminio
vandens tarša nuotekų valymo įrenginių teritorijose, deja,
vyksta. Dažnai stebėjimo gręžiniuose aptinkama azoto ir
medžiagų, prisidedančių prie eutrofikacijos ir galinčių turėti
neigiamą poveikį deguonies pusiausvyrai. Dažniausiai šių
medžiagų koncentracija, viršijanti teisės aktuose nurodytas
ribines ar net didžiausias leistinas koncentracijas, nustatoma
gręžiniuose, įrengtuose netoli nuotekų dumblo saugojimo
aikštelių. Akivaizdžių šių medžiagų didėjimo tendencijos
požeminiame vandenyje nematyti, tarša nustatyta tik vieno
ar kito objekto artimoje aplinkoje.
Siekiant kontroliuoti pavojingų medžiagų patekimą į
požeminius vandenis, vien kontrolinio monitoringo nepakanka. Objektų, atskirų gręžinių, kuriuose nustatytas
pavojingų medžiagų padidėjimas, požeminio vandens monitoringo apimtis turėtų būti didinama. Ten, kur tarša viršija
leidžiamą lygį, turėtų būti tobulinama valymo įrenginiuose
sukaupiamo dumblo tvarkymo sistema, rekonstruojamos jo
saugojimo aikštelės.
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Analizių skaičius

2013 metų duomenimis, buvo parengtos 21 nuotekų
valymo įrenginio aplinkos monitoringo programos, pagal
kurias nenutrūkstamai arba su pertraukomis buvo vykdomi
požeminio vandens kokybės ir būklės stebėjimai. Iš viso
įrengti 99 monitoringo gręžiniai stebėti požeminio vandens
būklės pokyčius eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius.
Gręžinių gylis priklauso nuo gruntinio vandens slūgsojimo
gylio. Stebėjimo tinklo sekliausio gręžinio gylis – 2,5 m,
giliausias – 30 metrų. Vidutinis gręžinių gylis – 6,7 metro.
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POŽEMINIO VANDENS
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR
APSAUGA ŽEMĖS ŪKIO BEI
PRAMONĖS IR GAMYBOS
OBJEKTUOSE

THE USE AND PROTECTION
OF GROUNDWATER
RESOURCES IN THE
AGRICULTURAL AND
INDUSTRIAL OBJECTS

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The aim of the project was to anaProjekto tikslas – atlikti požeminio vandens išteklių
naudojimo žemės ūkio ir pramonės bei gamybos objektuose lyse and generalise the data on the use
of groundwater resources in the agri(toliau – ŽŪPG) analizę ir apibendrinti duomenis.
cultural and industrial objects (AGI).
Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu, žemės gelmių
Bearing in mind the proceeding
išteklius galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus,
aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai. Neištir- potential pollution activity in the
tų išteklių nekontroliuojamas eksploatavimas gali nulemti agricultural and industrial objects, the
vandens lygio žemėjimą arba vandens išteklių išsekimą bei legal and responsible groundwater use
and protection remain very important.
pabloginti požeminio ir paviršinio vandens kokybę.
The total amount of extracted water
Vandenviečių kontrolę požeminio vandens saugos, terši3
mo prevencijos ir išteklių išgavimo apskaitos požiūriu, teisės in the AGI objects is 55 000 m per day
3
aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo regio- or 19.5 mln. m per year (about 18% of
the total of extracted fresh groundwater
niniai aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD).
in Lithuania).
RAAD priežiūros teritorijose esančiuose ŽŪPG objekThe accomplished analysis indicates
tuose buvo susisteminti ir apibendrinti Žemės gelmių registhat
there are 270 registered AGI well
tre (toliau – ŽGR) registruotų ŽŪPG objektų vandenviečių
duomenys bei informacija, kurią apie minėtus objektus fields and 102 not registered well fields
pateikė Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), taip yet using groundwater resources.
pat kartografuota požeminio vandens išteklių apsauga,
Only 16% of the wells use explored
atsižvelgiant į vandenviečių grupes ir pogrupius. Sudaryti and approved resources. Only 13% of
požeminio vandens išteklių naudojimo ir apsaugos ŽŪPG AGI well fields are exploited legally
objektuose žemėlapiai 8 RAAD priežiūros teritorijoms.
and responsibly (the resources are apVandenviečių, išgaunančių gėlą požeminį vandenį žemės
ūkio bei pramonės ir gamybos reikmėms, Žemės gelmių
registre yra 270, arba 15 proc., viso vandenviečių skaičiaus,
dar 102 ŽŪPG objektų vandenvietės šiame registre neregistruotos, bet, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,
taip pat naudoja požeminio vandens išteklius. Atsakingas,
laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų išteklių išgavimas,
naudojimas ir apsauga ŽŪPG objektų vandenvietėse yra
ypač svarbus, nes juose vykdoma potencialiai tarši veikla.

proved; resources are accounted and
the data is submitted to the Lithuanian Geological Survey; projects of
sanitary protection zone are prepared).
74 projects of sanitary protection zone
were prepared, but not a single one was
validated.
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2 pav. Požeminio vandens išteklių naudojimas ir apsauga
ŽŪPG objektuose Marijampolės RAAD priežiūros teritorijoje
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Fig. 2. The use and protection of groundwater resources in
the AGI objects of Marijampolė RAAD maintenance area
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Lentelė. Išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvos RAAD

Table. Use of resources and protection of the Lithuanian RAAD

priežiūros teritorijose
RAAD
priežiūros
teritorija
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care areas

Žemės gelmių
registre
įregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt.

Žemės gelmių
registre
neregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt. (AAA
duomenys)

ŽŪPG objektų
vandenvietės,
kur ištekliai
aprobuoti, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Požeminio
vandens
gavyba ŽŪPG
objektams /
objektuose
(m³/parą)

Išgaunama
ŽŪPG
objektams,
viso teritorijoje
išgaunamo
vandens
kiekio proc.

SAZ
projektai, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Alytaus

15

11

15

1519,5

7

7

Kauno

24

22

11

8600,5

25,5

25,5

Klaipėdos

16

26

7

10246

16,5

16,5

Marijampolės

27

7

9

2305

16

16

Panevėžio

55

11

17

9723

24

24

Šiaulių

67

2

22

8319,5

17

17

Utenos

21

4

24

7038

19

19

Vilniaus
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19

20

6958,5

17

17

Iš viso Lietuvoje:

270

102

16

54710

18

18

Daugiausiai Žemės gelmių registre registruotų
ŽŪPG objektų vandenviečių įrengta Vilniaus,
Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose.
Neregistruotų ŽŪPG objektų vandenviečių daugiausia yra Kauno ir Klaipėdos RAAD priežiūros
teritorijose, nors jose žemės ūkio bei pramonės ir
gamybos reikmėms išgaunamas didžiausias gėlo
požeminio vandens kiekis – 9–10 tūkst. m3/d.

Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose,
šiose teritorijose ir minėtų objektų koncentracija
didžiausia. Pažymėtina, kad šių ŽŪPG vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nėra įsteigtos.

Apie 12 proc. ŽŪPG objektų vandenviečių,
neregistruotų Žemės gelmių registre, yra stambios
pramonės-gamybos įmonės, išgaunančios savo reikmėms didelį kiekį (> 100 m3/d) gėlo požeminio
Iš viso ŽŪPG objektuose išgaunama arba vandens. ŽŪPG objektų vandenviečių, kuriose
jiems tiekama apie 55 000 m3 požeminio vandens vandens gavyba viršija 100 m3/d, yra 98 (26 proc.),
per dieną, arba 19,5 mln. m3 per metus, ir tai daugiausia jų Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose
yra apie 18 proc. viso Lietuvoje išgaunamo gėlo ir priemiesčiuose. Išgaunamo vandens būklės kaitos
požeminio vandens kiekio (žr. lentelę).
stebėsena turėtų būti vykdoma visose minėtose
ŽŪPG objektų vandenvietėse, tačiau požeminio
Ištirtą ir aprobuotą, t. y. leistiną naudoti,
vandens stebėsena vykdoma maždaug pusėje šių
požeminio vandens kiekį naudoja 60 (16 proc.)
vandenviečių.
ŽŪPG objektų vandenviečių. Daugiausiai ŽŪPG
objektų vandenviečių, vykdančių neištirtų ir nePateikta gėlo požeminio vandens išteklių nauaprobuotų išteklių gavybą, yra Alytaus, Kauno, dojimo ŽŪPG objektų vandenvietėse apžvalga
Klaipėdos ir Marijampolės RAAD priežiūros rodo, kad gamtos ištekliams – požeminio vandens –
teritorijose.
naudojimo ir apsaugos kontrolė bei priežiūra
nėra pakankamai efektyvi. ŽŪPG objektai, nors
Požeminio vandens išteklių gavybos, naudoir turi kitus veiklą reglamentuojančius leidimus,
jimo ir apsaugos požiūriu (aprobuoti ištekliai,
daugeliu atvejų požeminio vandens išteklius
nustatytos projektinės sanitarinės apsaugos zonos,
naudoja neatsakingai, nesilaiko teisės aktų,
vykdo išgaunamo vandens apskaitą, informaciją
reglamentuojančių požeminio vandens išteklių
teikia Lietuvos geologijos tarnybai) tik 13 proc.
naudojimą ir apsaugą, reikalavimų ir tai gali turėti
ŽŪPG objektų vandenviečių veikla vykdoma atneigiamą paveikį ne tik žemės gelmių ištekliams,
sakingai. Daugiausiai tokių objektų yra Vilniaus,
bet ir aplinkai.
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EUROPOS DIRBAMŲ ŽEMIŲ IR
GANYKLŲ DIRVOŽEMIO GEO
CHEMINIS ATLASAS GEMAS

GEOCHEMICAL ATLAS
OF AGRICULTURAL
SOILS AND GRAZING
LANDS IN EUROPE
GEMAS

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kartu su kitomis Europos šalių geologijos
tarnybomis užbaigtas GEMAS (Geochemical
Mapping of Agricultural Soil) projektas ir išleistas
Europos dirbamų žemių ir ganyklų dirvožemio
geocheminis atlasas (Reimann, C., Birke, M.,
Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014). GEMAS projektas buvo
inicijuotas 2008 metais, siekiant gauti suderintus
ir palyginamus žemės ūkiui naudojamų dirvožemių cheminės sudėties duomenis, atitinkančius
ES dirvožemio teminės strategijos ir REACH
reglamento poreikius.
Atlase pateikti 33 Europos šalių 2 108 arimų
(0–20 cm gylio) ir 2 023 ganyklų (0–10 cm
gylio) viršutinio dirvožemio sluoksnio cheminės
sudėties duomenys. Lietuvos teritoriją apibūdina
Geochemical Mapping of Agricultural Soil
26 arimų ir 26 ganyklų atraminiai dirvožemio (GEMAS) is a cooperation project between the
kasiniai, kuriuose nustatyta:
Geochemistry Expert Group of EuroGeoSurveys
(EGS) and Eurometaux, was started in 2008 with
 41 elemento visuminis kiekis XRF methe objective to produce harmonised soil geotodu;
chemical data at the continental scale, consistent
 52 elementų kiekis aqua regia ištraukoje; with the EU REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals) Directive. The
 57 elementų judrus kiekis MMI® ištraustudy also provides valuable information for other
koje;
European pieces of legislation related to metals
 dirvožemio agrocheminės savybės (CEC, in soil.
TOC, pHCaCl2);
The GEMAS atlas (Reimann, C., Birke, M.,
204
206
207
208
 švino izotopai Pb ,Pb , Pb , Pb ir Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
magnetinė juta.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014) presents fully harmonised
48

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Arseno kiekis ariamų laukų
dirvožemyje, rodantis
kontinentinio apledėjimo ribą
ir foninio kiekio skirtumą tarp
Šiaurės ir Pietų Europos šalių

Regional distribution of As
in the arable soil of Europe,
showing break between
North and Soth Europe. It
occurs along the southern
limit of the Fennoscandian
glaciation

Kadmio judraus kiekio erdvinis
pasiskirstymas ariamų laukų
dirvožemyje bei jo anomalijos
karstiniuose regionuose ir šalia
didžiųjų Europos metalurgijos
centrų

Regional distribution of
mobile Cd anomalies is
most likely related to the
metals industry and some
enrichment of Cd in karst
areas is still visible

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Seleno, linkusio kauptis
pajūrio sričių organogeninėse
nuogulose, kiekis ariamų laukų
dirvožemyje

Švino anomalijų ir šį metalą
perdirbančių įmonių išsidėstymas
bei priklausomybė, rodanti,
kad stiprios, tačiau ne plačios
anomalijos aptiktos šalia seniai
veikiančių metalurgijos įmonių tik
senos kalnakasybos regionuose,
kur dirvodarinės uolienos
natūraliai turi švino

Regional distribution of Se,
demonstrating the coastal
influence on organic soil
properties

Anomalies of Cu in arable
soil have overlain generally
the location of all the metal
smelters. In cases when big
old smelters are located
in old mining districts,
the geological anomaly is
possibly enhanced by mining
activities
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data on the chemical composition of 2108 samples of ploughed soil, (0–20 cm depth range)
and 2024 samples of grazing land soil (0–10 cm
depth range):
 41 element total contents by XRF;
 52 chemical elements after an aqua regia
extraction;
 57 elements in a mobile metal ion (MMI®)
extraction;
 the soil properties, like CEC, TOC,
pHCaCl2;
Bendro anglies kiekio
pasiskirstymas Europos ariamų
laukų dirvožemyje

Total organic carbon
in the arable soil of
Europe

 Pb isotopes (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208) and
magnetic susceptibility.
Key observations of the project include:

1. Ploughed soil and grazing land soil deliver
very comparable results and show practically the
Remiantis šia duomenų baze buvo įvertinta same distribution patterns over Europe. This
tam tikrų Europos regionų žemės ūkiui naudo- demonstrates the robustness of the low sample
jamų dirvožemių agrocheminė ir sanitarinė būklė density geochemical mapping approach.
bei nustatyta, kad:
2. The variable geochemical background from
1. Arimų ir ganyklų viršutinio dirvožemio north to south and substantial differences among
sluoksnio geocheminė sudėtis yra labai European country soil median values makes it
panaši ir palyginama, todėl geocheminio impossible to define one soil background level
kartografavimo metu šie dirvožemiai pa- for any chemical element that is valid for the
tikimai reprezentuoja vieni kitus.
whole of Europe.
2. Tam tikrų Europos šalių dirvožemiuose
nustatytos itin didelės vidutinio elementų
kiekio variacijos, pvz., nikelio medianinis
kiekis Lenkijoje ir Juodkalnijoje skiriasi
22 kartus, o Slovėnijos dirvožemiuose gyvsidabrio foninis kiekis 7,2 karto didesnis
nei Lietuvoje. Todėl beprasmiška skaičiuoti bendrą Europos dirvožemių geocheminį
foną, leidžiantį nustatyti bendras ribines
teršiančių elementų dirvožemyje vertes.

3. Geology via soil parent material plays a
key role in soil chemistry. The concentrations of
many elements (e. g., As, Bi, Co, Cu, Li, Mn, Pb)
in soils of north-eastern Europe are up to three
times lower than in the South-West of Europe.
The break in concentration occurs along the
southern limit of the last glaciation and is thus
directly related to geology. For several elements
(e. g., Hg, P, S, Se), the regional distribution patterns are strongly affected by climatic conditions
3. Europos žemės ūkio dirvožemių kokybę favouring the development of organic soil. Many
kontroliuojantis faktorius yra jų gamtinė anomalies are related to single ore deposits or
ir geologinė prigimtis, rodanti motini- metal provinces.
nių šarminių ar rūgštinių uolienų bei
4. Impact of human activities is surprisingly
mineralinių iškasenų telkinių paplitimą. low at the continental scale – element anomalies,
Daugelio elementų (As, Bi, Co, Cu, Li, like of Hg, Pb, Ag, and Au, are detected near
Mn, Pb) kiekis Šiaurės Rytų Europoje, t. y. the local contamination sources, large cities and
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teritorijoje, padengtoje glacigeninėmis nuogulomis,
yra du tris kartus mažesnis nei Pietvakarių Europoje, kur dirvožemiai formavosi tiesiogiai uolienų
dūlėjimo plutoje. Kai kurių elementų (Hg, P, S, Se)
pasiskirstymas akivaizdžiai priklauso nuo jūriniokontinentinio klimato faktoriaus ir atitinkamai dėl
jo įtakos besiformuojančių organinių dirvožemių
pasiskirstymo.
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industrial factories situated in the ore
districts. The effect of diffused contamination remains invisible at the chosen
continental scale and sample density.
To reliably detect contamination, mapping at a much higher sample density,
i.e., at the local scale, is needed.

5. The risk assessment of trace ele4. Akivaizdus antropogeninis poveikis dirvožemiui ments in the soil at a European scale
matomas tik tiesiogiai didžiųjų miestų kaimynystėje shows that only 1.6% of sites of arable
aptiktose Hg, Pb, Ag, Au anomalijose, t. y. žmogaus and 1.3% of grazing land are predicted
žemės ūkio veiklos požymiai dirvožemyje yra ste- at risk. It demonstrates that at present
bėtinai nežymūs, be to, akivaizdžiai yra pervertinta the impact of diffused contamination
tolimųjų oro pernašų ir teršalų įtaka dirvožemio on the quality of European agricultural
soil is vastly overestimated, but element
kokybei.
deficiency in soil needs more attention.
5. Įvertinus toksinių ir augalams būtinų elementų
Lithuania is represented in this Atlas
kiekį dirvožemyje išryškėjo, kad daugiau dėmesio
reikėtų skirti ne tik teršiančių elementų pertekliui, with 26 soil sampling sites on arable
bet ir reguliuoti ir reglamentuoti augalams reikalingų land and 26 sites on grazing land, and
the Lithuanian Geological Survey was
elementų trūkumą dirvožemyje.
responsible for sampling, coordination
Projekto lauko darbus finansavo šalių geologijos tarnyand interpretation.
bos, analitinius – Europos metalų asociacija „Eurometaux“.
Lietuvos geologijos tarnyba atliko šio projekto lauko darbus
52 atraminiuose taškuose, koordinavo Baltijos šalių organizacinius darbus ir atliko duomenų analizę ir apibendrinimą.
Visa informacija, susijusi su GEMAS projektu, yra Austrijos
geologijos tarnybos internetiniame puslapyje adresu http://
gemas.geolba.ac.at/GEMAS.htm. Šiame internetiniame
puslapyje pateiktos nuorodos į lauko darbų metodinius
nurodymus ir laboratorinių darbų kokybės kontrolės ataskaitą bei projekto atraminių kasinių nuotraukų duomenų
bazę, parengtą GoogleEarth pagrindu.
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POŽEMINIO VANDENS
INFILTRACINĖS
MITYBOS ŽEMĖLAPIO
M 1:200 000 SUDARYMAS

THE MAP OF
GROUNDWATER
RECHARGE ON A SCALE
OF 1:200 000

P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

Šio darbo tikslas buvo, remiantis meteorologinių stočių
duomenimis, kraštovaizdžių ir dirvožemių rajonavimo
žemėlapiais bei ilgalaikiais gruntinio vandens lygio stebėjimais, tipizuoti Lietuvos teritoriją pagal gruntinio vandens
slūgsojimo ir lygio režimą formuojančias sąlygas ir sudaryti
tipiniuose plotuose geologines sąlygas rodančius aeracijos
zonos profilius, taip pat adekvačius jiems geohidrologinius
modelius ir įvertinti gruntinio vandens mitybą. Tikslui
įgyvendinti įvykdyta keletas uždavinių:
• Išanalizuota atliktų tyrimų medžiaga.
• Atliktas Lietuvos teritorijos gruntinio vandens režimo sąlygų tipizavimas ir rajonavimas.
• Sudaryti vandens migracijos gamtinės vandens apytakos rato segmente „krituliai – gruntinio vandens
paviršius“ modeliai.
• Apskaičiuota infiltracinės mitybos, taip pat vandens
garavimo iš įvairių paviršių ir paviršinio nuotėkio
reikšmės elementariems rajonavimo plotams.
• Sudaryti žemėlapiai.
Pagrindinis darbo rezultatas – infiltracinės mitybos žemėlapis M 1:200 000. Be to, sudaryti papildomi žemėlapiai,
iliustruojantys vandens apytakos žemės paviršiuje dinamiką:
suminės evapotranspiracijos, nuotėkio žemės paviršiumi,
infiltracinę mitybą formuojančių sąlygų rajonavimo, gruntinio vandens paviršiaus vidutinio gylio ir reljefo paviršiaus
vidutinio nuolydžio kampo žemėlapiai (M 1:400 000), taip
pat aiškinamasis raštas. Pastarąjį sudaro: įvadas, ankstesnių
tyrimų apžvalga, darbo metodika, infiltracinės mitybos
ir kitų vandens balanso elementų pasiskirstymo analizė,
išvados, literatūros sąrašas, iliustracijos, tekstiniai priedai
(lentelės).

The main goal of the project is estimation of groundwater recharge and
the mapping of Lithuania’s territory
according to the obtained results. The
Lithuanian territory was divided into
the regions in order to establish the
types of groundwater regime and conditions of the recharge. The main criteria
for the dividing are climate conditions,
landscape type, soil type, groundwater
table depth and surface inclination.
The geohydrological simulation by
S. O. Grinevsky was the main method
applied for the mapping. Also the methods of other authors were additionally
applied.
Two kinds of the groundwater dynamics simulation were applied when
evaluating the recharge:
1. reduction of precipitation over
the earth surface;
2. transference of moisture via unsaturated zone.

The first of them includes estimation
of evaporation from vegetation surface
and snow cover as well as estimation of
precipitation runoff. The second one
includes estimation of evaporation from
the soil surface and transpiration by
plants and groundwater recharge as final
Gruntinio vandens infiltracinei mitybai Lietuvos teriresult of calculation. With groundwater
torijoje skaičiuoti naudotasi keleto skirtingų autorių me52
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todika. Bazinė metodika yra S. O. Grinevskio Požeminio table depth being less than 5 meters, the
vandens infiltracinės mitybos regioninio įvertinimo meto- correction of the results by I. S. Pashkodika, kurioje panaudoti geohidrologiniai modeliai. Taikant vsky equation was made.
šią metodiką, sprendžiama keletas uždavinių:
The results were verified by compar vandens balanso formavimosi sąlygų aeracijos zonoje ing them to the runoff from the drainschemizavimas ir teritorijos rajonavimas pagal mete- age basins of rivers and the results of
orologinių, kraštovaizdžio, dirvožemių, hidrologinių previous investigations using statistical
Chow test.
ir hidrogeologinių veiksnių kompleksą;
 vandens balanso modelių sudarymas, remiantis
minėtais veiksniais;

The mapping results were represented in 6 maps including the „Map
of groundwater recharge“, the „Map of
 daugiamečių balanso rodiklių kiekybinis įvertinimas;
total evapotranspiration“ and the „Map
 gautų duomenų verifikavimas pagal faktinius hidro- of precipitation runoff“.
loginius duomenis;
The main conclusion is that the
 infiltracinės mitybos žemėlapio sudarymas, atsi- recharge mainly depends on soil type
žvelgiant į daugiamečius gruntinio vandens lygio and groundwater level. Moreover, it is
characterized by intense seasonal flucsvyravimus.
tuations. There are two evident peaks
Sprendžiant atskirus uždavinius taip pat naudoti kitų
of groundwater recharge during of the
autorių: P. R. Schroederio, X. Liango, M. Th. van Geannual variations – they are typical of
nuchteno, R. G. Alleno, E. V. Šeino, B. S. Maslovo ir kt.
snow thaw in spring and rainy period
metodiniai sprendiniai.
in autumn.
Sąlygų tipizavimas ir teritorijos rajonavimas atliktas pagal
The territorial distribution of
keletą struktūrinių aukštų, išdėstytų atsižvelgiant į gamtinės
groundwater recharge is very obvious.
vandens apytakos ciklo eigą:
The majority of ultimate values occurs
 meteorologinės sąlygos (lemia kritulių kiekį, gara- in sandy soils and is rather related to
precipitation maximum zone in the
vimą);
western part of Lithuania. Maximal
 landšafto sąlygos (lemia garavimą, transpiraciją,
evapotranspiration is typical of loamy
nuotėkį);
and boggy soils with minimal depth of
 dirvožemio mechaninė sudėtis (lemia nuotėkį, van- groundwater table. Maximal runoff also
is related to clayey soils and precipitation
dens įsigėrimą į paviršių);
maximum sites.
 hidrogeologinės sąlygos – gruntinio vandens gylis
Generalising it can be pointed out
(lemia garavimą, infiltraciją).
that the groundwater recharge amounts
Infiltracijos vertės skaičiuotos dviem etapais:
to 82.4 mm per year (or accounts for
12.0 percent of total precipitation
 kritulių transformacija žemės paviršiuje;
amount). Likewise, the total evapo drėgmės migracija aeracijos zonoje.
transpiration value is 460.7 mm per
Kritulių transformacija žemės paviršiuje. Šiame bloke year (67.2 percent) and runoff value is
skaičiuojamo vandens garavimo nuo augalijos dangos ir 142.7 mm per year (20.8 percent). Thus
sniego dangos vertės bei žemės paviršiaus nuotėkio vertės. the total amount of annual groundwater
Papildomai, kaip vandens balanso komponentas, skaičiuo- recharge of non-urbanized territory of
jamas sniego tirpsmo vandens kiekis. Modelis apribotas Lithuania amounts to 5 198 million
dviem sąlyginiais paviršiais – augalijos dangos (medžių cubic meters.
53

Pav. Požeminio vandens infiltracinės mitybos
žemėlapis (pagal 1993–2012 m. duomenis)

Fig. The map of the Groundwater recharge
(based on 1993–2012 data)

lajos) viršuje ir dirvožemio paviršiumi apačioje. Pagrindinės darbo išvados:
Skaičiavimo bloko rezultatas – potencialiai įsigeInfiltracinė mityba yra reikšminga skaičiuojant
riantis į dirvožemį drėgmės kiekis.
požeminio (gruntinio) vandens išteklius, įvertiDrėgmės migracija aeracijos zonoje. Pagrin- nant taršiųjų medžiagų migraciją per aeracijos
diniai rezultatai, kurie gaunami šiame bloke, yra zoną. Šiuo metu yra aktualus ir hidrogeoterminio
trys: „papildomas“ nuotėkis žemės paviršiumi, ga- potencialo įvertinimas, kuris be infiltracinės miravimo iš dirvožemio ir augalų evapotranspiracijos tybos duomenų taip pat neįsivaizduojamas.
suma (Ep + TRp) ir galutinis rezultatas – infiltracija
Požeminio vandens infiltracinė mityba gali
į gruntinio vandens sluoksnį Win.
būti patikimai įvertinta taikant geohidrologinį
Kai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius yra ir matematinį modeliavimą, remiantis vandens
didesnis nei 5 metrai, laikoma, kad infiltracinė dinamikos balanso lygtimis.
mityba W = Win.
Pradiniai duomenys, būtini ir pakankami inKai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius filtracinės mitybos skaičiavimui: (1991–2012 m.
yra mažesnis nei 5 metrai, infiltracija Win per- meteorologiniai duomenys (vidutinė paros temskaičiuojama į infiltracinę mitybą, naudojant peratūra, santykinis drėgnumas, paros kritulių
I. S. Paškovskio lygtį.
kiekis, vėjo greitis, bendrosios saulės spinduliuotės paros suma), lapų dangos indekso (LAI) duoInfiltracinės mitybos įvertinimas pelkių landmenys, sniego tirpimo rodikliai, nuotėkio kreivės
šaftuose atliktas naudojant dinaminį požeminio
skaičiaus (CN) vertės, dirvožemių granuliomevandens išteklių pokyčio (µZ) svyravimo modelį,
trinės sudėties ir tankio duomenys, pagrindinės
kuriame atsižvelgiama į drėgmės prietakos ir
hidrofizinės charakteristikos (PHCh) parametrai
nuotėkio balansą.
ir augalų transpiracijos rodikliai.
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Atliekant infiltracinės mitybos skaičiavimą,
naudoti du skaičiavimo blokai: 1) kritulių transformacija žemės paviršiuje ir 2) drėgmės migracija
aeracijos zonoje. Tipizuojant Lietuvos teritoriją,
išskirti keli struktūriniai aukštai, išdėstyti pagal
gamtinės vandens apytakos ciklo eigą.
Atliekant rajonavimą, Lietuvos teritorija suskirstyta į 8 klimato regionus, 11 landšafto tipų
(lauko, miško, jūros paplūdimio, salpžemio,
mažai ir gerai drenuotos aukštapelkės (oligotrofinės), žemapelkės (eutrofinės) ir pereinamojo tipo
(mezotrofinės), eksploatuojamos aukštapelkės ir
žemapelkės durpyno), 17 dirvožemio mechaninės
sudėties tipų.
Pagrindiniai vandens dinamikos balanso
elementai, kurių reikšmės apskaičiuotos ir pavaizduotos atitinkamuose žemėlapiuose, yra:
infiltracinė mityba (pav.), suminė evapotranspiracija ir nuotėkis žemės paviršiumi. Suminę evapotranspiraciją savo ruožtu sudaro: augalijos dangos
garavimas, sniego dangos garavimas, dirvožemio
paviršiaus garavimas (aeracijos zonos ir gruntinio
vandens paviršiaus) ir augalų transpiracija.
Atliktas ankstesnių infiltracinės mitybos
tyrimų ir naujai atliktų skaičiavimų palyginimas Čou regresijos analizės testu, taip pat su
nustatytais Lietuvos upių baseinų infiltracinės
mitybos rezultatais parodė, kad rezultatų aibės
yra palyginamos.
Apskritai (neatsižvelgiant į sezoniškumą ir
teritorinį pasiskirstymą) infiltracijos, suminės
evapotranspiracijos ir nuotėkio reikšmės labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens paviršiaus
gylio, dirvožemio (ypač viršutiniųjų jo horizontų)
mechaninės sudėties, kiek mažiau nuo landšafto
tipo ir šlaito nuolydžio kampo.
Visų trijų minėtų elementų reikšmių dinamika paklūsta sezoniniams dėsningumams.
Sąlygiškai išskirti: žiemos, pavasario, vėlyvojo
pavasario-vasaros ir rudens sezonai.
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Suminės evapotranspiracijos pasiskirstymas
daugeliu atvejų yra atvirkščiai proporcingas infiltracinei mitybai.
Teritorinis infiltracinės mitybos pasiskirstymas labai ryškus (žr. pav.). Didžiausios mitybos
reikšmės (daugiau kaip 200 mm per metus) kai
kur nustatytos Žemaičių aukštumose (didžiausias
kritulių kiekis), Kuršių nerijos kopose, kituose
eoliniuose dariniuose (Smalininkų, Kazlų Rūdos it kt.). Mitybos reikšmės didelės ir Baltijos
moreninių aukštumų ruože bei Ašmenos aukštumoje (100–150 mm). Dar didesnės infiltracinės
mitybos reikšmės (200–250 mm) nustatytos
Rytų–Pietryčių Lietuvos fliuvioglacialinių lygumų smėlingų ir žvirgždingų nuogulų išplitimo
srityje, kur kritulių kiekis didelis, o gruntinio
vandens gylis viršija 5 metrus, dažnai ir 10 metrų.
Didžiausias nuotėkis Vakarų Lietuvoje, kur
didesnis intensyvių kritulių kiekis. Jis taip pat
būdingas limnoglacialinėms lygumoms.
Tolesni infiltracinės mitybos tyrimai galimi
trimis kryptimis:
 viso požeminio vandens dinamikos balanso skaičiavimas;
 tyrimų detalizavimas;
 urbanizuotų zonų tyrimai.
Vidutinis kritulių kiekis Lietuvos plote
(1993–2012 m.): 685,8 mm/metus, iš jų:
 infiltracinė mityba – 82,4 mm/metus,
arba 12,0 proc. kritulių kiekio;
 suminė evapotranspiracija – 460,7 mm/
metus, arba 67,2 proc. kritulių kiekio;
 nuotėkis žemės paviršiumi – 142,7 mm/
metus, arba 20,8 proc. kritulių kiekio.
Neurbanizuotoje Lietuvos teritorijoje požeminis vanduo kasmet pasipildo 5 198 milijonų
m3 atsargomis.
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IŠ KUR LIEJASI ŽEMAITIJOS
NACIONALINIO PARKO
ŠALTINIUOTOS VERSMĖS

WHERE THE SPRINGS
OF THE ŽEMAITIJA
NATIONAL PARK TAKE
THEIR SOURCE

P. Gedžiūnas, K. Kadūnas, Z. Zanevskij, D. Balčiūnaitė,
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba tęsia Lietuvos šaltinių ir
The Žemaitija National Park is a
versmių tyrimus. 2013 metais buvo išleista knyga „Lietuvos protected territory, founded on the basis
šaltiniai ir versmės: Žemaitijos nacionalinis parkas“.
of Resolution No. I-1244 dated April
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, 23 1991 of the Supreme Council (the
įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Restoration Seimas) of the Republic of
Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Lithuania “On the Foundation of the
Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacio- Dzūkija, Curonian Spit and Žemaitija
nalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės National Parks, the Trakai Historical
valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant National Park and the Viešvilė State
išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus ir Reserve“ (Žin., No.13-332, 1991) to
kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultū- preserve the landscape complexes of
rinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti darnų national importance and cultural heritgamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas age that represent the peculiarities of
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos Žemaitija nature and culture in the
būklės stebėjimams. Parku paskelbta 21 720 ha teritorija ethnocultural context, ensure balanced
use and recovery of natural resources,
Plungės ir iš dalies Skuodo rajonuose.
and provide conditions for educational
Žemaitijos parko kalvotą reljefą suformavo tirpstantis tourism, scientific research and environledynas maždaug prieš 12 000 metų. Susidariusios kalvos mental monitoring.
yra palyginti aukštos, apie 150–190 metrų. Ežerai užima
The Park is expected: to conserve
daugiau kaip 7 proc. parko teritorijos, čia telkšo didžiausias
the
main system of lakes and forests in
Žemaitijoje Platelių ežeras, be jo, yra 25 mažesni ežerai. Parke
miškai užima apie 45 proc. visos teritorijos. Pažymėtina, kad Žemaitija, the existing cultural heritapie 10 proc. parko teritorijos yra nelankoma – tai Plokšti- age and to restore the damaged parts;
nės ir Rukundžių gamtiniai rezervatai, o pavasario ir vasaros to carry out scientific research, data
metu – ir telmologiniai (pelkių) draustiniai. Nacionaliniame collection and regular monitoring of
parke yra 12 gamtos paminklų – medžių, šaltinių, pusiasalių the Park’s environment and ethnic and
ir salų, bet ne prie visų lengvai prieinama. Šalia kitų gamtos cultural heritage; to cherish the cultural
paminklų hidrogeologiniais paminklais pripažinti ir parke traditions of Žemaitija; to disseminate
the ideas and knowledge of environtrykštantys Pilelio, Plokščių ir Koiskalnio šaltiniai.
mental protection; to encourage the
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, lydimi Že- traditional forms of farming; to promaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų, 2012 metų mote appropriate recreation activities
vasarą tyrė daugiau ar menkiau žinomas versmes, aprašė jų and primarily cognitive tourism.
56

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Šaltiniai ir versmės Žemaitijos nacionaliniame
parke

Springs and sources in the Žemaitija
National Park
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formavimosi ypatumus, įvertino šaltinių vandens cheminę
būklę. 2013 metais parengta ataskaita ir parengtas leidinys,
kurio tikslas – supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais.
Ataskaitoje pateikta ir pakankamai detali informacija apie
30 šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams. Kadangi ištirta ir aprašyta daug šaltinių,
pabandyta įvertinti ir jų turistinę vertę pagal šią skalę:

In the summer of 2012, the specialists from the Lithuanian Geological
Survey in cooperation with the staff of
the Žemaitija National Park studied the
known famous springs of the park, described their formation, and estimated
the yield of springs and chemical status
of their water. In 2013, the obtained
results were reported and published
Turistinė vertė:
seeking to familiarize the wider public
Privalote aplankyti
   
with the existing formation schemes of
Verta aplankyti
  
the springs and principles of their clasŠiaip įdomus objektas
 
sification. The report provides detailed
Tikimės, kad šio projekto rezultatai paskatins Žemaitijos naci- information about 30 springs and
onalinio parko darbuotojus inicijuoti ir daugiau hidrogeologinių springy places and possibilities to adapt
gamtos paveldo objektų pripažinimą saugomais objektais.
them to the visitors. Many springs were
explored and described and their tourist
Visų tirtų šaltinių vanduo yra gėlas (0,2–0,4 g/l), dauvalue was assessed using a simple clasgiausia kalcio, kalcio magnio hidrokarbonatinės sudėties.
sification scheme.
Apibūdinus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos
The received results of investigation
hidrogeologinę sąrangą, požeminio vandens formavimosi
of water springs show that most of
hidrogeodinaminius veiksnius ir vandenspūdinę situaciją,
them are descending (gravity) springs
paviršinio ir požeminio vandens tarpusavio ryšius, siejamus
and only a few percent can be ranked
su principiniais geomorfologijos ir reljefo elementais bei
as ascending (artesian) springs. The
ypatumais, galima teigti, kad pagal pagrindinius geologinius
mean discharges of most of the springs
ir hidrogeologinius požymius, lemiančius šaltinių kilmę
lie in range between 0.01 and 1 l/s. The
ir išsiliejančio vandens cheminę sudėtį, jų klasifikavimo
discharging groundwater has medium
įvairovė nėra gausi. Dažniausiai šaltiniai klasifikuojami
values of hardness and low content of
pagal išsiliejimo žemės paviršiuje sąlygas, jų vandeningumą
dissolved solids. The concentrations of
(debitą), cheminę sudėtį ir temperatūrą. Platelių apylinkėse
nitrogen compounds in most investigataukščiausiai slūgso gruntinis vanduo, daug žemiau randasi
ed springs are very low (or absent).
kvartero komplekso spūdinio (tarpsluoksninio) vandens
pjezometrinis lygis, per vidurį tarpinę padėtį užima Platelių
ežero ir kitų paviršinių telkinių vandens paviršius. Todėl pagal
išsiliejimo žemės paviršiuje ir mitybos sąlygas šiai vietovei
beveik be išimčių būdingi krintantys šaltiniai, maitinami
gruntiniu (subspūdiniu) vandeniu. Žemo pjezometrinio lygio
spūdiniam vandeniui pasiekti paviršių ir išsilieti šaltiniais dėl
iškilaus reljefo palankesnių hidrodinaminių sąlygų beveik
nėra. Iš principo tam tikros (spėjamos) prielaidos atsiverti
kylantiems šaltiniams (iš artezinių / spūdinių vandeningųjų
sluoksnių?) galimos nebent ežero akvatorijos giliausiose
Knygnešių šaltinis Knygnešių source
vietose, ten dugne vystantis spūdinio vandens ištakai per
galinčias egzistuoti dengiančių vandensparų hidrogeologines
nedarnas. Tačiau žinių apie tokių subakvalinių šaltinių ežero
dugne egzistavimą dabar nėra. Visai parko teritorijai būdingos
krintančios nuolatinės (retai sezoninės) gėlosios ir šaltosios
versmės (šaltiniai).
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MINERALINIO VANDENS
PAPLITIMAS IR GAVYBOS
GALIMYBĖS VEISIEJŲ
KRAŠTE

MINERAL WATER
OCCURENCE AND USE
POSSIBILITY AT VEISIEJAI
REGION

P. Gedžiūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Dar 2003–2010 metais Lietuvos geologijos tarnyba vykdė
požeminio sūrymo ir mineralinio vandens kartografavimo
projektus. Šie darbai vykdyti kameriniu būdu, įvertinant
1,5–35 g/l ir didesnės už 35 g/l ištirpusių mineralinių
druskų koncentracijos požeminio vandens (sūrymo) paplitimą hidrogeosferoje šalies mastu. Surinkta, susisteminta
ir išanalizuota gausi hidrocheminė informacija apie tokios
koncentracijos turinčio daug mineralinių druskų (BM > 1,5 g/l)
požeminio vandens ir požeminio sūrymo (BM > 35 g/l)
paplitimo nuosėdinėje storymėje ir kristaliniame pamate tendencijas. Hidrocheminė informacija analizuota matematinės
statistikos metodais, sudarytas apibendrinančių hidrogeologinės – hidrocheminės situacijos žemėlapių komplektas
(M 1:400 000). Žemėlapiai sudaryti visiems išskirtiems
pagrindiniams vandeningiesiems sluoksniams iki kristalinių
uolienų imtinai. Vienoje vietoje ar kompiuterinėje duomenų
bazėje sukaupta informacija leidžia ir toliau atlikti detalesnį
mineralinio vandens paplitimo ir gavybos galimybių vertinimą konkrečiose šalies teritorijose. Tokias apibendrinančias
ir taikomąsias žinias, kokių dažnai šiuo laikotarpiu pasigendama ar norima gauti, racionalu turėti kurortinio statuso
siekiančiose vietovėse, numatytose natūralaus mineralinio
vandens gavybą (verslą) plėtoti vietoje. Todėl ir vaizdingame
šilų ir ežerynų Veisiejų krašte, patraukliame rekreacijos tikslams ir poilsinio turizmo plėtrai, bendros žinios apie gėlą ir
mineralinį vandenį yra svarbios. Tokia glausta apibendrinanti
studija LGT Hidrogeologijos skyriaus 2013 metais inicijuota
Veisiejų, Kapčiamiesčio, Leipalingio apylinkes iki Nemuno
aprėpiančiame rajone.
Parengtas aiškinamasis raštas, apibendrinantis esminius
mineralinio vandens slūgsojimo dėsningumus ir hidrogeocheminės situacijos tipizaciją kvartero, prekvartero ir kristalinio pagrindo apvandenintų uolienų sluoksniuose. Pateikta

In represented report are generalized essential mineral water lying patterns and hydrochemical typization
of Quarternary, preQuarternary and
crystalline basis water-bearing layers. It
is submitted by cartographic material
(7 maps of hydrogeological and hydrochemical situation in scale 1:100 000,
4 hydrochemical sections discribing
a geological structure of this region).
Territory is located in fluvoglacial
plane of the last galciation and coincides with positive artesian basin
slope structure. Therefore a thickness
of fresh water active recycled zone is
significant and seeks 260–340 m and
more. A groundwater active recharge
area, a thin sedimentary cover and extincted significant regional confining
beds at anteclise slope are determinating and limiting a lifting of brine
water from the bed lying crystaline
foundation rocks. Therefore occurance
and hydrochemical variety of nature
mineral water is poor:
 below fresh water is lying saline mineral water or brine
(15–35 ÷80 g/l concentration)
in K and J – T rocks contacting
zone and deeper;
 a groundwater of high mineralization or brine is composed by
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Apžvalginis hidrogeologinis Veisėjų krašto
šaltinių pjūvis

60

Hidrogeological overiew of Veisėjai water
sprins sections
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kartografinė medžiaga (7 hidrogeologinės ir hidrocheminės
situacijos žemėlapiai, M 1:100 000; sudaryti 4 hidrogeologiniai pjūviai, apibūdinantys šio rajono gelmių sąrangą).
Teritorija yra paskutiniojo apledėjimo palankių infiltracijai
fliuvioglacialinių (smėlingų) lygumų srityje ir sutampa su
teigiama artezinio baseino šlaito struktūra. Todėl gėlo vandens aktyvios apykaitos zona yra ženkli ir siekia 260–340 m
ir daugiau. Aktyvi mitybos sritis, nestora nuosėdinė danga ir
išnykusios reikšmingesnės regioninės vandensparos anteklizės šlaito geosferoje lemia ir riboja pastebimesnį požeminio
sūrymo pakilimą iš apačios nuo kristalinio pamato uolienų.
Todėl ir natūralaus mineralinio vandens paplitimas ir hidrocheminės įvairovės spektras yra menkas:
 tik labai sūrus mineralinis vanduo ar požeminis
sūrymas (15–35÷80 g/l ištirpusių druskų koncentracijos) iškart glūdi po gėlu vandeniu ir kreidos (K)
bei juros–triaso (J–T) sistemų sąlyčio zonoje ir giliau
sudaro sluoksnines sankaupas;
 prekvartero nuosėdinėje priekraiginėje su kristaliniu
pamatu dalyje susiformuoja natrio chloridinis be
specifinių komponentų (išskyrus bromą, Br = 50–
150 mg/l) labai mineralizuotas vanduo ar sūrymas;
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NaCl without specific components (except Br – 50–150 mg/l)
is lying in lower preQuarternary
part;
 extraction of the ground mineral water (brine) is possible
from T1 sandstone and gravel
stone aquifer and from deeper
lying crystaline base rocks;
 the design depth of extraction
wells is about 350–550 m.
This work is presenting essential
knowledge and generalization of
hydrogeological structure and mineral
water of considerable territory enough
informatively, concisely and populary.
The results of the project are practicable
for described district self – government,
for territory planners, environmentalists and society, for operative solution
of hydrogeolgical questions and problems.

 visoje teritorijoje potencialias mineralinio vandens
(požeminio sūrymo) gavybos galimybes turi apatinio triaso (T1) kvarcinio smiltainio ir gravelito
vandeningasis sluoksnis, taip pat giliau slūgsančios
kristalinio pamato uolienos;
 projektinis gavybos gręžinių gylis apie 350–550 m,
apibūdintame rajone didėja ŠV kryptimi.
Darbe pakankamai informatyviai, glaustai ir populiariai
pateiktos esminės žinios ir apibendrinimas apie nemažos
teritorijos hidrogeologinę sąrangą ir mineralinį vandenį.
Projekto rezultatai naudingi apibūdinto rajono savivaldai,
teritorijų planuotojams, gamtosaugininkams ir visuomenei,
norint operatyviai spręsti hidrogeologinius klausimus ir
problemas.
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PROJEKTAS
„SKALŪNŲ DUJOS LIETUVOJE.
SAUGI APLINKA IR
EKONOMINĖ NAUDA“

PROJECT
“SHALE GAS IN LITHUANIA.
SAFE ENVIRONMENT AND
ECONOMIC BENEFITS”

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba
įgyvendino aplinkos informacijos sklaidos ir
viešinimo projektą „Skalūnų dujos Lietuvoje.
Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/
C2/ SUB/492-2012/1/SI2.647111 (finansuotą
Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Europos
Sąjungos lėšomis).
Vykdant projektą susidurta su gana prieštaringa informacija apie skalūnų dujų gavybos poveikį
aplinkai, kuri dažnai yra nepagrįsta ar neobjektyvi. Nei Europoje, nei Lietuvoje nėra skalūnų dujų
išgavimo patirties, tik JAV ir Kanada – iki šiol yra
vienintelės šalys, eksploatuojančios skalūnų dujas.
Šiuo metu išsklaidytųjų angliavandenilių gavyboje, be hidraulinio ardymo, nėra kitų metodų,
kurie perspektyvius uolienų sluoksnius padarytų
laidžius ir produktyvius. Susidurta su išankstinėmis nuostatomis, kad išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir gavybos metu bus teršiamas
požeminis vanduo, su grįžtančiuoju vandeniu
ar išgaunamais angliavandeniliais į paviršių bus
pakelta toksinių ar radioaktyviųjų medžiagų.
Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susidomėjimą skalūnų dujų tyrimu ir gavyba Lietuvoje
bei į Europos Sąjungos iniciatyvą informuoti ir
aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų tyrimą,
gavybos ekonominę naudą ir potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, projekte buvo
numatyta ir įvykdyta ši veikla:
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In 2013, the Lithuanian Geological Survey
started the implementation of the project “Shale
gas in Lithuania. Safe environment and economic
benefits”. The aim of the project was to start a
dialogue with citizens and to launch an information campaign on shale gas before the decisions
on its potential industrial production are taken
and to ensure appropriate public consultations.
Taking into consideration the growing interest in shale gas potential in Lithuania and
following the newly launched initiative of the
European Commission’s Directorate-General for
Energy to inform and explain the public about
the relevant studies that deal with the potential
and production of shale gas, economic benefits
and prevention of the potential threat to the
environment and human health, the Lithuanian
Geological Survey (LGT) under the Ministry of
the Environment organized 5 public hearings in
5 different regions of Lithuania (Šilutė, Tauragė,
Jurbarkas, Pagėgiai and Vilkaviškis) which are
located within the limits of the blocks of newly
announced hydrocarbon licensing tender. Local
stakeholders (authorities, local communities, local businesses sector representatives, representatives of the local municipalities, and representatives of the organizations of society and social
partners, as well as representatives of operating oil
companies) were invited to the public hearings.
It was expected, that public hearings will ensure
the direct and efficient dialogue between the
stakeholders and governmental regulators of the
hydrocarbon sector and will lead to prevention
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 organizuoti penki visuomenės informavimo renginiai: Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke,
Pagėgiuose ir Kybartuose;
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of further potential conflicts between the groups
of the social partners.

During the implementation of the project, the
 sukurtas interaktyvus žiniatinklis visuo- LGT also initiated and organized the following
menės švietimui skalūnų dujų tema www. project activities:
skalunudujos.lt;
 Creation of the Interactive Website “Shale
 parengti ir išspausdinti apie projektą ir
gas citizens’ dialogue and information
skalūnų dujas lankstinukai, brošiūros,
campaign” (www.skalunudujos.lt) with
5 informaciniai stendai, publikuoti 5 inforthe online consultations;
maciniai straipsniai regioninėje spaudoje;
 Creation of the informative film “Skalūnų
dujos Lietuvoje” (Shale gas potential in
Lithuania) about the shale gas exploration
and production in Lithuania;
 Preparation of the survey of the public
opinion on shale gas potential in Lithuania;
 Preparation of the leaflets and informative
brochures informative stands about shale
gas exploration and production and preparation and publication of the informative
articles in the local press;
 Organization of the technical part of the
public hearings.
 sukurtas filmas, informuojantis vietines
bendruomenes, verslo atstovus, savivaldą,
kurios teritorijoje planuota tirti ir išgauti
netradicinius angliavandenilių išteklius;
 atlikta gyventojų nuomonės apklausa.
Įvykdytas projektas padėjo visuomenei ir ypač
konkrečioms bendruomenėms geriau suprasti
kai kuriuos techninius ir ekonominius angliavandenilių gavybos aspektus ir kad šios svarbios
Lietuvai problemos sprendimas būtų bent kiek
apsaugotas nuo nepagrįstų emocijų ir nepamatuotų lūkesčių.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBOS ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ
MODERNIZAVIMAS

MODERNIZATION OF
LITHUANIAN GEOLOGICAL
SURVEY ESERVICES

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais baigtas projektas
„Aplinkos ministerijos pavaldžių
institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP23-1-IVPK-01-V-02-014), kurį
finansavo Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos
Respublika. Projekto iniciatorius
ir vykdytojas – Aplinkos ministerija, partneriai – Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos
agentūra ir Valstybės saugomų
teritorijų tarnyba. Projekto dalį,
skirtą LGT informacinių sistemų
elektroninėms paslaugoms sukurti,
įgyvendino UAB „Affecto“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos dvi
naujos informacinės sistemos: Aplinkos apsaugos
kontrolės informacinė sistema (valdytoja – Aplinkos
ministerija) ir Valstybinė požeminio vandens
informacinė sistema (sistemos valdytoja – Lietuvos geologijos tarnyba); modernizuotos Lietuvos
geologijos tarnybos informacinės sistemos: Žemės
gelmių registras ir Valstybinė geologijos informacinė sistema, taip pat Saugomų rūšių informacinė
sistema (valdytoja – Aplinkos ministerija), Saugomų teritorijų kadastras (valdytojas – Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba) ir Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras
(valdytoja – Aplinkos ministerija). Iš viso sukurta
15 elektroninių paslaugų, kuriomis galės naudotis
ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.
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The project named “The Transfer of Public Services of Ministry of
Environment Subordinate Institutions to Cyberspace” (No. VP2-31-ISDC-01-V-02-014), which was
funded by the European Union’s
Regional Development Fund
and the Republic of Lithuania, is
now completed. The Lithuanian
Geological Survey is a provider of
geological data stored in the Information systems since 2004 but so
far the used applications were “out
of date” and did not meet today’s
requirements for such services.
The newly launched e-services
portal provides services which are
grouped into use of data and provision of data
categories. There were 24 maps and over 80 different reports created. Since Subsurface Registry
data is provided for a fee, an orders module was
implemented on purpose to submit requests for
data, pay bills and tracking of user order status.
From now on, there is a possibility to electronically register soil surveys and boreholes, provide
mineral resources mining reports, inform about
the Subsurface changes in the registers, combine
monitoring programs to provide monitoring reports, and so on. Data are provided by filling in
screen forms (there are a total of 15 different data
reporting forms ready for use). All e-services created during this project are available at: https://
www.epaslaugos.lt/, http://epaslaugos.am.lt,
http://www.lgt.lt/epaslaugos/.
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Lietuvos geologijos tarnyba geologinius duomenis, kaupiamus informacinėse sistemose, elektroniniu būdu teikia nuo 2004 metų. Tačiau iki šiol
naudotos paslaugų teikimo aplikacijos „paseno“
ir neatitiko šiandien tokioms paslaugoms keliamų
reikalavimų (pvz., nenumatytas elektroninio parašo naudojimas, kyla suderinimo su naujausiomis
internetinėmis naršyklėmis problemų). Be to,
paslaugos buvo skirtos tik duomenų peržiūrai,
nebuvo galimybės teikti geologinius duomenis
tarnybai, formuoti ir spausdinti ataskaitas.
Naujame elektroninių paslaugų portale naudotojams pateikiamos paslaugos sugrupuotos į
duomenų naudojimo paslaugas („Duomenų gaKita grupė paslaugų – duomenų teikimas
vimas iš sistemų“) ir duomenų teikimo paslaugas
Lietuvos geologijos tarnybai. Nuo šiol elektroni(„Duomenų teikimas į sistemas“).
niu būdu bus galima užregistruoti žemės gelmių
Elektroninių paslaugų portalo „Duomenų gavi- tyrimus, gręžinius, teikti žemės gelmių išteklių
mas iš sistemų“ dalyje naudotojai ras visus anksčiau gavybos ataskaitas, informuoti apie Žemės gelnaudotus geologinius žemėlapius, galės formuoti mių registro duomenų pasikeitimus, derinti
ir spausdinti geologinių duomenų išrašus, statis- ūkio subjektų monitoringo programas, teikti
tines ataskaitas ir duomenų analizės rezultatus. monitoringo ataskaitas ir kt. Duomenys teikiami
Elektroninių paslaugų portalo žemėlapiuose įdiegti užpildant ekranines formas (paruošta 15 skirtingų
pagrindiniai žemėlapių valdymo įrankiai, sukurta duomenų teikimo formų). Duomenims įvesti
paieškos sistema ir kitos funkcijos leidžia greitai naudojami klasifikatoriai, žemėlapiai, duomenų
surasti reikalingus objektus ar vietovę, peržiūrėti formos automatiškai užpildomos iš kitų institucipagrindinę informaciją apie geologinius objektus, jų gaunamais (Juridinių asmenų registro, Adresų
žemėlapio sluoksnius, suformuoti ar užsakyti reika- registro, Gyventojų registro ir kt.) ar naudotojo
lingo objekto duomenų išrašus. Statistinėse ir duo- anksčiau pateiktais duomenimis. Tai sumažina
menų analizės ataskaitose pateikiamus duomenis klaidų tikimybę, sutrumpėja paraiškų ir teikiagalima filtruoti pagal teritorijas (administracines mų duomenų derinimo laikas. Įvestus duomenis
teritorijas, požeminio vandens baseinus, upių galima atsispausdinti, koreguoti pagal pateiktas
baseinus), laikotarpį, kitus parametrus. Statistikos pastabas, stebėti teikiamų duomenų nagrinėjimo
duomenys gali būti vaizduojami grafiku arba že- būseną.
mėlapyje. Iš viso paruošta 24 žemėlapiai ir daugiau
Visos projekto metu sukurtos Lietuvos Reskaip 80 įvairių ataskaitų. Kadangi ataskaitų sąrašas tikrai nemažas, reikalingos ataskaitos paiešką publikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių
palengvins ataskaitų suskirstymas pagal duomenų institucijų viešosios elektroninės paslaugos užretemas, pvz., gręžiniai, ištekliai, valstybinis požemi- gistruotos Elektroninių valdžios vartų portale ir
pasiekiamos adresu https://www.epaslaugos.lt/,
nio vandens monitoringas.
taip pat Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų
Kadangi Žemės gelmių registro duomenys tei- portale adresu http://epaslaugos.am.lt. Lietuvos
kiami mokamai, todėl sukurtas užsakymų modulis, geologijos tarnybos teikiamas elektronines paslaukurį pasitelkę elektroninių paslaugų naudotojai gas galima pasiekti ir tiesiogiai adresu http://www.
gali pateikti prašymus duomenims gauti, apmokėti lgt.lt/epaslaugos/.
sąskaitas, stebėti užsakymo būklę.
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SEISMOLOGINIAI TYRIMAI
2013 METAIS

SEISMOLOGICAL
INVESTIGATIONS IN 2013

A. Pačėsa, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais toliau buvo vykdomi Lietuvos
seisminių stebėjimų darbai – iš Ignalinos atominės elektrinės (IAE) Seisminio monitoringo
sistemos (SMS) ir plataus diapazono stočių PBUR
(Paburgė, Plungės raj.), PABE (Paberžė, Kėdainių
raj.), SLIT (Slitere, Ltvija) ir VSA (Vassula, Estija) seisminių stebėjimų duomenys sistemingai
buvo parsisiųsdinami, kaupiami ir analizuojami.
2013 metais kelis kartus buvo sutrikęs seisminių
stočių darbas, todėl buvo prarasta ar negrįžtamai
sugadinta nedidelė dalis seismologinių duomenų.
Ignalinos AE darbuotojai, prižiūrintys SMS veiklą, buvo informuojami apie sutrikimus stotyse ir
stočių funkcionavimas buvo atnaujinamas.

The project of Seismological Monitoring of
Lithuania, focusing on collection, processing and
analysis of seismic data of Seismic Monitoring
System (SMS) of Ignalina Nuclear Power Plant
(INPP) and broad band stations PBUR (Paburgė,
Lithuania), PABE (Paberžė, Lituania), SLIT
(Slitere, Latvia), and VSU (Vassula, Estonia) was
carried on in 2013. There were some disturbances
in operation of the seismic stations, thus, some
seismological data was lost. The INPP specialists
responsible for SMS operation would restore the
operation of the system every time when problems occurred.
Analysing the data of seismic stations of
seismological monitoring system in Lithuania,
a few dozens of seismic events were identified
and located monthly. 1191 seismic events were
identified by the Lithuanian Geological Survey
(LGT). 1007 events were teleseismic, 61 regional
and 23 local. It was impossible to locate some of
the registered and identified seismic events due
to poor data quality or interruptions in the data
registration. The locations of the teleseismic and
regional events were associated with the locations
reported in the seismic bulletins of EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC;
https://www.emsc-csem.org) and/or US Geological Survey (USGS; http://neic.usgs.gov). The
majority of the teleseismic events were located in
the Pacific Ocean in „the Ring of Fire“.

Analizuojant Lietuvos seismologinio monitoringo sistemos seisminių stebėjimų stočių
duomenis kiekvieną mėnesį buvo aptinkama ir
lokalizuojama po kelias dešimtis seisminių įvykių. 2013 metais užregistruota 1 191 seisminis
įvykis, iš jų 1 107 įvykiai tolimi (teleseisminiai;
epicentrai tolimesni nei 2 500 km), 61 įvykis
regioninis (epicentrai tolimesni nei 800 km, bet
artimesni nei 2 500 km) ir 23 vietiniai seisminiai įvykiai (epicentrai artimesni nei 800 km).
Dalies seisminių įvykių lokalizuoti nepavyko
dėl nepakankamos duomenų kokybės ir / ar
techninių problemų seisminėse stotyse. Tolimi ir
regioniniai įvykiai susieti su Europos – Viduržemio jūros seismologijos centro (EMSC; https://
www.emsc-csem.org) ir / arba su JAV geologijos
tarnybos (USGS; http://neic.usgs.gov) biuletenių
The project seismological monitoring of
seisminiais įvykiais. Lietuvos seismologinio moniLithuania is focused on investigation of local
toringo sistema užregistruoja beveik visus Žemėje
events. 4 local events out of 23 identified ones
įvykstančius žemės drebėjimus, kurių stiprumas
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1 pav. 2013 metais LGT užregistruotų vietinių seisminių įvykių
žemėlapis. Juodi trikampiai žymi seisminių stebėjimų stotis, kurių
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Fig. 1. Map of local seismic events registered by the LGT
in 2013. Black triangles mark seismic stations used for

duomenys buvo naudoti, geltoni skrituliai – LGT lokalizuotų

identification and locations of seismic events, yellow circles

vietinių seisminių įvykių epicentrus, oranžiniai aštuoniakampiai –

are epicentres of seismic events located by the LGT, orange

LGT nelokalizuotus, tačiau susietus su NORSAR ar / ir EMSC
seismologiniuose biuleteniuose pateiktais įvykių epicentrais, balti
kvadratai – seisminių įvykių, aptiktų NORSAR seismologinių
biuletenių analizės metu, epicentrus

hexagons - epicentres of seismic events which were not
located but associated with the data from seismological
bulletins of NORSAR and/or EMSC; squares - epicenters of
seismic events found NORSAR seismic bulletins
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> 5,0. Kaip įprasta, 2013 metais dauguma tolimų
įvykių buvo užfiksuota iš vadinamojo Ramiojo
vandenyno „ugnies žiedo“ regiono.

were localized (Fig. 1). Records of 9 local events
were associated with locations reported in the
NORSAR and/or EMSC bulletins. It was not
possible to localize 10 other local events due to
Lietuvos seismologinio monitoringo projekte
poor data quality. Presuming, all local events
daugiausia dėmesio skiriama vietiniams seismiwere of anthropogenic origin except one event
niams įvykiams. Iš 23 identifikuotų vietinių įvyof 31 December 2013 (Fig. 1). According to
kių 4 įvykius pavyko lokalizuoti, 9 įvykius pavyko
preliminary analysis, the latter event, localized in
susieti su NORSAR ar EMSC katalogų lokalizacithe south of the Baltic Sea, was of tectonic origin.
jomis, dar 10 įvykių dėl blogos duomenų kokybės
lokalizuoti nepavyko (žr. 1 pav.). Manytina, kad
Seismological data of registered events by the
visi vietiniai įvykiai, išskyrus vieną Baltijos jūroje, Lithuanian seismological monitoring system were
buvo sukelti žmogaus veiklos. Pagal pirminės compiled into final monthly bulletins which were
analizės rezultatus įvykis pietinėje Baltijos jūros submitted to the International Seismological
dalyje galėjo būti tektoninės prigimties.
Centre (ISC; http://www.isc.ac.uk/), EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC)
Visi seisminių stebėjimų stočių duomenys
and were presented on the LGT webpage.
buvo kaupiami mėnesiniuose seisminių įvykių
biuleteniuose, kurie vėliau teikiami TarptautiThe seismological bulletins of NORSAR and
niam seismologijos centrui (ISC; http://www. Seismological Institute of Helsinki University
isc.ac.uk/) ir EMSC bei pristatomi Lietuvos geo- (HU) were analyzed searching for events lologijos tarnybos (LGT) tinklalapyje. 2013 metais cated in Lithuania and adjacent territories in
buvo nuosekliai rengiami ir visuomenei pateikia- 2013 (Fig. 1). 7 seismic events were reported
mi pranešimai apie svarbesnius seisminius įvykius in NORSAR bulletin on 6-th of August in the
Baltijos regione ir visame pasaulyje. Informacija Baltic Sea, south from Gotland island, between
apie juos buvo įdėta LGT tinklalapyje.
Lithuanian and Swedish coast. The location of
these events lay on the pathway of gas pipeline
2013 metais taip pat buvo analizuojama
“Nordstream”. Most likely, these 7 events were
NORSAR ir Helsinkio universiteto Seismologijos
related with some pressure perturbations in
instituto (HU) seismologiniuose biuleteniuose
the pipeline. 2 seismic events were reported in
pateikta informacija apie seisminius įvykius, kuNORSAR bulletin on 25-th of August in the
rių epicentrai pateko į pietrytinę Baltijos regiono
Baltic Sea ~100 km westwards from the coast of
teritoriją (1 pav.). Rugpjūčio 6 d. viduryje Baltijos
Lithuania (Fig. 1). Presumably, these events were
jūros, tarp Latvijos ir Švedijos krantų, piečiau
related with military operation on elimination
Gotlando salos, NORSAR biuletenyje užfiksuoti
of old explosives “Open spirit 2013” carried out
septyni seisminiai įvykiai. Įvykių vieta sutampa su
from August 19-th to 29-th, 2013, in the Lithudujotekiu „Nord Stream“. Labai mažai tikėtina,
anian territorial waters. Media has reported that
kad tai galėjo būti natūralios prigimties įvykiai.
11 old explosives were found during the military
Po konsultacijų su kolegomis iš Kaliningrado
operation. However, there were no information
srities buvo nuspręsta, kad seisminiai įvykiai
how many and in what way the explosives were
greičiausiai sietini su dujotekio „Nord Stream“
eliminated. One more seismic event from NORveikimu (pavyzdžiui, su galimu staigiu slėgio
SAR bulletin was located in the south-western
kitimu). Rugpjūčio 25 d. NORSAR biuletenyje,
part of Latvia (Fig. 1). Doubtless, this event was
Baltijos jūroje, maždaug 100 km į vakarus nuo
generated by quarry blast.
Lietuvos kranto, užfiksuoti du seisminiai įvykiai
(1 pav.), kurie greičiausiai sietini su išminavimo
Short period portative seismic stations were
operacija „Open spirit 2013“. Ši senų sprogme- configured and tested according to targets of
nų Lietuvos teritoriniuose vandenyse paieškos ir project “Complex seismological investigation
naikinimo operacija vyko nuo 2013 m. rugpjūčio of territory of Lithuania” in 2013 (Fig. 2). The
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2 pav. Portatyvinė seisminė stotis (LGS2). Akumuliatorius kaip
maitinimo šaltinis ir GPS antena uždėti ant duomenų registracijos
modulio SARA SL07
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Fig. 2. Portative seismic station (LGS2). A battery as a
power source and GPS antenna are placed on the main
SARA SL07 unit

19 iki 29 dienos. Pagal žiniasklaidos pranešimus „Open
spirit 2013“ operacijos metu buvo aptikta vienuolika senų
sprogmenų, kiek jų sunaikinta – nepranešta. Dar vieną
įvykį NORSAR lokalizavo pietvakarinėje Latvijos dalyje.
Neabejotinai šis įvykis siejamas su pramoniniais sprogdinimais karjeruose.
Pagal projekto „Lietuvos teritorijos seismingumo kompleksiniai tyrimai“ numatytus darbus 2013 metais buvo
parengtos darbui ir testuotos
trumpo periodo portatyvinės
seisminės stotys (2 pav.). Pagal
preliminarius rezultatus portatyvinės seisminės stotys tinka
naudoti nestiprių seisminių
įvykių registracijai nedideliu
atstumu (pvz., sprogdinimams
karjeruose). Taip pat nustatyta,
kad portatyvinės seisminės stotys gali registruoti galingus (M
> 5) tolimus seisminius įvykius
(3 pav.).

portative seismic stations can be used
to record small seismic events at short
distances (e.g. quarry explosions) according to preliminary results of testing. It was found that portative seismic
station were capable to record strong
(M > 5) teleseismic events (Fig. 3).

3 pav. 2013 m. spalio 25 d. 17 val. 10 min.

Fig. 3. Seismogram of earthquake

UTC laiku Japonijoje įvykusio ŽD, kurio

of 2013 October 25-th 17:10 GMT,

stiprumas 7.1, seismogramos, užregitruotos
portatyvinėse seisminėse stotyse LGS3,
LGS4 ir PBUR seisminių stebėjimų stotyje

Japan, Mw=7.1 recorded at broadband
station PBUR and portative stations
LGS3 and LGS4
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KARSTINĖ DENUDACIJA IR
NAUJI REIŠKINIAI ŠIAURĖS
LIETUVOS KARSTINIAME
RAJONE

KARST DENUDATION
AND NEW PHENOMENA
IN THE NORTH
LITHUANIAN KARST
REGION

J. Taminskas, K. Dilys, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas
V. Mikulėnas, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone kritulių
kiekis buvo artimas daugiametei metinio kritulių kiekio
normai – ją viršijo tik 10,4 mm, tačiau tam tikrų mėnesių
kritulių kiekis gana smarkiai skyrėsi nuo vidutinio daugiamečio jų kiekio. Nedideliu kritulių kiekiu pasižymėjo kovas,
liepa ir rugpjūtis, o daugiau jų iškrito balandį, rugsėjį ir spalį.
Išskirtinai didelis kritulių kiekis, palyginti su mėnesio norma,
buvo balandžio (56 proc. daugiau už normą) ir spalio (55 proc.
daugiau už normą) mėnesiais. Šiais mėnesiais labai maža vandens netektis dėl garavimo, todėl galėjo padidėti paviršinio
vandens infiltracijos į karstėjančius sluoksnius intensyvumas.
Dėl šios priežasties, esant kritulių kiekiui, artimam metinei
normai, metinis požeminis nuotėkis buvo didesnis už normą.
2013 metai pasižymėjo santykinai aukšta vidutine metine
oro temperatūra: sausio – lapkričio mėnesių vidutinė temperatūra buvo 0,9 °C aukštesnė už normą. Ypač aukšta buvo šilto
laikotarpio temperatūra. Vidutinė birželio mėnesio temperatūra net 3,9 °C buvo aukštesnė už šio mėnesio normą. Tokia
aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra ir santykinai mažas
liepos (29 proc. mažesnis už mėnesio normą) ir rugpjūčio
(59 proc. mažesnis už mėnesio normą) mėnesių kritulių kiekis
lėmė vandens lygio pažemėjimą karstėjančių uolienų sistemoje.
Tai parodo ypač žemas karstinių ežerų lygis rudens pabaigoje.
Nors buvo aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra, vyko intensyvi infiltracija pavasarį ir rudenį, metinis požeminio vandens
nuotėkis nesumažėjo.

The annual precipitation in 2013 was
close to the long-term average value exceeding it only by 10.4 mm. However,
precipitation of individual moths was
significantly different than the longterm average. A lower amount of precipitation was observed in March, July
and August, while higher precipitation
was in April, September and October.
Especially high amount of precipitation was observed in April (56% higher
than normal) and October (55% higher
than normal). April and October are
characterised as months with low water
losses due to evaporation therefore the
surface water infiltration into karst layers could be increased. Due to this and
the precipitation rate being close to the
long-term average, the annual groundwater run-off was higher than normal.

The year 2013 was characterized by
a relatively high average annual air temperature. The average air temperature
of January–November was by 0.9 °C
higher than normally. The air temperature of warm period was especially high.
The average temperature of June was
Indikatoriniame Tatulos baseine 2013 metais gipso
even by 3.9 °C higher than the normal
cheminė denudacija buvo didesnė už vidurkį ir siekė
value. This high temperature of warm
166 m³/km -2 (1 pav. ir lentelė). Smardonės baseine gipso
period and relatively low precipitation
cheminė denudacija, palyginti su 2004–2012 metais, buvo
in July (by 29% lower than the normal)
apie 16 proc. didesnė (320 m³ km-2).
and August (by 39% lower) resulted in
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350

the drop of water level in the karst rock
system. This is indicative of extremely
low water level in karst lakes at the end
of autumn. However, even high air temperature of warm period did not reduce
the annual groundwater run-off due to
the intensive infiltration in spring and
autumn.
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2 pav. Vandens lygio ir temperatūros

Fig. 2. Fluctuation of water level in

svyravimai karstiniame Pelanio ežere

the Pelanis karst Lake in 2009–2013

2009–2013 metais

Pagal karstinių ežerų vandens lygio svyravimus (Pelanio
ežeras Kirkilų kaime) 2013 metais vandens lygio kaitos metinė
amplitudė buvo 1,93 m (2 pav.). Maksimalus vandens lygis
buvo balandžio 19 d., minimalus – lapkričio 22 d. 2013 metais buvo didžiausia vandens lygio svyravimų amplitudė per
2010–2013 metų laikotarpį: 2010 metais – 1,65 m, 2011 metais – 1,27 m, 2012 metais – 1,22 m. 2013 metais buvo tiek
aukščiausias, tiek žemiausias vandens lygis per 2010–2013 metus. Tokia didelė metinė vandens lygio svyravimų amplitudė
ir santykinai žemas minimalus lygis gali sudaryti palankias
karstinės denudacijos intensyvėjimo sąlygas.

In 2013, karst denudation in the
representative Tatula River basin was
higher than the average value and
reached 166 m³∙km-² (Fig. 1, Table
1). However, karst denudation in the
Smardonė River basin was about 16%
higher (299 m³∙km-²) compared with
the period 2004–2012 (320 m³∙km-²).
According to the karst lake water
level fluctuations (Pelanis Lake, Kirkilai
village), the annual water level fluctuation amplitude in 2013 was 1.93 m
(Fig. 2). The maximum water level was
observed on April 19, the minimum
on November 22 The highest water
level fluctuation amplitude of 2010–
2013 was observed in 2013: in 2010, it
was 1.65 m, in 2011 – 1.27 m, and in
2012 – 1.22 m. The highest as well as
the lowest water level of 2010–2013 was
observed also in 2013. Such large annual
water level amplitude and relatively low
minimum water level could make favourable conditions for higher intensity
of karst denudation.

On December 11, 2013, many karst
lakes of Kirkilai village were covered by
thin layer of ice, but the nameless lake
located between the south-eastern end
of the Kirkilai Lake and the Pelanis Lake
had no ice at all. The eastern fringes of
Palanis and Katilnyčia lakes were also
unfrozen. This suggests that the observed small nameless karst lake could be
2013 m. gruodžio 11 d. daugelis Kirkilų kaimo karstinių located on the groundwater flow road.
ežerų buvo padengti plonu ledu, tačiau bevardžiame karsti- This assumption is confirmed by new
niame ežerėlyje (3 pav.), esančiame tarp pietrytinio Kirkilų sinkholes formed during the last few
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years in the south-eastern outskirts of
the Kirkilai Lake.
The new kart phenomena were
observed and inventoried during two
expeditions to the North Lithuanian
Karst Region in 2013. In total, the data
about 48 karst phenomena (sinkholes,
caves, and cracks) were included in the
GEOLIS Sub-system of Geological
Processes and Phenomena. Currently, it
contains data on 406 karst phenomena.
In the Pasvalys District, Saločiai, a
new sinkhole 3.7 m in diameter appeared in the Basanavičius Street (Fig. 4,
3 pav. 2013 m. gruodžio 11 d. stebėto Fig. 3. Location of unfrozen
left). Next to this place, another sinkhole
neužšalusio ežerėlio vieta (observed on December 11, 2013)
5.4 m in diameter renewed in 2005 near
karst Lake
a living house. There, a small karst deforežero galo ir Pelanio ežero, ledo visai nebuvo. Neužšalę buvo mation was fixed in 1990 (Fig. 4, right).
ir Pelanio ir Katilnyčios ežerų rytiniai pakraščiai. Tai leidžia
Very unexpectedly, a 9.5 m deep and
manyti, kad mūsų stebėtas bevardis karstinis ežerėlis gali būti
ant požeminių tuštumų, kuriomis iš rytų į Kirkilų ežeryną 8 m in diameter sinkhole appeared in
plūsta požeminis vanduo, kelio. Šią prielaidą patvirtina ir per the field of JSC Naradava apple garden
kelis pastaruosius metus pietrytiniame Kirkilų ežero pakraštyje only 40 m away of road Pasvalys–Biržai
(Fig. 6). Two apple trees sank to the botsusidariusios naujos smegduobės.
tom of this shaft type sinkhole. This bigJau antrą dešimtmetį sistemingai registruojant naujus gest (in 2013) phenomenon is impreskarstinius reiškinius buvo pastebėtas dėsningumas, kad sive by shape and details of geological
dauguma jų atsiranda pavasario ir rudens mėnesiais (yra section. Similar large and deep collapse
negausių išimčių). Ir šių metų gegužės ir lapkričio mėnesiais sinkholes happen every 3–5 years in the
buvo surengtos dvi tiriamosios išvykos į Šiaurės Lietuvos Karst region especially in the Pasvalys
karstinį rajoną kraštovaizdžio monitoringo priemonių vyk- and Biržai districts.
dymo tikslais, gauti ir susisteminti duomenys apie šiemet
In the Padaičiai village of Biržai Disįvykusius ar surastus karstinius reiškinius: smegduobes,
trict, a new karst sinkhole appeared in
įgriuvas, urvus, plyšius uolienų ir gruntų masyvuose.
the arable field after a small land surface
Pasvalio rajone Saločių miestelio centre balandžio 18 d. deformation noticed a few days before.
nauja karstinė deformacija sutrikdė eismą J. Basanavičiaus Finally it reached 3.3 m diameter and 1 m
gatve, nes karstinė įgriuva, iš pradžių žiojėjusi kaip skylė in depth (on 9th May) (Fig. 7). Other
asfalto dangoje, iš tikrųjų buvo daug didesnė – pažeidė gat- small karst sinkholes were inventoried
vės pagrindą iki 1 m gylio ir 3,7 m pločio (po piltu gruntu in the fields of Kirkilai, Karajimiškis,
atsidengė plyšiuotas molis). Ši įgriuva buvo operatyviai Daumėnai, and Latveliškis. By signifiužpilta. Šalia už 14 m esančiame sklype, ties namu Nr. 2, cance of hazards, the most important
tebėra neužpilta 5,4 m skersmens ir 1,3 m gylio smegduo- karst phenomena developed in Kirkilai.
bė, atsinaujinusi 2005 metais, o pirmą kartą šioje vietoje There again appeared a sinkhole on
nedidelė deformacija žemės paviršiuje buvo pastebėta dar the road near the cemetery in the same
1990 metais (4 pav.).
place. Certain activity was observed in
the old Barbora karst sinkhole (Fig. 8).
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4 pav. Smegduobės Saločiuose: nauja J. Basanavičiaus
gatvėje ir atsinaujinusi prie namo
(A. Balčiūnaičio ir V. Mikulėno nuotr.)

5 pav. Tebeaktyvi smegduobė
Kurpalaukio kaimo lauke
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 4. Sinkholes in Saločiai: a new one appeared on the
Basanavičius Street and another one renewed near a living house
(photos by A. Balčiūnaitis and V. Mikulėnas)

Fig. 5. Still active sinkhole in the
arable field of Kurpalaukis village
(photo by V. Mikulėnas)

6 pav. Netikėta 9,5 m gylio „viešnia“ Naradavos soduose
pasiglemžė ir dvi obelis. Ši smegduobė taip pat yra įspūdinga
geologiniu pjūviu
(K. Barono, V. Marcinkevičiaus ir V. Mikulėno nuotraukos)
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Its Northern slope collapsed under
the water up to a depth of 12 m in the
early spring of 2013. This karst ground
deformation happened again soon after
the ground water fluctuation in the karst
lakes situated nearby. Barbora’s western
slope sank including a few big trees in
the December of 2007. The second by
size new sinkhole emerged in 2013 in
the field 300 m away from the biggest
Kirkilai karst Lake. Its diameter was
5.5 m and the depth 4 m (Fig. 8). The
fields of Karajimiškis were interesting by
unusual appearance of karst caves and
cracks (Fig. 10–12).

Fig. 6. Very unexpected of 9.5 m depth sinkhole appeared in
the field of JSC Naradava apple garden. This phenomenon is
impressive by its geological section
(photos by K. Baronas, V. Marcinkevičius and V. Mikulėnas)
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Saločių seniūnijos Kurpalaukio kaime nuo
1998 metų vasaros žinoma smegduobė, anksčiau
buvusi 3 m gylio ir skersmens žemės paviršiuje, ir
2013-aisiais tebebuvo aktyvi – niekaip „nesiseka“
jos visiškai užarti (5 pav.).
Įspūdingiausia 8 m pločio ir 9,5 m gylio
karstinė įgriuva atsivėrė Trečionyse, Naradavos
soduose, 40 m nuo kelio Pasvalys–Biržai (80 m į
pietus nuo vietos, kur 2006 m. gruodžio pradžioje
5 m pločio ir 6 m gylio įgriuva buvo pažeidusi
šio kelio sankasą). Anksčiau šį pavasarį čia buvo
pastebėtas nežymus įslūgimas žemės paviršiuje,
kuris balandžio pabaigoje realizavosi į gilią šulinio
formos įgriuvą, susidariusią apatinėje karstėjančios storymės dalyje ištirpus gipsingoms uolienoms ir dengiančių gruntų dangai staiga sukritus
į susidariusią ertmę (6 pav.). Ši vieta patenka į
plotą, kuriame karstėjančių uolienų dangos storis
5–10 metrų. Maždaug po dviejų savaičių nuo jos
atsiradimo Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojai išmatavo šią karstinių procesų apraišką
(dugne plūduriavo prasmegusi obelis, nuo žemės
paviršiaus iki vandens buvo 7,2 m). Po pusmečio
šios įgriuvos skersmuo šiek tiek padidėjo, o gylis
tesiekė 7 m, dugne vandens beveik nebuvo. Tokio
gylio pavojingos karstinės įgriuvos atsiranda kas
3–5 metai.
Karajimiškio, Daumėnų, Latveliškio kaimų
laukuose surasta dar keletas smegduobių, sprendžiant iš morfologinių požymių, susidariusių
prieš 1–2 metus. Pavojingumo požiūriu už jas
reikšmingesnės karsto apraiškos įvyko Kirkilų
kaime: kelintą kartą atsinaujino smegduobė kelyje
ties kapinėmis; vėl karstinį aktyvumą parodė sena
smegduobė, turinti Barboros pavadinimą (8 pav.);
atsivėrė antra pagal dydį 2013 metais karstinė
įgriuva (9 pav.).
Karajimiškio kaimo žemės buvo įdomios urvų
ir plyšių gausa gipsingų uolienų ir prie jų besišliejančių gruntų masyvuose, dažniausiai jų sąlyčio
vietose. Horizontalus urvas buvo surastas negilios
įgriuvos sienelėje (10 pav.). Buvusios Šventosios
olos teritorijoje surasti septyni plyšiai ir nusekusio
Požemio upelio dugne dar kelios smegduobių
angos ir urvai (11, 12 pav.).
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7 pav. Nauja smegduobė
Padaičiuose
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 7. A new karst sinkhole in
the arable field of Padaičiai village
(photo by V. Mikulėnas)

8 pav. 2007 m. gruodžio mėn.
Kirkiluose su medžiais prasmego
Barboros smegduobės vakarinis
šlaitas; 2013 m. ankstyvą
pavasarį labiau pradėjus svyruoti
vandens lygiui šalia esančiame
Kirkilų ežeryne, į 12 m gylį
nugarmėjo šiaurinis šlaitas 10 m
ilgio ruože (iki gyvenamojo
namo buvo likę 13 m, rytinis
smegduobės šlaitas taip pat
nestabilus) (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 8. An old karst sinkhole in
the Kirkilai village. Its western
slope sank including a few
big trees in the December
of 2007. The northern slope
demonstrated in the photos was
fixed in the early spring of 2013.
There karst ground deformation
happened again soon after the
ground water fluctuation in the
karstic lakes situated nearby
(photo by V. Mikulėnas)
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9 pav. Nauja 5,5 m skersmens
ir 4 m gylio smegduobė
laukuose 300 m į pietryčius
nuo didžiausiojo Kirkilų ežero
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 9. A new sinkhole emerged
in the field near the biggest
Kirkilai karst lake. Its diameter
was 5.5 m and the depth – 4 m
(photo by V. Mikulėnas)
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10 pav. Karajimiškio laukuose
negilios įgriuvos sienelėje
surastas 0,5 m skersmens ir
1,5 m ilgio beveik horizontalus
karstinis urvas
(V. Mikulėno nuotr.)

11 pav. Karajimiškyje, buvusios Šventosios olos teritorijoje,
surasti 7 plyšiai uolienose ir gruntų masyvuose, dažniausiai jų

Fig. 10. In the field of
Karajimiškis village, a new cave
was found. It developed in the
slope of a small karst sinkhole.
The diameter of cave entrance
was 0.5 m and the length 1.5 m.
(photo by V. Mikulėnas)

Fig. 11. In Karajimiškis, 7 new cracks were found developed in
the gypsum rocks and soil interfaces (photo by V. Mikulėnas)

sąlyčio vietose (V. Mikulėno nuotr.)

12 pav. Nusekusio Požemio upelio dugne – smegduobių angos,
urvai ir plyšiai, per kuriuos paprastai šio upelio vanduo subėga į
gelmes (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 12. Entrances of sinkholes, caves and cracks in the drained
bottom of the Požemis Rivulet. Usually its water drains to the
underground (photo by V. Mikulėnas)
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Lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos
baseine, m³/km-² per metus
Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

121
107
179
160
218
61
115
130
100
99
65
122
57
59
97
191
89
-

105
94
115
121
127
114
95
98
96
89
73
104
87
60
61
144
126
139
144
126
133
107
140
147
131
121

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
222
146
180
288
275
144
148
245
199
85
136
142
156
167
145
118
166

120
138
117
105
105
144
132
92
120
148
117
91
150
108
101
156
160
63
121
129
141
151
106
99
125

Duomenys apie naujus karstinius reiškinius
renkami tiek planuotų išvykų į karstinį rajoną
metu, tiek glaudžiai bendradarbiaujant su Biržų
regioninio parko direkcijos darbuotojais ir savivaldybių administracijų specialistais. Ši informacija
kaupiama Valstybinės geologinės informacinės
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Table. Gypsum denudation intensuty in tatula River basin,
m³/km-² per year

sistemos GeoLIS Geologinių procesų ir reiškinių
posistemyje. Per 2013 metus buvo surinkti ir
susisteminti duomenys apie 48 karstinius reiškinius, itin sukarstėjusios teritorijos smegduobių
užimamas plotas padidėjo nedaug.

POTENCIALIŲ TARŠOS
ŽIDINIŲ INVENTORIZACIJA

INVENTORY OF POTENTIAL
CONTAMINATION SOURCES

J. Šugalskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo 1999 metų
pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Geologinės aplinkos
taršos židinių duomenų bazės pildymas“. Per šį laikotarpį
(iki 2013 m. gruodžio 31 d.) į Geologijos informacinės
sistemos GeoLIS posistemio „Geologinės aplinkos taršos
židiniai“ suvesta 12 331 anketiniai duomenys 11 176 potencialiems taršos židiniams. Dauguma dalis duomenų buvo
surinkta lauko darbų metu vykdant įvairius projektus, taip
pat iš įvairių LGT gaunamų arba fondinių ataskaitų, kita dalis duomenų (883 anketų-deklaracijų) gauta vadovaujantis
LGT direktoriaus įsakymu „Pavojingų medžiagų išleidimo
į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770). 2013 metais gauta
13 potencialių taršos židinių (PTŽ) anketų-deklaracijų, o
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemis papildytas
52 anketiniais duomenimis ir 23 PTŽ.

In 1999, the Lithuanian Geological
Survey started a long-term project “Filling of the database of contamination
sources of geological environment”.
During this period (until December
31, 2012) 12 331 particulars about
11 176 potential contamination sources (PCS) were entered to the Geological
information subsystem of “GEOLIS”
under the title “The Contamination
sources of geological environment”.
Potential contamination sources are
divided into 4 types.
•

The first type includes industrial, energy, transport and service
objects. There are 4 520 PCS
allocated for this type.

•

The second type includes storages of contaminating substances and regeneration objects –
4 082 PCS.

•

The third type includes the stockraising objects – 2 569 PPS.

Potencialūs taršos židiniai skirstomi į keturis tipus.
•

•

Pirmajam tipui – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai – priskirta 4 520 PTŽ:
35 asfaltbetonio bazės, 188 autoservisai, 757 degalinės, 14 depo, 2 elektrinės, 213 gamybos cechų,
179 garažai, 42 karinės teritorijos, 286 katilinės,
1 078 naftos bazės, 208 plovyklos, 36 skerdyklos ir
1 482 technikos kiemai.

Antrojo tipo – teršiančių medžiagų kaupimo ir
• The fourth type includes emerregeneravimo objektai – 4 082 PTŽ: 127 automogency spills of contaminating
bilių demontavimo aikštelės, 33 filtracijos laukai,
substances – 5 PCS.
104 gyvulių laidojimo vietos, 23 laistymo laukai,
Based on the newest inventory
244 rezervuarai, 1 713 sandėlių, 232 saugojimo
aikštelės, 894 sąvartynai, 7 užteršto grunto regene- data, the PCS objects distinguished
according to their condition were as
ravimo aikštelės ir 705 valymo įrenginiai.
follows: 5 438 functioning, 237 reconstructed, 2 443 non-functioning,
77

LEGENDA
PTÞ tipai
Gyvulininkystës objektai
(2569)
Pramonës, energetikos, transporto ir paslaugø objektai (4520)
Terðianèiø medþiagø avariniø iðsipylimø vietos
(5)
Terðianèiø medþiagø kaupimo ir regeneravimo objektai (4082)

Pav. Potencialių taršos židinių išsidėstymo
schema (2013-12-31)

•

•

Fig. Localization scheme of inventoried contamination
sources (information from the database for 31-12-2013)

Trečiasis tipas – gyvulininkystės objektai. Jam pri- 2 604 destroyed, 27 damaged by fire,
skirta 2 569 PTŽ: 11 avidžių, 2 106 galvijų fermos, and 421 regenerated objects and 6 ob379 kiaulidės, 53 paukštynai, 11 žirgynų ir 9 žvėrelių jects in other condition.
fermos.
Graphical information is also stored
Ketvirtajam tipui – teršiančių medžiagų avarinių išsi- in the subsystem of geological environpylimų vietos – priskirti 5 PTŽ: 1 buitinių-gamybinių ment contamination sources. 5541 obnuotekų kanalizacijos vamzdynuose, 2 geležinkelyje, jects are photographed.
1 nuotekų kolektoriuose ir 1 autokeliuose.

Naujausiais anketiniais inventorizacijos duomenimis,
PTŽ pagal būklę išskirti: 5 438 objektai buvo veikiantys,
237 rekonstruoti, 2 443 neveikiantys, 2 604 sugriauti,
27 gaisravietės, 421 rekultivuoti ir 6 kitos būklės.
Kiekvieno PTŽ skaičiuotas preliminarus pavojingumas
trims sritims: dirvožemiui-gruntui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui. Pagal gautus duomenis apskaičiuotas
bendras preliminarus pavojingumas, kuris išvedamas pagal
blogiausią įvertinimą. Pagal bendrą preliminarų pavojingumą
PTŽ pasiskirsto: 9 – nedidelis, 6 601 – vidutinis, 3 373 –
didelis ir 1 193 – ypač didelis pavojus.
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemyje taip pat
kaupiama vaizdinė informacija. Iš viso nufotografuotas
5 541 objektas.
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VALSTYBINIS POŽEMINIO
VANDENS MONITORINGAS
2013 METAIS

NATIONAL
GROUNDWATER
MONITORING IN 2013

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2013 metais buvo
vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programą. Pagrindinis šios programos uždavinys –
vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius,
požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius.

National groundwater monitoring
in 2013 was executed based on the
State Environment Monitoring Program for the period of 2011–2017.
The main objective of this program is
to evaluate the sources of groundwater
renewal, groundwater chemical status,
Pagal požeminio vandens monitoringo darbų programą
trends of quality changes and their
2013 metais Lietuvoje nuolat buvo atliekami požeminio
governing factors.
vandens lygio matavimai ir imti požeminio vandens mėginiai 251 monitoringo gręžinyje, iš kurių 113 gręžinių
In 2013, groundwater monitoring
įrengti į gruntinį, 53 gręžiniai į kvartero spūdinį, 76 gręži- included measurements of groundniai į priekvartero vandeninguosius sluoksnius ir 9 gręžiniai water level in 251 wells, groundwater
įrengti karstiniame rajone.
sampling and hydrochemical analysis.
National groundwater monitoring
2013 metais Lietuvoje vieną kartą per metus buvo paimti
wells were installed in the shallow
požeminio vandens mėginiai iš 187-ių stebimųjų gręžinių
groundwater aquifer (113 wells), Quasiekiant nustatyti bendrąją cheminę sudėtį (permanganato
ternary confined aquifers (53 wells),
indeksą, bendrąjį kietumą, savitąjį elektros laidį, cheminį
and pre-Quaternary confined aquifers
deguonies sunaudojimą, pH, chloridą, fluoridą, sulfatą, hi(76 wells).
drokarbonatą, nitritą, nitratą, natrio joną, kalio joną, kalcio
joną, magnio joną, amonio joną) ir maistingąsias medžiagas
In 2013, groundwater samples were
(fosfatą, bendrąjį fosforą, bendrąjį azotą), 49-iuose grunti- taken from 187 wells in Lithuanian.
nio vandens gręžiniuose paimti mėginiai pesticidų analizei. Common ions, dry residue, total hardness, chemical oxygen demand (COD),
Požeminio vandens sudėtį formuoja gamtiniai ir antroand nutrients were determined. From
pogeniniai veiksniai, o jo kokybę lemia vandenyje ištirpusių
49 shallow groundwater wells samples
cheminių junginių koncentracija ir jų santykis. Gamtinių
were taken for determining pesticide
veiksnių nulemti vandens kokybės pokyčiai lėti. Sulfatų,
concentrations.
chloridų, natrio koncentracijos, organinės medžiagos kiekis
natūralių anomalijų zonose natūraliai kinta, tačiau dėl to
The groundwater chemical comvandens kokybė beveik nesikeičia. Greičiau yra pastebimi position is affected by natural and
žmogaus veiklos sukelti kokybės pokyčiai.
anthropogenic factors and its quality
is predetermined by concentration of
Nitratų koncentracija visuose spūdiniuose vandeninguocertain compounds. Natural variations
siuose sluoksniuose yra nedidelė, vidutinė jų reikšmė kinta
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Valstybinio monitoringo tinklas
2013 metais

intervalu 0,2–0,7 mg/l. Tačiau tose zonose, kur kvartero
tarpmoreniniai sluoksniai yra atviresni, ypač dėl urbanizuotų teritorijų įtakos, nitratų koncentracija vandenyje
padidėja iki 20–40 mg/l.
Gauti pesticidų tyrimų rezultatai parodė, kad išsklaidytos
taršos sąlygomis pesticidų gruntiniame vandenyje nėra. Visų
tirtų mėginių pesticidų koncentracija buvo mažesnė už jų
aptikimo ribą.
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai – vieną
kartą per parą buvo vykdomi 74 gruntinio vandeningojo
sluoksnio gręžiniuose. Dvidešimtyje gręžinių vandens
lygis matuojamas vieną kartą per parą automatiniu lygio matuokliu ir perduodamas telemetrine sistema, o
54-iuose gręžiniuose vandens lygis matuojamas vieną
kartą per parą automatiniu lygio matuokliu. Gilesniuose
vandeninguosiuose sluoksniuose lygis buvo matuojamas
kartą per metus.
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National groundwater monitoring
network in 2013

of concentrations of chemical compounds have no significant impact on
groundwater quality. In the zones of
natural anomalies, some natural longterm trends of chlorides, sulphates, and
organics can be observed. Variations of
groundwater quality caused by human
activity are faster. Increased concentrations of nitrates and ammonium are
considered as indicators of human
impact on the groundwater.
In 2013, the average content of
nitrates in the groundwater was about
0.2–0.7 mg/l. The results of pesticide
measurements showed their concentrations to be below the detection
level.
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2013 metais požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas geriamojo vandens tiekimo vandenvietėse, esančiose
rizikos grupei priskirtuose požeminio vandens baseinuose ir
pabaseiniuose (Suvalkijos, Kėdainių–Dotnuvos, viršutinio
devono Stipinų: Ventos ir Nemuno pabaseiniai, Joniškio).
Geriamojo vandens tiekimo vandenviečių gręžiniuose paimti 158 mėginiai, kurių tirti bendrasis kietumas, savitasis
elektros laidis, chloridas, fluoridas, bromas, sulfatas, nitritas,
nitratas, natrio jonas, kalio jonas, ličio jonas, kalcio jonas,
magnio jonas, amonio jonas.
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In 2013, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in 74 shallow groundwater
wells. The levels in deeper confined
aquifers were measured once a year.
In 2013, operational groundwater
monitoring in the well-fields located
in groundwater bodies at risk was carried out. Samples were taken from
158 wells. Common ions, total hardness, and bromine, lithium, fluoride
ions were determined.
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POŽEMINIO VANDENS
MONITORINGAS LIETUVOS IR
LENKIJOS PASIENYJE

GROUNDWATER
MONITORING IN THE
LITHUANIANPOLISH
CROSSBORDER AREA

J. Kriukaitė, Z. Zanevskij, Lietuvos geologijos tarnyba
2013 metais požeminio vandens monitoringo Lietuvos
ir Lenkijos pasienyje darbų planą sudarė mėginių ėmimas
ir jų laboratoriniai tyrimai bei kasdieniai lygio ir temperatūros matavimai.
Lietuvos pusėje veikia 15 monitoringo postų, kuriuos
sudaro valstybinio požeminio vandens monitoringo gręžiniai (22 gręžinių), įrengti į gruntinį vandeningąjį horizontą
(7 gręžiniai), kvartero spūdinį vandeningąjį horizontą
(12 gręžinių), paleogeno ir kreidos vandeninguosius horizontus (3 gręžiniai).

1 pav. Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir
Lenkijos pasienio zonoje
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In 2013, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 22 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(7 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (3 wells).

Fig. 1. Network of the groundwater monitoring in
the Lithuanian–Polish cross-border area
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2 pav. Lietuvos ir Lenkijos specialistai lauko darbuose
2013 m. (Z. Zanevskij, nuotr.)

2013 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo paimta požeminio vandens mėginių iš 17 stebimų gręžinių bendrajai
cheminei sudėčiai nustatyti (pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji liekana, bendrasis kietumas, permanganato
skaičius, cheminis deguonies sunaudojimas), 4 gruntinio
vandens gręžiniuose (Aukštakalnis, Šešupė, Šelmenta, Žuvintas) paimta mėginių pesticidų analizei.
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Fig. 2. Lithuanian and Polish specialists in the field
work in 2013 (photo by Z. Zanevskij)

The monitoring programme was
designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2013, samples were
taken from 17 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), and pesticides in four shallow
groundwater wells were determined.

Lietuvos pasienio zonoje su Lenkija kasdieniai požeminio
vandens lygio ir temperatūros matavimai 2013 metais vykdyti trijuose gruntinio vandens gręžiniuose Aukštakalnio,
Žuvinto ir Šelmentos postuose. Gilesniuose vandeninguoIn 2013, daily groundwater level
siuose horizontuose lygis buvo matuojamas kartą per metus. and temperature measurements were
carried out in three shallow groundwaMonitoringo metodikai ir laboratoriniams tyrimams
ter wells in the Lithuanian border zone.
suderinti kartu su Lenkijos valstybinio geologijos instituto
The levels in deeper confined aquifers
darbuotojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsikeista
were measured once a year.
mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), atlikti
kontroliniai bendros cheminės sudėties, biogeninių elemenFor harmonization of monitoring
tų ir mikrokomponentų laboratoriniai tyrimai.
methodology and laboratory examination techniques, joint field invesCheminių analizių duomenų palyginimas parodė, kad
tigations together with Polish state
yra labai gera rezultatų koreliacija ir analizių paklaida
Geological Institute were carried out,
mažesnė negu 10 procentų. Didžiausių skirtumų gauta
samples exchanged (3 samples from
lyginant nitratų, nitritų ir amonio koncentracijos reikšmes,
Lithuania and 3 from Poland), and
nes jų nustatymo riba Lenkijos laboratorijoje yra mažesnė
sample control laboratory investiga(tikslesnė).
tions performed.
Pasienyje su Lenkija požeminio vandens kokybė Lietuvos
pusėje yra gera, tam tikrų komponentų didesnės reikšmės
neviršija didžiausios leistinos koncentracijos geriamajam
vandeniui.
Darbai 2014 metais bus tęsiami vadovaujantis 2014 metų darbų planu.
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GEOLOGIJOS FONDAS IR
BIBLIOFONDAS

REGULATION AND
USAGE OF GEOLOGICAL
INFORMATION IN THE
GEOLOGICAL FUND

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Regulation and usage of
dokumentai (ataskaitos) geological information in
Geologijos fondas kaupia, sistemina ir teikia valstybės the Geological Fund

institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei informaciją apie žemės gelmes. Geologinė informacija teikiama
vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin., 2007,
Nr. 129-5253). Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos
teritorijoje ir dalies su ja besiribojančių užsienio teritorijų
geologinių tyrimų metu gauta informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės. Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais
ir jame sukaupta, saugoma ir naudojama 22 029 geologinių
tyrimų dokumentai, 1 242 gręžinių kadastro knygos; geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai.
2013 metais fondas papildytas:
 1 659 geologinių tyrimų dokumentais,
 129 geofizinių tyrimų diagramomis,
 90 gręžinių pasų knygomis.
Per 2013 metus lankytojams išduota 2 656 geologinių
tyrimų ataskaitos, 462 lapai įvairaus mastelio topografinių
žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių
asmenų užsakymus padaryta 4 219 lapų dokumentų kopijų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogai suvesti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis
ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų elektroniniai
katalogai. 2013 metais į „Bibliofondo“ posistemį suvesta
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The Geological Fund collects,
groups and delivers geological information to governmental institutions, scientific organizations and public users.
The formation of the Geological Fund
was started in 1945 and continued to
its completion in 2013. It gives access to collected and stored geological
material from Lithuania and part of
neighbouring areas. The stored material
includes reports on geological researches (22 029 units in total), borehole
passports (1 242 books), geophysical
research diagrams, and land use plans.
In 2013, the Fund was replenished
with:
 1659 reports on geological
researches,
 129 diagrams of geophysical
researches,
 90 books of borehole passports.
The information accumulated in the
Geological Fund is available to specialists of Lithuanian geological and other
institutions (environment protection,
landscape management, land manage-
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10 539 naujai gauti ir archyviniai Geologijos fondo dokumentai. Tęsiama geologinių dokumentų detalizacija,
aprašant sudedamąsias ataskaitų dalis. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 85 839 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.),
saugomi UNIMARC formatu. Nuskenuota ir aprašyta
906 Geologijos fondo dokumentai. 1999 metais pradėta
kaupti skaitmeninius geologinių tyrimų dokumentų įrašus
kompaktiniuose diskuose. 2013 metais kompaktiniuose
diskuose gauti 1 095 dokumentai. Paieška Geologijos
fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas) gali naudotis visi geologinės
informacijos naudotojai.
Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms
išduotos 164 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas
ataskaitas.
Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos
bei Giluminių tyrimų skyriais, pagal atskirus prašymus
teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geologinio turinio žemėlapiai, naudingųjų iškasenų telkiniai,
geologinės aplinkos taršos židiniai, požeminio vandens
gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ, geo topai) teritorijų
bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, Lietuvos ir
užsienio šalių ūkio subjektams (31 prašymas).
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ment, research institutes, municipalities, etc.), students and foreign users
from the EU countries in the frame of
the Lithuanian Law.
In 2013, 2 656 reports were given
to visitors. The specialists of the LGT
and other enterprises often use the
topographic maps stored at the Fund
(over 462 maps were taken).
10 539 bibliographical records for
an electronic catalogue supplemented
the sub-system “Bibliofondas” database
in UNIMARC format in 2013. On
December 31, 2013, the stock of the
sub-system “Bibliofondas” amounted
to 85 839 records.

The Geological Fund provides
scientific geological information to
specialists and disseminates the relevant
geological information to the public.
For this purpose, it compiles a specialized information stock of published
documents according to the main
subjects of geological investigations
(general and regional geology, hydrogeology, mineral resources, engineering
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietu- geology, oil geology, environmental
vos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų geology, geochemistry and geological
(aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo mapping) and supplies the geological
įstaigų, savivaldybių ir kt.) žemės gelmių tyrimus atliekančių information to the general public, offiįmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų cial institutions, and Lithuanian and
studentai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija foreign organizations of geological
prieinama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, ju- sciences. The information stock of pubridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms lished documents is based on the stock
pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, of published documents established in
jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.
1940 and continued to its completion
in 2013.

Bibliofondas (publikuoti leidiniai)

The sources for compilation are:
Lithuanian publishers and suppliers,
Informacijos valdymo skyrius aprūpina specialistus nau- Lithuanian and foreign geoscience
jausia geologine informacija ir platina aktualią informaciją organizations (buying, exchange on
visuomenei. Tam tikslui kaupia Publikuotų leidinių infor- the basis of cooperation agreement and
macinį fondą pagal vykdomų geologinių tyrimų programų acquisition as a present).
tematiką, reklamuoja, teikia ir platina geologinę informaciją
The stock of published documents
visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir užsienio
includes:
geologijos organizacijoms.
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Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami
spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7 616 egz., konferencijų ir
simpoziumų medžiaga (469 pavad. 628 egz.), periodiniai
ir tęstiniai leidiniai (195 pavad. 7 233 egz.), žemėlapiai
(422 pavad.), kompaktiniai diskai (55 egz.), videofilmai
(12 egz.), normatyviniai ir kiti dokumentai (2 434 egz.).
Fondas kaupiamas nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje
vykdomų geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos,
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), geologinis
kartografavimas.

 7 616 copies of books
(monographs, encyclopaedias,
dictionaries, and atlases),

Per 2013 metus Publikuotų leidinių informacinis fondas
papildytas:

 67 CD, video films.

 469 titles (628 copies) of
proceedings of conferences
and symposiums, etc.
 195 titles (7233 copies) of
periodical and continuous
publications,
 2 434 copies of normative
documents,
 422 titles of maps,

The necessary information is pro 16 knygų,
vided by: fulfilment of the thematic
and factual requests and traditional
 10 pavad. (15 egz.) konferencijų medžiaga,
method of supplying the relevant in 49 pavad. (366 egz.) periodiniais ir tęstiniais
formation found using various means
leidiniais,
of search. 42 titles of documents,
679 copies of books, periodical and
 3 pavad. žemėlapiais,
continuous publications, 2 253 bib 1 pavad. standartu.
liographical records, and 1 303 copies
from various publications were given to
Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo nurašyta
specialists in 2013. The latest geological
5 pavadinimų 840 egz. periodinių ir tęstinių leidinių (Aktas
information and legal documents were
2013-09-19 d. Nr. 1).
given to specialists on a regular basis.
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių inforThe Geological Fund provides and
macinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina Geologijos
distributes the publications of the
fondo poskyris. Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai,
Lithuanian Geological Survey. In 2013,
įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos centrai,
729 copies of various LGT publications
žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, užsienio šalių
were distributed.
geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, dovanojimas,
pirkimas). Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mai1 229 bibliographical records for
nais, sutarus su 17 užsienio šalių geologijos organizacijų.
an electronic catalogue and for bibliography of Lithuanian geology suppleInformaciniams dokumentams įsigyti pratęstos ir sudamented the sub-system “Bibliofondas”
rytos sutartys 2014 metams su Lietuvos leidėjais, užsienio
database in UNIMARC format. On
geologijos organizacijomis.
December 31, 2013, the stock of the
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, sub-system “Bibliofondas” included
išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnau- 14 386 records. The formation of an
jant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir teikiant electronic catalogue was completed
einamąją aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų and is available on the Lithuanian
gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, rengiama ekspozicija Geological Survey website for Lithusu jais susipažinti. Pagal specialistų užsakymus įvykdytos anian and foreign users (http://www.lgt.
34 užklausos (21 faktografinė ir 13 teminių). Pateikta: lt Posistemis Bibliofondas).
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42 pavadinimų dokumentų, 2 253 bibliografiniai aprašai,
paruošti 168 dokumentų bibliografiniai aprašai pagal Lietuvos ir užsienio leidyklų reikalavimus. Padaryta 1 303 puslapiai įvairių dokumentų (straipsnių iš knygų, žurnalų,
laikraščių, norminių dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų
leidinių informacinio fondo specialistams išduota 679 egz.
periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, teisinių ir norminių
dokumentų.

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

The Geological Fund also compiles
information from the Lithuanian press:
collects the articles about Lithuanian
geology from newspapers and journals.
117 bibliographical entries were collected in 2013.

The information stock of published
documents in the Lithuanian Geologi2013 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir cal Survey is open to Lithuanian and
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos foreign specialists and general public.
„Bibliofondas“ posistemį 1 229 dokumentų aprašai (iki The most recent scientific information
2013 m. gruodžio 31 d.). Duomenys Lietuvos geologijos on geological and environmental scibibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, taip pat iš ences and other subjects is available at:
Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto mokslo
Tel. (+370 5) 233 15 35
publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibliofondas“
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
sukaupta 14 386 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.), saugomi UNIMARC formatu (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas).
Lietuvos spauda apie geologiją 2013 metais: surinkta ir
suvesta 117 pavadinimų bibliografinių aprašų straipsnių
apie geologiją iš laikraščių.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis
visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams iš
kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą.
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geo naujienos“:
bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
Geologijos fondo poskyris platina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms, apskričių, miestų ir
rajonų savivaldybėms, kitoms Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos tarnybos
leidiniai pristatymams, Lietuvos geologijai populiarinti,
konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2013 metais
išplatinta 729 egz. LGT leidinių.
Pageidaujančius gauti naujausią informaciją prašome
kreiptis:
tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56
el. paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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GEOTOPŲ DUOMENŲ BAZĖ
IR BENDRADARBIAVIMAS SU
SAUGOMOMIS TERITORIJOMIS

GEOTOPES DATABASE
AND COOPERATION
WITH PROTECTED AREAS

A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Valstybinės geo logijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazė papildyta
17 naujų objektų. Iš jų trys – geologiniai gamtos paveldo
objektai: Aukštikalnio akmuo (Aukštadvario regioniame
parke), Stanislavavo akmuo (Sirvėtos regioniame parke) ir
Didysis akmuo (Švenčionių raj.) ir 14 – hidrogeologinių
gamtos paveldo objektų: Adutiškio versmelė, Almajo šaltinis ir Ropiškės šaltinis (Ignalinos raj.), Medžiukalnio
šaltinis (Aukštaitijos NP), Bikėnų šaltinis (Gražutės RP),
Juodalaukio ir Pusiasalio šaltiniai (Zarasų raj.), Varniškių
ir Milašiaus šaltiniai (Utenos raj.), Kėgrių šaltinis (Ventos
RP), Janonių, Karališkės ir Karališkės raisto versmės šaltiniai
(Molėtų raj.) ir Bėlio šaltinis (Sirvėtos RP).
Taip pat papildytas Gelionių duobės (Aukštadvario RP)
aprašas. Daudos Kazio akmuo Aukštadvario regioninio
parko direktoriaus siūlymu pavadintas Antaveršio akmeniu.
Atlikus geotopų reviziją Švenčionių raj., pataisytos Šakalių
akmens koordinatės, Pabudės akmuo pervadintas Grybų
akmeniu, o Grybų akmuo – Papinigių.

Bėlio šaltinis (R. Guobytės nuotr., 2013)
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In 2013, the Geotope Database was
supplemented by 17 new geotopes from
Aukštadvaris, Gražutė, Venta and Sirvėta
regional parks and other localities. The
data of 5 geotopes was updated. Presently, the mentioned database contains
data on 575 different valuable geological, geomorphological, hydrogeological
and hydrographical objects.
The specialists from the Lithuanian
Geological Survey supplied the administrations of protected areas with geological information about geological objects.
Several field trips and workshops
have been organized in order to disseminate the information about geotopes
among managers of protected areas,
environmental protection and education specialist, and mass-media.

Bėlis water spring (photo by R. Guobytė, 2013)
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Šiuo metu Valstybinės geologijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazėje
galima rasti informaciją apie 575 geologinius,
geomorfologinius, hidrogeologinius ir hidrografinius gamtos paveldo objektus.
Vykdant glaudų bendradarbiavimą su regioninių parkų direkcijomis ir Saugomų teritorijų
tarnyba buvo parengta ir pateikta informacija
apie Gelionių duobę ir Šeimyniškių konglomeratų atodangą.
Birželio mėn. Molėtų krašto švietimo darbuotojams buvo organizuotas edukacinis lauko seminaras „Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno kilpas
ir Aukštadvario velniaduobes“, kurio metu buvo
aplankyti įvairūs geologiniai objektai, Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose.
2013 metų Geologinio paveldo dienai paminėti buvo organizuotas lauko seminaras „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“.

Stanislavavo akmuo
(R. Guobytės nuotr., 2013)

Stone of Stanislavavas
(photo by R. Guobytė, 2013)
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VISUOMENĖS
INFORMAVIMAS

PUBLIC
INFORMATION

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais išplatinta 14 pranešimų spaudai apie aktualius Lietuvos geologijos tarnybos darbus ir svarbiausius
geologinius įvykius. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose
ir laikraščiuose, kaip antai: „Geologijos akiračiai“, „Žaliasis
pasaulis“, „Geologija“ ir kt. buvo publikuoti Lietuvos geologijos tarnybos specialistų straipsniai. Praėjusiais metais
Lietuvos geologijos tarnyba išleido 6 leidinius.

In 2013, 14 press releases on relevant
works of Lithuanian Geological Survey
and key geological events were issued.
The LGT published articles in “Geologijos akiračiai“, the “Žaliasis pasaulis“,
“Geologija“ and other Lithuanian and
foreign journals and newspapers. During the year, the Lithuanian Geological
Sėkmingai leidžiamas elektroninis naujienų laikraštis
Survey released 6 publications. An elec„Geonaujienos“, turintis daugiau nei 500 adresatų. Išleisti
tronic newsletter “Geonaujienos (Geoir keli „GEM news“ naujienlaiškio numeriai.
News)“ and several editions of “GEM
Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis nuolat pildo- news“ newsletter were published. The
mas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui ir website under the headings “News“,
informacijos sklaidai.
“Events“, and “Seismic events“ as well
as other geological information prepared
by the specialists from the Lithuanian
Geological Survey were updated on a
regular basis.

Keli Lietuvos geologijos tarnybos
2013 metų leidiniai
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Some LGT publications
inssued in 2013

In 2013, the staff members of the
LGT participated at 30 and organized
7 International events. For the third
time, the Geoheritage Day was organized in the unique Akmenė–Mažeikiai
area. This is the only region in Lithuania
where many species of fossils Jurassic
rocks can be seen on the earth surface:
ammonites, foraminiferra, belemnites
etc. Besides the Jurassic outcrops there
are a number of other valuable geotopes:
the Quaternary outcrops, picturesque
erosional remnants, erratic boulders etc.
The quarries of Triassic clay and Permian limestone, located near the Venta

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo
30 tarptautinių renginių. Tarnybos atstovai dirbo
12 tarptautinių organizacijų ir 13 tarpžinybinių
komisijų ir darbo grupių, dalyvavo 30 tarptautinių
renginių, organizavo 4 tarptautinius renginius.
2013 metais Geologinio paveldo diena organizuota
geologiniu požiūriu unikaliame – Akmenės–Mažeikių
krašte. Tik čia žemės paviršiuje galima pamatyti paslaptingosios juros sistemos uolienas, rankomis paliesti
dinozaurų laikų gyvūnų liekanas – fosilijas. Išvykos
dalyviai pamatė net keturių skirtingų geo loginių
periodų – permo, triaso, juros ir kvartero – metu
susidariusias uolienas, taip pat ledlaikių palikimą –
ledynų iš Skandinavijos atvilktus didžiulius granito
riedulius. Aplankė atragius ir atodangas, Šaltiškų ir
Menčių karjerus. Geologinio paveldo dieną organizavo Ventos regioninis parkas, Lietuvos geologų sąjunga
ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Griovoje Šaltiškių pakraštyje – nuo juros iki
devono (V. Mikulėno nuotr.)
Ravine edge of Šaltiškiai – from the Jurassic to
Devonian (photo by V. Mikulėnas)

Ant 2013 m. pavasarį įvykusios nuošliaužos briaunos Ventos miestelio
pakraštyje (V. Mikulėno nuotr.)

On the edge of the landslide near the Venta town
(photo by V. Mikulėnas)
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Lietuvos ir Lenkijos moksleivių

The winers of Lithuanian–Polish

konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,

competition “Our Earth –

šiandien ir ateityje“ nugalėtojai ir jų

Environmental in past, today and in

darbai (I. Virbickienės nuotr.)

the future” and their works
(photo by I. Virbickienė)

2013 metais tradicinis Lietuvos ir Lenkijos III–VI klasių
moksleivių konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir
ateityje“ (tema „Pavojinga Žemė“) finalas vyko Lenkijoje.
Lietuvos mokinių darbai buvo įvertinti geriausiai. 1 vieta –
Gintarė Žuravliovaitė 6 kl. (mokytojos: A. Alinauskienė
ir S. Venskūnienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė
mokykla), 2 vieta ir Publikos prizas – Alvita Kaminskaitė
4 kl. (mokytojos J. Januškevičiūtė-Varnagirienė ir O. Kaminskienė, Kauno Vydūno pagrindinė mokykla) ir 4 vieta – Paulina Vinerskaitė 11 m. (mokytoja R. Brusokaitė,
Alytaus jaunimo centras).
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Regional Park, represent additional
interesting sites for visitors. The Geological Heritage Day was organizedby
the Venta Regional Park, Lithuanian
Union of Geologists and the Lithuanian
Geological Survey. More information
is available at http://www.lgt.lt/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=586&Itemid=1352&lang=lt
In 2013, the final of the competition
“Our Earth – in the past, today and in the
future“ on the theme “Hazardous Earth”
for students of the 3rd–6th grades was
successfully organized by the Geological
Museum of the Polish Geological Institute. The works of Lithuanian students
received the highest evaluation. The
winners of the competition are: Gintarė
Žuravliovaitė, Alvita Kaminskaitė and
Paulina Vinerskaitė.

LABORATORIJA

LABORATORY

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos
In 2013, the laboratory of the Lithuanian
Laboratorija savo veikloje daugiausia dėmesio Geological Survey focused its activities on the
skyrė atliekamų tyrimų kokybei bei jų rezultatų improvement of the quality of investigations and
pateikimo tobulinimui.
presentation of research results.
Visi tyrimai buvo atliekami griežtai laikantis
tarptautinių standartų ISO reikalavimų, tyrimų
atlikimo terminai buvo maksimaliai derinami pagal užsakovų pageidavimus, rezultatai pateikiami
nustatyta ir užsakovų pageidaujama forma.

All studies were conducted with strict requirements of international standards ISO, terms of
performance have been coordinated with the
customers and results were presented in the form
they preferred.

Tyrimų kokybei užtikrinti buvo atlikta visos
naudojamos matavimo įrangos metrologinė patikra, gauti jų atitikties sertifikatai, cheminių analizių
metu naudojamos tik sertifikuotos cheminės medžiagos ir reagentai.

To ensure the quality of research, metrological
verification of all the equipment used for measuring was carried out and certificates of conformity
were received. Only certified chemicals and reagents were used for chemical analyzes.

Molingų gruntų granuliometrinė sudėtis buvo
tikriama lazeriniu dalelių dydžio nustatymo aparatu „Analysette 22“, reguliariai atliekant kontrolinius tyrimus sietų ir pipetės metodais. Smėlingų
gruntų granuliometrinė sudėtis buvo tiriama tik
perplaunant gruntą vandeniu. Taip geriau atskiriamos sulipusio grunto dalelės ir gaunami tikslesni
tyrimo rezultatai.

Determination of the particle size for clay soil
was performed using the laser particle size determination apparatus “Analysette 22”. The control
tests by the sieve and pipette methods were carried
out on a regular basis. The particle size of sand
soil was measured by washing soil with water for
separation of soil particles. This method gives more
accurate results.

Kartu su LGT Hidrogeo logijos skyriumi
Laboratorija 2013 metais dalyvavo Valstybinio
požeminio vandens monitoringo programoje, atliekant šaltinių, monitoringo postų ir vandenviečių
vandens mėginių cheminės sudėties tyrimus. Kartu
su Inžinerinės geologijos skyriumi, teikiant labo-

Along with the LGT Division of Hydrogeology the Laboratory participated in the National
groundwater monitoring program. Chemical
composition of water samples from the springs,
monitoring stations and waterworks were performed. Together with the Division of Engineering
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ratorinių tyrimų paslaugas, buvo dalyvauta geo- Geology, the Laboratory participated in geologiloginio kartografavimo ir inžinerinių geologinių cal mapping and investigation of engineeringprocesų tyrimų darbuose.
geological processes.
Taip pat Laboratorijoje buvo atlikti skalūninių
uolienų stiprio savybių ir cheminės sudėties tyrimai; tai suteiks papildomos informacijos tiriant
skalūnų dujų perspektyvas Lietuvoje.
Atlikus Laboratorijos techninį modernizavimą
ir patalpų renovaciją, 2013 metais daugiausia
dėmesio buvo skirta jos metodinei plėtrai. Buvo
pradėta įsisavinti molingų gruntų filtracinių
savybių įvertinimo metodika, panaudojant tam
kompresinio spūdumo bandymų aparatą. Tuo
tikslu buvo surinkta ir apibendrinta šių tyrimų
specialioji metodinė literatūra, įsigytas tarptautinis tyrimų standartas, atlikti bandomieji molingų
gruntų filtracijos koeficiento nustatymo bandymai.

Also the Laboratory investigated the strength
properties and chemical composition of the shale
rocks for additional information necessary for
evaluation of the future of shale gas exploration
in Lithuania.

In 2013, after technical upgrading of the laboratory and renovation of its premises, attention
was directed to the methodological development.
The laboratory was engaged in mastering the
clay soil filtration characteristics and assessment
techniques using a compression testing device.
For this purpose, literary sources devoted to
specific methodological research were collected
and summarized and the international standard
of research was acquired. The experimental tests
Siekiant geriau perimti laboratorijų koof filtration coefficient determination for clay soil
kybės vadybos pagrindus buvo dalyvauta „Eurowere performed.
chem–Lietuva“ bei Fizinių ir technologijos mokslų
centro organizuotame kasmetiniame seminare
In order to better master the basics of labora„Laboratorijų veiklos kokybės gerinimas“, naujos tory quality management it participated in the
annual seminar “Improving the quality of labora94
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laboratorinės įrangos, naudojamos cheminiams tory performance” organised by the “Eurochem –
tyrimams, pristatymuose.
Lithuania” and “Physical Sciences and Technology
Centre” and in the presentation of new laboratory
Kadangi ir toliau neatsisakoma ambicijų atlikti
equipment used for chemical analysis.
Laboratorijos akreditaciją sertifikuojant pagrindinius joje atliekamus tyrimus bei bandymus, buvo
For the ambition to perform laboratory acparengta privalomų akreditacijos darbų apžvalginė creditation by certification of basic research the
schema, numatyta preliminari darbų eigos seka ir accreditation scheme of work was developed. Prekalendorinis akreditacijos procedūrų planas.
liminary workflow sequence and the timetable for
accreditation procedures were developed.
Toliau pildyta smėlingų ir molingų Lietuvos
gruntų litoteka (demonstracinė kolekcija). Tiesa,
The “Litoteka” (demonstrative collection) of
ji kol kas nepateikta viešai demonstruoti, nes, Lithuanian sandy and clay soils was further augruošiantis atlikti visų LGT patalpų remontą, jai mented. It has not yet been made public as the
neskirta speciali patalpa.
room for this collection is due to be allocated only
after the planned renovation of the LGT buildings.
Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai
At present, the Lithuanian Geological Survey
ir bandymai:
Laboratory carries out the fallowing basic laboratory research and testing:
1. Gruntų granuliometrinė analizė sietų
1. Grain size distribution analysis by sieving
metodu.
2. Grain size distribution analysis by a com2. Gruntų granuliometrinė analizė kombiposite (sieving, pipette and laser) method;
nuotu (sietų ir pipetės) metodu.
3. Direct shear tests;
3. Gruntų kerpamojo stiprumo bandymai.
4. Oedometer consolidation tests;
4. Gruntų kompresinio (oedometrinio) spū5. Rocks and hard soils tensile stress tests;
dumo bandymai.
6. Rocks and hard soils resistance to compression tests;
5. Uolienų ir kietųjų gruntų tempimo bandymai.
7. Rocks open porosity test;
6. Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo
atsparumo bandymai.

8. Carbonate content determination;

7. Uolienų atvirojo poringumo tyrimas.

10. Determination of liquid and plastic limits
(Aterberg limits);

8. Karbonatinių intarpų kiekio nustatymas.
9. Grunto dalelių ir gamtinio masės tankio
tyrimai.
10. Takumo ir plastingumo drėgnio ribų (Aterbergo ribų) suradimas.
11. Uolienų ir gruntų drėgnumo tyrimai.

9. Soil particles and natural mass density tests;

11. Rocks and soils humidity tests;
12. Content of organic matter and ash;
13. Determination of filtration coefficient in
sandy soils;
14. Rocks, soils and water chemical composition analysis.

In the future, as much as available laboratory
12. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nuequipment allows, other research and testing methstatymas.
ods can be mastered to meet the requirements of
13. Smėlingų nuogulų filtracijos koeficiento
researchers.
nustatymas.
14. Uolienų, gruntų ir vandens cheminės sudėties tyrimai.
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Ateityje, atsižvelgiant į tyrimų naudotojų poreikius ir
turimą laboratorinę įrangą, Laboratorijoje gali būti įsisavinti
ir kiti tyrimų bei bandymų metodai.
2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
buvo ištirta 1 852 uolienų, grunto ir vandens mėginiai.
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In 2013, 1852 samples of rocks, soils
and water were examined by the Lithuanian Geological Survey Laboratory.
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PRIEDAI

APPENDICES

Veikla komitetuose, komisijose, Activities in committees,
tarybose, tarpžinybinėse commissions, councils,
darbo grupėse joint working groups

Pavadinimas

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė
Lietuvos nacionalinis geologų komitetas,
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos
mokslų sąjungoje
Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS)
komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

LGT atstovai

Title

Representatives of LGT

J. Mockevičius

J. Lazauskienė

The Association of the Geological Surveys of the
European Union (EuroGeoSurveys)
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Working
Group
The Lithuanian National Committee of

J. Mockevičius

Geologists, Representing Lithuania in the

J. Lazauskienė

International Union of Geological Sciences
(IUGS)
Commission on Geosciencs for Environmental

J. Satkūnas

Management (GEM) of the International Union of
Geological Sciences (IUGS)

R. Guobytė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti

A. Damušytė

Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo

D. Karmazienė

grupė

A. Jusienė

The Peribaltic Working Group of the SubCommission on Glaciation of the International
Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Grigienė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui
tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo

The North-Western Europe Working Group of
A. Damušytė

the Sub-Commission on Coastal Processes and

A. Grigienė

Sea-level changes of the International Union for

grupė
Europos asociacija geologiniam paveldui
išsaugoti
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geopavojų darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geochemijos darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Dirvožemių darbo grupė

Quaternary Research (INQUA)
J. Satkūnas
V. Mikulėnas
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė
V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens

J. Satkūnas

valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

Geohazards Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Geochemistry Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Soils Working Group of the Association of the
European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Region Cross-Border Area for Monitoring of
Surface Water and Groundwater

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos

Conservation of the Geological Heritage

Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad

monitoringo darbo grupė
delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai

ProGeo: The European Association for the

J. Mockevičius
J. Satkūnas

Commission of the Republic of Lithuania for
Delimitation and Demarcation of State Borders
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea
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Pavadinimas
Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens
direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Lietuvos stratigrafijos komisija
Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos
tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“
Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian
Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

LGT atstovai
K. Kadūnas
J. Mockevičius
J. Lazauskienė
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė

Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija =

Working Group WG 2C for Development of the
Groundwater Directive (GWD) 2006/118/EC
Commission on Lithuanian Stratigraphy
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of
Lithuanian Standardization Council
Advisory Board of the Journal “Estonian Journal

J. Satkūnas

of Earth Sciences“ of the Estonian Academy of
Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų
akademijos, Geologijos ir geografijos instituto,

Title

Representatives of LGT

Editorial Board of the Journal of Vilnius University,
J. Satkūnas

Geology = Геология“ redakcinė kolegija

Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey
“Geologija = Geology =Геология“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos

R. Guobytė

Editorial Board of the Journal of Geological Society

akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

of Lithuania “Geologijos akiračiai“

R. Guobytė
Lietuvos geologų sąjungos taryba

J. Čyžienė
A. Damušytė

Council of Geological Society of Lithuania

V. Gregorauskienė
INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“
redakcinė komisija

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūros institucijų atstovų

J. Satkūnas

Technology Development Programs, the Agency
Representatives (co-ordinators) for Information

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių

Monitoring Committee of the Project
J. Arustienė

priežiūros komitetas

“Management Plans for Lielupe, Venta, and the
Dauguva River Basin District“

Projekto „Pasirengimas EB svarbos natūralių
buveinių inventorizavimui: metodinės bazės

“Quaternary International“
The Group of International Science and

(koordinatorių) informacijai grupė
baseinų rajonų valdymo planų parengimas“

Editorial Commission of INQA Scientific Journal

Monitoring Committee of the Project “Preparation
R. Guobytė

for the inventory of the natural habitats of the EC

sukūrimas“ priežiūros komitetas

importance: development of the methodic base“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio

Monitoring Committee of the Project “Basin

vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui

K. Kadūnas

Management Plan for the Groundwater of the

parengimas ir integravimas į bendrą valdymo

J. Arustienė

Nemunas River Basin District, Development and

planą“ priežiūros komitetas

Integration in the Overall Management Plan“

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių,
ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro

National Committee of the Convention on
J. Satkūnas

konvencija) nacionalinis komitetas
Augalų apsaugos produktų registracijos
patariamasis komitetas

Wetlands of International Importance (included
birds’ habitats)

V. Gregorauskienė

Plant protection products Advisory committee
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2013 metų renginiai 2013 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops
Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinio projekto „Europos molio skalūnų dujų tyrimų iniciatyva
(GASH-2)“ inicijavimo darbinis pasitarimas
D. Levinskaitės daktaro disertacijos – „Žemės plutos deformacijų ir įtempių
tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu)“ gynimas

Vieta / Place

Laikas / Time

Potsdamas (Vokietija)

Sausio 16–18 d.

VGTU

Sausio 18 d.
Sausio 21 – vasario

Seismologiniai tyrimai Sodankylos geofizinėje observatorijoje

Oulu (Suomija)

EuroGeoSurveys darbo grupės „Paviršiniai dariniai“ seminaras

Hanoveris (Vokietija)

Sausio 28–31 d.

Talsi (Latvija)

Vasario 15 d.

2 d.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos programos
projekto „Geothermal Energy for Rural Municipalities and Estates“ (GERME)
baigiamasis seminaras
Seminaras-diskusija apie Lietuvos energijos poreikius, skalūnų dujas: kilmė,
žvalgyba, gavyba ir galimas poveikis aplinkai, gavybos proceso sudėtingumas,
tarpdisciplininis požiūris, skalūnų dujų gavybai taikomi teisiniai ir
aplinkosauginiai reikalavimai

Lietuvos taikomųjų
mokslų akademija

Vasario 20 d.

(Kaunas)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus ir Tauragės rajono
bendruomenės susitikimas-diskusija apie skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą

Tauragės raj. savivaldybė

Kovo 1 d.

Tauragės rajone
Vilniaus paminėjimo 690-osioms metinėms skirtas ciklas – Senasis Vilnius:

Lietuvos nacionalinis

tyrinėjimai ir atradimai

muziejus (Vilnius)

Seminaras „Saugi ir efektyvi skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba“, kuriame aptarti

Europos Komisijos

uolienų hidraulinio skaldymo technologijos, rizikos vertinimo, aplinkos
apsaugos klausimai

Jungtinių tyrimų centras

Kovo 7 d.

Kovo 7–8 d.

(Amsterdamas)

JT konvencija dėl kovos su dykumėjimu / žemių degradavimu (UNCCD),
Tarptautinės meteorologų organizacijos (WMO) ir JT maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) surengtas aukšto lygio susitikimas dėl nacionalinės

Ženeva (Šveicarija)

Kovo 11–16 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

VGTU

Kovo 20 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 21 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 28 d.

sausrų politikos (High level Meeting on National Drought Policy)
Susitikimas su JAV Pensilvanijos universiteto „Marcellus“ tyrimų ir plėtros
mokslinio centro vadovais
Įmonės „Envirotreat Technologies“ grunto ir dirvožemio valymo technologijų
pristatymas
Pasaulinė Žemės diena
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto pristatymas ir parodos
„Pajūrio gamta mūsų akimis“ atidarymas
Informacinis renginys „Lietuvos molio skalūnai“
Tarptautinis seminaras „Gamtiniai dujų skalūnai: panyrimas į mokslo
technologijas su gerosios praktikos pavyzdžiais, gavyba, plėtra ir saugumas
(Workshop on Natural Gas from Shale: A Deep Dive into the Science,

„Kempinski
Hotel“ (Vilnius)

Balandžio 15 d.

Technology and Best Practices in Exploration, Development and Safety)“
Europos Komisijos darbo grupės „Požeminis vanduo“ plenarinis posėdis
AAPG Hedbergo tyrimo centro konferencija „Pagrindiniai faktoriai,
kontroliuojantys apatinio paleozojaus angliavandenilių sistemas“

Dublinas (Airija)

Balandžio 16–18 d.

Pekinas (Kinija)

Balandžio 20–27 d.
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Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai:
teorija ir praktika“
Tarptautinis seminaras „Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas ir
kartografavimas“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geologija ir jaunimo gamtamokslinis
ugdymas“
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių pasitarimas
NordQuake kursai „Žemės drebėjimų analizė“
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais
Mokslinė konferencija „Nuo kartografijos iki geografinės informacijos
mokslo“ skirta M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio
400 metų jubiliejui
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso finalas
K. Bazienės daktaro disertacijos „Kolmatacijos procesų eksperimentiniai
tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynuose“ gynimas
Mokslinė konferencija, skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms
ir atminimui įamžinti
Mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“,

Vieta / Place

Laikas / Time

Utenos kolegija

Gegužės 2 d.

Varšuva (Lenkija)

Gegužės 14–17 d.

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras (Vilnius)
Rozos (Norvegija)

Gegužės 22–24 d.

Kopenhaga (Danija)

Gegužės 26–31 d.

Lietuvos energetikos
institutas (Kaunas)
VU Botanikos sodas
(Vilnius)
Varšuvos geologijos
muziejus (Lenkija)

Birželio 12–13 d.

Lietuvos mokslų akademija
Viena (Austrija)

Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Baltijos šalių durpių gamintojų forumas
Europos paveldo dienos renginys „Epochų ženklai“
44-asis „Nordic 2013“ seismologijos seminaras
Europos Komisijos paroda „European Space Expo“
Geopaveldo diena 2013 – „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“

Birželio 5–8 d.

Naujoji Akmenė

CTBTO Mokslo ir technologijų 2013 m. konferencija

Tarptautinis lauko simpoziumas PeriBaltica`2013 „Palaeolandscapes from

Gegužės 31 d.

Birželio 10 d.

(Vilnius)

sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes“

Gegužės 29–31 d.

VGTU

skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms

Edukacinė išvyka Molėtų rajono švietimo darbuotojams „Gamtos reiškiniai,

Gegužės 16–17 d.

Birželio 14 d.
Birželio 16–22 d.

Nemuno kilpų ir
Aukštadvario regioniniai

Birželio 21–22 d.

parkai
Trakai – PR Lietuva

Birželio 25–30 d.

Šilutė

Rugsėjo 4 d.

Vilnius

Rugsėjo 5 d.

Molėtų raj.

Rugsėjo 13 d.

Bergenas (Norvegija)

Rugsėjo 16–18 d.

Vilniaus Arkikatedros
aikštė

Rugsėjo 17–22 d.

Akmenė–Mažeikiai

Rugsėjo 20–21 d.

Ščecinas (Lenkija)

Rugsėjo 22–27 d.

Akra (Ganos Respublika)

Rugsėjo 22–28 d.

Delftas (Nyderlandai)

Rugsėjo 23–26 d.

Tauragė

Rugsėjo 24 d.

Vilniaus universitetas

Rugsėjo 27 d.

Jurbarkas

Spalio 3 d.

Baigiamoji SPLASHCOS projekto konferencija „Under the Sea: Archaeology
and palaeolandscapes Conference“ (Po jūros vandeniu: archeologija ir
paleolandšaftai)
EuroGeoSurveys projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių
ir gebėjimų stiprinimas“ seminaras, Afrikos geologijos tarnybų asociacijos
(OAGS) metinė konferencija
Tarptautinis SubCoast projektas „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos
krantų žemumose monitoringas ir prognozavimas“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Devintoji „Tyrėjų naktis“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“, finansuojamo Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšomis, informacinis seminaras
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Renginio pavadinimas / Event
CIS-Groundwater darbo grupės C susitikimas
Jubiliejinis renginys, skirtas VU GMF Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos
katedros 50-osioms įsteigimo metinėms

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Vieta / Place

Laikas / Time

Briuselis (Belgija)

Spalio 9–11 d.

Vilniaus universitetas

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 14–16 d.

Klaipėda

Spalio 24 d.

Pagėgiai

Spalio 28 d.

Vilnius

Lapkričio 4–5 d.

Kybartai

Lapkričio 7 d.

LGT (Vilnius)

Lapkričio 7 d.

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 12–13 d.

Minskas (Baltarusija)

Lapkričio 14–15 d.

Vilnius

Lapkričio 20 d.

Briuselis (Belgija)

Lapkričio 21–22 d.

Ryga (Latvija)

Lapkričio 24–26 d.

Lietuvos energetikos konferencija 2013 „Nepriklausoma energetika – stipri
ekonomika“
Konferencija EURADWASTE '13, skirta Europos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo problemoms aptarti
Konferencija geoterminių išteklių tema „GeoDirect – Study Visit“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Antrasis Azijos–Europos dialogo (Asia-Europe Meeting, ASEM) seminaras
branduolinės saugos klausimais: „Tarptautiniai mechanizmai, užtikrinantys
branduolinę saugą (International Instruments for Ensuring Nuclear Safety)“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
LGT renginys „Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinio įsisavinimas ir
perspektyva“
Tarptautinė konferencija „Skalūnų dujos. Tiltas energijai perduoti (Shale gas
as a bridge energy carrier)”
Susitikimas su Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos
atstovais dėl Nemuno UBR vandens išteklių tvarkymo
Europos regionų komiteto Konservatorių ir Reformuotojų frakcijos
susitikimas energetinio saugumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tema
Europos geologijos tarnybų asociacijos pasitarimas dėl Afrikos šalių geologijos tarnybų pajėgumo stiprinimo
ENCORE Gėlo vandens projekto konferencija, skirta paleoslėnių gėlo
vandens išteklių tyrimui ir apsaugai
Konferencija „Globalios ir regioninės klimato kaitos problemos“

Lietuvos mokslų akademija
(Vilnius)

Lapkričio 26 d.

Tarptautinė konferencija „Shale Gas World Europe 2013“ – „Netradicinių
angliavandenilių potencialo vystymo galimybės Europoje (Unconventional

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 26–28 d.

Nemenčinės raj. – Vilnius

Lapkričio 28 d.

opportunities across Europe)“
Lauko išvyka ir informacinis seminaras žurnalistams
XXIV ataskaitinis-rinkiminis Geologų sąjungos suvažiavimas
II tarptautinis IUGS-GEM darbo grupių simpoziumas
Lietuvos karjerų asociacijos suvažiavimas
Mokslinis informacinis seminaras prof. Kęstučio Kilkaus knygos „Ežerai“
pristatymas
Seminaras „Miestų infrastruktūros ir kelių barstymo druska poveikis aplinkai“

GTC Geologijos ir geografijos institutas (Vilnius)
Itako, Ibaraki (Japonija)
Viešbutis „Karolina“
(Vilnius)
Vilniaus universitetas
Viešbutis „Rotonda
Centrum Hotel“ (Vilnius)

Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimo į

Aplinkos ministerija

elektroninę erdvę projekto viešinimo seminaras

(Vilnius)

Lapkričio 29 d.
Gruodžio 1–2 d.
Gruodžio 6 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 17 d.

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2013 METŲ PUBLIKACIJOS
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TEMATIKA

PUBLICATIONS ON
LITHUANIAN GEOLOGY
IN 2013

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris Valstybinės geologijos informacinės
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos
geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 2013 metais sukaupta ir įvesta 318 bibliografinių aprašų. 2013 metų sąrašas papildytas ir
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki
šiol buvo neįtraukti. 2014 m. vasario 6 d. „Lietuvos geologijos bibliografijoje“ buvo 10 256 įrašai.
Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba,
Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

The Geological Fund Sub-Division compiled the publications: „Publications on Lithuanian geology” and „Publications of Lithuanian
geologists” in the data base „Bibliography of
Lithuanian geology” sub-system „Bibliofondas”.
318 bibliographical records were prepared in
2013. „Bibliography of Lithuanian geology”
stores 10 256 records (state to 6th February
2014).
Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey,
Geological Fund Sub-Division (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas

Classsified arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geologija

1. General and Regional Geology

1.1 Paleontologija ir stratigrafija

1.1 Paleontology and Stratigraphy

1.2 Petrografija ir litologija

1.2 Petrography and Lithology

1.3 Tektonika ir geofizika

1.3 Tectonics and Geophysics

1.4 Kvartero geologija ir geomorfologija

1.4 Quaternary Geology and Geomorphology

1.5 Jūrų geologija ir krantotyra

1.5 Marine Geology and Coastal Research

1.6 Geologijos istorija

1.6 History of Geology

2. Taikomieji tyrimai

2. Applied Research

2.1 Mineralinės žaliavos

2.1 Mineral Resources

2.2 Hidrogeologija ir geotermika

2.2 Hydrogeology and Geothermics

2.3 Inžinerinė geologija

2.3 Engineering Geology

2.4 Naftos geologija

2.4 Oil Geology

2.5 Ekologinė geologija ir geochemija

2.5 Environmental Geology and Geochemistry

2.6 Geoinformatika

2.6 Geoinformatics

2.7 Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2.7 Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas
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1. Bendroji ir regioninė 2. General and Regional
geologija Geology
1. Bendroji ir regioninė geologija 1. General and Regional Geology
Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A. Santorinis – Egėjaus jūros vulkaninės veiklos perlas // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 45–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Grigelis A. Sudeikių krašto gamtinės-geologinės sąlygos // Sudeikiai – ateities kartoms. – Utena:
UAB „Utenos Indra“, 2013. – P. 22–37: iliustr. – Bibliogr.: p. 36–37.
Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais: konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“, Naujoji Akmenė–Vilnius, 2013 m. birželio 12–14 d. / Satkūnas J., Jusienė
A., Bitinas J., Grigienė A., Gudonytė J., Baltrūnas V.; moksl. red. Grigelis A.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 41, [1] p.: iliustr. – (skiriama akademiko Juozo Dalinkevičiaus
120-ties gimimo metų jubiliejui).
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2013. – 132, [1] p.: iliustr. – Liet., angl.
Motuza G. Kaip veikia Žemė: geologijos pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] /
Vilniaus universitetas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – 527, [1] p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 475–494.

1.1. Paleontologija ir stratigrafija

1.1. Paleontology and Stratigraphy

Bitinas J. Silūro sistemos stratigrafijos schema = Stratigraphic chart of silurian system // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 16–17.
Brusatte S. L., Butler R. J., Niedźwiedzki G., Sulej T., Bronowicz R., Satkūnas J. First record of
Mesozoic terrestrial vertebrates from Lithuania: phytosaurs (Diapsida: Archosauriformes) of probable
Late Triassic age, with a review of phytosaur biogeography // Geological Magazine. – 2013. – Vol.
150, No. 1. – P. 110–122.
Dalinkevičius J. New species of Spirifer ex gr. anossofi Vern. from the Devonian of Lithuania
(Kruoja, Beds) = Nauja spiriferų rūšis iš grupės anossofi Vern. Lietuvos devono Kruojos sluoksniuose
(Ds VIII) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 66–74. – (Vytauto Didžiojo Universiteto
Matematikos-Gamtos fakulteto darbai 1939. – 1939. – T. XIII, sąs. 4).
Grigelis A. Juozas Dalinkevičius – palaeontologist of Devonian brachiopods = Juozas Dalinkevičius – devono brachiopodų paleontologas // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 62–65:
iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 65.
Grigelis A., Paškevičius J. Lietuvos stratigrafija akademiko Juozo Dalinkevičiaus darbuose =
Stratigraphy of Lithuania in the works of Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 15–27: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 26–27.
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Kiipli T., Radzevičius S., Kallaste T., Kiipli E., Siir S., Soesoo A., Voolma M. The Geniai
Tuff in the southern East Baltic area – a new correlation tool near the Aeronian / Telychian stage
boundary, Llandovery, Silurian // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 695–704:
iliustr. – Bibliogr: p. 703–704.
Paškevičius J., Klimantavičius V., Radzevičius S. Lithostratigraphy, graptolites and brachiopods
communities of the Ludlow (Silurian) of the Eastern slope of the Baltic Syneclise = Baltijos sineklizės
šlaito ludlovio (silūras) litostratigrafija, graptolitai ir pečiakojų bendrijos // Geologija. – 2012. – Vol.
54, No. 3 (79). – P. 75–88: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 86–87.
Radzevičius S. Silurian graptolite biozones of Lithuania: present and perspectives = Silūro graptolitų biozonos Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). –
P. 41–49 : iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 48–49.
Sadler P. M. Integrating carbon isotope excursions into automated stratigraphic correlation: an
example from the Silurian of Baltica // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 681–694,
i-ii: iliustr. – Bibliogr.: p. 691–694.

1.2. Petrografija ir litologija 1.2. Petrography and Lithology
Motuza G., Kirkliauskaitė V. Ar Lietuvoje yra „aukštųjų technologijų metalų“ telkinių? = Are
there deposits of „high-tech metals“ in Lithuania? // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 33–39:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 39.
Stasiulaitienė I., Vajėgaitė V., Matuzevičius D., Šliaupa S., Fagerlund J., Zevenhoven R. Parameters affecting Mg(OH)2 extraction from serpentinites in Lithuania for the purpose of CO2 reduction by mineral carbonation // Environmental progress and Sustainable energy. – 2013. – Vol. 32.

1.3. Tektonika ir geofizika 1.3. Tectonics and Geophysics
Čyžienė J., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. Results of persistent scatterer interferometry of the new planned Visaginas Nuclear Power Plant area, Lithuania = Naujai planuojamos
Visagino atominės elektrinės apylinkių interferometrinių matavimų duomenų analizės rezultatai //
Geologija. – 2012. – Vol. 54, No. 4 (80). – P. 136–154: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 153–154.
Gadeikis S., Dundulis K., Žaržojus G., Gadeikytė S., Urbaitis D., Gribulis D., Šliaupa S.,
Gabrielaitis L. Correlation between shear wave velocity and cone resistance of Quaternary glacial
clayey soils defined by Seismic Cone Penetration Test (SCPT), Lithuania // Journal of vibroengineering. – 2013. – Vol. 15, iss. 2. – P. 992–998.
Gerok D. Geofizinių metodų taikymas palaidotų struktūrų paieškoms Baltijos jūros Lietuvos
kranto zonoje // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 91–94. – Bibliogr.: p. 94.
Gerok D., Bitinas A. Palaeoincisions on the Baltic Sea Lithuanian onshore and offshore: exploration by a complex of geophysical methods // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
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New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 177.
Janutytė I., Kozlovskaya E., Motuza G., Čyžienė J., Lazauskienė J., Šliaupa S. and PASSEQ
Working Group. Study of Local Seismic Events in Lithuania and Adjacent Areas Using Data from
the PASSEQ Experiment // Pure and Applied Geophysics. – 2013. – Vol. 170. – P. 797–814: iliustr. – Bibliogr.: p. 813–814.
Kozlov I., Dailidienė I., Mingėlaitė T., Chapron B. Space-derived parameters of coastal upwelling in the SE Baltic // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013: New Horizons for Baltic
Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. – Klaipėda, 2013. – P. 67.
Mikulėnas V., Minkevičius V., Čyžienė J., Satkūnas J. Žemės paviršiaus pokyčių stebėjimas
satelitinės interferometrijos (InSAR) metodu Sereikiškių vandenvietės įtakos zonoje = Persistent
Scatterer Interferometry (InSAR) for monitoring of ground surface displacements in the Sereikiškės
waterwork area // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 81–84: iliustr.
Pačėsa A., Janutytė I., Lazauskienė J., Čyžienė J. Seismologiniai tyrimai 2012 metais = Seismological investigations in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 52–55:
iliustr.
Šliaupa S. Vendian sedimentation and low-rate syn-sedimentary tectonic activity in SE Lithuania = Vendo sedimentacija ir tektoninis aktyvumas Pietryčių Lietuvoje // Geologija. – 2012. – Vol.
54, No. 4 (80). – P. 155–170: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 169–170.
Šliaupa S. Modelling of the ground motion of the maximum probable earthquake and its impact
on buildings, Vilnius city // Journal of vibroengineering. – 2013. – Vol. 15, iss. 2. – P. 532–543.
Šliaupa S., Lojka R., Tasaryova Z., Kolejka V., Hladik V., Kotulova J., Kucharié L., Fejdi
V., Wojcicki A., Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Šliaupienė R., Nulle I., Pomeranceva R., Ivanova O., Shogenova A., Shogenov K. CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia,
the Czech Republic, Poland and the Baltic States // Geological Quarterly. – 2013. – Vol. 57, No.
2. – P. 219–232: iliustr. – Bibliogr.: p. 230–232.
Šliaupa S., Šliaupienė R. Klimato kaita ir CO2 geologinis saugojimas: perspektyvos Lietuvoje //
Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 2. – P. 10–16.
Šliaupienė R., Šliaupa S. Risk factors of CO2 geological storage in the Baltic sedimentary basin =
CO2 geologinio saugojimo Baltijos sedimentaciniame baseine rizikos veiksniai // Geologija. – 2012. –
Vol. 54, No. 3 (79). – P. 100–123: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 121–123.
Zamžickas R. Archyvinių geofizinių tyrimų gręžiniuose duomenų būklė = The state of the
digitization of the archival well log diagrams // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 92–93: iliustr.
Žalūdienė G., Katinas V. Istorinių seisminių įvykių Lietuvos teritorijoje makroseisminis apibūdinimas = Macroseismic characterization of the historical seismic events of the territory Lithuanian //
Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 18–26: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 25–26.
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1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija 1.4. Quaternary Geology and Geomorphology
Andronikov A. V., Rudnickaitė E., Lauretta D. S., Andronikova I. E., Kaminskas D., Šinkūnas P., Melešytė M. In search for fingerprints of a possible et impact: HR-ICP-MS study of late
Pleistocene lake sediments of Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 11–13: iliustr. – Bibliogr.: p. 12–13.
Balakauskas L., Taminskas J., Mažeika J., Stančikaitė M. Lateglacial and early-Holocene
palaeohydrological changes in the upper reaches of the Ūla River: an example from southeastern
Lithuania // The Holocene. – 2013. – Vol. 23, iss. 1. – P. 117–126.
Baltrūnas V., Šeirienė V., Molodkov A., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Petrošius R.,
Taraškevičius R., Piličiauskas G., Schmölcke U., Heinrich D. Depositional environment and
climate changes during the late Pleistocene as recorded by the Netiesos section in southern Lithuania // Quaternary International. – 2013. – Vol. 292. – P. 136–149.
Baltrūnas V., Zinkutė R., Šeirienė V., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Taraškevičius R.,
Lagunavičienė L. Sedimentary environment changes during the Early-Middle Pleistocene transition
as recorded by the Daumantai sections in Lithuania // Geological Quarterly. – 2013. – Vol. 57, No.
1. – P. 45–59: iliustr. – Bibliogr.: p. 58–59.
Baubinienė A. Nemuno upės salos ir jų raida = The Nemunas river islands and their evolution //
Geografija. – 2013. – T. 49, Nr. 1. – P. 1–9: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 8.
Bitinas A., Katinas V., Gibbard P. L., Saarmann S., Damušytė A., Rudnickaitė E., Baltrūnas
V., Satkūnas J. Magnetostratigraphy of Late Cenozoic sediment complex in the Eastern Lithuania //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 18–19. –
Bibliogr.: p. 19.
Česnulevičius A., Švedas K., Gerulaitis V., Kulbickas D. Post-Glacial relief evolution of East and
South Lithuanian glaciolacustrine basins and it‘s influence on recent geomorphological processes //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania: Abstracts. –Vilnius: LGT, 2013. – P. 25–27:
iliustr. – Bibliogr.: p. 27.
Gedminienė L., Stančikaitė M., Šinkūnas P., Rudnickaitė E., Vaikutienė G. Late Glacial sedimentary environments of the Ūla river basin: on an example from Ūla 2 outcrop // Palaeolandscapes
from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30,
2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 33–35: iliustr. – Bibliogr.:
p. 35.
Gryguc G., Gaidamavičius A., Stančikaitė M. Post-glacial environmental variations in Verpstinis
Lake, Eastern Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 36.
Karmaza B., Baltrūnas V. Development and infill of glaciolacustrine basin Užventis (West Lithuania) // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International
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Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 43–45.
Karmazienė D., Karmaza B., Baltrūnas V. Glacial geology of North Lithuanian ice marginal ridge
and surrounding plains // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 1. – P. 57–70: iliustr. – Bibliogr.: p. 69–70.
Kisielienė D., Stančikaitė M., Gaidamavičius A., Skipitytė R., Šeirienė V., Katinas V., Karmazienė D. Lateglacial environment in Northern Lithuania: an approach from Lieporiai palaeolake //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 47–48. –
Bibliogr.: p. 48.
Kleišmantas A. Dendrochronological studies of buried oaks and their implications for paleogeographic reconstructions // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 48–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Lamsters K., Zelčs V. Glacial lineations in the Central Latvian Lowland and Adjoining plains
of North Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 62–64: iliustr. – Bibliogr.: p. 63–64.
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide / Guides: Satkūnas J.,
Česnulevičius A., Guobytė R., Karmaza B., Kazakauskas V., Rudnickaitė E., Stančikaitė M.,
Šeirienė V., Šinkūnas P., Vaikutienė G.; Lithuanian Geological Society, Lithuanian Geological
Survey. – Vilnius: LGT, 2013. – 78, [6] p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts / Compiled by: Damušytė A.,
Grigienė A.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2013. – 119, [1] p.: iliustr. – Bibliogr.
str. gale.
Paškauskas S., Vekeriotienė I. Hypsometric assessment of the pre-last Glaciation (Late Saalian)
topography, the south-east Lithuania // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 1. – P. 105–114: iliustr. –
Bibliogr.: p. 113–114.
Pukelytė V., Baltrūnas V. Palaeogeomorphology of interglacials in Lower Merkys area, South
Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International
Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 80–81: iliustr. – Bibliogr.: p. 81.
Pustelnikovas O., Šinkūnas P., Melešytė M., Rudnickaitė E. Cheminių elementų pasiskirstymas
organogeninėse tarpledynmečių nuogulose klimato pokyčių fone // Jūros ir krantų tyrimai – 2013:
7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos
medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 188–195: iliustr. – Bibliogr.: p. 195.
Rudnickaitė E. Carbonates in the Heterochronous tills of South-Eastern Lithuania as a criterion
of their stratigraphic correlation // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern
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Palaitis Ž., Indriulionis A. Evaluation of ground Thermal properties and specification of the
geological structure using thermal response test, natural gamma, and resistivity data = Geologinės
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Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 73: iliustr.
Štuopis A., Juodkazis V., Mokrik R. Quaternary aquifer system flow modelling using chemical
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using finite element hydrodynamic model // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 131.
Žaromskis R. Nemuno delta: monografija. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. –
315, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 282–293.
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Sukarstėjusių urbanizuotų teritorijų geologiniai tyrimai Biržų rajone = Geological investigations of
affected urban areas by karst process in the Biržai District // Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 62–66: iliustr. – Santr. angl.
Minkevičius V. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono teritorijos pastovumo karsto atžvilgiu žemėlapis = Stability map of the territory of North Lithuanian karst region // Lietuvos geologijos tarnybos
2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 60–61: iliustr. – Santr. angl.
Smegduobių formavimosi intensyvumas Biržų regioniniame parke / inf. teikėja: Lietuvos geologijos tarnyba // Aplinkos būklė 2010: tik faktai. – Vilnius : VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“,
2011. – P. 86: iliustr.
Staponkus V. Inžinerinė geologija: vadovėlis / recenz.: Sidauga B., Arustienė J., Kvaraciejus A. –
Vilnius: „Kultūros“ ledykla, 2010. – 248 p.: iliustr. – Bibliogr.: P. 246–247.
Taminskas J., Mikulėnas V., Dagys B. Gipso cheminės denudacijos ir karstinių reiškinių tyrimai = Investigation of gypsum chemical denudation and karst phenomena // Lietuvos geologijos
tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual
Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 67–70: iliustr. – Santr. angl.
Vaičiūnas G. Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimas = Evaluation of Gediminas Hill’s
slopes stability // Lietuvos pilys 2010. – Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija, 2011 – P. 65–75: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: P. 74–75.

120

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

2.4. Naftos geologija 2.4. Oil Geology
Lazauskienė J., Zdanavičiūtė O.... et al. The Middle Cambrian succession in the Central Baltic Basin: geochemistry of oils and sandstone reservoir characteristics // EGU General Assembly,
7–12 April 2013, Vienna, Austrija. – 2013.
Zdanavičiūtė O., Lazauskienė J., Khoubldikov A. I., Dakhnova M. V., Zheglova T. P. The
Hydrocarbon Potential of the Baltic Basin: Geochemistry of Source Rocks and Oils of the Lower
Paleozoic Succession // AAPG Hedberg Research Conference „Fundamental Controls on Petroleum Systems in Lower Paleozoic and Older Strata“ April 21–24, 2013, Beijing, China. – [Beijing,
China], 2013.

2.5. Ekologinė geologija ir geochemija 2.5. Environmental Geology and Geochemistry
Akmenos–Danės upės baseino paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo priemonių programa /
rengėjai: Langas V., Gasiūnaitė Z.; dalyvės: Žukienė D., Arustienė J.; Klaipėdos universiteto Baltijos
pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. – Klaipėda, 2013. – 112 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 112.
Aplinkos būklė 2012: tik faktai / ats. red. Satkūnas J.; rengėjai: Ignatavičius G., Satkūnas J.,
Sinkevičius S., Šulijienė G., Valentukevičienė M.; informacijos rengėjai: Arustienė J., Giedraitienė J., Mikulėnas V. ir kt.; Aplinkos apsaugos agentūra, VŠĮ „Gamtos paveldo fondas“. – Vilnius,
2013. – 142 p.: iliustr.
Baltrūnas V., Šeirienė V., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Molodkov A.
The Netiesos outcrop: Eemian-Weichselian sequence // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai,
Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 57–65: iliustr. – Bibliogr.: p. 64–65.
Baužienė I., Mažeika J., Skuratovič Ž. Fallout 137Cs and natural 40K as tracers of topsoil
development during slope processes – a case study from the Daugai environs, southern Lithuania //
Geochronometria. – 2013. – Vol. 40 (2). – P. 126–133.
Cidzikienė V., Jakimavičiūtė-Maselienė V. Assessment of tritium activity in groundwater at
Visaginas Nuclear Power Plant site, Lithuania // 14th EuCheMS international conference on chemistry and the environment (ICCE 2013), 25–28 June 2013, Barcelona, Spain: book of abstracts. –
Barcelona, 2013. – P. 235.
Česnulevičius A., Švedas K., Šinkūnas P. Periglacial cover deposits and Mikališkės glaciofluvial // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25 30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 39–42: iliustr. – Bibliogr.: p. 42.
Gailius R., Karmaza B. Velnio duobė – kitas požiūris, faktai = Devil‘s Hole – other approach and
facts // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 27–36: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 35–36.
Galkus A., Jokšas K., Stakėnienė R. Klaipėdos sąsiaurio dugno nuosėdų užterštumas sunkiaisiais
metalais // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 86–90. – Bibliogr.: p. 90.

121

Galkus A., Jokšas K., Stakėnienė R. Study of environmental risks at Klaipėda port waters // BSSC
9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013: New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August
2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. – Klaipėda, 2013. – P. 174.
Gamtos reiškiniai sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes: edukacinės išvykos aprašas,
birželio 20–21 d. 2013 m. / sudarė: Satkūnas J., Grigienė A., Balsevičiūtė R., Virbickienė I.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 28 p.: iliustr.
Geologinio paveldo diena „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“, 2013 m. rugsėjo
20–21 d. / gidai: Almanis A., Čyžienė J., Satkūnas J., Guobytė R., Grigienė A., Bitinas J., Mikulėnas
V.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 44 p.: iliustr.
Gregorauskienė V. Valstybinis dirvožemio monitoringas = National soil monitoring // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 44–45: iliustr.
Grigienė A. Geotopų duomenų bazė ir bendradarbiavimas su saugomomis teritorijomis= Geotopes
Database and cooperation with protected areas // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 98–99: iliustr.
Kaminskas D., Bitinas A. Rare earth elements of Holocene sediments in the South–Eastern
Baltic Region (Nida VI borehole, Lithuania) = Retieji žemės elementai Pietryčių Baltijos holoceno
nuosėdose (Nidos VI gręžinys, Lietuva) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 1 (81). – P. 1–7: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 6–7.
Karmaza B., Satkūnas J. The Devil‘s Hole // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 43–44: iliustr. – Bibliogr.: p. 44.
Kazakauskas V., Baltrūnas V., Karmaza B., Vaikutienė G. Balbieriškis outcrop // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium,
June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 49–53:
iliustr. – Bibliogr.: p. 52–53.
Lazauskienė J. Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas = Strengthening of the
institutional capacities for the geological monitoring in Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos
2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 85–86: iliustr.
Linčius A. Akmenuotosios moreninės kalvos su Gražiškiais, Vištyčiu... // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 3. – P. 40–46: iliustr. – Bibliogr.: p. 46.
Lujanienė G., Mažeika J., Petrošius R., Remeikaitė-Nikienė N., Barisevičiūtė R., Jokšas K.,
Garnaga G., Stankevičius A., Kulakauskaitė I., Šemčiuk S. Anglies ir plutonio izotopai Baltijos
jūros ir Kuršių marių dugno nuosėdose // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros
mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 35: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. –
P. 149–155: iliustr. – Bibliogr.: p. 154–155.
Mažeika J., Martma T., Petrošius R., Jakimavičiūtė-Maselienė V., Skuratovič Ž. Radiocarbon
and other Environmental Isotopes in the Groundwater of the Sites for a Planned New Nuclear Power
Plant in Lithuania // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, No. 2–3. – P. 951–962. – (Proceedings of the
21st International Radiocarbon Conference, held in Paris, France, 9–13 July 2012).
122

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Mikalauskas G. Žvilgsnis į saugomus gamtos geopaveldo objektus // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 30–40: iliustr. – Bibliogr.: p. 40.
Mikalauskas G. Žvilgsnis į saugomus gamtos geopaveldo objektus // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 2. – P. 29–39: iliustr. – Bibliogr.: p. 39.
Mikalauskas G. Žvilgsnis į saugomus gamtos geopaveldo objektus // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 4. – P. 37–52: iliustr.
Nirei H., Furuno K., Kazaoka O., Marker B., Satkūnas J. Classification of man made strata for
assessment of geopollution // Geopollution, Dust, and Man made strata. Unearthing our Past and
Future –Resourcing Tomorrow–: Post Symposium of 4.5–session 1, 34th International Geological
Congress in Japan, December 16, 2012, Green Palace, Edogawa, Tokyo. – [Tokyo], 2012. – P. 11–25.
Programme of measures to reduce pollution of surface water bodies in the Akmena–Danė river
basin / Langas V., Gasiūnaitė Z.; Participators: Žukienė D., Arustienė J.; Klaipėda University
Coastal Research and Planning Institute. – Klaipėda, 2013. – 112 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 112.
Pupienis D., Buynevich I., Jarmalavičius D., Žilinskas G. Cross-shore and longshore distribution of heavy-mineral concentrations on the Mainland Baltic Sea coast, Lithuania // BSSC 9th
2013: Baltic Sea Science Congress 2013: New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013,
Klaipėda, Lithuania: Abstract book. – Klaipėda, 2013. – P. 229.
Pustelnikovas O., Špokauskas A., Račkauskaitė J. Nuosėdinės medžiagos migracija ir mineralų
kaita Kuršių marių sedimentaciniame baseine // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė
jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda,
2013. – P. 196–203: iliustr. – Bibliogr.: p. 203.
Radienė R. 2007–2012 metais atliktų ekogeologinių tyrimų apžvalga = A survey of ecological
investigations in 2007–2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 56–59:
iliustr.
Satkūnas J. Alaušo ežero paslaptis // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 44: iliustr.
Satkūnas J. Alaušo ežero paslaptis // Sudeikiai – ateities kartoms. – Utena : UAB „Utenos Indra“,
2013. – P. 56–58: iliustr.
Satkūnas J. Alovė outcrop // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion
guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 53–54.
Satkūnas J. Mickūnai glacial depression and Skersabaliai dunes // Palaeolandscapes from Saalian
to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 27–31: iliustr. – Bibliogr.: p. 31.
Satkūnas J. Pūčkoriai outcrop // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern
Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion
guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 24–26: iliustr. – Bibliogr.: p. 26.
Satkūnas J. Škėvonys outcrop // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern
Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion
guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 48: iliustr.

123

Satkūnas J. The Great Nemunas Loops: A morphotectonic pattern // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013,
Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 45–46: iliustr. – Bibliogr.:
p. 46.
Satkūnas J. The boundary of maximum extent of the Last (Weichselian) Glaciation // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium,
June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 32–34:
iliustr. – Bibliogr.: p. 34.
Satkūnas J. The Medininkai Castle // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 35–36: iliustr. – Bibliogr.: p. 36.
Satkūnas J. Thermoerosional hills of the Vilnius Castles // Palaeolandscapes from Saalian to
Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–
Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 16–23: iliustr. – Bibliogr.: p. 23.
Satkūnas J. The „Ūlos akis“ (Ula‘s Eye) spring // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian,
South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 71.
Satkūnas J. Weathering crust of the Merkinė interglacial // Palaeolandscapes from Saalian to
Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–
Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 47. – Bibliogr.: p. 47.
Satkūnas J., Grigienė A., Mikulėnas V., Minkevičius V. Gelionių duobės paslaptis // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 40–43: iliustr. – Bibliogr.: p. 43.
Satkūnas J., Guobytė R. Juozapynė Hill and Medininkai Heights // Palaeolandscapes from Saalian
to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 37–38: iliustr. – Bibliogr.: p. 38.
Satkūnas J., Guobytė R., Rudnickaitė E. The Great Karolina ravine in Karoliniškės (Vilnius) //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 10–15: iliustr. – Bibliogr.: p. 15.
Satkūnas J., Marker B., Nirei H., Furuno K. Urban man-made strata: the IUGS-GEM initiative // Geopollution, Dust, and Man made strata. Unearthing our Past and Future – Resourcing
Tomorrow–: Post Symposium of 4.5–session 1, 34th International Geological Congress in Japan,
December 16, 2012, Green Palace, Edogawa, Tokyo. – [Tokyo], 2012. – P. 4–8.
Skipitytė R., Stančikaitė M., Kisielienė D., Šeirienė V., Šinkūnas P., Kazakauskas V., Katinas V., Mažeika J., Gryguc G., Gaidamavičius A. New multi-proxy investigations in Zervynos
1 outcrop – typical Lateglacial site in Ūla river valley // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai,
Lithuania: Excursion guide. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 72–77: iliustr. – Bibliogr.: p. 76–77.
Skuratovič Ž. Aeracijos zonos modeliai ir jų taikymai radioaktyviųjų atliekų kapinyno saugos
analizei: Daktaro disertacija: fiziniai mokslai, geologija (05 P) / mokslinis vadovas Mažeika J.; Vilniaus
universitetas, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius, 2013. – 138 p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 121–130.
124

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

2.6. Geoinformatika 2.6. Geoinformatics
Aleknienė R., Šmočiukas V. Informacinių sistemų plėtra 2012 metais = The development of
information systems in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 89–91.

2.7. Geologinės informacijos sklaida 2.7. Dissemination of the Geological
visuomenei Information to the Society
Brochwicz-Lewiński W., Śmietańska I. Polish–Lithuanian Geological Cooperation: 20 years
experience and perspectives / Graniczny M., Satkūnas J. // Przegląd Geologiczny. – 2013. – Vol.
61, No. 4. – P. 220: iliustr.
Čyžienė J. Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų žemumose monitoringas ir prognozavimas // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 60–61: iliustr.
Deklaracija dėl geologinio paveldo išsaugojimo ir populiarinimo Lietuvoje: [Akmenės geologinio
paveldo dienos dalyviai] // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. [67].
2012 metų renginiai: Dalyvavimas simpoziumuose, konferencijose, seminaruose = 2012 Events:
Participation at symposia, conferences and workshops / sudarė: Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 109–112.
Gadeikis S., Račkauskas V. Geologo dienos šventimo tradicijos 1984–2013 // Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų. – Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2013. – P. 102–118: iliustr.
Gamtos mokslų fakulteto renginiai / GA informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. –
P. 53: iliustr.
Gedminienė L. Geologinio paveldo dienos atgarsiai // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 66.
Gedminienė L. Jubiliejinė XXX Lietuvos geologų diena // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. –
P. 55–57: iliustr.
Grigelis A. Trijų dienų konferencija akademiko Juozo Dalinkevičiaus atminimui // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 6–7: iliustr.
Januška V., Kanopienė R. Žemės gelmių išteklių naudojimo reguliavimas 2012 metais = State
regulation of the use of the underground in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 7–11.
Konferencija Lietuvos mokslų akademijoje [„Poledynmečio aplinka ir žmogus Lietuvoje“] / GA
informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 65.
Korkutis V., Skeries W. Ten kur Nordlingeno meteoritinis krateris = Where the Nördlingen
meteorite crater is // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 47–53: iliustr. – Bibliogr.: p. 53.
Kutka D., Slavinskas A. Uždarytų buitinių atliekų sąvartynų poveikis žemės gelmėms // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 62.
125

LGT 2012 metų veikla: pagrindiniai rezultatai skaičiais / LGT informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 61–63: iliustr.
Lietuvos geologijos tarnyba renka informaciją apie Lietuvos šaltinius ir versmes // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 65.
Lietuvos spauda apie Lietuvos geologijos tarnybos veiklą 2012 metais = Lithuanian press about
Lithuanian Geological Survey in 2012 / atrinko: Ramanauskienė L., Martynėnienė N. // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuania Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 129–132.
Marcinonis A. Specialistų poreikis ir jų adaptacija moksle ir versle // Vilniaus universiteto
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2013. – P. 119–131: iliustr.
Mockevičius J. Lietuvos geologijos tarnyba 2012-aisiais = Lithuanian Geological Survey in
2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian
Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 5–6.
Motuza G. Pašto ženklų kolekcija: ekspozicija Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete //
Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 54: iliustr.
Nauji leidiniai: [Gediminas Motuza. Kaip veikia Žemė: geologijos pagrindai. – Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras, 2013 – 528 p.] // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 66: iliustr.
Nauji leidiniai : [Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: (metinė ataskaita);
Giedraitienė J., Pūtys P. Požeminio vandens aktyviosios apytakos zonos hidrogeotermija; Dzūkijos
geologinė savastis: Geologinio paveldo diena 2012 m. rugsėjo 22 d.: lauko išvykos aprašas; Graniczny
M., Satkūnas J. Polish–Lithuanian geological cooperation: 20 years experience and perspectives;
Satkūnas J., Jusienė A., Bitinas J., Grigienė A., Gudonytė J., Baltrūnas V. Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais] // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 64: iliustr.
Nauji leidiniai : [Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas; Korkutis
V. Kedrų pavėsyje; Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z. Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštadvario
regioninis parkas] // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – [virš.]: iliustr.
Olenin S., Gasiūnaitė Z., Gulbinskas S., Mickevičienė R. Sveikos jūros ir „mėlynosios“
ekonomikos link // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų
konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 15–16.
Pradėti nauji nacionalinės mokslo programos projektai / GA informacija // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 66.
Pukelytė V. INQUA Baltijos šalių lauko simpoziumas Lietuvoje // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 54–57: iliustr.
Radzevičius S. Pirmasis tarptautinis stratigrafijos kongresas STRATI 2013 // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 67.
Ramanauskienė L. Geologijos fondas ir bibliofondas = The Geological Fund and Bibliofund //
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 94–97.

126

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Ramanauskienė L., Martynėnienė N. 2012 metų publikacijos Lietuvos geologijos tematika =
Publications on Lithuanian geology in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 113–128.
Ražinskas V. Laboratorija = Laboratory // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 103–106: iliustr.
Satkūnas J. Europos geologijos tarnybų žvilgsnis nukreiptas į Afrikos geologinį paveldą // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 59: iliustr.
Skridlaitė G. Tiktai ieškok, ko žemėje yra...: [29-oji Jaunųjų geologų stovykla] // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 57.
Spiridonov A. Pirmosios Tarptautinės evoliucijos mokyklos doktorantams // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 59–60. – Bibliogr.: p. 60.
Spiridonov A., Radzevičius S. Paleozojaus revoliucijos atgarsiai Švedijos Karalystėje: [JUNESCO
globojamas projektas IGCP-591] // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 58–59. – Bibliogr.:
p. 59.
Šečkus J. XXIII Lietuvos geologų sąskrydis „Šalčia-2013“ // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 61–62: iliustr.
Užveriant 2013 metus / GA infor. // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 6.
Vaitkevičienė J. Ansambliui „Apynys“ – 30 metų // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. –
P. 58–60: iliustr.
Veikla komitetuose, komisijose, tarybose, tarpžinybinėse darbo grupėse = Activities in committees,
commissions, councils, joint working groups / sudarė: Informacijos valdymo skyriaus Informavimo
poskyris // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian
Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 107–108.
Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų / GA informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 58.
Virbickienė I. BaltCICA projektas = BaltCICA project // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 87–88: iliustr.
Virbickienė I. Septintasis Lenkijos ir Lietuvos moksleivių piešinių konkursas // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 56.
Virbickienė I. Visuomenės informavimas = Public information // Lietuvos geologijos tarnybos
2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 100–102: iliustr.

127

3. Geologinis kartografavimas 3. Geological Mapping
Guobytė R. Geologinis kartografavimas detaliu masteliu = Geological mapping on a detailed
scale // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 18–20: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 20.
Guobytė R. Lietuvos geologinis kartografavimas M 1:50 000 = Geological mapping in Lithuania
at a scale of 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 12: iliustr.
Guobytė R. Skaitmeninės technologijos geologinėje kartografijoje // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 4. – P. 53–56: iliustr. – Bibliogr.: p. 56.
Jusienė A. Erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Platelių plote = Spatial geological
mapping in the Plateliai area at a scale 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 13–15: iliustr.
Kemėšis V. Geologinės nuotraukos pradžią prisiminus // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. –
P. 11–17: iliustr.
Lietuvos geologiniam kartografavimui – 55 / Redakcijos skiltis // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 2. – P. 6.
Satkūnas J. Geologinis kartografavimas – geologų priedermė ir nauda visuomenei = Geological
mapping – duty of geologists and societal value // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 7–10:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 9–10.

128

LIETUVOS SPAUDA APIE
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBOS VEIKLĄ
2013 METAIS

PUBLICATIONS ON
LITHUANIAN GEOLOGY
IN 2011

L. Ramanauskienė, N. Martynėnienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Almanis A. Jurakalnio takas: [Ventos regioniniame parke, Papilėje įrengtas pažintinis takas, vedantis prie Jurakalnio griovos, kur aptikti senieji sluoksniai, priklausantys Juros periodui] // Žaliasis
pasaulis. – 2013. – Saus. 10. – P. 4.
Baltrūnas V. Ar reikalingas Lietuvai krašto geologijos muziejus? // Žaliasis pasaulis. – 2013. –
Bal. 11. – P. 1, 10.
Bartasevičius V. Nauda nugali baimes: [šalies mokslininkai pritaria skalūnų dujų žvalgybai Vakarų
Lietuvoje] // Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 18. – P. 2.
Čekutis R. Skalūnų revoliucija nuodija vandenį // Respublika. – 2013. – Saus. 18. – P. 8.
Daujotas D. Politikai spjovė į savo piliečių interesus: [nepaisydami grėsmingų Vokietijos mokslininkų tyrimo išvadų Europos Parlamentui, valdančioji koalicija nusprendė leisti skalūnų dujų
žvalgybą Lietuvoje] // Respublika. – 2013. – Vas. 12. – P. 2.
Dumalakas A. Ignalina turistus vilios mineraliniu vandeniu: [Ignalinoje pradėjus eksploatuoti
ypač didelio druskingumo (53–59 g/l) mineralinio vandens gręžinį, juo bus aprūpintos gydyklos] //
Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 30. – P. 36.
Girdvainis J. Amerikiečiai aptiko naują aukso gyslą: [JAV kompanija „Chevron“ ruošiasi žvalgyti
Lietuvos gelmes dėl skalūnų dujų] // Respublika. – 2013. – Vas. 5. – P. 3.
Girdvainis J. Amerikono 80 mln. litų ant lėkštutės – dykai?: [interviu su Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininku A. Salamakinu apie skalūnų dujas] // Respublika. – 2013. – Vas. 6. – P. 1, 4.
Girdvainis J. Skalūnų bomba padėta dar prieš dešimtmetį: [Seimo Aplinkos apsaugos komitetas
Vyriausybei pasiūlė sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką, žvalgybą ir gavybą Lietuvoje, kol nebus
paskelbta Europos Sąjungos institucijų nuomonė dėl šių išteklių naudojimo] // Respublika. – 2013. –
Vas. 7. – P. 3.
Girdvainis J. Skalūnai – nuodai. Taip teigia mokslininkai: [nagrinėjama EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto užsakymu atlikto tyrimo „Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos
gavybos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“ medžiaga] // Respublika. – 2013. – Vas. 6. – P. 4.
Grinčinaitis S. Informacinį renginį apie skalūnų dujas žlugdė piketuotojai // Šilutės naujienos. –
2013. – Rugs. 5.
Gudavičė E. Šilutės rajone gręžiamas naftos gręžinys: [prieš dvi savaites Šilutės r. šalia Stemplių
km. pradėti žvalgomieji gręžimo darbai. Darbus vykdanti naftos bendrovė „LL investicijos“ ieško
naftos] // Respublika. – 2013. – Birž. 26. – P. 11.

129

Janutytė I. Žemės drebėjimai ir skalūnų dujų hidraulinis ardymas // Žaliasis pasaulis. – 2013. –
Vas. 21. – P. 11.
Jokūbaitis M. Amerikiečiai siūlo nekartoti senų jų klaidų: [interviu su Pensilvanijos valstijos universiteto Žemės mokslo ir mineralogijos kolegijos Marcellus plėtros ir tyrimų centro hidrogeo logu D.
Yoxtheimeriu: niekas nėra apsaugotas, kad išgaunant skalūnų dujas į aplinką nepateks chemikalai] //
Lietuvos rytas. – 2013. – Bal. 17. – P. 11.
Jokūbaitis M. Ginčai – per ankstyvi: [interviu su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto
Geologijos ir mineralogijos katedros prof. S. Šliaupa apie skalūnų dujas] // Lietuvos rytas. – 2013. –
Bal. 8. – P. 6.
Jokūbaitis M. Gyvenimas šalia gręžinio siaubo nekelia: [interviu su Pensilvanijos universiteto
(JAV) Marcello tyrimų ir plėtros mokslinio centro direktoriumi T. B. Murphy] // Lietuvos rytas. –
2013. – Kovo 19. – P. 10.
Jokūbaitis M. Gyventojai kyla prieš dujų žvalgus: [skalūnų dujų žvalgytojai Lietuvoje susidūrė
su gyventojų protestais] // Lietuvos rytas. – 2013. – Saus. 14. – P. 1, 4.
Jokūbaitis M. „Chevron“ ieškos naftos, o suras dujų?: [bendrovės „Chevron“ iš dalies valdoma
bendrovė „LL investicijos“ Stemplių kaime Šilutės rajone netrukus pradės gręžti pirmąjį gręžinį.
Tyrėjai tikina, kad ieškos tik naftos] // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž. 17. – P. 8.
Jokūbaitis M. Kas paveikė Seimo išminčių galvą?: [Seimo Aplinkos apsaugos komitetas siūlo
stabdyti skalūnų dujų žvalgybą] // Lietuvos rytas. – 2013. – Vas. 7. – P. 3.
Jokūbaitis M. Lietuva – skalūnų revoliucijos liudininkė // Lietuvos rytas. – 2013. – Vas. 5. – P. 11.
Jokūbaitis M. Mokslininkus nebe juokais ėmė erzinti apsišaukėliai: [Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto kova su skalūnų dujų žvalgyba mokslininkus stebina. Jie kreipėsi į šalies vadovus ir įspėjo
nekreipti dėmesio į apsišaukėlius ekspertus] // Lietuvos rytas. – 2013. – Vas. 12. – P. 10.
Jokūbaitis M. Masalas protestuotojams – lengvatos: [Žygaičių (Lietuva) ir Bolkomo (Anglia) kaimus vienija bendras tikslas – kova su skalūnų žvalgytojais] // Lietuvos rytas. – 2013. – Geg. 2. – P. 11.
Jokūbaitis M. Mažina mokesčius už skalūnų dujas: [Lietuvai teks mažinti mokesčius už išgaunamas skalūnų dujas. Europos valstybės, uždegusios žalią šviesą dujų žvalgybai, mažina mokesčius,
o kai kur jie visiškai netaikomi] // Lietuvos rytas. – 2013. – Liep. 22. – P. 9.
Jokūbaitis M. Pajamų iš lietuviškos naftos – vis mažiau: [per dešimt šių metų mėnesių naftos
ir dujų išteklių mokesčių į biudžetą surinkta 26, 5 mln. litų, nors buvo planuota gauti 34 mln.] //
Lietuvos rytas. – 2013. – Lapkr. 19. – P. 13.
Jokūbaitis M. Pirmiausia – nafta, o skalūnų dujos palauks: [Lenkijos energetikos koncernas „Lotos“ skalūnų dujų Lietuvoje kol kas dar neieškos, bet jų žvilgsnis krypsta į naftos telkinius Baltijos
jūroje] // Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 22. – P. 10.
Jokūbaitis M. Prognozes dėl skalūnų keičia kasmet: [JAV energetikos informacijos agentūra paskelbė, kad skalūnų dujų Lietuvai užtektų tiktai trejiems metams] // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž.
12. – P. 11.
Jokūbaitis M. Skalūnų dujos – anaiptol ne baubas: [skalūnų dujų žvalgytojai turi mokslo argumentais atsakyti į kai kuriuos visuomenės klausimus] // Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 7. – P. 13.

130

LIETUVOS
LIETUVOSGEOLOGIJOS
GeoLOGIJOS TARNYBOS 2011
2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN Geo
GEOLOGICAL
LOGICAL SURVEY
SURVEY2011
2013 YEAR
YEAR ANNUAL
ANNUALREPORT
REPORT

Jokūbaitis M. Sklaido ir baimės šešėlius: [apie kompanijos „Chevron“ generalinio direktoriaus G.
Ankenbauerio susitikimą su seimo Liberalų sąjūdžio atstovais] // Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 1. –
P. 10.
Jokūbaitis M. Vertingiausi Lietuvos turtai – nepaliesti: [brangiausios ir daugiausia pajamų Lietuvai
galinčios duoti naudingosios iškasenos tebelieka žemėje. Prieš jų gavybą kovoja vietos gyventojai ir
žalieji] // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž. 10, priedas „Vartai“. – P. 4.
Jokūbaitis M. Žvalgybai pritarė: [Mokslų akademijos prezidiumo patvirtintose išvadose pritariama
skalūnų dujų žvalgybai Lietuvoje] // Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 20. – P. 10.
Jokūbaitis M. Dujų – nė padujų, o skalūnų naftos – apstu?: [apie 42 milijonus tonų skalūnų
naftos galima išgauti mūsų šalyje, tačiau gavybos kompanijas kol kas stabdo gyventojų pasipriešinimas] // Lietuvos rytas. – 2013. – Rugpj. 16. – P. 10–11.
Jokūbaitis M. Skalūnų žvalgai bėga iš Lietuvos: [JAV energetikos kompanija „Chevron“ pranešė
besitraukianti iš skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos konkurso Vakarų Lietuvoje] // Lietuvos rytas. –
2013. – Spal. 9. – P. 12.
Jonavicienė N. Ar Lietuvai reikia skalūnų dujų? // Utenos diena. – 2013. – Kovo 6. – P. 6.
Jonušaitė L. „Chevron“ nori bendradarbiauti su bendruomenėmis // Respublika. – 2013. –
Liep. 11. – P. 9.
Juknevičiūtė R. Žemaičiai sukilo prieš amerikiečių žvalgus: [Tauragės rajono žmonės neketina
leisti, kad jų žemėse amerikiečių kompanija „Chevron“ žvalgytų skalūnų dujų] // Respublika. –
2013. – Vas. 7. – P. 3.
Juodelis P. Skalūnų dujos: mitai ir tikrovė // Valstybė. – 2013. – Kovo 23.
Juškytė M. „LL investicijos“ gręš žvalgomąjį gręžinį prie Stemplių kaimo: [Lietuvos naftos bendrovė „LL investicijos“, kurios 50 proc. akcijų valdo amerikiečių bendrovė „Chevron“, netrukus pradės
žvalgomąjį gręžimą prie Stemplių kaimo Šilutės rajone. Planuojama gręžti iki kambro smiltainių,
glūdinčių dviejų tūkstančių metrų gylyje] // Respublika. – 2013. – Birž. 14. – P. 9.
Kadūnas K., Kutka D. Nuotekų valyklų poveikis požeminiam vandeniui // Žaliasis pasaulis. –
2013. – Gruodž. 19. – P. 2.
Kniška D. Gamtos ištekliai iškasami, duobės paliekamos: [dėl menko tarpinstitucinio bendradarbiavimo, apskaitos ir kontrolės stokos nesutvarkyti karjerai virsta nelegaliais sąvartynais] //
Respublika. – 2013. – Saus. 18. – P. 6.
Kniška D. Seimūnai žaliųjų prašymo neišgirdo: [Žaliųjų ir aplinkosauginės organizacijos šalia
Seimo surengė protesto akciją prieš Miškų įstatymo pakeitimo svarstymą. Po Varėnos miškais slūgso dideli geležies rūdos klodai, kuriuos leidus eksploatuoti prasidės nestabdomas miškų ir gamtos
naikinimas] // Respublika. – 2013. – Birž. 12. – P. 6.
Knystautas A. Skalūnų dujų tragikomedija: [judėjimas „Už gamtą“ pasisako prieš skalūnų dujų
žvalgybą] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Geg. 9. – P. 5.
Kutka D., Slavinskas A. Uždarytų buitinių atliekų sąvartynų poveikis žemės gelmėms // Žaliasis
pasaulis. – 2013. – Spal. 24. – P. 10.

131

Labanauskas T. Po Dzūkijos miškais – netikėti brangiųjų metalų klodai: [Lietuvos geologijos
specialistai, tyrinėdami Pietų Lietuvos kristalines uolienas, atrado cerio, lantano bei torio sankaupas] // Respublika. – 2013. – Birž. 10. – P. 6.
Leščinskas V. Kuo pavojinga Žemė?: [Lietuvos ir Lenkijos vaikų piešinių, kitų geologinio bei
gamtinio pobūdžio dailės darbelių konkursui pasibaigus] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Liep. 25. –
P. 1, 2, 12: iliustr.
Leščinskas V. Turtai neramina, turtai vilioja...: [profesoriaus akademiko Juozo Dalinkevičiaus
120–ųjų gimimo metinių proga LMA, VU, LGS, LGT, Lietuvos geologijos įmonių asociacija ir
Gamtos tyrimų centras organizavo įvairius renginius. Vienas iš jų – 2013 m. birželio 14 d. įvykusi
mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“] // Žaliasis pasaulis. –
2013. – Birž. 27. – P. 1, 2.
Liutkus S. Milijonai litų už naftą dūlėja žemės gelmėse // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž. 29. – P. 19.
Liutkus S. Požeminės saugyklos – milijonai iš oro?: [norint sumažinti atmosferos taršą, siūloma
CO2 saugoti panaudotuose naftos gręžiniuose. LGT vadovas J. Mockevičius įsitikinęs, kad prieš
pradedant įgyvendinti šią technologiją pirmiausia turėtų būti atlikti nuodugnūs tyrimai] // Lietuvos
rytas. – 2013. – Birž. 21. – P. 10.
Markevičienė E. Skalūnų dujų Lietuvoje nėra: [interviu su Lietuvos geologijos tarnybos vadovu
Juozu Mockevičiumi] // Verslo žinios. – 2013. – Liep. 31. – P. 1, 3.
Mičiulienė J. Iš čiaupo – mineralinis, geležis – į gamyklą: [lietuvių mokslininkų sukurta technologija leidžia iš vandens surinktą geležį panaudoti kitur. Antaviliuose veikianti vandens gerinimo stotis
per mėnesį iš geriamojo vandens surenka 6 tonas geležies] // Lietuvos žinios. – 2013. – Gruod. 3. – P.
12.
Mičiulienė J. Kai Vilnių ir Nemenčinę jungė ežeras: [Lietuvos geologijos tarnybos laikinai einančio direktoriaus pareigas J. Satkūno ir žurnalistų ekskursija prie Vilkiškių atodangos ir Skališkių
olos] // Lietuvos žinios. – 2013.
Mičiulienė J. Net įstatymas neįpareigotų parduoti žemės: [Lietuvos geologijos tarnybos padarytas
žemėlapis apie dirvožemio užterštumą] // Lietuvos žinios. – 2013. – Gruod. 12. – P. 2.
Misevičienė R. AB „Klovainių skalda“ – efektyvios inovacijos savo lėšomis // Mokslas ir technika. – 2013. – Nr. 5. – P. 12–14.
Nagelė D. „Chevron“ ateina pas mus „Williams“ pramintu keliu // Respublika. – 2013. –
Spal.10. – P. 1, 2–3.
Paulaitis P. Sugriežtinta skalūnų dujų ir naftos žvalgyba ir gavyba: [2013-09-16 Aplinkos ministerijoje vykusiame angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos posėdyje priimtas sprendimas rekomenduoti Vyriausybei išduoti leidimą UAB „Chevron“ naudoti tradicinių ir išsklaidytojų
angliavandenilių išteklius Šilutės-Tauragės plote] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Rugs. 19. – P. 2.
Paulauskas V. Kas girdi „Lietuvos šauksmą“...: [2013-09-15 Vilniuje į Rotušės aikštę Lietuvos
šeimų sąjūdis sukvietė sostinės gyventojus į pilietinę akciją „Lietuvos šauksmas. Už švarią Lietuvą.“
Buvo diskutuojama apie žemės gelmių išteklių žvalgymą, išgavimą, naudojimą, pardavimą ir galimą
žalą ekosistemai] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Rugs. 19. – P. 1, 2, 11.
Paškevičiūtė Ž. Skalūninės dujos Lietuvoje. Ar tai realu? Taip! = Shale gas in Lithuania. Is it
real? Yes!: [firmos „Goldwyn Global Strategies, LLC“ atstovas L. Goldwynas surengė tarptautinę
132

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

konferenciją Vilniuje apie saugią ir efektyvią naftos ir gamtinių dujų gavybą iš skalūnų darinių] //
Verslas ir politika. – 2013. – Nr. 5 (42). – P. 14–22: iliustr. – Tekstas liet., angl.
Petkutė E. Skalūnų dujos įvarė pleištą tarp ūkininkų: [mėginimai pradėti skalūnų dujų paieškas jau pradėjo kiršinti žemių, kuriose ketinama žvalgyti, savininkus] // Lietuvos rytas. – 2013. –
Vas. 15. – P. 15.
Petkutė E. Skalūnų dujų priešininkai nevengia akivaizdaus melo: [interviu su „Minijos naftos“
generaliniu direktoriumi T. Haseltonu] // Lietuvos rytas. – 2013. – Bal. 27. – P. 14–15.
Petrauskienė V. Smegduobėje – obelys: [Pasvalio r., Trečionių kaime, esančioje bendrovės „Naradava“ teritorijoje atsivėrė 10 m. gylio smegduobė] // Lietuvos rytas. – 2013. – Geg. 15. – P. 19.
Petrikonytė I. Kviečia smegduobės „Barsuko ola“ geologinis takas: [siekiant geriau supažindinti
su karstiniais reiškiniais, lankytojams užtikrinti patogią smegduobių apžvalgą, teritorijoje prie smegduobės „Barsuko ola“ buvo įrengtas geologinis takas] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Birž. 20. – P. 10.
Rafanavičienė G. Dzūkų šuliniuose – teršalai: [Alytaus r. ištyrus 60 šulinių paaiškėjo, kad iš jų
net 35-iuose vanduo netinkamas vartoti, nes jame du ir tris kartus viršytas leistinas nitratų kiekis] //
Lietuvos rytas. – 2013. – Kovo 14. – P. 20.
Rafanavičienė G. Prasčiausias vanduo – Alytuje ir Šiauliuose: [ketvirtadalio šulinių vanduo Lietuvoje kelia pavojų sveikatai, nes gausiai užterštas nitratais, nitritais ir amonio junginiais] // Lietuvos
rytas. – 2013. – Bal. 9. – P. 1, 17.
Rudavičius V. Skalūnų dujų revoliuciją Europoje pirmoji skelbia Didžioji Britanija: [Didžiosios
Britanijos finansų ministras paskelbė, kad korporacijoms, pasišovusioms prisijungti prie skalūnų dujų
revoliucijos, bus suteikiamos mokesčių lengvatos (pelno mokestis sumažintas nuo 62 iki 30 procentų)] // Lietuvos rytas. – 2013. – Rugp. 12. – P. 8–9.
Savickienė A. Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamentas: pagaliau į verslo ratus:
[UAB „Minijos nafta“ 10 metų bylinėjasi tai su Kintų bendruomene, tai su Šilutės savivaldybe, tai
su KRAAA dėl to kad būtų patvirtinta PAV programa] // Respublika. – 2013. – Liep. 5. – P. 10–11.
Sirvydas V. Rastas būdas, kaip kovoti su klimato kaitą lemiančiu CO2: [į atmosferą išmetamas
CO2 dujas galima sandėliuoti žemės gelmėse. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
J. Satkūnas sako, kad tokie projektai yra realūs, tik reikėtų išsamaus poveikio aplinkai vertinimo] //
Respublika. – 2013. – Birž. 27. – P. 9.
Stažytė K. Didėja pasipriešinimas skalūninių dujų žvalgytuvėms // Tauragės kurjeris. – 2013. –
Saus. 15. – P. 1, 2.
Strikulienė O. A. Salamakinas: „Atsakau ir prieš tautą“: [A. Salamakinas kartu su komiteto
dauguma pasiūlė Vyriausybei sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką. Pagrindinis tokio siūlymo
argumentas – žvalgyba bei gavyba kenkia aplinkai ir gyventojų sveikatai] // Respublika. – 2013. –
Vas. 9. – P. 1, 4.
Šiuparys G. Šiaulių menininkų kalvė – ant nuodų ežero: [padarius tyrimus paaiškėjo, kad teritorijos dirvožemis ir gruntiniai vandenys užteršti sunkiaisiais metalais ir naftos produktais] // Lietuvos
rytas. – 2013. – Geg. 24. – P. 9.
Tamašauskienė J. Mokesčio, kokį skalūnų dujoms siūloma taikyti Lietuvoje, nėra jokioje pasaulio
šalyje = The tax for shale gas to be applied in Lithuania has no equivalent in the world countries:

133

[pokalbis su įmonės „Minijos nafta“ finansų direktoriumi V. Petuška] // Verslas ir politika. – 2013. –
Nr. 5 (42). – P. 23–25: iliustr. – Tekstas liet., angl.
Tamašauskienė J.Valdančioji koalicija išjudino įstatymus = Governing coalition shakes the laws:
[pokalbis su Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku R. Žemaitaičiu] // Verslas ir politika. – 2013. –
Nr. 5 (42). – P. 26–28: iliustr. – Tekstas liet., angl.
Uktveris A. Gėriau, gėriau... vandenėlį gryną! // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Gruod. 2. – P. 2, 11.
Uktveris A. Skalūnų dujos, kaipo...meškerė? // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Kovo 21. – P. 1, 2.
Valinskienė A. Akademikai pritarė skalūnų dujų paieškai: [Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas patvirtino komisijos išvadą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos Lietuvoje galimybių, kurioje
šiems procesams iš esmės pritarė] // Respublika. – 2013. – Kovo 20. – P. 9.
Valinskienė A. Politikai, o ne specialistai sprendžia skalūnų likimą: [Seimo Ekonomikos ir Aplinkos apsaugos komitetų posėdyje nuspręsta, kad reikia stabdyti sutarties pasirašymą su investuotoju,
laimėjusiu konkursą dėl skalūnų dujų žvalgybos] // Respublika. – 2013. – Kovo 21. – P. 9.
Vasiliauskaitė V. Kieno pusėn nusvirs interesų svarstyklės: [kodėl iki šiol nepradėtas eksploatuoti
Pagirių anhidrito telkinys?] // Ūkininko patarėjas. – 2013. – Vas. 7. – P. 1, 4, 5.
Virbickienė I. Smegduobė Trečionyse įspūdinga // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Birž. 20. – P. 2, 11.
Volovojus V. Skalūnų dujos Lietuvai: kas už ką ir kodėl? // Respublika. – 2013. – Bal. 12. – P. 4.
Zdanavičiūtė O. Lietuvoje naftos ir dujų žvalgyba vyksta jau 50 metų // Respublika. – 2013. –
Vas. 27. – P. 4.
Aistros dėl skalūnų / BNS inf. // Klaipėda. – 2013. – Vas. 7. – P. 7.
Aistros dėl skalūnų / BNS inf. // Kauno diena. – 2013. – Vas. 7. – P. 7.
Aistros dėl skalūnų virė ir Seime, ir už Seimo / BNS inf. // Vilniaus diena. – 2013. – Vas. 7. – P. 6.
Akmenės rajone bus Juros periodo parkas: [2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos geologijos tarnyboje
vyko pasitarimas dėl galimybės steigti Akmenės rajone Juros periodo parką] / LGT inf. // Žaliasis
pasaulis. – 2013. – Saus. 3. – P. 3.
Amerikiečiai dujų ieškos saugodami aplinką / ELTA // Respublika. – 2013. – Vas. 21. – P. 8.
Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso laimėtojas dar nepaaiškėjo: [2013–07–19 Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisija, vadovaujama aplinkos viceministrės D. Matonienės
svarstė, ar priimti sprendimą pripažinti angliavandenilių išteklių naudojimo Kudirkos-Kybartų ir
Šilutės-Tauragės plotuose konkurso laimėtoją. Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, nutarta svarstymą pratęsti rugsėjo 16 d.] / Aplinkos ministerijos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Liep. 25. – P. 11.
Ar gresia Tauragės požeminiam vandeniui skalūnų dujų žvalgybos galimai keliama tąrša? / Lietuvos
geologijos tarnybos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Vas. 14. – P. 11.
Argumentas – skalūnų dujos: [galimybė išgauti skalūnų dujas gali padėti derybose su gamtinių
dujų tiekėju – bendrove „Gazprom“] / BNS, LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Geg. 11. – P. 15.
Atmosferą nuo taršos gelbėja žemės gelmės: [siekdamos sumažinti neigiamus į atmosferą išmetamo
anglies dioksido padarinius, išsivysčiusios šalys plečia šių dujų požeminių saugyklų tinklą] / ELTA,
LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž. 13. – P. 13.

134

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Atodanga – visu grožiu: [Pavilnių regioniniame parke atidaryta sutvarkyta Pūčkorių atodanga] /
ELTA, LR // Lietuvos rytas. – 2013. – Birž. 7. – P. 17.
Beveik 300 Žemaitijos bendruomenių – prieš skalūnų dujas / BNS inf. // Lietuvos verslas. –
2013. – Rugp. 20.
Gali sustabdyti dujų žvalgybą: [dėl vietos gyventojų protestų, Seimo Aplinkos apsaugos komitete
svarstoma galimybė stabdyti dujų žvalgybos konkursą] / BNS, LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. –
Saus. 24. – P. 10.
„Chevron“ kelyje netrūko ir akmenų: [Amerikiečių kompanijai leista Lietuvoje ieškoti skalūnų
dujų. Tokį sprendimą priėmė Aplinkos ministerijos sudaryta komisija] // Lietuvos rytas. – 2013. –
Rugs. 17. – P. 9.
„Chevron“ Lietuvoje skalūnų dujų neieškos: [amerikiečių kompanija „Chevron“ vyriausybei
pranešė, kad traukiasi iš konkurso dėl angliavandenilių išteklių naudojimo] / ELTA inf. // Resublika. – 2013. – Spal. 9. – P. 5.
Ieško užtarėjų Rytuose: [Žygaičių bendruomenė atsisakė susitikti su „Chevron“ atstovais. Keli
veikėjai netgi paprašė paramos iš Maskvos ir Minsko kovojant už švarią gamtą ir tyrą vandenį] /
BNS, LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Rugp. 27. – P. 9.
Investuotojams liko dar dvi kliūtys: [„Chevron“ bandys žvalgyti skalūnų dujų, jei Lietuva pernelyg
nepakels mokesčių ir pavyks susitarti su vietos gyventojais] // Lietuvos rytas. – 2013. – Liep. 11. – P. 11.
Iškastinio kuro ieškos Kudirkos Naumiestyje // Draugas. – 2013. – Saus. 18. – P. 3.
Kas kieno kantrybę bando: prielaidų „Chevron“ trauktis yra // Verslo žinios. – 2013. – Liep.
31. – P. 2.
Kuo „kvepės“ skalūninės dujos?: [spausdinamas Aplinkos koalicijos pirmininko Kęstučio Navicko
pareiškimas „Dėl pavojų siekiant žvalgyti ir eksploatuoti molio skalūnuose esančius angliavandenilius“] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Vas. 7. – P. 10.
Ministras V. Mazuronis: „Dėl skalūninių dujų reikalingas išmintingas sprendimas“: [Aplinkos
ministerija atidėjo 2013-02-27 suplanuotą Angliavandenilių išteklių naudojimo komisijos posėdį,
kuriame turėjo būti svarstomas skalūninių dujų žvalgybos Lietuvoje konkurso laimėtojo nustatymas] /
Aplinkos ministerijos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Vas. 28. – P. 11.
Ministras pakvietė JAV skalūnų dujų ekspertus atvykti į Lietuvą / Aplinkos ministerijos inf. //
Žaliasis pasaulis. – 2013. – Kovo 14. – P. 11.
Mokslo atstovai skalūnų dujų žvalgybos nelaiko pavojinga: [šalies mokslininkai pateikė išvadas dėl
galimybės Vakarų Lietuvoje žvalgyti ir išgauti skalūnų dujas] / BNS inf. // Lietuvos rytas. – 2013. –
Kovo 14. – P. 9.
Naftos – vis mažiau: [pateikiama informacija apie vakarų Lietuvoje išgaunamus naftos kiekius
per 2012 metus] // Lietuvos rytas. – 2013. – Saus. 15. – P. 10.
Naftos – vis mažiau: [vakarų Lietuvoje dirbančios naftos gavybos bendrovės šiemet pirmąjį pusmetį
išgavo 42,95 tūkst. tonų naftos. Tai beveik 20 proc. mažiau negu tuo pačiu laiku pernai] / BNS, LR
inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Rugpj. 20. – P. 9.
Po žeme glūdintys Lietuvos turtai: [Lietuva – viena iš nedaugelio šalių visame pasaulyje, centralizuotai vandentiekai naudoja tik požeminį vandenį] // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Gruod. 5. – P. 11.
135

Siūloma stabdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą // Šiaulių kraštas. – 2013. – Vas. 7. – P. 6.
Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda / Lietuvos geologijos tarnybos inf. //
Tauragės kurjeris. – 2013. – Rugs. 17. – P. 6.
Skalūnų dujų ieškos tik viena bendrovė: [JAV energetikos bendrovė „Chevron“ vienintelė pateikė
paraišką skalūnų dujų bei naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje konkursui] / BNS inf. // Lietuvos
rytas. – 2013. – Saus. 16. – P. 10.
Skalūnų dujų žvalgyba verčia nerimauti / Eltos inf. // Sekundė. – 2013. – Saus. 15. – P. 8.
Skalūnų dujų žvalgyba artėja: [Seimas priėmė įstatymo pataisas, numatančias, kaip Lietuvoje galės
būti ieškomos ir išgaunamos skalūnų dujos] / BNS inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Geg. 31. – P. 10.
Skalūnų dujų gavyba kelia klausimų // Šiaulių kraštas. – 2013. – Saus. 15. – P. 3.
Skalūnų žvalgytuvės // Vakaro žinios. – 2013. – Saus. 15. – P. 2.
Skelbs pakartotinį skalūnų žvalgybos ir gavybos konkursą: [spalio 29 d. Aplinkos ministerijoje
vykusiame angliavandenilių išteklių naudojimo komisijos posėdyje nuspręsta skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos konkursą Šilutės-Tauragės plote paskelbti negaliojančiu] / Aplinkos ministerijos
inf. // Žaliasis pasaulis. – 2013. – Spal. 31. – P. 11.
Sklaido miglą dėl skalūnų: [Vyriausybės vadovas patikino, kad skalūnų dujų žvalgybos konkursas
nebus stabdomas, o jį laimėjusiai bendrovei „Chevron“ bus suteikta galimybė ateityje išgauti dujas] /
BNS, Elta , LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Bal. 12. – P. 3.
Tiesia kelią „Chevron“: [JAV bendrovė buvo vienintelė konkurso dalyvė, o jo nugalėtoją ketinama
paskelbti rugsėjo 16 d.] / BNS, LR inf. // Lietuvos rytas. – 2013. – Rugs. 4. – P. 3.
Viešinimo projektas „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ // Šilutės
naujienos. – 2013. – Rugp. 27. – P. 5.
Viskas iš naujo: [Aplinkos ministerija nutarė nutraukti daugiau nei prieš metus paskelbtą skalūnų dujų žvalgybos bei gavybos konkursą ir siūlo skelbti naują] / BNS, LR inf. // Lietuvos rytas. –
2013. – Spal. 30. – P. 11.
Žygaitiškių sukilimas prieš skalūninių dujų žvalgybą pasiekė Seimą // Tauragės žinios. – 2013. –
Saus. 18. – P. 8.

136

Lietuvos geologijos tarnybos 2013 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2013 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2014. – 138, [1] p.:
iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272

Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio
kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos
monitoringo, ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų
tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita
ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
The Annual Report for 2013 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research
projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological
research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geological investigations of affected areas by karst
process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground (issuing of
premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geological works,
inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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LIETUVOS
GEOLOGIJOS TARNYBA
2013-aisiais

LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY
in 2013

Dar viena metinė ataskaita – tarsi nueito kelio
gairė, už kurios nutolsta padaryti darbai, sėkmių
džiaugsmas, lūkesčiai ir nusivylimai. 2013-ieji –
gausių ir audringų įvykių metai: vyko aršios diskusijos skalūnų dujų temomis, iš esmės pakeistos kai
kurios Žemės gelmių įstatymo nuostatos, didelio
atgarsio sulaukė „Chevron“ kompanijos pasitraukimas iš angliavandenilių darbų konkurso, netikėtai
rugsėjį iš pareigų atsistatydino ilgametis Lietuvos
geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius.

One more annual report is a landmark of
the path gone. It moves away the accomplished
works, joys and disappointments. The year
2013 was full of turbulent events: stormy discussions about the future of shale gas, fundamental
changes of some provisions of the Law on Underground, pulling out of the USA “Chevron”
company from the won tender to explore for
shale gas in Lithuania, unexpected giving up of
director’s office by Juozas Mockevičius, etc.

Tarnyba vykdo tris esmines pareigas: atlieka valstybinius geologinius tyrimus, reguliuoja žemės gelmių
naudojimą ir apsaugą, formuoja valstybinę geologijos
informacijos sistemą. Apytikriais skaičiavimais, darbuotojų darbo sąnaudos šioms trims pareigoms atlikti
pasiskirstė taip: tyrimams – 60 proc., reguliavimui –
22 proc. ir informacinei sistemai –18 proc. Valstybės
biudžeto asignavimai Tarnybai 2013 metais buvo
4,615 tūkst. litų, o metų pabaigoje Tarnyboje dirbo
101 darbuotojas (per metus išėjo 12 darbuotojų,
priimti 8 nauji darbuotojai).

The Lithuanian Geological Survey has
three fundamental responsibilities: to carry out
national geological research, to regulate the use
and protection of the deep geological structures and to structure the national geological
information system. The approximate input of
labour to do the duty was as follows: 60% of the
input was devoted to scientific research, 22% to
regulation and 18% to the information system.
In 2013, the budget assignments amounted to
4 615 thou Lt. At the end of the year, the staff
of the Lithuanian Geological Survey included
101 employees (12 employees left the office and
8 were taken into service).

Galima tvirtai teigti, kad Lietuvos geologijos
tarnybos 2013 metų strateginio plano priemonės
visiškai įvykdytos.

Tarnyba vykdė 94 projektus ir užduotis, iš jų
pateiktos 25 projektų baigtinės ataskaitos. Bendri
jų rezultatai pateikiami šiame leidinyje.

It can be maintained that in 2013 the Lithuanian Geological Survey fulfilled the tasks set in
the strategic plan.

Be to, Lietuvos geo logijos tarnyba vykdė
net penkias Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones, rengė teisės aktų projektus.

The Survey implemented 94 projects and
tasks. Final reports were prepared within 25 projects. The generalised results are included in the
present issue.

Nors metai, žvelgiant į šiuos skaičius ir faktus,
atrodytų buvo sėkmingi, reikia pripažinti, deja,
ne viskas pavyko.

Besides, the Lithuanian Geological Survey
dispensed even 5 priority measures for implementation of the Program for 2012–2016 of the
Government of the Republic of Lithuania and
worked out projects of legal acts.

Tikėkime, kad 2014 metai visų mūsų pastangų
ir aplinkybių, kurioms nors kiek galime daryti
įtaką, dėka bus sėkmingesni.

Though the given numbers and facts imply
that the last year was successful it must be admitted that not all undertakings turned out well.
Let us believe that the year 2014 will be more
successful due to our joint efforts and favourable
circumstances.

Jonas Satkūnas,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ
NAUDOJIMO REGULIAVIMAS
2013 METAIS

STATE REGULATION
OF THE USE OF THE
UNDERGROUND IN 2013

V. A. Januška, K. Kadūnas, R. Kanopienė, J. Lazauskienė,
Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių išteklių naudojimo Regulation of the use of
reguliavimas underground resources
Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002,
Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607; 2010, Nr. 125-6393),
2013 metais išduotas 51 leidimas (19 naujų ir 32 pakartotiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, sudaryta
114 išteklių naudojimo sutarčių. Panaikintas 43 leidimų
galiojimas, iš jų 32 – išduodant pakartotinius leidimus, 5 –
pasibaigus išteklių naudojimo sutarties galiojimo terminui,
3 – leidimo turėtojo pageidavimu, 2 – išsekus skirtiems
naudoti ištekliams, 1 – leidimo turėtojui netekus teisės
naudotis žeme.

Following „The delivery procedure
of permissions to use mineral resources
(except hydrocarbons), recources of
industrial and mineral groundwater
and cavities of the underground“ (Žin.,
2002, No. 16-607; 2005, Nr. 72-2607;
2010, Nr. 125-6393) in 2013 permissions to use mineral resources were
granted to 51 enterprise, 114 contracts
of the use of resources were concluded,
and 43 permission were revoked
(32 – in the case of granting a reissued
permission; 5 – in the case when the
contract validity expired, 3 – at the request of licence-holder, 2 – in the case
2013 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti žewhen the resources under the licence
mės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 302 juridiniai asmenys
to exploit have been exhausted, 1 – in
ir dvi juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės
the case when a licence-holder ceased
veiklos sutartis.
to have the right to exploit the land.
Ikiteisminius tyrimus arba žemės gelmių išteklių nauBy December 31, 2013 302 enterdojimo kontrolę atliekančių valstybės institucijų prašymu
prises and 2 groups of legal persons
dalyvauta dviejuose patikrinimuose kaip galima numanyti
acting under the contract of joint activneteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo vietose ir dviejuoity had permissions to use resources of
se patikrinimuose išteklių naudojimo pažeidimų prevencijos
solid minerals and mineral water.
tikslais. Neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo atvejais
nustatytas apytikris galbūt savavališkai išgauto grunto kiekis
Specialists from Lithuanian Geologir mechaninė jo sudėtis, gauti duomenys perduoti patikri- ical Survey were taking part in 2 inspecnimus inicijavusioms institucijoms.
tions at the places of potentially illegal
exploitation of mineral resources.
Išnagrinėti 47 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektai arba šių projektų
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According to the order No. 49 of
papildymai, iš kurių 45 projektai patvirtinti, du projektai, nustačius esminių trūkumų, grąžinti pateikėjams nepatvirtinti. February 23, 1999 of Minister of
Environment, Lithuanian Geological
Išnagrinėta 10 naftos gręžinių darbų projektų, išnagrinėti
Survey analysed 47 projects on the use
ir patvirtinti du naftos telkinių (Auksoro ir Šilalės) naudoof underground resources or additions
jimo projektai, nagrinėjamas ir vertinamas Vėžaičių naftos
to these projects, 45 of which were
telkinio naudojimo projektas; išnagrinėti penki seisminės
approved.
žvalgybos tyrimo darbų projektai.
Generalization of statistical reports
Išnagrinėtos Šilalės naftos telkinių angliavandenilių
on extraction in 2012 presented by the
išteklių tyrimo (detaliosios žvalgybos) ir Pocių naftos telenterprises was made.
kinio išteklių perskaičiavimo ataskaitos ir aprobuoti šių
naftos telkinių ištekliai.
Apibendrinti 2012 metų kietųjų naudingųjų iškasenų
išteklių kasybos ir naftos bei vandens išteklių gavybos statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND ir 1PV)
duomenys. Parengti 48 informaciniai raštai juridiniams
asmenims apie nepatenkinamą arba ne laiku naudojimo
sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, nustatytų trūkumų
ištaisymo terminus ir numatomas taikyti ar taikytas poveikio priemones.

Žemės gelmių geologinio tyrimo Regulation of underground
reguliavimas investigations
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin.,
2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448), 2013 metais
išduota 17 leidimų tirti žemės gelmes: iš jų 14 leidimų
tirti žemės gelmes naujoms įmonėms ir vienam fiziniam
asmeniui, dviem įmonėms, turinčioms leidimą tirti žemės
gelmes, išduotas naujas leidimas dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, dviejų įmonių patikslinti leidimų duomenys, vienos
įmonės leidimo galiojimas sustabdytas, dviem įmonėms
leidimų galiojimo sustabdymas panaikintas (iš jų vienos
įmonės leidimo galiojimas buvo sustabdytas 2012 metais).
Panaikintas leidimų galiojimas keturioms įmonėms, iš jų:
dviem dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, išduodant pakartotinį
leidimą, dviem įmonėms nepašalinus pažeidimų, dėl kurių
buvo sustabdytas leidimo galiojimas.

In 2013, following “The order of
issuing licences for underground research” (Žin., 2001, No. 102-3634;
2005, Nr. 45-1448), licences for
underground research were issued to
17 enterprises,1 licence was suspended
and 4 licences revoked.
By December 31, 2013, 130 enterprises and 2 natural persons had
licences to carry out geological investigations.

In 2013, in compliance with “The
order of approbation of explored solid
mineral resources” 33 reports of detailed and supplementary exploration
of solid mineral resources were analysed
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo
and approved.
130 įmonių ir du fiziniai asmenys.
According to technical construction
Įvertinti 33 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių arba
regulation STR 1.04.02: 2011 „Enginaujų plotų prie esamų telkinių detalios ir / arba papildomos
neering geological and geotechnical ingeologinės žvalgybos ataskaitų duomenys. LGT direktoriaus
vestigations“ (Žin., 2012, Nr. 5-144),
įsakymu aprobuoti 1 dolomito, 1 molio, 1 durpių, 1 sapro8
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pelio, 6 smėlio, 6 žvyro ir 17 žvyro ir smėlio telkinių arba
naujų plotų prie anksčiau išžvalgytų telkinių ištekliai.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:
2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012,
Nr. 5-144), nuostatas 2013 metais patikrinta 373 statybinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų kokybė, 92 ataskaitos grąžintos tyrimus atlikusioms įmonėms ir
nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus, įvertinta 31 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programa ir parengtos išvados apie jose numatytų darbų apimties ir sudėties
nustatytų reikalavimų atitiktį, parengti 25 raštai dėl atliktų
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, atitinkančių
trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.
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the quality of 373 reports of engineering geological and geotechnical investigations was checked. Part of the reports
(92) was returned to the investigation
performers with the request for content
corrections. 31 programs of engineering geological and geotechnical investigations were been evaluated according
to legal documents and conclusions on
correspondence were provided. 25 letters about the quality of engineering
geological and geotechnical investigations related with the projects of the
third (difficult) geotechnical category
were prepared.

Žemės gelmių registras Underground Register
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006,
Nr. 54-1961), ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin.,
2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386), 2013 metais
Žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti
15 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 63 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, trijų naudingųjų
iškasenų telkinių duomenys išbraukti iš Registro, įrašyti
89 požeminio vandens telkinių ir vandenviečių duomenys.
Iš viso Registro išteklių dalyje įregistruoti 2 627 naudingųjų
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio vandens
telkiniai ir vandenvietės.

According to “The Statute of Underground Register” (Žin., 2002,
No. 44-1676; 2006, No. 54-1961)
and “The regulations of Underground
Register arrangement “ (Žin., 2004,
No. 90-3342; 2006, No. 86-3386) by
December 31, 2013, 2627 deposits of
mineral resources and ground water
had been included into the chapter
of underground resources. In 2013,
15 new deposits of mineral resources
and 89 deposits of underground water
were included into the chapter of underground resources; 1 100 boreholes
were included into the chapter of
boreholes and 227 objects of geological
Įregistruoti 45 naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo
investigations were included into the
projektai ar jų papildymai.
chapter of geological investigations.
Registro gręžinių dalyje 2013 metais įregistruota
1 100 gręžinių (iš jų 957 skirti požeminio vandens eksploatacijai), išregistruoti 157 likviduoti gręžiniai. Iki 2013 metų
gruodžio 31 d. Registro gręžinių dalyje įregistruoti
33 769 gręžiniai, o valstybinės geologijos informacinės sistemos tyrimų gręžinių posistemyje įrašyti 21 965 gręžinių
duomenys (iš viso 55 734 gręžinių duomenys).
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2013 metais įregistruoti 227 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
Šioje registro dalyje iki 2013 m. gruodžio 31 d. įregistruoti
3 625 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
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Įvairios paskirties projektų ir Co-ordination of various
dokumentų, susijusių su žemės gelmių projects and documents
naudojimu, derinimas related to the use of
underground
2013 metais suderinti 68 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai ir 59 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 45 prašymai pateikti išvadas
dėl fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos apribojimo
žemėse, patenkančiose į naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

In 2013, 68 projects of land reform,
59 passports of small quarries and
45 applications on the restrictions for
land plots falling under the areas of
mineral resources were examined and
coordinated.

Išnagrinėti dviejų projektų ir dokumentų paketai bei
pateikta pasiūlymų regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo ir
apribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių
naudojimu ir apsauga.

The Lithuanian Geological Survey
analysed 2 projects and documents and
gave conclusions to the Region Departments of Environment Protection
on the admissibility of an intended
economic activity or restrictions in
the case this activity was associated
with the exploitation and protection
of underground resources.

Išnagrinėti 146 įvairaus lygmens teritorijų planavimo
dokumentai ir pateikti atitinkami pasiūlymai šių dokumentų rengėjams.
Įregistruotos 72 vandenviečių suderintos ir patvirtintos
sanitarinės apsaugos zonos.
Žemės gelmių registre įregistruotos 89 požeminio vandens vandenvietės. Ištirti ir aprobuoti 46 vandenviečių
požeminio vandens ištekliai, patvirtintos ir nustatytos
44 vandenviečių projektinės sanitarinių apsaugos zonų
ribos. Bendras aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekis – 9,311 tūkst. kub. m/parą.
Suderintos 243 poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
Įvertinta 121 ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų
tvarkymo darbų ataskaita.
Vykdytos angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso
Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose organizavimo procedūros: vykdant konkurso rengėjo funkcijas rengta
medžiaga konkurso komisijos posėdžiams, atliktas techninis
jų aptarnavimas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdytos kitos
konkurso rengėjo funkcijos.
Vykdytas visuomenės informavimo projektas „Skalūnų
dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“: sukurta interaktyvi žiniatinklio svetainė www.skalunudujos.
lt, sukurtas informacinis filmas; dalyvauta informaciniuose
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Specialists from the Lithuanian
Geological Survey examined 146 documents of various levels related to territorial planning and presented adequate
conclusions.
Hydrogeologically established
sanitary protection zones of 72 water
bodies were registered and approved.
89 water bodies of groundwater
were registered into the Underground
Register. 46 groundwater resources
of water bodies were investigated and
46 projects of sanitary protection zones
of water bodies were approved. The
total approved of resources amounts
to 9.311 thou. m2/day.
243 groundwater monitoring programs were analyzed and approved.
121 reports of environmental geological investigations and remediation
works were evaluated.
The functions of the organizer of
the Hydrocarbon Licensing Tender
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renginiuose, parengti ir pristatyti žodiniai pranešimai skalūnų angliavandenilių išteklių potencialo tematika.

for granting licenses for the prospecting,
exploration and production of hydrocarbons in Šilutė–Tauragė and Kudirka–
Rengta informacija apie Lietuvos molio skalūnų angliaKybartai blocks were performed, the invandenilių potencialą anglų ir lietuvių kalbomis.
formation for the Licensing Comission
Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijoms rengti raštai was prepared and the other functions
dėl Rusijos Federacijos Baltijos ir Baltarusijos atominių of the organizer of the Hydrocarbon
elektrinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.
Licensing Tender were carried out following the requirements of legal acts of
the Republic of Lithuania.
Lentelė. Išteklių išgavimo
apimtis, 2013 m.
(parengė K. Griguolė)
Naudingosios iškasenos rūšis

Table. Volume of
exploited resources,
2013 (by K. Griguolė)
Išgauta išteklių

2011 m.

2012 m.

2013 m.

3

943

1158

1.

Dolomitas

tūkst. m

2.

Klintys

tūkst. m3

658

681

3.

Molis:

tūkst. m3

238

240

iš jų devono

tūkst. m

2

3

iš jų triaso

tūkst. m3

168

177

iš jų kitas

tūkst. m3

68

60

4.

Žvyras

tūkst. m3

4644

6234

5.

Smėlis:

tūkst. m3

1899

1917

3

56

3

iš jo smėlis moliui liesinti
iš jo smėlis stiklui gaminti

40

43

iš jo smėlis silikatiniams

105

148

1751

1670

dirbiniams
iš jo smėlis statyboms

6543

8151

2182

2897

1319

1743

3,7

4

tūkst. t

102,4

86

Iš viso: smėlis + žvyras
6.

Durpės:

tūkst. m3

iš jų mažaskaidės
iš jų gydymui ir sveikatinimui
7.

Nafta

8.

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

120 518

130 013,8

9.

Mineralinis požeminis

tūkst. m3

144,7

194

vanduo

The outreach project under the title
„Shale gas in Lithuania. Safe environment
and economic benefits“ was carried out:
an interactive website www.skalunudujos.
lt and an informative film were created;
5 public hearings were organized.
10 well drilling projects, production
and development projects of 2 oil fields
(Auksoras and Šilalė) were analyzed and
approved 5 seismic surveying projects
were. The evaluation of production and
development project of Vėžaičiai oil field
was in progress.
The report of the hydrocarbon exploration in Šilalė oil field and report of
re-assessment of the resources of Pociai
oil field were analyzed and the resources
of these oil fields were approved.
The information on shale gas potential in Lithuania was prepared in
English and Lithuanian.
According to the competence, environmental impact assessment documents
of nuclear power plants in Belarus and
Russian Federation were analyzed. The
reports about these documents were prepared for the Ministry of Environment
and to the Ministry of Foreign Affairs.
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2013 METAIS BAIGTŲ
GEOLOGINIŲ DARBŲ
REZULTATAI

RESULTS OF PROJECTS
COMPLETED
IN 2013

LIETUVOS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000

GEOLOGICAL MAPPING IN
LITHUANIA AT A SCALE
OF 1:50 000

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu būklė 2013 m. pabaigoje:

Geological mapping in Lithuania at a scale of 1:50 000

kompleksiniu būdu kartografuota 19 233 km , arba 29,5 proc. Lietuvos teritorijos; tik

State-of-art of National geological mapping at a scale

kvartero nuogulos kartografuotos 5 588 km2 plote, o tai sudaro 8,57 proc. teritorijos; tik

of 1:50 000 by December of 2013: Mapped 50.02% of

prekvartero dariniai kartografuoti 3 029,4 km plote, arba 4,65 proc. šalies teritorijos, o

the territory of Lithuania (without area, mapped by

2

2

kvartero ir prekvartero dariniai kartografuoti 4 756,5 km2 plote, tai sudaro 7,3 proc. Lietuvos
teritorijos. Valstybinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliktas 50,02 proc.
šalies teritorijos (be ploto, kartografuoto aerofotogeologiniu būdu)
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aerial photogeologic way)

ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000
PLATELIŲPLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLATELIAIPLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
2011–2013 metais buvo vykdomas erdvinis prekvartero
geologinis kartografavimas M 1:50 000 Platelių–Plungės
plote. Prekvartero nuosėdinę storymę Platelių–Plungės plote
sudaro alpinio, hercininio ir kaledoninio struktūrinių kompleksų uolienos. Sudaryti šiuose struktūriniuose kompleksuose
išskirtų stratigrafinių padalinių pado struktūriniai žemėlapiai,
taip pat sudarytas tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai.
Naudojant gręžinių duomenis, sudarytas ploto pokvarterinio
paviršiaus reljefo žemėlapis, jame išskirti paleoįrėžiai. Apibendrinus visus duomenis sudarytas prekvartero geologinis
žemėlapis, kuriame matyti, kad Platelių–Plungės plote pokvarteriniame paviršiuje atsidengia juros sistemos Ąžuolijos,
Skinijos, Papartinės ir Papilės svitų uolienos. Nedideliame
plotelyje pokvarteriniame paviršiuje atsidengia kreidos sistemos Jiesios svitos uolienos. Paleoįrėžiuose ir pokvarterinio
paviršiaus reljefo pažemėjimuose, kur nudenuduotos juros
sistemos uolienos, atsidengia
triaso sistemos Palangos ir Nemuno svitų uolienos, o viename
paleoįrėžyje nudenuduota net
iki permo sistemos Naujosios
Akmenės svitos uolienų.

Pav. Platelių–Plungės ploto pokvarterinio paviršiaus
reljefo žemėlapis (J. Bitinas, 2013)

Spatial geological mapping of the
pre-Quaternary succession at a scale
1:50 000 of the Plateliai–Plungė area
was carried out in 2011–2013. The
pre-Quaternary succession consists of
the sediments of Alpine, Hercynian
and Caledonian structural-sedimentary
complexes. During the mapping, a set
of different maps was compiled: the
structural maps of the bottoms of reference strata and tectonic and neotectonic
maps. Based on available well data, a
map of sub-Quaternary relief of the area
was created with the palaeoincisions distinguished. The Middle Jurassic Skinija,
Papartinė, and Papilė Formations and the Upper Jurassic
Ąžuolija Formation crop in
the sub-Quaternary surface
of the Plateliai–Plungė area.
The sub-Quaternary surface
relief was formed by glacier
movement and melt water
erosion; the Triassic Palanga
and Nemunas Formations,
and even the Upper Permian
Naujoji Akmenė Formation
sediments were found in the
sub-Quaternary paleoincissions.

Fig. Pre-Quaternary surface of the
Plateliai–Plungė area (J. Bitinas, 2013)
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GEOLOGINIŲ SISTEMŲ
STRATIGRAFINĖS SCHEMOS

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
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STRATIGRAPHIC CHARTS OF
GEOLOGICAL SYSTEMS
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Ordoviko sistemos Stratigraphic charts of
stratigrafijos schema Ordovician systems
2012–2013 metais kartu su Lietuvos stratigrafijos komisija buvo parengtos silūro, ordoviko, kambro ir ediakaro (vendo) sistemų stratigrafinės schemos. Šias stratigrafines schemas privertė koreguoti
pasikeitusios tarptautinės stratigrafinės schemos,
taip pat nauji tyrimų duomenys. Didžiausią indėlį
koreguojant stratigrafines schemas atliko Lietuvos
stratigrafijos komisijos narys prof. J. Paškevičius,
jam reiškiame didelę padėką.

The stratigraphic charts of the Silurian, Ordovician, Cambrian and Ediacaran (Vendian) geological
systems were compiled by the Lithuanian Geological
Survey in close cooperation with the Lithuanian
Stratigraphic Commission during 2012–2013. The
Lithuanian Geological Survey is grateful to all Comission members who have been involved in preparation
of the stratigraphic charts; especial thanks go to the
main reviewer and consultant Prof. J. Paškevičius.
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VAKARŲ LIETUVOS
PREKVARTERO NUOSĖDINĖS
STORYMĖS ERDVINIS GEO
LOGINIS MODELIS

SPATIAL GEOLOGICAL
MODEL OF THE
PREQUATERNARY
SUCCESSION OF WEST
LITHUANIA

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
Sudarytas Vakarų Lietuvos prekvartero nuosėdinės storymės kaledoninio ir hercininio struktūrinių kompleksų erdvinis geologinis modelis.
Remiantis struktūrinių žemėlapių duomenimis
buvo sudaryti kaledoninio (21 vnt.) ir hercininio (22 vnt.) struktūrinių kompleksų regioninių
aukštų ir svitų kraigų bei padų struktūriniai žemėlapiai. Žemėlapiai sudaryti naudojant seisminės
žvalgybos ir gręžinių duomenis. Žemėlapiuose
tektoniniai lūžiai išskirti remiantis seisminės
žvalgybos duomenimis.

A spatial geological model of the pre-Quaternary succession of West Lithuanian Caledonian
and Hercynian structural complexes was created.
The model was compiled on the basis of complex
of structural maps. The set of structural maps of
the tops and the bottoms of reference strata of the
Caledonian (21 maps) and Hercynian (22 maps)
structural complexes wascompiled. All maps were
compiled on the basis of 2D seismic surveying
and borehole data. The faults identified in maps
were distinguished based on the seismic data.

Pav. Vakarų Lietuvos ordoviko Perkunio regioninio aukšto
kraigo struktūrinis žemėlapis M 1:1 000 000 (J. Bitinas, 2013)
Fig. Structural map of the top of the Ordovician Perkunis
Regional stage at a scale of M 1:1 000 000 of West Lithuanian
(J. Bitinas 2013)
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TARPTAUTINIS PROJEKTAS
„GRIMZDIMO SUKELIAMŲ
PAVOJŲ EUROPOS KRANTŲ
ŽEMUMOSE MONITORINGAS
IR PROGNOZAVIMAS
SubCoast“

INTERNATIONAL
PROJECT “GMESSERVICE
FOR MAPPING AND
MONITORING SUBSIDENCE
HAZARDS IN COASTAL
LOWLAND AREAS AROUND
EUROPE SubCoast”

J. Čyžienė, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Nuo 2010 metų balandžio iki 2013 metų rugsėjo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdė
Europos Komisijos 7-osios bendrosios programos tarptautinį projektą „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų
žemumose monitoringas ir prognozavimas (SubCoast)“. Šis
projektas buvo skirtas Europos krantų žemumų stebėsenai
naudojant palydovinių tyrimų duomenis. Vienas iš pagrindinių „SubCoast“ projekto tikslų – užtikrinti aplinkos ir civilinio saugumo pasaulinį monitoringą „Copernicus“ (buvęs
GMES – Global Monitoring for Environment and Security),
taikant palydovinius interferometrinius (InSAR) tyrimus
grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų žemumose

1 pav. Lietuvos pajūrio pastovių atspindžio taškų
vertikalaus kilimo / grimzdimo greičiai

The project „GMES-Service for Mapping and Monitoring Subsidence Hazards in Coastal Lowland Areas around
Europe (SubCoast)“ was started in
April, 2010, and finished in September,
2013, within the collaborative project
under theme FP7-SPACE-2009-1 of
the Seventh Framework Programme
of the European Commission. The
project „GMES-Service for Mapping
and Monitoring Subsidence Hazards
in Coastal Lowland Areas around Eu-

Fig. 1. The Persistent Scatterer Interferometry points show vertical
movements (uplift/subsidence) of Lithuanian Baltic Sea coast
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stebėsenai ir prognozei. 2001 metais aplinkos stebėsenai
pasiūlytas naujas satelitinių duomenų interpretavimo metodas – pastovių taškų interferometrija (angl. PSI – Persistent
Scatterer Interferometry), sukurtas Tele-Rilevamento Europa
(TRE) Italijoje, leido dešimteriopai pagerinti skiriamąją
gebą ir fiksuoti žemės paviršiaus judesius, mažesnius už
1 milimetrą per metus tikslumu. InSAR taikymo pranašumas vykdant aplinkos stebėseną – tankus PS stebėjimo taškų
tinklas, galimybė stebėti didelę teritoriją, nuolatiniai stebėjimai (kas mėnesį). Projekto metu palydoviniams duomenims
taikyti buvo pasirinktos kelios teritorijos: Reino-Miuso delta
(Nyderlandai), Pietinė Emilija-Romanija (Italija), Baltijos
regionas (Lenkijos pajūris tarp Krynica Morska ir Jastrzębia
Góra, Lietuvos pajūrio teritorija ir Kuršių nerija (1 pav.),
Lolando žemumos Danijoje) ir pavieniai Jungtinės Karalystės plotai. Visą detalesnę informaciją apie „SubCoast“
projekto metu tirtas teritorijas galima rasti internetiniame
tinklalapyje http://www.subcoast.eu.
Remiantis turima ir apibendrinta geologine, GIS ir
satelitinės interferometrijos InSAR tyrimų medžiaga projekto metu buvo pasiūlyta nauja skaitmeninio paviršiaus
modelio ir paviršiaus deformacijų žemėlapių sudarymo,
krantinių ir jų infrastruktūros monitoringo bei Vakarų
Europos paviršiaus sėdimo verčių prognozės koncepcija.
„SubCoast“ projekto metu buvo sudaryti nauji skaitme-

3 pav. Žemės paviršiaus vertikalių
judesių tinkleliai:
a) deformacijų skaičiavimo
(100 x 100 m);
b) standartinių nuokrypių

Fig. 3. Deformations of ground surface
vertical movements:
a) Deformation rates on regular grid
(100x100 m), derived from the quadtree
decomposition by Ordinary Kriging;
b) Associated standard deviations of the
grid cells
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2 pav. Vakarų Lietuvos
skaitmeninis reljefo
modelis

Fig. 2. Digital Elevation
Model for West
Lithuania

rope (SubCoast)“ is a part of European
Programme “Copernicus”, previously
known as GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), for the
establishment of a European capacity
for Earth Observation and aims at developing a GMES-downstream service
for assessing and monitoring subsidence
hazards in coastal lowland areas around
Europe. SubCoast project develops
GMES-downstream services based on
satellite interferometry data (InSAR).
A new technique (PSI – Persistent Scatterer Interferometry) developed by TeleRilevamento Europa (TRE) in Italy in
2001, allowed a ten-fold improvement
in capability so that ground movements
of less than 1 millimetre per year can
be measured. The PSI technique is a
valuable and powerful tool for surface
deformation monitoring, as it is characterized by high accuracy, wide area
coverage, non-invasiveness and costeffectiveness. Within SubCoast, four
pilot areas were chosen as test sites to
demonstrate the service capability to
various stakeholders operating at various
levels. These pilot studies are listed as
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follows: Rhine-Meuse-Delta (the Netherlands), Southern Emilia Romagna
(Italy), Baltic region (the Polish Baltic
coast between Krynica Morska and
Jastrzebia Góra; Lithuanian Baltic Sea
coast and Curonian Spit on the Lithuanian Baltic Sea coast; the archipelago
surrounding Lolland, south Denmark
and some separate areas of the United
Kingdom. All detailed information
about the study areas can be found at
website: http://www.subcoast.eu.
4 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų

Fig. 4. Surface deformations of

uosto paviršiaus deformacijos

the embankments No.1, 2, 3 of the

ties krantinėmis Nr. 1, 2 ir 3 bei

Klaipėda Seaport and the tank of

AB „Klaipėdos nafta“ rezervuarais

AB „Klaipėdos nafta“

niniai reljefo modeliai (2 pav.), atlikti žemės paviršiaus
deformacijų skaičiavimai (3a pav.), standartinių nuokrypių
tinkleliai (3b pav.), sudarytas dinaminis skaitmeninis paviršiaus modelis ir teorinė nusėdimų skaičiavimo schema,
kuri yra paremta tarptautinio projekto „OneGeology“ litologine klasifikacija ir empiriniais stebėjimo duomenimis.
Ši „OneGeology“ klasifikacija buvo taikoma ir Lietuvos
nuoguloms, siekiant sudaryti teorinį nuosėdžių modelį
Lietuvos pajūrio teritorijai. Be naujai sudaryto dinaminio
skaitmeninio paviršiaus modelio, Lietuvos teritorijai taip
pat buvo nustatytos krantų linijos kitimo tendencijos,
pagal gautus satelitinės interferometrijos duomenis pajūrio teritorijai apskaičiuotos žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių reikšmės ir sudarytas šių reikšmių pasiskirstymo
žemėlapis. Remiantis gautais žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių stebėsenos iš kosmoso InSAR tyrimo duomenimis,
Lietuvos pajūrio teritorijai buvo nustatyti Baltijos jūros
pakrantės grimzdimo greičiai ir pakrantės ruožai, kuriuose
vyksta defliacijos procesai (pajūrio kopagūbrio išpustymas),
eolinė akumuliacija (kopų supustymas).

Based on available and analyzed
geological information, GIS and Persistent Scatterer Interferometry InSAR
data, new methodology and procedure
how to create Dynamic-DEM, as well
as the concepts for monitoring of wide
scale deformation, embankments and
structural dyke deformations have been
elaborated during the SubCoast pilot
studies. A new Digital Elevation Model
for West Lithuania, deformation rates of
ground surface vertical movements on
a regular grid (Fig. 3a) and associated
standard deviations of the grid cells (Fig.
3b) was created and presented together
with other project deliverables, such as
Dynamic-DEM (DDEM) model of
ground changes, and the coastal difference maps.

The examples of movements detected
by PSI examined in the studied Lithuanian coastal area included subsidence
linked to location and deformation of
engineering constructions, compaction
of organic or weak soils, and eolian accumulation (dune formation) or deflaRemiantis satelitinės interferometrijos InSAR tyrimo tion processes (blowing out of the dune
duomenimis, taip pat buvo vertinamas Klaipėdos kranti- ridge).
nių ir kitų objektų stabilumas, nustatytos Klaipėdos uosto
krantinių deformacijos. Tirtose Lietuvos vietovėse nustatyti
žemės paviršiaus svyravimai (sėdimas ar kilimas) dažniausiai
susiję su inžinerinių konstrukcijų deformacijomis, silpnų
ar organinių gruntų suslūgimu ir iškilimu, eolinių gruntų
išpustymu ar supustymu (4 pav.).
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GEOFIZINIŲ DUOMENŲ
GEOFIZINIŲ TYRIMŲ
GRĘŽINIUOSE IR
ELEKTRINĖS ŽVALGYBOS
KLASIFIKAVIMAS IR
TVARKYMAS

CLASSIFICATION AND
MANAGEMENT OF THE
GEOPHYSICAL DATA WELL
DATA AND ELECTRICAL
PROSPECTING

V. Lokutijevskis, R. Zamžickas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau –
LGT) nuo 2013 metų vykdo projektą
„Geofizinių duomenų (geofizinių tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos)
klasifikavimas ir tvarkymas“ (toliau –
Projektas), kurio tikslas yra geofizinių
tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos
duomenų klasifikavimas ir įkėlimas į
posistemį „Geofizika“, ats. vykdytojas
R. Zamžickas.
2013 metais buvo atliktas parengiamasis projekto etapas – įvertinta
elektrinės žvalgybos komplekso būklė,
atliktas testavimas ir atnaujinimas bei
identifikuoti, įvertinti, parengti įkelti
į posistemį „Geofizika“ archyviniai
elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų
gręžiniuose duomenys.
Projektas yra Giluminių tyrimų
skyriuje sukauptos geofizinės informacijos tvarkymo darbų, suskaidytų pagal
geofizikos šakas: geofiziniai tyrimai
gręžiniuose ir elektrinė žvalgyba (elektrinė tomografija ir vertikalus elektrinis
zondavimas), tąsa. Giluminių tyrimų
skyriuje tvarkomi pirminiai, apdoroti ir
interpretuoti geofiziniai duomenys, gauti
naudojant tradicines ir naujas technologijas, ir kita geologinė informacija.
Vienas iš svarbiausių Projekto tikslų –
sutvarkyti ir sudaryti galimybę efektyviai
panaudoti visą praktinę reikšmę turinčius
22

In 2013, the Geological Survey of Lithuania (LGT)
carried out the project “Classification and management of
the geophysical data (geophysical survey in boreholes and
electrical prospecting)“ (hereinafter – the Project) aimed in
classification of the well data and electrical prospecting data
and loading them in the subsystem Geophysics.
The project is a continuation of the (hereinafter – GT)
well log and electric prospecting (ET and VEZ) data. The
GT section uses initial, processed and interpreted geophysical data, obtained using standard and new technologies, as
well as the other geological information.
The different type of geophysical data are collected and
stored in the GT. The digital GTG information, in GT has
been systematized since 2000.
One of the main objectives of the Project is to prepare
for the effective utilisation all of the important archival data
of electrical prospecting and well data to: identify, evaluate,
and to load to the complex geophysical data management
subsystem Geophysics.
The preparatory phase of the Project included the assessment, testing and updating the state of the complex of
electrical prospecting, and identification, assessment and
preparation to load the archival data of electrical prospecting and well data into a subsystem Geophysics.
Project was carried in three stages: the technical upgrades
of the complex of electrical prospecting, management of
the electrical prospecting data as well as standardization
of well data classification and application to the subsystem
Geophysics.
The first task was the implementation of the technical
update of eequipment of the electronic imaging hardware
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archyvinius elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų (CAMPUS Resistivity Imaging System) and upgręžiniuose (toliau – GTG) duomenis: identifikuoti, dating of electrical equipment used for imaging
įvertinti, parengti ir įkelti į posistemį „Geofizika“. since 1996. The equipment is used to investigate the complex geological cross-sections and
Projekte numatyti darbai buvo vykdomi nuosekit can be used in hydrogeological, engineering
liai trimis etapais: elektrinės žvalgybos komplekso
geological, geo-ecological, archaeological, and
techninis atnaujinimas, elektrinės žvalgybos duomethe other investigations. With the specialists of
nų tvarkymas ir GTG klasifikatorių standartizaviUAB GeoBaltic the testing of the equipment was
mas ir pritaikymas posistemyje „Geofizika“.
carried out, defects were identified and upgrad
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti buvo atlieka- was performed.
mas elektrinės tomografijos aparatūros (CAMPUS
During the processing of the data of electriResistivity Imaging System) elektrinių kabelių
cal prospecting, the focus was shed on electric
techninis atnaujinimas. Įgyvendinant Projektą siekta
tomography data obtained in different regions
techniškai atnaujinti nuo 1996 metų naudojamą
of Lithuania. Since 1996, using electrical tomogelektrinės tomografijos įrangą. LGT turima įranga
raphy equipment, over 30 different objects were
yra naudojama sudėtingos sandaros pjūviams tirti ir
investigated. Some of the information has so far
atliekant hidrogeologinius, inžinerinius geologinius,
been only electronically processed, thus, further
geoekologinius, archeologinius ir kt. tyrimus. Visus
processing and loading into the subsystem Geodarbus vykdė UAB „Geobaltic“ specialistai, su jų
physics was one of the objectives of the Project.
pagalba aptikti įrangos techninės būklės defektai bei
atlikti testavimo ir atnaujinimo darbai.
Another objective of the Project was to analyse and standardize the systematic classification
Atliekant elektrinės žvalgybos duomenų apdoroof well logs (research branch, research methods,
jimą, daugiausia dėmesio buvo skiriama elektrinės
well log curves, parameters, data types, coordinate
tomografijos duomenims, gautiems skirtingose
systems) of subsystem Geophysics. During the
Lietuvos vietose. Nuo 1996 metų pradėjus naudoti
implementation of the Project, the classification
elektrinės tomografijos aparatūrą ja buvo tirta dausystem of well log was standardized and adapted
giau kaip 30 skirtingų objektų. Dalis informacijos
to the subsystem Geophysics. 18 digital well log
iki šiol buvo tik skaitmeninėse laikmenose, todėl
curves were uploaded.
esamų duomenų apdorojimas ir įkėlimas į posistemį
„Geofizika“ buvo vienas iš šio projekto uždavinių.
The standardization of well log classification
in the Subsystem Geophysics is iclosely related to
Dar vienas Projekte numatytas uždavinys –
the other stages of the Project such as: analysis
posistemio „Geofizika“ sisteminių klasifikatorių
and identification of well log data collected in the
(tyrimų šakos; tyrimų metodai; GTG diagramos;
LGT and analysis of well log (methods, curves,
parametrai; duomenų tipai; koordinačių sistemos)
and options) classification standards used in the
analizė ir standartizavimas. Buvo standartizuota
oil industry.
GTG klasifikavimo sistema ir pritaikyta posistemyje
„Geofizika“. Įkelta 18 testinių skaitmeninių geofizinių tyrimų gręžiniuose kreivių.
Posistemio „Geofizika“ GTG klasifikatorių
standartizavimas yra neatsiejamas nuo kito Projekto
etapo – LGT sukauptų GTG duomenų analizės ir
identifikavimo darbų bei naftos pramonėje taikomų
GTG (metodų, diagramų, parametrų) klasifikavimo
standartų analizės.
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ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000 PLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

A. Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

2011–2013 metais erdvinio geologinio kartografavimo darbai vyko Plungės plote. Bendras
darbų, vykusių Kretingos, Klaipėdos ir Plungės
rajonų teritorijose, plotas yra 791 km2: BKS94 topografinis lapas 2143 (Plungė) ir dalis
2134 (Kretinga) lapo. Darbų kompleksą sudarė
parengiamieji ir lauko darbai. Parengiamųjų
darbų metu surinktos faktinės medžiagos ir aerofotonuotraukų dešifravimo pagrindu atliktų
geologinių ir geomorfologinių maršrutų metu
buvo aprašyta daugiau kaip 1 000 stebėjimo
taškų (iki 1,2 m gylio) atodangų, 80 šurfų (iki
1 m gylio), išgręžti 5 seklieji gręžiniai rankiniu
būdu (nuo 1,5 m iki 7,5 m gylio) ir 3 seklieji
kartografiniai gręžiniai savaeigiu gręžimo agregatu (nuo 22,1 m iki 28,1 m gylio). Iš šurfų
buvo paimti mėginiai granuliometrinei analizei,
skirtai paviršinių nuogulų litologijai patikslinti,
o iš gręžinių kerno – mėginiai palinologiniams
ir petrografiniams tyrimams bei nuosėdų absoliučiam amžiui nustatyti 14C metodu.
Ypač vertingų faktų sukaupta ne tik apie šios
Lietuvos dalies geologinę raidą vėlyvojo ledynmečio – holoceno metu, bet ir apie geologines
ir ekologines sąlygas, buvusias šioje teritorijoje
Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu.
Jūros upės klonyje prie Rietavo buvo išgręžtas
seklusis kartografuojantis gręžinys (gręžinio
numeris 53291). Ištyrus šio gręžinio nuosėdose
rastas žiedadulkes (tyrimus atliko Alma Grigienė),
paaiškėjo, kad prieš 125–130 tūkst. metų, Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu, šiose
apylinkėse tyvuliavo ežeras (bandiniuose iš intervalo 5,2–21,4 m rastos negausios žaliųjų dumblių –
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In the period 2011–2013, the spatial geological mapping of the Plunge area (791 sq km) was
carried out at a scale 1:50 000. On the basis of
the geological material collected in the course
of mapping, the geological (with two geological
cross sections) and geomorphological maps of the
Quaternary deposits as well as maps of factual
data and lithomorphogenetic zoning, were draw
at a scale 1:50 000. The set of maps is supplemented with an explanatory note.
The compilation of maps was based on the
aerial photo interpretation and field observations
in 1000 points (to a depth of 1.2 m) including
80 holes, outcrops, 5 shallow boreholes (up to
7.5 m deep) drilled using a hand auger drill and
3 boreholes up to 28.1 m deep drilled using the
drilling unit. Samples were taken for laboratory
investigations (pollen and petrographic analysis).
For determining the age of organic sediments,
several samples were dated by the radiocarbon
(14C) method.
Especially valuable material was accumulated
not only about the geological Late Glacial-Holocene evolution of this part of Lithuania, but
also about the environmental-geological conditions in the Medininkai late glacial. A shallow
borehole (borehole number 53291) was drilled
in the valley of the Jūra River at Rietavas. Examination of the pollen (analysis was conducted by
Alma Grigienė) in the borehole sediments showed
that 125–130 thousand years ago, during the
Medininkai late glacial period, these districts were
surrounded by lakes (samples in the interval from
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5.2 to 21.4 m contained scanty green algae –
Pediastrum – colonies). The climate at the time
was cold and wet and the area was covered with
pine-birch open woodlands. The forest glades
(the higher terrain areas) were overgrown with
sun loving herbs (Helianthemum, Chenopodiaceae, Artemisia, etc.) whereas the lower wet areas
had a cover of typical tundra plants (Cyperaceae,
Betula nana, Selaginella, Botrychium).
The Plungė area abounds in large wetlands.
Some of them are exploited for peat (Kalniškiai
Tyras and Tyras) and some other has been given
Glacialinių darinių geologiniai Glacial formations studies
the status of reserves (Reiskių Tyras and Aukštasis
tyrimai Alanto atodangoje of Alanta outcrop
(A. Damušytės nuotr., 2012) (photo by A. Damušytė, 2012) Tyras). Therefore, a number of geological studies
have been dedicated to reconstruction of geological development of the wetland, which reflects
Pediastrum – kolonijos). Klimatas tuo metu buvo
the geological development of the whole area.
šaltas ir drėgnas, teritorija buvo apaugusi pušų
-beržų retmiškiais, tarpumiškiuose – aukštesnėse
In the three major wetlands (Reiskiai and
tuomečio reljefo vietose – augo šviesamėgės žolės Kalniškiai wildernesses and Tyras) boreholes
(saulenis, balandinės, kietis ir kt.), o žemesnėse were drilled to the till deposits using hand drill.
ir drėgnesnėse vietose – tundrai būdingi augalai Palynological (Alma Grigienė, LGT) analysis
(viksvos, beržas keružis, selaginėlė, varpenis).
and absolute age of deposits determined by the
14
C method (Jonas Mažeika, GTC) revealed in
Plungės plote yra daug didelių pelkių. Vienose
the Late glacial period, under the conditions of
iš jų kasamos durpės (Kalniškių tyras, Tyras), kitos
sub-arctic climate, the research area was occupied
paskelbtos draustiniais (Reiskių tyras, Aukštasis
by large lakes. Sediments (silt at the Kalniškiai
tyras). Todėl dalis geologinių tyrimų buvo skirta
and Reiskiai) began to accumulate in their basins
šių pelkių geologinei raidai, parodančiai ir visos
already in Alerod time, when the whole area was
teritorijos geologinę raidą, atkurti.
covered with plants typical of forest tundra. With
Trijose didžiosiose pelkėse (Reiskių ir Kalniš- cooling climate (Younger Dryas) there appeared
kių tyruose bei Tyre) rankiniu grąžtu buvo išgręžta more deforested areas whereas the subsequent
gręžinių iki pat moreninių nuogulų. Atlikus climate warming entailed plant reintroduction
palinologinius (Alma Grigienė, LGT) ir nuogu- (ca. 5886–5810 years): the open areas were
lų absoliutaus amžiaus nustatymo 14C metodu rapidly overgrown with alders (Alnus), hazels
(Jonas Mažeika, GTC) tyrimus paaiškėjo, kad (Corylus) and other broad-leaved trees, and,
vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu vyravo subarkti- later, with spruce, pine, and hornbeam. The Bog
nis klimatas, tyrimų plote tyvuliavo dideli ežerai. Lakes started to sink at the beginning of the early
Nuosėdos (aleuritas Kalniškių ir Reiskių tyruose) Atlantic period: peaty gyttja accumulated in them
jų duburiuose pradėjo kauptis jau alerodo metu, 7740–7606 years ago and peat began accumulatkai visa teritorija buvo apaugusi miškatundrei ing 3402–3142 years ago. Quagmires and small
būdingais augalais. Klimatui vėstant (jaunojo lakes found in abundance in the Reiskiai and
driaso laikotarpiu) atsirado daugiau bemiškių Aukštasis wildernesses are indicative of continuplotų, o klimatui vėl pradėjus šiltėti (maždaug ing peat accumulation to this day.
prieš 5886–5810 metų) bemiškiai plotai sparčiai
Based on the survey results and using GIS
apaugo alksniais, lazdynais ir kitais plačialapiais
technology, geological and geomorphological
medžiais, o dar vėliau – ir eglėmis, pušimis,
Quaternary maps and maps of the factual mateskroblais. Didieji ežerai pradėjo seklėti ankstyvojo
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atlančio pradžioje: prieš 7740–7606 metus juose
jau kaupėsi durpingas sapropelis (Reiskių tyras),
o nuo 3402–3142 metų (Reiskių tyras) ežeruose
laipsniškai pradėjo kauptis ir durpės. Durpių kaupimasis Reiskių ir Aukštajame tyruose tebetrunka
iki šių dienų – šiose aukštapelkėse ir dabar telkšo
ežerokšniai, gausu akivarų.
Remiantis atliktais tyrimais, naudojant GIS
technologiją, sudaryti valstybiniai 1:50 000 masteliu kvartero geologinis ir geomorfologinis,
faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai, apibūdinantys tirto ploto
viršutinę kvartero storymės dalį. Jie bus pagrindas
praktiniams-taikomiesiems ir moksliniams geologiniams ir geomorfologiniams tyrimams.
Erdvinio geologinio kartografavimo metu surinktų naujų geologinių duomenų pagrindu buvo
išskirta keletas plotų, perspektyvių naudingųjų
iškasenų paieškai. Tai gali padėti planuojant naują
ūkinę veiklą.
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rial and lithomorphogenetic zoning, characterizing the investigated area of upper part of the
Quaternary, were compiled at a scale 1:50 000.
They will serve as a basis for practical and applied–scientific geological and geomorphological
research.
The spatial geological mapping provided new
geological data which allowed distinguishing a
few new areas promising for prospecting valuable
minerals. This may contribute to planning new
economic activities.

SEKLIOSIOS GEO
TERMIJOS OBJEKTŲ
ĮRENGIMO GEOLOGINĖS
REKOMENDACIJOS

GEOLOGICAL
RECOMMENDATIONS
FOR INSTALLATION OF
SHALLOW GEOTHERMAL
OBJECTS

K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Ž. Palaitis, UAB „Hidro Geo Consulting“
Atsinaujinančių Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių gavybos racionalumas ir kitų Žemės
gelmėse esančių naudingųjų išteklių apsauga tiesiogiai priklauso nuo turimos geologinės informacijos ir atliktos interpretacijos atitikties realioms
gamtinėms sąlygoms tikslumo. Duomenų apie
geologinės storymės šilumines savybes, būtinų
geoterminėms sistemoms įrengti, nėra, todėl labai
svarbu visada kuo tiksliau nustatyti faktines geologines sąlygas ir remiantis geologiniais tyrimais ar
moksline literatūra interpretuoti sistemoms projektuoti būtinus šiluminius uolienų parametrus.
Įrengiant mažesnio kaip 30 kW nominalios
šildymo galios geoterminių šilumos siurblių sistemas, uolienų šiluminių parametrų nustatymo
pagal faktinį uolienų geologinį pjūvį ir mokslinėje
literatūroje pateiktas uolienų šiluminių parametrų
vertes tikslumas yra pakankamas. Svarbiausia geoterminio šildymo sistemos išorės bloko įrengimo
darbų metu vykdyti geologinių duomenų rinkimą
ir atlikti jų šiluminių savybių interpretavimą.

Sustainability of utilisation of renewable geothermal energy and preservation of other kinds
of valuable resources are in direct dependence
on the available geological information and correctness of interpretation in terms of agreement
with the actual natural conditions. The data about
the thermal properties of geological rock mass
necessary for installation of geothermal systems
are lacking. Therefore, in every case it is very
important to determine the factual geological
conditions and, based on the geological investigations and scientific literary sources, to interpret
the thermal parameters of rocks as correctly as
possible.

The correctness of thermal parameters of rocks
determined using the data of factual geological
section of rocks and literary data is sufficient for
installation of ground source heat pump systems
with the nominal heat production capacity not
exceeding 30 kW. The most important thing
during the installation of the outer block of the
geothermal heating system is to collect the geoĮrengiant didesnio kaip 30 kW nominalios
logical data and to interpret the thermal properšildymo galios geoterminių šilumos siurblių sisteties of rocks.
mas, kvalifikuoto šios srities geologijos specialisto
geologinių duomenų interpretavimo nepakanka,
In the case of installation of ground source heat
nes net ir maža šiluminių parametrų nustatymo pump systems with the nominal heat production
paklaida vykdant didelio kiekio šiluminės ener- capacity exceeding 30 kW the interpretation of
gijos išteklių gavybą gali turėti didelį neigiamą geological data by geology expert is insufficient
poveikį sistemos darbo našumo efektyvumui since in the case of utilisation of large amount of
ilgalaikės šiluminės energijos gavybos metu. heat energy even minor error in determining the
Tam tikslui rekomenduotina prieš projektinius thermal parameters may strongly negatively affect
darbus atlikti tiriamuosius geologinius darbus the production of thermal energy. For this reason,
ir remiantis gautais duomenimis tiksliai nusta- preliminary works should include thorough geo27

tyti geologinės storymės šiluminius parametrus.
Sklype turi būti atlikti papildomi geologiniai
tyrimai, siekiant kuo tiksliau interpretuoti geologines sąlygas ir nustatyti geologinių sluoksnių
šiluminius parametrus.

logical investigation and, based on the obtained
data, precise determining of thermal parameters
of rock mass. Additional geological investigations
should be carried out in the plot of land allocated
for installation of thermal system.

Įrengiant horizontalų geoterminį kolektorių
nustatyti geologinių sąlygų vienalytiškumą ir
šiluminius parametrus yra gana paprasta. Pakanka įrengti poros metrų gylio žvalgomuosius
geologinius gręžinius ir nustatyti paimtų uolienų
mėginių šiluminius parametrus laboratorijoje.

In the case of installation of horizontal geothermal collector, determining the homogeneity
of geological setting and thermal parameters
is a rather easy task. It is sufficient to install a
couple of observation geological boreholes and
to perform a laboratory analysis of the thermal
parameters of collected samples.

Įrengiant vertikalų geoterminį šilumokaitį, kai
gręžinių gylis yra gerokai didesnis, paimti uolienų
mėginių yra neįmanoma arba labai sudėtinga ir
finansiškai neracionalu. Tokiu atveju geologinių
sąlygų vienalytiškumui nustatyti rekomenduotina
įrengti tiriamuosius geoterminius šilumokaičius.
Žemės gręžimo metu būtina kaupti geologinius
duomenis, gręžskylėse atlikti geofizinius tyrimus,
siekiant tiksliai nustatyti geologines sąlygas ir
pagal atlikto terminės reakcijos tyrimo duomenis
matematiniais metodais nustatyti bendrą visos
geologinės storymės šilumos laidumą. Vertikalaus
geoterminio šilumokaičio įrengimas iš esmės atitinka vandens gręžinio įrengimo ir likvidavimo
darbų stadijas. Įrengiant gręžskylę būtina laikytis
tų pačių gamtosauginių reikalavimų kaip ir įrengiant vandens gręžinius. Vykdant lauko darbus
(gręžimą, išpumpavimą, perpumpavimą ir kt.)
vienaip ar kitaip yra pažeidžiama gamtinė aplinka.
Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalūs arba regioniniai, trumpalaikiai arba ilgesni.
Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai:
dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo, tam
tikra biosferos dalis.
Siekiant mažinti neigiamą poveikį gamtai,
gręžskylių gręžimo ir tiriamųjų zondų montavimo
darbų metu reikia laikytis reikalingų priemonių,
padedančių nepažeisti biologinio aplinkos režimo
ir pusiausvyros. Tuo tikslu gręžskylių įrengimo
darbų metu naudotinas gręžimo skystis, susidedantis vien iš natūralių ar aplinkai draugiškų
medžiagų, negalinčių neigiamai paveikti požeminio vandens. Draudžiama naudoti cheminių
medžiagų priemaišas.
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In the case of vertical geothermal collector,
when the depth of boreholes is considerably
greater, collection of samples is complicated or
even impossible and financially irrational. In such
cases it is recommended to install test geothermal
collectors. During the drilling works, geological
data should be collected and geophysical investigations conducted for precise determining the
geological setting. Based on the data of thermal
reaction and mathematical methods, the general
heat conductivity of the entire geological system
should be determined. The installation of the vertical geothermal collector actually coincides with
the drilling and liquidation of a well. Installation
of boreholes should be performed following the
same environmental requirements as in the case of
installation of water wells. During the field works
(drilling, pumping, re-pumping, etc.), the natural
environment is inevitably disturbed. From the
ecological point of view the disturbances may be
of local or regional character and short- or longlasting. The commonly disturbed environmental
elements are: soil, surface and ground water, and
a certain part of the biosphere.
The adverse effect on the environment produced by drilling and installation of test sound
should be mitigated by special measures designed
for preservation of the biological regime of the
surrounding environment. The used drilling
liquid should be composed of environmentfriendly substances unable to in any way damage
the groundwater. Any chemical additives are not
allowed.
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Žemės gelmėse montuojamas geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš medžiagų, kurių
savybės per ekonomiškai pagrįstą šilumokaičio
naudojimo trukmę užtikrina higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos reikalavimus, kad įrengus geoterminio šildymo sistemą būtų nepažeistos žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė jų sveikatai.
Geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš
ilgaamžių medžiagų, kurių tarnavimo laikas ne
mažiau kaip 50 metų.
Geologinių tyrimų apimtis priklauso nuo
sklypo dydžio, vertikalių geoterminių šilumokaičių projektinio gylio, reikiamo iš gelmių išgauti
šiluminės energijos kiekio ir geologinių sąlygų
vienalytiškumo. Turint omeny, kad tiriamieji
geoterminiai šilumokaičiai, atlikus tyrimus, galėtų būti naudojami šiluminės energijos gavybai,
rekomenduojama geologinėms sąlygoms ir jų
vienalytiškumui nustatyti įrengti mažiausiai tris
šilumokaičius, gręžskylėse atlikti natūralaus geologinių sluoksnių radioaktyvumo (Gama-Gama)
ir elektrokarotažo tyrimus. Esant didesniam
sklypui ar skirtingoms geologinėms sąlygoms
rekomenduojama įrengti penkis tiriamuosius
geoterminius šilumokaičius juos išdėstant sklype
voko forma.
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The collectors should be produced of materials which would ensure sanitary, health and
environmental requirements throughout the
economically grounded service time of collectors. The geothermal collectors should be made
of long-lasting materials with the service time not
less than 30 years.
The volume of geological investigations
depends on the size of plot, project depth of
geothermal heat collectors, envisaged amount of
heat production and homogeneity of geological
setting. Taking into consideration that the test
geothermal collectors in the future may be used
for production of geothermal energy it is recommended to install three collectors and to carry
out investigations of radioactivity (Gama-Gama)
and electric logging in the boreholes. In the cases
of big plots with heterogeneous geological conditions it is recommended to install 5 test geothermal collectors following an envelope pattern.

Before the utilisation of the resources, the
long-lasting effects on the deep structures should
be determined and the state of the resources
should be monitored on a regular basis. For this
purpose, monitoring points should be installed
in the stage of projecting the utilisation of geoPrieš pradedant išteklių gavybą, turi būti thermal resources.
nustatytas ilgalaikis gavybos poveikis gelmėms ir
vykdomas nuolatinis išteklių būklės stebėjimas;
tam yra būtina geoterminių išteklių gavybos sistemos projektavimo stadijoje sukaupti pakankamą
kiekį duomenų ir įrengti gelmių temperatūrinio
režimo kitimo stebėjimo taškus.
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VALSTYBINIS DIRVOŽEMIO
MONITORINGAS

NATIONAL SOIL
MONITORING

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama
valstybinę monitoringo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu
Nr. 315 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programos patvirtinimo“, atliko laukų dirvožemio būklės ir pasklidosios dirvožemio taršos stebėjimus
ankstesnių tyrimų 71 atraminėje aikštelėje.
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Dirvodarinis C horizontas
V

Min

Max

Md

X

14

4,1

8,95

7,81

7,56

16

3,29

8,69

7,4

6,89

Santykis A / C horizontai
V

Min

Max

Md

X

V

15

0,46

1,15

0,88

0,89

12

18

0,47

1,24

0,88

0,89

15

1,82

LOI1

1,52 98,25

4,17

7,24

190

2,76

97,8

50,3

50,3

134

1,00

2,64

1,82

64

Corg1

0,073 40,77

1,30

2,50

220 0,005

47,1

0,11

0,86

660

0,42

238 11,88 20,39

159

Nb1

0,049 0,773

0,14

0,17

63 0,006

0,5

0,03

0,04

157

0,55

40,2

5,74

7,63

99

CEC2

0,5

43,8

5,7

8,03

106

0,6

25,8

3,5

6,39

104

0

13,5

1,04

2,13

134

Ca1

0,03

1,95

0,21

0,44

115

0,02

10,7

1,35

2,38

104

0,01

22,0

0,37

2,03

187

Mg1

0,03

0,9

0,18

0,24

77

0,03

2,56

0,7

0,86

80

0,01

10,7

0,32

1,08

165

K1

0,02

0,35

0,12

0,13

50

0,04

0,85

0,22

0,25

71

0,05

5,25

0,57

0,97

118

37 0,002

0,02

0,01

0,01

43

0,10

2,00

0,50

0,66

64

45

0,13

4,06

1,29

1,32

63

0,10

12,7

0,75

1,40

132

Na1

0,002 0,013 0,005 0,005

Fe1

0,08

2,46

0,94

0,97

Al1

0,07

1,64

0,65 0,704

43

0,14

3,25

0,87

0,94

69

0,09

8,00

0,79

1,31

104

As3

0,4

6,8

1,9 2,141

46

0,2

6,9

2,8

2,71

53

0,23

8,00

0,79

1,28

116

Cd3

0,02

0,51

0,09

0,1

70

0,01

0,18

0,04

0,04

67

0,55 22,00

2,17

3,43

109

Cr3

2,6

27,9

10,3 11,15

48

2,4

54,5

14

15,6

70

0,07

0,79

1,36

115

1,19 13,21

Cu3

9,25

5,61 6,069

48

0,56

30,4

9,52

9,67

65

0,06 15,87

0,63

1,61

162

Hg3

6

168

16 33,29

128

6

23

12

13,3

40

0,37 11,08

1,63

4,08

113

Ni3

1,4

19,3

8 8,407

52

0,9

43

12,3

13,5

71

0,03 19,33

0,67

1,54

171

44 0,008

0,06

0,03

0,03

40

0,41

1,29

1,67

77

54

78

P1

0,015 0,126 0,041 0,045

Pb3

4,03 22,66

7,65 8,456

37

1,22

14,7

5,79

6,09

S1

0,02

0,37

0,03 0,061

142

0,02

0,02

0,02

0,02

V3

2

32

14 14,32

40

2

57

18

18,9

Zn3

8,6

52,5

23,7 24,73

38

2,1

75,1

23,3

24,3

Matavimo vienetai – measurement units: 1 – %, 2 – meq/100 g, 3 – mg/kg
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In accordance with the State monitoring program for 2011–2017, in
2013 the Lithuanian Geological Survey accomplished measuring of soil
attributes and soil diffused contamination in 71 reference sites of arable land.
General attributes of soil and sites were

8,36

0,38

9,48

1,45

1,94

4,50

4,50

4,50

4,50

62

0,11 12,00

0,77

1,36

125

64

0,13 17,95

1,07

1,88

130
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Stebėjimų metu buvo nustatytos, įvertintos ir dokumentuotos bendrosios dirvožemio savybės, aikštelės charakteristikos, paimti dirvožemio viršutinio A horizonto
ir dirvodarinio C horizonto mėginiai. Nustatyta jų granuliometrinė sudėtis, rūgštingumo parametrai (pH H2O,
pHKCl), CEC – katijonų mainų geba bei Ca, Mg, K, Na,
Fe, Al elementiniai kiekiai, įvertinta dirvožemio organinės
medžiagos būklė (organinės medžiagos kiekis (LOI), Corg,
Nbendras), nustatytas metalų (iš jų ir pagrindinių teršiančių
elementų As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb, Se, Zn), fosforo
(P), sieros (S) kiekis aqua regia ištraukoje (Lentelė).

characterized and qualified; two soil
samples from different soil horizons
(the surface A–horizon and the parent
C–horizon) were taken and analyzed.
Soil texture, reaction (pHH2O, pHKCl),
cation exchange capacity (CEC), soil
organic matter (LOI, Corg, Ntotal) were
determined in soil samples, as well as
the content of anthropogenic–biogenic
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V,
Ni, Pb, Se, Zn, P and S in aqua regia
Nustatyta, kad Lietuvos dirvožemyje vyrauja daugumos was measured (Table).
elementų išplovimas – viršutiniame dirvožemio A horizonte,
Soil monitoring results demonstrate
palyginti su dirvodariniu C horizontu, vidutiniškai išlikę treč- the element depletion from the updalis kalcio ir magnio, pusė – kalio ir natrio, vario ir nikelio, per soil A–horizon is the dominant
du trečdaliai – geležies, aliuminio, arseno, chromo, vanadžio geochemical process in the soil of
kiekio. Identifikuota pasklidoji dirvožemio tarša kadmiu, jo Lithuania. The topsoil in comparison
viršutiniame dirvožemio A horizonte yra 2,17 karto daugiau with the subsoil has only one third of
nei dirvodariniame, bei gyvsidabriu (1,63 karto) ir švinu calcium and magnesium, half of po(1,45 karto). Viršutiniame A horizonte nustatytas keturis tassium and sodium, a little bit more
kartus didesnis vidutinis sieros ir 1,45 karto fosforo kiekis than half of copper and nickel, two

1 pav. Organinės anglies, bendrojo azoto, kadmio ir švino kiekio
erdvinis pasiskirstymas viršutiniame dirvožemio A horizonte

Fig. 1. The spatial distribution of organic carbon, total nitrogen,
cadmium and lead in the topsoil
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2 pav. Pasklidoji kadmio ir švino tarša viršutiniame dirvožemio
A horizonte

nei dirvodariniame horizonte, tačiau jo padidėjimas sietinas ne tik su pasklidąja tarša, bet ir su
natūraliu organinės medžiagos kaupimusi dirvos
paviršiuje.
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Fig. 2. The soil enrichment with Cd and Pb according to the
ratio of element content in the topsoil vs subsoil

thirds of iron, aluminium, arsenic, chromium
and vanadium. Diffused contamination of soil
was determined according to the ratio of element median content in the topsoil vs subsoil,
and the main elements–contaminants were cadmium (2.17 times), mercury (1.63 times), lead
(1.45 times), sulphur (4,5 times) and phosphorus
(1,29 times), but the last two are also biogenic and
related to the accumulation of organic material
on the soil top.

POŽEMINIO VANDENS
BASEINŲ VANDENSAUGOS
PROBLEMŲ APŽVALGA

OVERVIEW OF WATER
PROTECTION PROBLEMS
IN GROUNDWATER
BODIES OF LITHUANIA

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą tapo
privalu parengti upių baseinų rajonų valdymo planus ir
numatyti priemones, leisiančias pasiekti gerą visų šalies
vandens telkinių, iš jų ir požeminių, būklę. 2010 metais,
atlikus kompleksinį vandens telkinių apibūdinimą ir ūkinės
veiklos įvertinimą, buvo parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais patvirtinti Nemuno, Ventos,
Lielupės ir Dauguvos upių baseinų 2010–2015 metų
valdymo planai ir priemonių programos. Pagrindinė
priemonė, leidžianti įvertinti pasirinktų priemonių
efektyvumą ir vandenų būklės pokyčius, yra aplinkos
monitoringas. 2013 metais prasidėjo kitas vertinimo etapas,
skirtas pastebimų ūkinės veiklos ir vandenų būklės pokyčių
analizei, kuria remiantis bus rengiami 2016–2021 metų
valdymo planai.
Lietuvos klimatinės ir geologinės-hidrogeologinės sąlygos
yra palankios gėlo požeminio vandens išteklių formavimuisi.
Gėlas požeminis vanduo kaupiasi daugiasluoksnėje nuosėdinėje storymėje, sudarytoje iš įvairios sudėties ir nevienodo
filtracinio laidumo sluoksnių. Požeminio vandens ištekliams
valdyti Lietuvoje išskirta 20 požeminio vandens baseinų. Jie
išskirti hidrauliškai glaudžiai susijusių vandeningųjų sluoksnių (hidrodinaminių sistemų) pagrindu, ribas brėžiant pagal
vandensparas, natūralias vandeningųjų sluoksnių išsipleišėjimo ribas ar vandens kokybės kontūrus, taip pat atsižvelgiant
į labiausiai gavybai naudojamus vandeninguosius sluoksnius
(1 pav.).

In 2011, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 19 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(5 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (1 wells each).
The monitoring programme was designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2011, samples were
taken from 19 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), amount of biogenic elements
(mineral and organic phosphorus,
mineral and organic nitrogen) and
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sr, and Zn) were determined.

The data of observations show that
the groundwater in all investigated
Daugelio požeminio vandens baseinų (15) kiekybinė ir
aquifers is of hydrocarbonate calciumcheminė būklė yra gera, vykdomas jų monitoringas. Penki
magnesium, rarely sulphate-hydrocarpožeminio vandens baseinai buvo įvertinti kaip rizikingi,
bonate calcium-magnesium, type. The
juose yra vandenviečių, kurių požeminiame vandenyje dėl
total salinity does not exceed 0.5 g/l.
gamtinių priežasčių chloridų ir sulfatų koncentracija viršija
geriamojo vandens standartų reikalavimus. Šiuose baseinuo33

1 pav. Požeminio vandens baseinai ir Fig. 1 Groundwater bodies and
vandens gavyba juose groundwater abstraction

rodiklių monitoringas. Dabartinei būklei vertinti taip pat
panaudoti 2010–2013 metų Žemės gelmių registro ir ūkio
subjektų požeminio vandens monitoringo duomenys.
2010–2012 metais Lietuvoje buvo išgaunama ~380 tūkst. m3/d
gėlo vandens iš 1 794 registruotų vandenviečių. Požeminio
vandens kiekis, kurį galima paimti iš vandeningųjų sluoksnių nenusekinant išteklių ir nepakenkiant paviršinėms
ekosistemoms, yra vadinamas turimais ištekliais. Požeminio
vandens ištekliai Lietuvoje pasiskirstę netolygiai – daugiausiai požeminio vandens yra rytinėje ir pietrytinėje šalies
dalyje, taip pat prie Neries ir Nemuno slėnių. Mažiausiai –
Vidurio Lietuvoje. Palyginus išgaunamo vandens kiekį
su turimais ištekliais matoma, kad šiuo metu daugumoje
požeminio vandens baseinų išgaunama tik nedidelė jų dalis
(žr. lentelę). Sumažėjus požeminio vandens eksploatavimui
ir esant pakankamai dideliems vandens ištekliams Lietuvoje, neigiamas požeminio vandens eksploatavimo poveikis
regioniniu mastu nepasireiškia.
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Lentelė. Turimi požeminio vandens ištekliai ir jų eksploatavimas

Upių
baseinų
rajonas

Požeminio vandens baseinas

Požeminio
vandens
telkiniųvandenviečių
kiekis
(iki 2010 metų)

Smėlingosios pietryčių
lygumos
Neries vidurupio (Vilniaus)
Nemuno ir Neries, Nevėžio

447

žemupio (Kauno)

Nemuno

Pietryčių Lietuvos kvartero
Viršutinio–vidurinio devono
Kėdainių–Dotnuvos

261

Viršutinės–apatinės kreidos
Suvalkijos

217

Kuršių nerijos ir Pamario

Lielupės

2008–
2009 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

Požeminio
vandens
telkinių vandenviečių
kiekis
(iki 2013 metų)

2010–
2012 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

2003–
2012 metais
įvertinti
turimi ištekliai
tūkst. m3/d

10,7

44

7,12

320,58

103,4

72

95,26

618,9

66,55

14

67,58

415

36,32

370

35,25

744,93

48,27

270

36

468,5

5,9

33

5,61

21,1

19,51

218

18,69

102,95

6,24

50

4,9

39,75

22,01

17

19,94

84,3

116

8,97

128

9,07

207

Viršutinio devono Stipinų

41

6,11

51

7,26

51,15

Permo–viršutinio devono

50

22,97

61

16,84

76,16

1132

356,95

1328

323,52

3150,32

Viršutinio–vidurinio devono

82

8,15

88

7,38

180,5

Viršutinio devono Stipinų

73

14,2

71

12,76

81,92

Permo–viršutinio devono

18

0,56

20

0,57

1,36

Biržų–Pasvalio

33

4,04

44

4,62

21

Joniškio

23

1,37

25

1,1

1,5+12,2*

229

28,32

248

26,43

286,28

Permo–viršutinio devono

170

20,93

173

20,16

144,41

Pietryčių Lietuvos kvartero

22

0,8

26

0,81

50,23

Viršutinio–vidurinio devono

21

8,39

19

5,31

89,9

Iš viso PVB:

43

9,19

45

6,12

140,13

1574

415,39

1794

376,23

3721,14

Iš viso PVB:
Ventos

Table. Use of available groundwater resources

Vakarų Žemaičių kvartero

Iš viso PVB:

Dauguvos
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Iš viso:

Pagal cheminės sudėties formavimosi sąlygas ir antropogeninį poveikį Lietuvos sąlygomis išsiskiria gruntinis
ir spūdiniai vandeningieji sluoksniai. Žmogaus ūkinės
veiklos įtaka požeminiam vandeniui pasireiškia aplinkos
tarša ir požeminio vandens eksploatavimu. Pagal pobūdį
požeminio vandens tarša skirstoma į regioninę ir vietinę.
Regioninė (pasklidoji) tarša paprastai susijusi su užteršta
atmosfera, žemės ūkiu ir urbanizuotomis teritorijomis – pasklidaisiais taršos šaltiniais. Jos poveikis labiausiai matomas
gruntiniame vandenyje. Gruntinis vanduo glaudžiai susijęs
su paviršiniais vandens telkiniais, todėl jo cheminę būklę
ir jos kaitą patogu vertinti II eilės upių baseinų pagrindu.

For harmonization of monitoring
methodology and laboratory examination techniques, joint field investigations together with Poland state
Geological Institute were carried out,
samples exchanged (3 samples from
Lithuania and 3 from Poland sides),
and sample control laboratory investigations performed.
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2 pav. Nitratų koncentracija ir jos
kaita gruntiniame vandenyje

Fig. 2 Concentrations of nitrates and
prevailing trends in shallow aquife

Kiekybinis pasklidosios apkrovos poveikis gruntinio
vandens telkiniams buvo vertintas pirmame planavimo
periode. Tuomet, naudojant technogeninės apkrovos žemėlapius ir skirtingų žemėnaudos tipų vidutines analičių koncentracijas, buvo sudaryti nitratų ir amonio koncentracijos
prieaugio dėl pasklidosios taršos žemėlapiai. Regioniniu
mastu nustatyta, kad azoto junginių koncentracija neviršijo
geriamojo vandens standartų reikalavimų. Tik lokaliose
vietose – dažniausiai urbanizuotose teritorijose – nitratų
koncentracija priartėja prie didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), kuri yra 50 mg/l, o amonio koncentracija
siekia ~2,4 mg/l ir keletą kartų viršijo DLK.
Vertinant gruntinio vandens pokyčius, naudoti valstybinio ir žemės ūkio veiklos subjektų monitoringo duomenys.
Kiekvieno stebėjimo taško apskaičiuotas 2010–2013 metų
nitratų koncentracijos vidurkis ir palygintas su 2007–
2009 metų vidurkiu. Situacijai atskiruose upių baseinuose
palyginti buvo įvertintas monitoringo taškų, kuriuose nitratų
koncentracija viršija 38 mg/l, procentas ir vyraujanti kaitos
tendencija. Monitoringo taškų skaičius ir jų išsidėstymas
upių baseinuose yra skirtingi, todėl tai yra orientaciniai ro-
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In 2011, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in one shallow groundwater
well in the Lithuanian border zone. The
levels in deeper confined aquifers were
measured once a year.
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3 pav. Požeminio vandens, naudojamo geriamojo vandens
tiekimui, kokybė (SRV – specifikuota rodiklio vertė, RV – ribinė
vertė)

dikliai. Daugiausia monitoringo taškų, kuriuose
nitratų koncentracija priartėja ar viršija leistiną
reikšmę, yra Lielupės ir Baltijos jūros mažųjų
intakų baseinuose, kiek mažesnė ši koncentracija Merkio, Jūros ir Bartuvos upių baseinuose
(2 pav.). Kituose upių baseinuose gruntinis
vanduo stebimuose taškuose yra mažai paveiktas
žmogaus veiklos. Palyginus skirtingų laikotarpių
duomenis matoma, kad nitratų koncentracija
kinta nedaug. Nitratų koncentracijos didėjimo
tendencija matoma Lielupės, Jūros ir Nevėžio
upių baseinuose, o mažėjimo – Baltijos jūros
mažųjų intakų, Nemunėlio ir Šešupės baseinuose.
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Fig. 3 Groundwater quality used for drinking water supply
(SRV – drinking water standard, RV – established threshold
value)

hidrochemines anomalijas, kai kur turi poveikio
ir bendram fonui.

Požeminio vandens eksploatavimas keičia
natūralias požeminio vandens formavimosi sąlygas – vandenvietės poveikio zonoje padidėja
prietaka iš aukščiau slūgsančių sluoksnių, kartu
kyla paviršinės taršos rizika. Saugant vandenvietės
išteklius yra nustatomos apsaugos juostos, kuriose
ribojama ūkinė veikla. LGT Žemės gelmių registre 2013 metais buvo registruotos 1 776 veikiančios geriamojo gėlo vandens vandenvietės, iš kurių
sanitarinės apsaugos juostos pagal galiojančią
tvarką hidrogeologiškai įvertintos 885 vandenAktyvios vandens apykaitos zonos spūdinių vietėms. Likusiose vandenvietėse vis dar taikoma
vandeningųjų sluoksnių cheminė būklė formuo- tik griežto režimo zonos apsauga.
jasi veikiama gamtinių ir antropogeninių veiksPožeminio vandens baseinų, naudojamų
nių, iš kurių svarbiausias yra požeminio vandens
geriamajam vandeniui tiekti, cheminė būklė
gavyba. Vandeningųjų sluoksnių uždarumas
vertinant pagal 2010–2013 metų valstybinio ir
riboja ūkinės veiklos įtaką požeminio vandens
vandenviečių monitoringo rezultatus, yra gera
kokybei. O požeminio vandens prietaką aktyviose
(3 pav.) Daugeliu atvejų vandens kokybę, kuri
tektoninėse zonose iš gilesnių sluoksnių formuoja
neatitinka geriamojo vandens reikalavimų, lemia
37

gamtinės sąlygos. Vakarų Lietuvoje permo–viršutinio devono PVB išplitusi fluoridų anomalija,
vidurio Lietuvoje – Joniškio, viršutinio devono
Stipinų – sulfatų, Kėdainių – Dotnuvos – sulfatų
ir chloridų, Suvalkijos – chloridų anomalijos.
Kitų požeminio vandens baseinų atskirose vandenvietėse nustatyta padidėjusi amonio jonų
koncentracija. Turimi monitoringo duomenys iš
didžiųjų vandenviečių, kai jos buvo eksploatuojamos maksimaliu debitu, rodo, kad požeminio
vandens eksploatavimas gali turėti įtakos sulfatų
ir chloridų koncentracijai didėti. Fluoridų ir
amonio jonų koncentracija tiesiogiai nuo eksploatacijos nepriklauso.

įvertinti kaitos tendencijas. Sudėtingiausia situacija
Joniškio PVB, net 84 proc. vandenviečių sulfatų
koncentracija yra didesnė nei 250 mg/l, be to,
matoma sulfatų didėjimo tendencija. Susieti sulfatų koncentracijos augimą su požeminio vandens
eksploatavimu duomenų nepakanka. Viršutinio
devono Stipinų požeminio vandens baseinuose
sulfatų koncentracija išlieka stabili, vandenvietės,
kuriose sulfatų koncentracija viršija 250 mg/l, šiaurinėje dalyje (Lielupės) siekia 24 proc., o pietinėje
(Nemuno) – 49 proc. Kėdainių–Dotnuvos PVB
paplitusios gipsingos nuogulos formuoja sulfatų,
o vandens prietaka iš gilesnių sluoksnių – chloridų anomalijas. Šių junginių koncentracija stabili,
42 proc. vandenviečių, jų koncentracija neatitinka
Požeminio vandens baseinai, kuriuose papligeriamojo vandens reikalavimų. Suvalkijos PVB
tusios sulfatų ir chloridų anomalijos, pirmame
eksploatuojami kreidos vandeningieji sluoksniai.
vertinimo etape buvo išskirti kaip potencialios
Juose gėlą požeminį vandenį židininėse anomalirizikos. Juose, atsižvelgus į fonines koncentracijose prastina chloridų jonų koncentracijos, jos apjas, nustatytos sulfatų ir chloridų koncentracijos
ima 76 proc. vandenviečių. Šiuo metu požeminio
ribinės vertės – 500 mg/l. Norint išsiaiškinti, ar
vandens baseine matoma chloridų koncentracijos
požeminio vandens eksploatavimas turi poveimažėjimo tendencija. Galima daryti išvadą, kad
kio požeminio vandens kokybei juose ir kokios
dabartinis požeminio vandens eksploatavimo inyra vyraujančios tendencijos, 2013 metais buvo
tensyvumas nekeičia požeminio vandens kokybės
organizuotas išplėstinis probleminių rodiklių
regioniniu mastu, tačiau reikia tęsti stebėjimus, kad
monitoringas jų vandenvietėse. Gauti tyrimų
laiku būtų pastebėtos jos kaitos tendencijos.
rezultatai leido patikslinti anomalijų ribas ir
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UŽDARYTŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNŲ POVEIKIS ŽEMĖS
GELMĖMS

EXPOSURE TO THE
UNDERGROUND OF
DECOMMISSIONED
MUNICIPAL WASTE
LANDFILLS

D. Kutka, A. Slavinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje kasmet susidaro apie 1,2–1,3 mln. tonų
atliekų, 94 proc. atliekų šalinama sąvartynuose. 2012 metų
duomenimis, sąvartynų Lietuvoje yra apie 800, iš jų
uždarytų – 612, Europos Sąjungos standartus atitinkančių –
11, nebeveikiančių, bet neuždarytų – 198.
Buitinių atliekų sąvartynai priklausomai nuo jų dydžio,
sukauptų atliekų kiekio, tipo ir gamtinės aplinkos buvo
tvarkomi išvežant atliekas ir atkuriant gamtinę aplinką arba
sutvarkomi, suvežtas atliekas sutankinant ir perdengiant
izoliacinėmis medžiagomis, įrengiant filtrato surinkimo
sistemas ir taip sumažinant galimą jų neigiamą poveikį
aplinkai.
212-oje (LGT duomenimis) buvusių sąvartynų teritorijų
atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtas gruntas ir
požeminis vanduo; yra parengta ir vykdoma 101 sąvartyno
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa.
Vertinant sąvartynų poveikį gruntui tiriamos sunkiųjų
metalų, naftos produktų, pesticidų koncentracijos, o
gruntinio vandens papildomai bendrųjų cheminės sudėties
komponentų (bendroji mineralizacija, bichromatinės oksidacijos rodiklis, chloridų, sulfatų, azoto ir fosforo junginių,
fenolio) koncentracijos. Gautos cheminių parametrų vertės
buvo lyginamos su ribinėmis grunto ir požeminio vandens
nustatytomis vertėmis cheminėmis medžiagomis užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3 priede
(Žin., 2008, Nr. 53-1987).
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad neleistina grunto
tarša nustatyta 28 sąvartynuose. Dažniausiai sąvartynų
aplinkos gruntas teršiamas sunkiaisiais metalais – variu
(7), cinku (6), nikeliu (6), švinu (5), chromu (4) ir naftos
produktais (9), rečiau gyvsidabriu (2) ir kadmiu (1). Gruntinio vandens tarša nustatyta beveik pusėje tirtų sąvartynų

About 1.2–1.3 million tons of waste
is generated in Lithuania annually. 94%
of them are disposed of in landfills. The
total number of landfills in Lithuania
amounts to about 800. According to
the data of 2012, 612 landfills have
been decommissioned, 11 landfills
meet the European standards and
198 landfills no longer operate but have
not been decommissioned.
Environmental geological investigations were carried out in 212 of the
decommissioned landfills (according to
LGT data). During the investigation,
the groundwater and soil were tested.
Monitoring programs were prepared
for 101 of the landfills. For evaluation
of the impact of landfills on the soil, the
concentration of heavy metals, NAPL
and pesticides were determined. For
evaluation of the impact of landfills on
the groundwater, the general chemical
composition of the water (TDS, BOD,
concentration of chlorides, sulphides,
nitrogen and phosphoric compounds,
phenols) was examined. The determined values of the parameters were
compared with maximal concentration
limits set in Annex 3 of the Regulations on environmental treatment of
contaminated territories (Žin. 2008,
No. 53-1987).
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Fig. 1. Ecogeological results of
closed landfills

(103). Tai daugiausiai tarša azoto junginiais (37) ir chloridais (29), tačiau dažna tarša ir sunkiaisiais metalais, iš
kurių vyrauja nikelis (31) ir švinas (20), o neleistina tarša
naftos produktais nustatoma retai (1). Tai reiškia, kad ir po
sąvartynų sutvarkymo kurį laiką jų poveikis išliks, nes tarša
yra pasklidusi požemyje.

The obtained results showed that
soil is contaminated in 28 landfills.
The soil in the landfill surroundings
is usually contaminated with heavy
metals: copper (7), zinc (6), nickel (6),
lead (5), chrome (4) and petroleum
products (9), followed by mercury (2)
and cadmium (1). The contamination
of groundwater was identified in almost
half of the investigated landfills (103).
The main contaminants are nitrogen
compounds (37) and chlorides (29),
however contamination with heavy
metals also occurs. Contamination
with nickel (31) and lead (20) prevails
but contamination with oil products
was identified only in one landfill. The
effects of the underground contamination will persist even after remediation
of the landfills.

Sąvartynų poveikis labiausiai priklauso nuo jų dydžio ir
sukauptų atliekų kiekio. Tarša nustatyta 40 proc. šiukšlynų
The impact of landfills depends on
ir nedidelių sąvartynų, 63 proc. buitinių atliekų sąvartynų
the size and amount of waste. Contamiir 80 proc. didžiųjų miesto sąvartynų aplinkoje.
nation was determined in the environSutvarkytų sąvartynų aplinkoje nustačius neleistiną
ment of 40% of small dumps and landgrunto taršą dažniausia aplinkosauginė priemonė yra
fills, 63% of municipal waste landfills
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas,
and 80% of large urban landfills.
kartais rekomenduojami pakartotiniai teritorijos tvarIn cases of soil contamination,
kymo darbai (grunto sumaišymas, atskiedimas arba taršą
mažinančių augalų užsodinimas) arba žemės naudojimo groundwater monitoring is the most
paskirties pakeitimas (pvz., draudžiama auginti žemės ūkio commonly used tool for environment
protection. Sometimes additional
kultūras).
cleanup works (soil mixing or dilution
Remiantis atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatais,
and growing of anti-contamination
sąvartynams, kuriuose paliktos atliekos, yra sudarytos
plants) or change of land use (e. g.
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
prohibition of agricultural crops) are
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas kai kurių
recommended.
sąvartynų aplinkoje buvo vykdomas nuo 2000 metų; pvz.,
Groundwater monitoring programs
2006 metais prieš sąvartynus uždarant jis buvo vykdomas
59 sąvartynuose. Uždarius sąvartynus ir juos sutvarkius, based on the results of ecogeological inpasikeitė sąvartynų plotai, konfigūracija, dalis stebimų vestigations were prepared for landfills
gręžinių buvo likviduota, vietoje jų arba kitose vietose with municipal wastes. Environment
įrengti nauji stebimieji gręžiniai, todėl iš dalies pasikeitė ir monitoring of closed landfills has been
monitoringo rezultatai. Uždarytų sąvartynų aplinkoje moni- carried only for a few years but the
toringas vykdomas dar tik keli metai, tačiau gauti duomenys obtained data confirm the results of
patvirtina ekogeologinių tyrimų rezultatus. 2012 metų ecogeological investigations. Accordduomenimis, 64 sąvartynų (iš 98) gruntiniame vandenyje ing to the data of 1012, the values
buvo nustatyta cheminių medžiagų koncentracija, viršijanti of monitored chemicals exceeded the
ribines vertes. Tai tarša amoniu (45 proc. visų reikšmių maximal concentration limits in the
40
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2 pav. Sąvartynų poveikis požeminiam vandeniui (2012 metų
monitoringo rezultatai)

Fig. 2. Landfill impact on groundwater (2012 monitoring
results)

viršija leistinas), chloridais (21 proc.), nitratais (13 proc.),
sunkiaisiais metalais (Pb 16 proc., Ni 14 proc. Cr 11 proc.,
Zn 8 proc.), taip pat keliuose sąvartynuose viršijamos sulfatų
ir fenolių reikšmės (po 1 proc.).

groundwater of 64 landfills (of 98):
ammonia (45% of the obtained values
exceeded the MCL), chlorides (21%),
nitrates (13%), heavy metals (Pb 16%,
Sąvartynų sutvarkymas (izoliavimas, filtrato pašalinimas) Ni 14%, Cr 11%, and Zn 8%). Some
turėtų sumažinti jų poveikį požeminiam vandeniui, tačiau į landfills have elevated values of sulpožemį patekusi tarša dar kurį laiką bus juntama, požeminio phates and phenol (1%).
vandens monitoringo rezultatai turėtų parodyti, kada ji
Rehabilitation of landfills (isolation
sumažės iki leidžiamo lygio.
and leachate removal) should reduce
their impact on the groundwater, but
the effects of contamination will persist
for some time. The results of groundwater monitoring will indicate when
it is reduced to the permitted level.
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NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ POVEIKIO
POŽEMINIAM VANDENIUI
APŽVALGA

IMPACT OF WASTE
WATER TREATMENT
FACILITIES TO
GROUNDWATER

K. Kadūnas, D. Kutka, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje į gamtinę aplinką 2011 metais buvo išleista
181,6 mln. m3 valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų. Iš
75 aglomeracijas aptarnaujančių nuotekų valymo įrenginių išleidžiama 87 proc. šio nuotekų kiekio. Taigi bendra
nuotekų išvalymo kokybė Lietuvoje daugiausia priklauso
nuo nuotekų tvarkymo šiose aglomeracijose. Likusi valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų dalis išleidžiama
iš pramonės įmonių, mažų gyvenviečių ir kitų objektų.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad visose didesnėse nei
2 000 gyventojų ekvivalento (toliau – GE) aglomeracijose
miesto nuotekos, patenkančios į nuotekų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant į vandens telkinius būtų valomos
pagal nustatytus reikalavimus.
Lietuvoje pastatytų ar rekonstruotų nuotekų valymo
įrenginių dėka nuotekų išvalymo kokybė sparčiai gerėja.
2011 metais iki nustatytų normų išvalyta 92,7 proc. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų, o 2001 metais –
tik 17,8 proc. Išleidžiamų nuotekų atitiktį normoms lemia
pagrindinių teršalų: biocheminio deguonies suvartojimo
(BDS7), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo išvalymo ir
išleidimo parametrai. Lietuvoje 2011 metais, palyginti su
2001 metais, šių teršalų su buitinėmis, gamybinėmis ir komunalinėmis nuotekomis išleidimas į paviršinius vandenis
atitinkamai (72,9 proc., 43 proc. ir 70,7 proc.) sumažėjo.
Aplinkos ministerijos 2012 metų duomenimis, šalyje
yra septyni nuotekų valymo įrenginiai, kurių projektinis
pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą viršija 100 000,
30 objektų, kurių projektinis pajėgumas pagal gyventojų
ekvivalentą yra nuo 10 000 iki 100 000, ir 19 mažesnio
pajėgumo nuotekų valymo įrenginių. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimuose nurodyta,
kad požeminio vandens monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai, eksploatuojantys nuotekų valymo įrenginius,
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In Lithuania, due to the newly built
or reconstructed wastewater treatment
facilities, wastewater quality is rapidly
increasing. In 2011, the wastewater
cleaned up to standards accounted
for 92.7 %, whereas, in 2001, for
comparison, only 17.8 %. Discharges
are determined by compliance with
the standards of the main pollutants
removal and release settings: biochemical oxygen demand (BOD7), total
nitrogen and total phosphorus. In
2011, compared to 2001, the emissions
of domestic, industrial and municipal
wastewater discharges to surface waters
decreased in Lithuania by 72.9 %, 43%
and 70.7 % respectively. However,
treatment facilities, especially sludge
storage sites, remain groundwater pollution sources.
Examination of 1205 obtained
results of laboratory tests through
1987 to 2013 revealed that unfortunately pollution of groundwater in
the areas surrounding the wastewater
treatment facilities still persists. Nitrogen and substances contributing
to eutrophication often occur in high
concentrations in the monitoring wells.
Commonly these substances exceed the
limit values specified in the legislation
or even reach the maximal concentration limits in the wells located in the
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1 pav. Nuotekų valyklos, registruotos Lietuvos geologijos
tarnybos duomenų bazėje
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Fig. 1. Water waste treatment plants registered in Lithuanian
Geological Survey database

kurių pajėgumas didesnis kaip 100 000 GE, ir didesnio
kaip 10 000 GE pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, kai
jie įrengti paviršinio vandens telkinių arba vandenviečių
apsaugos zonoje.

vicinities of sewage sludge storage sites.
Analysis showed that the upward trend
of pollution is not pronounced in the
monitored groundwater. Pollution
affects only the groundwater close to
Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis
sludge storage facilities and it has local
medžiagomis taisyklėse yra pateiktas pavojingų medžiagų,
distribution.
kurių netiesioginis išleidimas į požeminius vandenis būtų
nuolat mažinamas, sąrašas. Šiame sąraše nurodyti metalai,
However, monitoring alone is
metaloidai ir jų junginiai, neorganiniai fosforo junginiai not enough for control of hazardous
ir elementinis fosforas, amoniakas ir nitritai, medžiagos, substances in the groundwater. For
prisidedančios prie eutrofikacijos (ypač nitratai ir fosfatai), the objects (individual wells) which
medžiagos, kurios neigiamai veikia deguonies pusiausvyrą show an increased concentrations of
(ir gali būti matuojamos taikant biocheminio deguonies su- hazardous substances, the frequency of
vartojimo (BDS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) groundwater monitoring should be inir pan. parametrus).
creased. Where contamination exceeds
the permitted levels of pollution the
Lietuvos geologijos tarnyba, inventorizuodama potensystem of sludge treatment should be
cialius geologinės aplinkos taršos objektus, yra inventoriupgraded and the storage sites should
zavusi ir įvairaus dydžio teršiančių medžiagų kaupimo ir
be reconstructed.
regeneravimo objektus, tokius kaip antai nuotekų filtracijos
laukai, nuotekų laikymo rezervuarai, saugojimo aikštelės ir
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300

valymo įrenginiai. Duomenų bazėje yra informacija apie
708 tokius objektus.

Hidrogeo logijos skyriaus specialistai išnagrinėjo
1 205 per 1987–2013 metus surinktų laboratorinių tyrimų
rezultatus. Dažniausiai stebimi požeminio vandens rodikliai,
susiję su ūkio subjekto veikla: bendrasis azotas, bendrasis
fosforas, fosfatai arba mineralinis fosforas, bichromato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas, deguonis. Taip
pat atliekama išsami cheminė analizė ir nustatomas anijonų
(chloridai, sulfatai, nitritai, nitratai, hidrokarbonatai) ir
katijonų (kalcis, magnis, kalis, natris, amonis) kiekis bei
bendroji mineralizacija, bendrasis kietumas, sausoji liekana,
permanganato indeksas.
Monitoringo rezultatų analizė parodė, kad požeminio
vandens tarša nuotekų valymo įrenginių teritorijose, deja,
vyksta. Dažnai stebėjimo gręžiniuose aptinkama azoto ir
medžiagų, prisidedančių prie eutrofikacijos ir galinčių turėti
neigiamą poveikį deguonies pusiausvyrai. Dažniausiai šių
medžiagų koncentracija, viršijanti teisės aktuose nurodytas
ribines ar net didžiausias leistinas koncentracijas, nustatoma
gręžiniuose, įrengtuose netoli nuotekų dumblo saugojimo
aikštelių. Akivaizdžių šių medžiagų didėjimo tendencijos
požeminiame vandenyje nematyti, tarša nustatyta tik vieno
ar kito objekto artimoje aplinkoje.
Siekiant kontroliuoti pavojingų medžiagų patekimą į
požeminius vandenis, vien kontrolinio monitoringo nepakanka. Objektų, atskirų gręžinių, kuriuose nustatytas
pavojingų medžiagų padidėjimas, požeminio vandens monitoringo apimtis turėtų būti didinama. Ten, kur tarša viršija
leidžiamą lygį, turėtų būti tobulinama valymo įrenginiuose
sukaupiamo dumblo tvarkymo sistema, rekonstruojamos jo
saugojimo aikštelės.
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Analizių skaičius

2013 metų duomenimis, buvo parengtos 21 nuotekų
valymo įrenginio aplinkos monitoringo programos, pagal
kurias nenutrūkstamai arba su pertraukomis buvo vykdomi
požeminio vandens kokybės ir būklės stebėjimai. Iš viso
įrengti 99 monitoringo gręžiniai stebėti požeminio vandens
būklės pokyčius eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius.
Gręžinių gylis priklauso nuo gruntinio vandens slūgsojimo
gylio. Stebėjimo tinklo sekliausio gręžinio gylis – 2,5 m,
giliausias – 30 metrų. Vidutinis gręžinių gylis – 6,7 metro.
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POŽEMINIO VANDENS
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR
APSAUGA ŽEMĖS ŪKIO BEI
PRAMONĖS IR GAMYBOS
OBJEKTUOSE

THE USE AND PROTECTION
OF GROUNDWATER
RESOURCES IN THE
AGRICULTURAL AND
INDUSTRIAL OBJECTS

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The aim of the project was to anaProjekto tikslas – atlikti požeminio vandens išteklių
naudojimo žemės ūkio ir pramonės bei gamybos objektuose lyse and generalise the data on the use
of groundwater resources in the agri(toliau – ŽŪPG) analizę ir apibendrinti duomenis.
cultural and industrial objects (AGI).
Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu, žemės gelmių
Bearing in mind the proceeding
išteklius galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus,
aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai. Neištir- potential pollution activity in the
tų išteklių nekontroliuojamas eksploatavimas gali nulemti agricultural and industrial objects, the
vandens lygio žemėjimą arba vandens išteklių išsekimą bei legal and responsible groundwater use
and protection remain very important.
pabloginti požeminio ir paviršinio vandens kokybę.
The total amount of extracted water
Vandenviečių kontrolę požeminio vandens saugos, terši3
mo prevencijos ir išteklių išgavimo apskaitos požiūriu, teisės in the AGI objects is 55 000 m per day
3
aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo regio- or 19.5 mln. m per year (about 18% of
the total of extracted fresh groundwater
niniai aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD).
in Lithuania).
RAAD priežiūros teritorijose esančiuose ŽŪPG objekThe accomplished analysis indicates
tuose buvo susisteminti ir apibendrinti Žemės gelmių registhat
there are 270 registered AGI well
tre (toliau – ŽGR) registruotų ŽŪPG objektų vandenviečių
duomenys bei informacija, kurią apie minėtus objektus fields and 102 not registered well fields
pateikė Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), taip yet using groundwater resources.
pat kartografuota požeminio vandens išteklių apsauga,
Only 16% of the wells use explored
atsižvelgiant į vandenviečių grupes ir pogrupius. Sudaryti and approved resources. Only 13% of
požeminio vandens išteklių naudojimo ir apsaugos ŽŪPG AGI well fields are exploited legally
objektuose žemėlapiai 8 RAAD priežiūros teritorijoms.
and responsibly (the resources are apVandenviečių, išgaunančių gėlą požeminį vandenį žemės
ūkio bei pramonės ir gamybos reikmėms, Žemės gelmių
registre yra 270, arba 15 proc., viso vandenviečių skaičiaus,
dar 102 ŽŪPG objektų vandenvietės šiame registre neregistruotos, bet, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,
taip pat naudoja požeminio vandens išteklius. Atsakingas,
laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų išteklių išgavimas,
naudojimas ir apsauga ŽŪPG objektų vandenvietėse yra
ypač svarbus, nes juose vykdoma potencialiai tarši veikla.

proved; resources are accounted and
the data is submitted to the Lithuanian Geological Survey; projects of
sanitary protection zone are prepared).
74 projects of sanitary protection zone
were prepared, but not a single one was
validated.
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2 pav. Požeminio vandens išteklių naudojimas ir apsauga
ŽŪPG objektuose Marijampolės RAAD priežiūros teritorijoje
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Fig. 2. The use and protection of groundwater resources in
the AGI objects of Marijampolė RAAD maintenance area
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Lentelė. Išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvos RAAD

Table. Use of resources and protection of the Lithuanian RAAD

priežiūros teritorijose
RAAD
priežiūros
teritorija
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care areas

Žemės gelmių
registre
įregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt.

Žemės gelmių
registre
neregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt. (AAA
duomenys)

ŽŪPG objektų
vandenvietės,
kur ištekliai
aprobuoti, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Požeminio
vandens
gavyba ŽŪPG
objektams /
objektuose
(m³/parą)

Išgaunama
ŽŪPG
objektams,
viso teritorijoje
išgaunamo
vandens
kiekio proc.

SAZ
projektai, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Alytaus

15

11

15

1519,5

7

7

Kauno

24

22

11

8600,5

25,5

25,5

Klaipėdos

16

26

7

10246

16,5

16,5

Marijampolės

27

7

9

2305

16

16

Panevėžio

55

11

17

9723

24

24

Šiaulių

67

2

22

8319,5

17

17

Utenos

21

4

24

7038

19

19

Vilniaus

45

19

20

6958,5

17

17

Iš viso Lietuvoje:

270

102

16

54710

18

18

Daugiausiai Žemės gelmių registre registruotų
ŽŪPG objektų vandenviečių įrengta Vilniaus,
Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose.
Neregistruotų ŽŪPG objektų vandenviečių daugiausia yra Kauno ir Klaipėdos RAAD priežiūros
teritorijose, nors jose žemės ūkio bei pramonės ir
gamybos reikmėms išgaunamas didžiausias gėlo
požeminio vandens kiekis – 9–10 tūkst. m3/d.

Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose,
šiose teritorijose ir minėtų objektų koncentracija
didžiausia. Pažymėtina, kad šių ŽŪPG vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nėra įsteigtos.

Apie 12 proc. ŽŪPG objektų vandenviečių,
neregistruotų Žemės gelmių registre, yra stambios
pramonės-gamybos įmonės, išgaunančios savo reikmėms didelį kiekį (> 100 m3/d) gėlo požeminio
Iš viso ŽŪPG objektuose išgaunama arba vandens. ŽŪPG objektų vandenviečių, kuriose
jiems tiekama apie 55 000 m3 požeminio vandens vandens gavyba viršija 100 m3/d, yra 98 (26 proc.),
per dieną, arba 19,5 mln. m3 per metus, ir tai daugiausia jų Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose
yra apie 18 proc. viso Lietuvoje išgaunamo gėlo ir priemiesčiuose. Išgaunamo vandens būklės kaitos
požeminio vandens kiekio (žr. lentelę).
stebėsena turėtų būti vykdoma visose minėtose
ŽŪPG objektų vandenvietėse, tačiau požeminio
Ištirtą ir aprobuotą, t. y. leistiną naudoti,
vandens stebėsena vykdoma maždaug pusėje šių
požeminio vandens kiekį naudoja 60 (16 proc.)
vandenviečių.
ŽŪPG objektų vandenviečių. Daugiausiai ŽŪPG
objektų vandenviečių, vykdančių neištirtų ir nePateikta gėlo požeminio vandens išteklių nauaprobuotų išteklių gavybą, yra Alytaus, Kauno, dojimo ŽŪPG objektų vandenvietėse apžvalga
Klaipėdos ir Marijampolės RAAD priežiūros rodo, kad gamtos ištekliams – požeminio vandens –
teritorijose.
naudojimo ir apsaugos kontrolė bei priežiūra
nėra pakankamai efektyvi. ŽŪPG objektai, nors
Požeminio vandens išteklių gavybos, naudoir turi kitus veiklą reglamentuojančius leidimus,
jimo ir apsaugos požiūriu (aprobuoti ištekliai,
daugeliu atvejų požeminio vandens išteklius
nustatytos projektinės sanitarinės apsaugos zonos,
naudoja neatsakingai, nesilaiko teisės aktų,
vykdo išgaunamo vandens apskaitą, informaciją
reglamentuojančių požeminio vandens išteklių
teikia Lietuvos geologijos tarnybai) tik 13 proc.
naudojimą ir apsaugą, reikalavimų ir tai gali turėti
ŽŪPG objektų vandenviečių veikla vykdoma atneigiamą paveikį ne tik žemės gelmių ištekliams,
sakingai. Daugiausiai tokių objektų yra Vilniaus,
bet ir aplinkai.
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EUROPOS DIRBAMŲ ŽEMIŲ IR
GANYKLŲ DIRVOŽEMIO GEO
CHEMINIS ATLASAS GEMAS

GEOCHEMICAL ATLAS
OF AGRICULTURAL
SOILS AND GRAZING
LANDS IN EUROPE
GEMAS

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kartu su kitomis Europos šalių geologijos
tarnybomis užbaigtas GEMAS (Geochemical
Mapping of Agricultural Soil) projektas ir išleistas
Europos dirbamų žemių ir ganyklų dirvožemio
geocheminis atlasas (Reimann, C., Birke, M.,
Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014). GEMAS projektas buvo
inicijuotas 2008 metais, siekiant gauti suderintus
ir palyginamus žemės ūkiui naudojamų dirvožemių cheminės sudėties duomenis, atitinkančius
ES dirvožemio teminės strategijos ir REACH
reglamento poreikius.
Atlase pateikti 33 Europos šalių 2 108 arimų
(0–20 cm gylio) ir 2 023 ganyklų (0–10 cm
gylio) viršutinio dirvožemio sluoksnio cheminės
sudėties duomenys. Lietuvos teritoriją apibūdina
Geochemical Mapping of Agricultural Soil
26 arimų ir 26 ganyklų atraminiai dirvožemio (GEMAS) is a cooperation project between the
kasiniai, kuriuose nustatyta:
Geochemistry Expert Group of EuroGeoSurveys
(EGS) and Eurometaux, was started in 2008 with
 41 elemento visuminis kiekis XRF methe objective to produce harmonised soil geotodu;
chemical data at the continental scale, consistent
 52 elementų kiekis aqua regia ištraukoje; with the EU REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals) Directive. The
 57 elementų judrus kiekis MMI® ištraustudy also provides valuable information for other
koje;
European pieces of legislation related to metals
 dirvožemio agrocheminės savybės (CEC, in soil.
TOC, pHCaCl2);
The GEMAS atlas (Reimann, C., Birke, M.,
204
206
207
208
 švino izotopai Pb ,Pb , Pb , Pb ir Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
magnetinė juta.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014) presents fully harmonised
48
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Arseno kiekis ariamų laukų
dirvožemyje, rodantis
kontinentinio apledėjimo ribą
ir foninio kiekio skirtumą tarp
Šiaurės ir Pietų Europos šalių

Regional distribution of As
in the arable soil of Europe,
showing break between
North and Soth Europe. It
occurs along the southern
limit of the Fennoscandian
glaciation

Kadmio judraus kiekio erdvinis
pasiskirstymas ariamų laukų
dirvožemyje bei jo anomalijos
karstiniuose regionuose ir šalia
didžiųjų Europos metalurgijos
centrų

Regional distribution of
mobile Cd anomalies is
most likely related to the
metals industry and some
enrichment of Cd in karst
areas is still visible
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Seleno, linkusio kauptis
pajūrio sričių organogeninėse
nuogulose, kiekis ariamų laukų
dirvožemyje

Švino anomalijų ir šį metalą
perdirbančių įmonių išsidėstymas
bei priklausomybė, rodanti,
kad stiprios, tačiau ne plačios
anomalijos aptiktos šalia seniai
veikiančių metalurgijos įmonių tik
senos kalnakasybos regionuose,
kur dirvodarinės uolienos
natūraliai turi švino

Regional distribution of Se,
demonstrating the coastal
influence on organic soil
properties

Anomalies of Cu in arable
soil have overlain generally
the location of all the metal
smelters. In cases when big
old smelters are located
in old mining districts,
the geological anomaly is
possibly enhanced by mining
activities
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data on the chemical composition of 2108 samples of ploughed soil, (0–20 cm depth range)
and 2024 samples of grazing land soil (0–10 cm
depth range):
 41 element total contents by XRF;
 52 chemical elements after an aqua regia
extraction;
 57 elements in a mobile metal ion (MMI®)
extraction;
 the soil properties, like CEC, TOC,
pHCaCl2;
Bendro anglies kiekio
pasiskirstymas Europos ariamų
laukų dirvožemyje

Total organic carbon
in the arable soil of
Europe

 Pb isotopes (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208) and
magnetic susceptibility.
Key observations of the project include:

1. Ploughed soil and grazing land soil deliver
very comparable results and show practically the
Remiantis šia duomenų baze buvo įvertinta same distribution patterns over Europe. This
tam tikrų Europos regionų žemės ūkiui naudo- demonstrates the robustness of the low sample
jamų dirvožemių agrocheminė ir sanitarinė būklė density geochemical mapping approach.
bei nustatyta, kad:
2. The variable geochemical background from
1. Arimų ir ganyklų viršutinio dirvožemio north to south and substantial differences among
sluoksnio geocheminė sudėtis yra labai European country soil median values makes it
panaši ir palyginama, todėl geocheminio impossible to define one soil background level
kartografavimo metu šie dirvožemiai pa- for any chemical element that is valid for the
tikimai reprezentuoja vieni kitus.
whole of Europe.
2. Tam tikrų Europos šalių dirvožemiuose
nustatytos itin didelės vidutinio elementų
kiekio variacijos, pvz., nikelio medianinis
kiekis Lenkijoje ir Juodkalnijoje skiriasi
22 kartus, o Slovėnijos dirvožemiuose gyvsidabrio foninis kiekis 7,2 karto didesnis
nei Lietuvoje. Todėl beprasmiška skaičiuoti bendrą Europos dirvožemių geocheminį
foną, leidžiantį nustatyti bendras ribines
teršiančių elementų dirvožemyje vertes.

3. Geology via soil parent material plays a
key role in soil chemistry. The concentrations of
many elements (e. g., As, Bi, Co, Cu, Li, Mn, Pb)
in soils of north-eastern Europe are up to three
times lower than in the South-West of Europe.
The break in concentration occurs along the
southern limit of the last glaciation and is thus
directly related to geology. For several elements
(e. g., Hg, P, S, Se), the regional distribution patterns are strongly affected by climatic conditions
3. Europos žemės ūkio dirvožemių kokybę favouring the development of organic soil. Many
kontroliuojantis faktorius yra jų gamtinė anomalies are related to single ore deposits or
ir geologinė prigimtis, rodanti motini- metal provinces.
nių šarminių ar rūgštinių uolienų bei
4. Impact of human activities is surprisingly
mineralinių iškasenų telkinių paplitimą. low at the continental scale – element anomalies,
Daugelio elementų (As, Bi, Co, Cu, Li, like of Hg, Pb, Ag, and Au, are detected near
Mn, Pb) kiekis Šiaurės Rytų Europoje, t. y. the local contamination sources, large cities and
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teritorijoje, padengtoje glacigeninėmis nuogulomis,
yra du tris kartus mažesnis nei Pietvakarių Europoje, kur dirvožemiai formavosi tiesiogiai uolienų
dūlėjimo plutoje. Kai kurių elementų (Hg, P, S, Se)
pasiskirstymas akivaizdžiai priklauso nuo jūriniokontinentinio klimato faktoriaus ir atitinkamai dėl
jo įtakos besiformuojančių organinių dirvožemių
pasiskirstymo.
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industrial factories situated in the ore
districts. The effect of diffused contamination remains invisible at the chosen
continental scale and sample density.
To reliably detect contamination, mapping at a much higher sample density,
i.e., at the local scale, is needed.

5. The risk assessment of trace ele4. Akivaizdus antropogeninis poveikis dirvožemiui ments in the soil at a European scale
matomas tik tiesiogiai didžiųjų miestų kaimynystėje shows that only 1.6% of sites of arable
aptiktose Hg, Pb, Ag, Au anomalijose, t. y. žmogaus and 1.3% of grazing land are predicted
žemės ūkio veiklos požymiai dirvožemyje yra ste- at risk. It demonstrates that at present
bėtinai nežymūs, be to, akivaizdžiai yra pervertinta the impact of diffused contamination
tolimųjų oro pernašų ir teršalų įtaka dirvožemio on the quality of European agricultural
soil is vastly overestimated, but element
kokybei.
deficiency in soil needs more attention.
5. Įvertinus toksinių ir augalams būtinų elementų
Lithuania is represented in this Atlas
kiekį dirvožemyje išryškėjo, kad daugiau dėmesio
reikėtų skirti ne tik teršiančių elementų pertekliui, with 26 soil sampling sites on arable
bet ir reguliuoti ir reglamentuoti augalams reikalingų land and 26 sites on grazing land, and
the Lithuanian Geological Survey was
elementų trūkumą dirvožemyje.
responsible for sampling, coordination
Projekto lauko darbus finansavo šalių geologijos tarnyand interpretation.
bos, analitinius – Europos metalų asociacija „Eurometaux“.
Lietuvos geologijos tarnyba atliko šio projekto lauko darbus
52 atraminiuose taškuose, koordinavo Baltijos šalių organizacinius darbus ir atliko duomenų analizę ir apibendrinimą.
Visa informacija, susijusi su GEMAS projektu, yra Austrijos
geologijos tarnybos internetiniame puslapyje adresu http://
gemas.geolba.ac.at/GEMAS.htm. Šiame internetiniame
puslapyje pateiktos nuorodos į lauko darbų metodinius
nurodymus ir laboratorinių darbų kokybės kontrolės ataskaitą bei projekto atraminių kasinių nuotraukų duomenų
bazę, parengtą GoogleEarth pagrindu.
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POŽEMINIO VANDENS
INFILTRACINĖS
MITYBOS ŽEMĖLAPIO
M 1:200 000 SUDARYMAS

THE MAP OF
GROUNDWATER
RECHARGE ON A SCALE
OF 1:200 000

P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

Šio darbo tikslas buvo, remiantis meteorologinių stočių
duomenimis, kraštovaizdžių ir dirvožemių rajonavimo
žemėlapiais bei ilgalaikiais gruntinio vandens lygio stebėjimais, tipizuoti Lietuvos teritoriją pagal gruntinio vandens
slūgsojimo ir lygio režimą formuojančias sąlygas ir sudaryti
tipiniuose plotuose geologines sąlygas rodančius aeracijos
zonos profilius, taip pat adekvačius jiems geohidrologinius
modelius ir įvertinti gruntinio vandens mitybą. Tikslui
įgyvendinti įvykdyta keletas uždavinių:
• Išanalizuota atliktų tyrimų medžiaga.
• Atliktas Lietuvos teritorijos gruntinio vandens režimo sąlygų tipizavimas ir rajonavimas.
• Sudaryti vandens migracijos gamtinės vandens apytakos rato segmente „krituliai – gruntinio vandens
paviršius“ modeliai.
• Apskaičiuota infiltracinės mitybos, taip pat vandens
garavimo iš įvairių paviršių ir paviršinio nuotėkio
reikšmės elementariems rajonavimo plotams.
• Sudaryti žemėlapiai.
Pagrindinis darbo rezultatas – infiltracinės mitybos žemėlapis M 1:200 000. Be to, sudaryti papildomi žemėlapiai,
iliustruojantys vandens apytakos žemės paviršiuje dinamiką:
suminės evapotranspiracijos, nuotėkio žemės paviršiumi,
infiltracinę mitybą formuojančių sąlygų rajonavimo, gruntinio vandens paviršiaus vidutinio gylio ir reljefo paviršiaus
vidutinio nuolydžio kampo žemėlapiai (M 1:400 000), taip
pat aiškinamasis raštas. Pastarąjį sudaro: įvadas, ankstesnių
tyrimų apžvalga, darbo metodika, infiltracinės mitybos
ir kitų vandens balanso elementų pasiskirstymo analizė,
išvados, literatūros sąrašas, iliustracijos, tekstiniai priedai
(lentelės).

The main goal of the project is estimation of groundwater recharge and
the mapping of Lithuania’s territory
according to the obtained results. The
Lithuanian territory was divided into
the regions in order to establish the
types of groundwater regime and conditions of the recharge. The main criteria
for the dividing are climate conditions,
landscape type, soil type, groundwater
table depth and surface inclination.
The geohydrological simulation by
S. O. Grinevsky was the main method
applied for the mapping. Also the methods of other authors were additionally
applied.
Two kinds of the groundwater dynamics simulation were applied when
evaluating the recharge:
1. reduction of precipitation over
the earth surface;
2. transference of moisture via unsaturated zone.

The first of them includes estimation
of evaporation from vegetation surface
and snow cover as well as estimation of
precipitation runoff. The second one
includes estimation of evaporation from
the soil surface and transpiration by
plants and groundwater recharge as final
Gruntinio vandens infiltracinei mitybai Lietuvos teriresult of calculation. With groundwater
torijoje skaičiuoti naudotasi keleto skirtingų autorių me52

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

todika. Bazinė metodika yra S. O. Grinevskio Požeminio table depth being less than 5 meters, the
vandens infiltracinės mitybos regioninio įvertinimo meto- correction of the results by I. S. Pashkodika, kurioje panaudoti geohidrologiniai modeliai. Taikant vsky equation was made.
šią metodiką, sprendžiama keletas uždavinių:
The results were verified by compar vandens balanso formavimosi sąlygų aeracijos zonoje ing them to the runoff from the drainschemizavimas ir teritorijos rajonavimas pagal mete- age basins of rivers and the results of
orologinių, kraštovaizdžio, dirvožemių, hidrologinių previous investigations using statistical
Chow test.
ir hidrogeologinių veiksnių kompleksą;
 vandens balanso modelių sudarymas, remiantis
minėtais veiksniais;

The mapping results were represented in 6 maps including the „Map
of groundwater recharge“, the „Map of
 daugiamečių balanso rodiklių kiekybinis įvertinimas;
total evapotranspiration“ and the „Map
 gautų duomenų verifikavimas pagal faktinius hidro- of precipitation runoff“.
loginius duomenis;
The main conclusion is that the
 infiltracinės mitybos žemėlapio sudarymas, atsi- recharge mainly depends on soil type
žvelgiant į daugiamečius gruntinio vandens lygio and groundwater level. Moreover, it is
characterized by intense seasonal flucsvyravimus.
tuations. There are two evident peaks
Sprendžiant atskirus uždavinius taip pat naudoti kitų
of groundwater recharge during of the
autorių: P. R. Schroederio, X. Liango, M. Th. van Geannual variations – they are typical of
nuchteno, R. G. Alleno, E. V. Šeino, B. S. Maslovo ir kt.
snow thaw in spring and rainy period
metodiniai sprendiniai.
in autumn.
Sąlygų tipizavimas ir teritorijos rajonavimas atliktas pagal
The territorial distribution of
keletą struktūrinių aukštų, išdėstytų atsižvelgiant į gamtinės
groundwater recharge is very obvious.
vandens apytakos ciklo eigą:
The majority of ultimate values occurs
 meteorologinės sąlygos (lemia kritulių kiekį, gara- in sandy soils and is rather related to
precipitation maximum zone in the
vimą);
western part of Lithuania. Maximal
 landšafto sąlygos (lemia garavimą, transpiraciją,
evapotranspiration is typical of loamy
nuotėkį);
and boggy soils with minimal depth of
 dirvožemio mechaninė sudėtis (lemia nuotėkį, van- groundwater table. Maximal runoff also
is related to clayey soils and precipitation
dens įsigėrimą į paviršių);
maximum sites.
 hidrogeologinės sąlygos – gruntinio vandens gylis
Generalising it can be pointed out
(lemia garavimą, infiltraciją).
that the groundwater recharge amounts
Infiltracijos vertės skaičiuotos dviem etapais:
to 82.4 mm per year (or accounts for
12.0 percent of total precipitation
 kritulių transformacija žemės paviršiuje;
amount). Likewise, the total evapo drėgmės migracija aeracijos zonoje.
transpiration value is 460.7 mm per
Kritulių transformacija žemės paviršiuje. Šiame bloke year (67.2 percent) and runoff value is
skaičiuojamo vandens garavimo nuo augalijos dangos ir 142.7 mm per year (20.8 percent). Thus
sniego dangos vertės bei žemės paviršiaus nuotėkio vertės. the total amount of annual groundwater
Papildomai, kaip vandens balanso komponentas, skaičiuo- recharge of non-urbanized territory of
jamas sniego tirpsmo vandens kiekis. Modelis apribotas Lithuania amounts to 5 198 million
dviem sąlyginiais paviršiais – augalijos dangos (medžių cubic meters.
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Pav. Požeminio vandens infiltracinės mitybos
žemėlapis (pagal 1993–2012 m. duomenis)

Fig. The map of the Groundwater recharge
(based on 1993–2012 data)

lajos) viršuje ir dirvožemio paviršiumi apačioje. Pagrindinės darbo išvados:
Skaičiavimo bloko rezultatas – potencialiai įsigeInfiltracinė mityba yra reikšminga skaičiuojant
riantis į dirvožemį drėgmės kiekis.
požeminio (gruntinio) vandens išteklius, įvertiDrėgmės migracija aeracijos zonoje. Pagrin- nant taršiųjų medžiagų migraciją per aeracijos
diniai rezultatai, kurie gaunami šiame bloke, yra zoną. Šiuo metu yra aktualus ir hidrogeoterminio
trys: „papildomas“ nuotėkis žemės paviršiumi, ga- potencialo įvertinimas, kuris be infiltracinės miravimo iš dirvožemio ir augalų evapotranspiracijos tybos duomenų taip pat neįsivaizduojamas.
suma (Ep + TRp) ir galutinis rezultatas – infiltracija
Požeminio vandens infiltracinė mityba gali
į gruntinio vandens sluoksnį Win.
būti patikimai įvertinta taikant geohidrologinį
Kai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius yra ir matematinį modeliavimą, remiantis vandens
didesnis nei 5 metrai, laikoma, kad infiltracinė dinamikos balanso lygtimis.
mityba W = Win.
Pradiniai duomenys, būtini ir pakankami inKai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius filtracinės mitybos skaičiavimui: (1991–2012 m.
yra mažesnis nei 5 metrai, infiltracija Win per- meteorologiniai duomenys (vidutinė paros temskaičiuojama į infiltracinę mitybą, naudojant peratūra, santykinis drėgnumas, paros kritulių
I. S. Paškovskio lygtį.
kiekis, vėjo greitis, bendrosios saulės spinduliuotės paros suma), lapų dangos indekso (LAI) duoInfiltracinės mitybos įvertinimas pelkių landmenys, sniego tirpimo rodikliai, nuotėkio kreivės
šaftuose atliktas naudojant dinaminį požeminio
skaičiaus (CN) vertės, dirvožemių granuliomevandens išteklių pokyčio (µZ) svyravimo modelį,
trinės sudėties ir tankio duomenys, pagrindinės
kuriame atsižvelgiama į drėgmės prietakos ir
hidrofizinės charakteristikos (PHCh) parametrai
nuotėkio balansą.
ir augalų transpiracijos rodikliai.
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Atliekant infiltracinės mitybos skaičiavimą,
naudoti du skaičiavimo blokai: 1) kritulių transformacija žemės paviršiuje ir 2) drėgmės migracija
aeracijos zonoje. Tipizuojant Lietuvos teritoriją,
išskirti keli struktūriniai aukštai, išdėstyti pagal
gamtinės vandens apytakos ciklo eigą.
Atliekant rajonavimą, Lietuvos teritorija suskirstyta į 8 klimato regionus, 11 landšafto tipų
(lauko, miško, jūros paplūdimio, salpžemio,
mažai ir gerai drenuotos aukštapelkės (oligotrofinės), žemapelkės (eutrofinės) ir pereinamojo tipo
(mezotrofinės), eksploatuojamos aukštapelkės ir
žemapelkės durpyno), 17 dirvožemio mechaninės
sudėties tipų.
Pagrindiniai vandens dinamikos balanso
elementai, kurių reikšmės apskaičiuotos ir pavaizduotos atitinkamuose žemėlapiuose, yra:
infiltracinė mityba (pav.), suminė evapotranspiracija ir nuotėkis žemės paviršiumi. Suminę evapotranspiraciją savo ruožtu sudaro: augalijos dangos
garavimas, sniego dangos garavimas, dirvožemio
paviršiaus garavimas (aeracijos zonos ir gruntinio
vandens paviršiaus) ir augalų transpiracija.
Atliktas ankstesnių infiltracinės mitybos
tyrimų ir naujai atliktų skaičiavimų palyginimas Čou regresijos analizės testu, taip pat su
nustatytais Lietuvos upių baseinų infiltracinės
mitybos rezultatais parodė, kad rezultatų aibės
yra palyginamos.
Apskritai (neatsižvelgiant į sezoniškumą ir
teritorinį pasiskirstymą) infiltracijos, suminės
evapotranspiracijos ir nuotėkio reikšmės labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens paviršiaus
gylio, dirvožemio (ypač viršutiniųjų jo horizontų)
mechaninės sudėties, kiek mažiau nuo landšafto
tipo ir šlaito nuolydžio kampo.
Visų trijų minėtų elementų reikšmių dinamika paklūsta sezoniniams dėsningumams.
Sąlygiškai išskirti: žiemos, pavasario, vėlyvojo
pavasario-vasaros ir rudens sezonai.
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Suminės evapotranspiracijos pasiskirstymas
daugeliu atvejų yra atvirkščiai proporcingas infiltracinei mitybai.
Teritorinis infiltracinės mitybos pasiskirstymas labai ryškus (žr. pav.). Didžiausios mitybos
reikšmės (daugiau kaip 200 mm per metus) kai
kur nustatytos Žemaičių aukštumose (didžiausias
kritulių kiekis), Kuršių nerijos kopose, kituose
eoliniuose dariniuose (Smalininkų, Kazlų Rūdos it kt.). Mitybos reikšmės didelės ir Baltijos
moreninių aukštumų ruože bei Ašmenos aukštumoje (100–150 mm). Dar didesnės infiltracinės
mitybos reikšmės (200–250 mm) nustatytos
Rytų–Pietryčių Lietuvos fliuvioglacialinių lygumų smėlingų ir žvirgždingų nuogulų išplitimo
srityje, kur kritulių kiekis didelis, o gruntinio
vandens gylis viršija 5 metrus, dažnai ir 10 metrų.
Didžiausias nuotėkis Vakarų Lietuvoje, kur
didesnis intensyvių kritulių kiekis. Jis taip pat
būdingas limnoglacialinėms lygumoms.
Tolesni infiltracinės mitybos tyrimai galimi
trimis kryptimis:
 viso požeminio vandens dinamikos balanso skaičiavimas;
 tyrimų detalizavimas;
 urbanizuotų zonų tyrimai.
Vidutinis kritulių kiekis Lietuvos plote
(1993–2012 m.): 685,8 mm/metus, iš jų:
 infiltracinė mityba – 82,4 mm/metus,
arba 12,0 proc. kritulių kiekio;
 suminė evapotranspiracija – 460,7 mm/
metus, arba 67,2 proc. kritulių kiekio;
 nuotėkis žemės paviršiumi – 142,7 mm/
metus, arba 20,8 proc. kritulių kiekio.
Neurbanizuotoje Lietuvos teritorijoje požeminis vanduo kasmet pasipildo 5 198 milijonų
m3 atsargomis.
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IŠ KUR LIEJASI ŽEMAITIJOS
NACIONALINIO PARKO
ŠALTINIUOTOS VERSMĖS

WHERE THE SPRINGS
OF THE ŽEMAITIJA
NATIONAL PARK TAKE
THEIR SOURCE

P. Gedžiūnas, K. Kadūnas, Z. Zanevskij, D. Balčiūnaitė,
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba tęsia Lietuvos šaltinių ir
The Žemaitija National Park is a
versmių tyrimus. 2013 metais buvo išleista knyga „Lietuvos protected territory, founded on the basis
šaltiniai ir versmės: Žemaitijos nacionalinis parkas“.
of Resolution No. I-1244 dated April
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, 23 1991 of the Supreme Council (the
įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Restoration Seimas) of the Republic of
Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Lithuania “On the Foundation of the
Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacio- Dzūkija, Curonian Spit and Žemaitija
nalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės National Parks, the Trakai Historical
valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant National Park and the Viešvilė State
išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus ir Reserve“ (Žin., No.13-332, 1991) to
kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultū- preserve the landscape complexes of
rinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti darnų national importance and cultural heritgamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas age that represent the peculiarities of
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos Žemaitija nature and culture in the
būklės stebėjimams. Parku paskelbta 21 720 ha teritorija ethnocultural context, ensure balanced
use and recovery of natural resources,
Plungės ir iš dalies Skuodo rajonuose.
and provide conditions for educational
Žemaitijos parko kalvotą reljefą suformavo tirpstantis tourism, scientific research and environledynas maždaug prieš 12 000 metų. Susidariusios kalvos mental monitoring.
yra palyginti aukštos, apie 150–190 metrų. Ežerai užima
The Park is expected: to conserve
daugiau kaip 7 proc. parko teritorijos, čia telkšo didžiausias
the
main system of lakes and forests in
Žemaitijoje Platelių ežeras, be jo, yra 25 mažesni ežerai. Parke
miškai užima apie 45 proc. visos teritorijos. Pažymėtina, kad Žemaitija, the existing cultural heritapie 10 proc. parko teritorijos yra nelankoma – tai Plokšti- age and to restore the damaged parts;
nės ir Rukundžių gamtiniai rezervatai, o pavasario ir vasaros to carry out scientific research, data
metu – ir telmologiniai (pelkių) draustiniai. Nacionaliniame collection and regular monitoring of
parke yra 12 gamtos paminklų – medžių, šaltinių, pusiasalių the Park’s environment and ethnic and
ir salų, bet ne prie visų lengvai prieinama. Šalia kitų gamtos cultural heritage; to cherish the cultural
paminklų hidrogeologiniais paminklais pripažinti ir parke traditions of Žemaitija; to disseminate
the ideas and knowledge of environtrykštantys Pilelio, Plokščių ir Koiskalnio šaltiniai.
mental protection; to encourage the
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, lydimi Že- traditional forms of farming; to promaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų, 2012 metų mote appropriate recreation activities
vasarą tyrė daugiau ar menkiau žinomas versmes, aprašė jų and primarily cognitive tourism.
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Šaltiniai ir versmės Žemaitijos nacionaliniame
parke

Springs and sources in the Žemaitija
National Park
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formavimosi ypatumus, įvertino šaltinių vandens cheminę
būklę. 2013 metais parengta ataskaita ir parengtas leidinys,
kurio tikslas – supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais.
Ataskaitoje pateikta ir pakankamai detali informacija apie
30 šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams. Kadangi ištirta ir aprašyta daug šaltinių,
pabandyta įvertinti ir jų turistinę vertę pagal šią skalę:

In the summer of 2012, the specialists from the Lithuanian Geological
Survey in cooperation with the staff of
the Žemaitija National Park studied the
known famous springs of the park, described their formation, and estimated
the yield of springs and chemical status
of their water. In 2013, the obtained
results were reported and published
Turistinė vertė:
seeking to familiarize the wider public
Privalote aplankyti
   
with the existing formation schemes of
Verta aplankyti
  
the springs and principles of their clasŠiaip įdomus objektas
 
sification. The report provides detailed
Tikimės, kad šio projekto rezultatai paskatins Žemaitijos naci- information about 30 springs and
onalinio parko darbuotojus inicijuoti ir daugiau hidrogeologinių springy places and possibilities to adapt
gamtos paveldo objektų pripažinimą saugomais objektais.
them to the visitors. Many springs were
explored and described and their tourist
Visų tirtų šaltinių vanduo yra gėlas (0,2–0,4 g/l), dauvalue was assessed using a simple clasgiausia kalcio, kalcio magnio hidrokarbonatinės sudėties.
sification scheme.
Apibūdinus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos
The received results of investigation
hidrogeologinę sąrangą, požeminio vandens formavimosi
of water springs show that most of
hidrogeodinaminius veiksnius ir vandenspūdinę situaciją,
them are descending (gravity) springs
paviršinio ir požeminio vandens tarpusavio ryšius, siejamus
and only a few percent can be ranked
su principiniais geomorfologijos ir reljefo elementais bei
as ascending (artesian) springs. The
ypatumais, galima teigti, kad pagal pagrindinius geologinius
mean discharges of most of the springs
ir hidrogeologinius požymius, lemiančius šaltinių kilmę
lie in range between 0.01 and 1 l/s. The
ir išsiliejančio vandens cheminę sudėtį, jų klasifikavimo
discharging groundwater has medium
įvairovė nėra gausi. Dažniausiai šaltiniai klasifikuojami
values of hardness and low content of
pagal išsiliejimo žemės paviršiuje sąlygas, jų vandeningumą
dissolved solids. The concentrations of
(debitą), cheminę sudėtį ir temperatūrą. Platelių apylinkėse
nitrogen compounds in most investigataukščiausiai slūgso gruntinis vanduo, daug žemiau randasi
ed springs are very low (or absent).
kvartero komplekso spūdinio (tarpsluoksninio) vandens
pjezometrinis lygis, per vidurį tarpinę padėtį užima Platelių
ežero ir kitų paviršinių telkinių vandens paviršius. Todėl pagal
išsiliejimo žemės paviršiuje ir mitybos sąlygas šiai vietovei
beveik be išimčių būdingi krintantys šaltiniai, maitinami
gruntiniu (subspūdiniu) vandeniu. Žemo pjezometrinio lygio
spūdiniam vandeniui pasiekti paviršių ir išsilieti šaltiniais dėl
iškilaus reljefo palankesnių hidrodinaminių sąlygų beveik
nėra. Iš principo tam tikros (spėjamos) prielaidos atsiverti
kylantiems šaltiniams (iš artezinių / spūdinių vandeningųjų
sluoksnių?) galimos nebent ežero akvatorijos giliausiose
Knygnešių šaltinis Knygnešių source
vietose, ten dugne vystantis spūdinio vandens ištakai per
galinčias egzistuoti dengiančių vandensparų hidrogeologines
nedarnas. Tačiau žinių apie tokių subakvalinių šaltinių ežero
dugne egzistavimą dabar nėra. Visai parko teritorijai būdingos
krintančios nuolatinės (retai sezoninės) gėlosios ir šaltosios
versmės (šaltiniai).
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MINERALINIO VANDENS
PAPLITIMAS IR GAVYBOS
GALIMYBĖS VEISIEJŲ
KRAŠTE

MINERAL WATER
OCCURENCE AND USE
POSSIBILITY AT VEISIEJAI
REGION

P. Gedžiūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Dar 2003–2010 metais Lietuvos geologijos tarnyba vykdė
požeminio sūrymo ir mineralinio vandens kartografavimo
projektus. Šie darbai vykdyti kameriniu būdu, įvertinant
1,5–35 g/l ir didesnės už 35 g/l ištirpusių mineralinių
druskų koncentracijos požeminio vandens (sūrymo) paplitimą hidrogeosferoje šalies mastu. Surinkta, susisteminta
ir išanalizuota gausi hidrocheminė informacija apie tokios
koncentracijos turinčio daug mineralinių druskų (BM > 1,5 g/l)
požeminio vandens ir požeminio sūrymo (BM > 35 g/l)
paplitimo nuosėdinėje storymėje ir kristaliniame pamate tendencijas. Hidrocheminė informacija analizuota matematinės
statistikos metodais, sudarytas apibendrinančių hidrogeologinės – hidrocheminės situacijos žemėlapių komplektas
(M 1:400 000). Žemėlapiai sudaryti visiems išskirtiems
pagrindiniams vandeningiesiems sluoksniams iki kristalinių
uolienų imtinai. Vienoje vietoje ar kompiuterinėje duomenų
bazėje sukaupta informacija leidžia ir toliau atlikti detalesnį
mineralinio vandens paplitimo ir gavybos galimybių vertinimą konkrečiose šalies teritorijose. Tokias apibendrinančias
ir taikomąsias žinias, kokių dažnai šiuo laikotarpiu pasigendama ar norima gauti, racionalu turėti kurortinio statuso
siekiančiose vietovėse, numatytose natūralaus mineralinio
vandens gavybą (verslą) plėtoti vietoje. Todėl ir vaizdingame
šilų ir ežerynų Veisiejų krašte, patraukliame rekreacijos tikslams ir poilsinio turizmo plėtrai, bendros žinios apie gėlą ir
mineralinį vandenį yra svarbios. Tokia glausta apibendrinanti
studija LGT Hidrogeologijos skyriaus 2013 metais inicijuota
Veisiejų, Kapčiamiesčio, Leipalingio apylinkes iki Nemuno
aprėpiančiame rajone.
Parengtas aiškinamasis raštas, apibendrinantis esminius
mineralinio vandens slūgsojimo dėsningumus ir hidrogeocheminės situacijos tipizaciją kvartero, prekvartero ir kristalinio pagrindo apvandenintų uolienų sluoksniuose. Pateikta

In represented report are generalized essential mineral water lying patterns and hydrochemical typization
of Quarternary, preQuarternary and
crystalline basis water-bearing layers. It
is submitted by cartographic material
(7 maps of hydrogeological and hydrochemical situation in scale 1:100 000,
4 hydrochemical sections discribing
a geological structure of this region).
Territory is located in fluvoglacial
plane of the last galciation and coincides with positive artesian basin
slope structure. Therefore a thickness
of fresh water active recycled zone is
significant and seeks 260–340 m and
more. A groundwater active recharge
area, a thin sedimentary cover and extincted significant regional confining
beds at anteclise slope are determinating and limiting a lifting of brine
water from the bed lying crystaline
foundation rocks. Therefore occurance
and hydrochemical variety of nature
mineral water is poor:
 below fresh water is lying saline mineral water or brine
(15–35 ÷80 g/l concentration)
in K and J – T rocks contacting
zone and deeper;
 a groundwater of high mineralization or brine is composed by
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Apžvalginis hidrogeologinis Veisėjų krašto
šaltinių pjūvis
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Hidrogeological overiew of Veisėjai water
sprins sections
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kartografinė medžiaga (7 hidrogeologinės ir hidrocheminės
situacijos žemėlapiai, M 1:100 000; sudaryti 4 hidrogeologiniai pjūviai, apibūdinantys šio rajono gelmių sąrangą).
Teritorija yra paskutiniojo apledėjimo palankių infiltracijai
fliuvioglacialinių (smėlingų) lygumų srityje ir sutampa su
teigiama artezinio baseino šlaito struktūra. Todėl gėlo vandens aktyvios apykaitos zona yra ženkli ir siekia 260–340 m
ir daugiau. Aktyvi mitybos sritis, nestora nuosėdinė danga ir
išnykusios reikšmingesnės regioninės vandensparos anteklizės šlaito geosferoje lemia ir riboja pastebimesnį požeminio
sūrymo pakilimą iš apačios nuo kristalinio pamato uolienų.
Todėl ir natūralaus mineralinio vandens paplitimas ir hidrocheminės įvairovės spektras yra menkas:
 tik labai sūrus mineralinis vanduo ar požeminis
sūrymas (15–35÷80 g/l ištirpusių druskų koncentracijos) iškart glūdi po gėlu vandeniu ir kreidos (K)
bei juros–triaso (J–T) sistemų sąlyčio zonoje ir giliau
sudaro sluoksnines sankaupas;
 prekvartero nuosėdinėje priekraiginėje su kristaliniu
pamatu dalyje susiformuoja natrio chloridinis be
specifinių komponentų (išskyrus bromą, Br = 50–
150 mg/l) labai mineralizuotas vanduo ar sūrymas;
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NaCl without specific components (except Br – 50–150 mg/l)
is lying in lower preQuarternary
part;
 extraction of the ground mineral water (brine) is possible
from T1 sandstone and gravel
stone aquifer and from deeper
lying crystaline base rocks;
 the design depth of extraction
wells is about 350–550 m.
This work is presenting essential
knowledge and generalization of
hydrogeological structure and mineral
water of considerable territory enough
informatively, concisely and populary.
The results of the project are practicable
for described district self – government,
for territory planners, environmentalists and society, for operative solution
of hydrogeolgical questions and problems.

 visoje teritorijoje potencialias mineralinio vandens
(požeminio sūrymo) gavybos galimybes turi apatinio triaso (T1) kvarcinio smiltainio ir gravelito
vandeningasis sluoksnis, taip pat giliau slūgsančios
kristalinio pamato uolienos;
 projektinis gavybos gręžinių gylis apie 350–550 m,
apibūdintame rajone didėja ŠV kryptimi.
Darbe pakankamai informatyviai, glaustai ir populiariai
pateiktos esminės žinios ir apibendrinimas apie nemažos
teritorijos hidrogeologinę sąrangą ir mineralinį vandenį.
Projekto rezultatai naudingi apibūdinto rajono savivaldai,
teritorijų planuotojams, gamtosaugininkams ir visuomenei,
norint operatyviai spręsti hidrogeologinius klausimus ir
problemas.
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PROJEKTAS
„SKALŪNŲ DUJOS LIETUVOJE.
SAUGI APLINKA IR
EKONOMINĖ NAUDA“

PROJECT
“SHALE GAS IN LITHUANIA.
SAFE ENVIRONMENT AND
ECONOMIC BENEFITS”

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba
įgyvendino aplinkos informacijos sklaidos ir
viešinimo projektą „Skalūnų dujos Lietuvoje.
Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/
C2/ SUB/492-2012/1/SI2.647111 (finansuotą
Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Europos
Sąjungos lėšomis).
Vykdant projektą susidurta su gana prieštaringa informacija apie skalūnų dujų gavybos poveikį
aplinkai, kuri dažnai yra nepagrįsta ar neobjektyvi. Nei Europoje, nei Lietuvoje nėra skalūnų dujų
išgavimo patirties, tik JAV ir Kanada – iki šiol yra
vienintelės šalys, eksploatuojančios skalūnų dujas.
Šiuo metu išsklaidytųjų angliavandenilių gavyboje, be hidraulinio ardymo, nėra kitų metodų,
kurie perspektyvius uolienų sluoksnius padarytų
laidžius ir produktyvius. Susidurta su išankstinėmis nuostatomis, kad išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir gavybos metu bus teršiamas
požeminis vanduo, su grįžtančiuoju vandeniu
ar išgaunamais angliavandeniliais į paviršių bus
pakelta toksinių ar radioaktyviųjų medžiagų.
Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susidomėjimą skalūnų dujų tyrimu ir gavyba Lietuvoje
bei į Europos Sąjungos iniciatyvą informuoti ir
aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų tyrimą,
gavybos ekonominę naudą ir potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, projekte buvo
numatyta ir įvykdyta ši veikla:
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In 2013, the Lithuanian Geological Survey
started the implementation of the project “Shale
gas in Lithuania. Safe environment and economic
benefits”. The aim of the project was to start a
dialogue with citizens and to launch an information campaign on shale gas before the decisions
on its potential industrial production are taken
and to ensure appropriate public consultations.
Taking into consideration the growing interest in shale gas potential in Lithuania and
following the newly launched initiative of the
European Commission’s Directorate-General for
Energy to inform and explain the public about
the relevant studies that deal with the potential
and production of shale gas, economic benefits
and prevention of the potential threat to the
environment and human health, the Lithuanian
Geological Survey (LGT) under the Ministry of
the Environment organized 5 public hearings in
5 different regions of Lithuania (Šilutė, Tauragė,
Jurbarkas, Pagėgiai and Vilkaviškis) which are
located within the limits of the blocks of newly
announced hydrocarbon licensing tender. Local
stakeholders (authorities, local communities, local businesses sector representatives, representatives of the local municipalities, and representatives of the organizations of society and social
partners, as well as representatives of operating oil
companies) were invited to the public hearings.
It was expected, that public hearings will ensure
the direct and efficient dialogue between the
stakeholders and governmental regulators of the
hydrocarbon sector and will lead to prevention
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 organizuoti penki visuomenės informavimo renginiai: Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke,
Pagėgiuose ir Kybartuose;
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of further potential conflicts between the groups
of the social partners.

During the implementation of the project, the
 sukurtas interaktyvus žiniatinklis visuo- LGT also initiated and organized the following
menės švietimui skalūnų dujų tema www. project activities:
skalunudujos.lt;
 Creation of the Interactive Website “Shale
 parengti ir išspausdinti apie projektą ir
gas citizens’ dialogue and information
skalūnų dujas lankstinukai, brošiūros,
campaign” (www.skalunudujos.lt) with
5 informaciniai stendai, publikuoti 5 inforthe online consultations;
maciniai straipsniai regioninėje spaudoje;
 Creation of the informative film “Skalūnų
dujos Lietuvoje” (Shale gas potential in
Lithuania) about the shale gas exploration
and production in Lithuania;
 Preparation of the survey of the public
opinion on shale gas potential in Lithuania;
 Preparation of the leaflets and informative
brochures informative stands about shale
gas exploration and production and preparation and publication of the informative
articles in the local press;
 Organization of the technical part of the
public hearings.
 sukurtas filmas, informuojantis vietines
bendruomenes, verslo atstovus, savivaldą,
kurios teritorijoje planuota tirti ir išgauti
netradicinius angliavandenilių išteklius;
 atlikta gyventojų nuomonės apklausa.
Įvykdytas projektas padėjo visuomenei ir ypač
konkrečioms bendruomenėms geriau suprasti
kai kuriuos techninius ir ekonominius angliavandenilių gavybos aspektus ir kad šios svarbios
Lietuvai problemos sprendimas būtų bent kiek
apsaugotas nuo nepagrįstų emocijų ir nepamatuotų lūkesčių.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBOS ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ
MODERNIZAVIMAS

MODERNIZATION OF
LITHUANIAN GEOLOGICAL
SURVEY ESERVICES

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais baigtas projektas
„Aplinkos ministerijos pavaldžių
institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP23-1-IVPK-01-V-02-014), kurį
finansavo Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos
Respublika. Projekto iniciatorius
ir vykdytojas – Aplinkos ministerija, partneriai – Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos
agentūra ir Valstybės saugomų
teritorijų tarnyba. Projekto dalį,
skirtą LGT informacinių sistemų
elektroninėms paslaugoms sukurti,
įgyvendino UAB „Affecto“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos dvi
naujos informacinės sistemos: Aplinkos apsaugos
kontrolės informacinė sistema (valdytoja – Aplinkos
ministerija) ir Valstybinė požeminio vandens
informacinė sistema (sistemos valdytoja – Lietuvos geologijos tarnyba); modernizuotos Lietuvos
geologijos tarnybos informacinės sistemos: Žemės
gelmių registras ir Valstybinė geologijos informacinė sistema, taip pat Saugomų rūšių informacinė
sistema (valdytoja – Aplinkos ministerija), Saugomų teritorijų kadastras (valdytojas – Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba) ir Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras
(valdytoja – Aplinkos ministerija). Iš viso sukurta
15 elektroninių paslaugų, kuriomis galės naudotis
ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.
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The project named “The Transfer of Public Services of Ministry of
Environment Subordinate Institutions to Cyberspace” (No. VP2-31-ISDC-01-V-02-014), which was
funded by the European Union’s
Regional Development Fund
and the Republic of Lithuania, is
now completed. The Lithuanian
Geological Survey is a provider of
geological data stored in the Information systems since 2004 but so
far the used applications were “out
of date” and did not meet today’s
requirements for such services.
The newly launched e-services
portal provides services which are
grouped into use of data and provision of data
categories. There were 24 maps and over 80 different reports created. Since Subsurface Registry
data is provided for a fee, an orders module was
implemented on purpose to submit requests for
data, pay bills and tracking of user order status.
From now on, there is a possibility to electronically register soil surveys and boreholes, provide
mineral resources mining reports, inform about
the Subsurface changes in the registers, combine
monitoring programs to provide monitoring reports, and so on. Data are provided by filling in
screen forms (there are a total of 15 different data
reporting forms ready for use). All e-services created during this project are available at: https://
www.epaslaugos.lt/, http://epaslaugos.am.lt,
http://www.lgt.lt/epaslaugos/.
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Lietuvos geologijos tarnyba geologinius duomenis, kaupiamus informacinėse sistemose, elektroniniu būdu teikia nuo 2004 metų. Tačiau iki šiol
naudotos paslaugų teikimo aplikacijos „paseno“
ir neatitiko šiandien tokioms paslaugoms keliamų
reikalavimų (pvz., nenumatytas elektroninio parašo naudojimas, kyla suderinimo su naujausiomis
internetinėmis naršyklėmis problemų). Be to,
paslaugos buvo skirtos tik duomenų peržiūrai,
nebuvo galimybės teikti geologinius duomenis
tarnybai, formuoti ir spausdinti ataskaitas.
Naujame elektroninių paslaugų portale naudotojams pateikiamos paslaugos sugrupuotos į
duomenų naudojimo paslaugas („Duomenų gaKita grupė paslaugų – duomenų teikimas
vimas iš sistemų“) ir duomenų teikimo paslaugas
Lietuvos geologijos tarnybai. Nuo šiol elektroni(„Duomenų teikimas į sistemas“).
niu būdu bus galima užregistruoti žemės gelmių
Elektroninių paslaugų portalo „Duomenų gavi- tyrimus, gręžinius, teikti žemės gelmių išteklių
mas iš sistemų“ dalyje naudotojai ras visus anksčiau gavybos ataskaitas, informuoti apie Žemės gelnaudotus geologinius žemėlapius, galės formuoti mių registro duomenų pasikeitimus, derinti
ir spausdinti geologinių duomenų išrašus, statis- ūkio subjektų monitoringo programas, teikti
tines ataskaitas ir duomenų analizės rezultatus. monitoringo ataskaitas ir kt. Duomenys teikiami
Elektroninių paslaugų portalo žemėlapiuose įdiegti užpildant ekranines formas (paruošta 15 skirtingų
pagrindiniai žemėlapių valdymo įrankiai, sukurta duomenų teikimo formų). Duomenims įvesti
paieškos sistema ir kitos funkcijos leidžia greitai naudojami klasifikatoriai, žemėlapiai, duomenų
surasti reikalingus objektus ar vietovę, peržiūrėti formos automatiškai užpildomos iš kitų institucipagrindinę informaciją apie geologinius objektus, jų gaunamais (Juridinių asmenų registro, Adresų
žemėlapio sluoksnius, suformuoti ar užsakyti reika- registro, Gyventojų registro ir kt.) ar naudotojo
lingo objekto duomenų išrašus. Statistinėse ir duo- anksčiau pateiktais duomenimis. Tai sumažina
menų analizės ataskaitose pateikiamus duomenis klaidų tikimybę, sutrumpėja paraiškų ir teikiagalima filtruoti pagal teritorijas (administracines mų duomenų derinimo laikas. Įvestus duomenis
teritorijas, požeminio vandens baseinus, upių galima atsispausdinti, koreguoti pagal pateiktas
baseinus), laikotarpį, kitus parametrus. Statistikos pastabas, stebėti teikiamų duomenų nagrinėjimo
duomenys gali būti vaizduojami grafiku arba že- būseną.
mėlapyje. Iš viso paruošta 24 žemėlapiai ir daugiau
Visos projekto metu sukurtos Lietuvos Reskaip 80 įvairių ataskaitų. Kadangi ataskaitų sąrašas tikrai nemažas, reikalingos ataskaitos paiešką publikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių
palengvins ataskaitų suskirstymas pagal duomenų institucijų viešosios elektroninės paslaugos užretemas, pvz., gręžiniai, ištekliai, valstybinis požemi- gistruotos Elektroninių valdžios vartų portale ir
pasiekiamos adresu https://www.epaslaugos.lt/,
nio vandens monitoringas.
taip pat Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų
Kadangi Žemės gelmių registro duomenys tei- portale adresu http://epaslaugos.am.lt. Lietuvos
kiami mokamai, todėl sukurtas užsakymų modulis, geologijos tarnybos teikiamas elektronines paslaukurį pasitelkę elektroninių paslaugų naudotojai gas galima pasiekti ir tiesiogiai adresu http://www.
gali pateikti prašymus duomenims gauti, apmokėti lgt.lt/epaslaugos/.
sąskaitas, stebėti užsakymo būklę.

65

SEISMOLOGINIAI TYRIMAI
2013 METAIS

SEISMOLOGICAL
INVESTIGATIONS IN 2013

A. Pačėsa, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais toliau buvo vykdomi Lietuvos
seisminių stebėjimų darbai – iš Ignalinos atominės elektrinės (IAE) Seisminio monitoringo
sistemos (SMS) ir plataus diapazono stočių PBUR
(Paburgė, Plungės raj.), PABE (Paberžė, Kėdainių
raj.), SLIT (Slitere, Ltvija) ir VSA (Vassula, Estija) seisminių stebėjimų duomenys sistemingai
buvo parsisiųsdinami, kaupiami ir analizuojami.
2013 metais kelis kartus buvo sutrikęs seisminių
stočių darbas, todėl buvo prarasta ar negrįžtamai
sugadinta nedidelė dalis seismologinių duomenų.
Ignalinos AE darbuotojai, prižiūrintys SMS veiklą, buvo informuojami apie sutrikimus stotyse ir
stočių funkcionavimas buvo atnaujinamas.

The project of Seismological Monitoring of
Lithuania, focusing on collection, processing and
analysis of seismic data of Seismic Monitoring
System (SMS) of Ignalina Nuclear Power Plant
(INPP) and broad band stations PBUR (Paburgė,
Lithuania), PABE (Paberžė, Lituania), SLIT
(Slitere, Latvia), and VSU (Vassula, Estonia) was
carried on in 2013. There were some disturbances
in operation of the seismic stations, thus, some
seismological data was lost. The INPP specialists
responsible for SMS operation would restore the
operation of the system every time when problems occurred.
Analysing the data of seismic stations of
seismological monitoring system in Lithuania,
a few dozens of seismic events were identified
and located monthly. 1191 seismic events were
identified by the Lithuanian Geological Survey
(LGT). 1007 events were teleseismic, 61 regional
and 23 local. It was impossible to locate some of
the registered and identified seismic events due
to poor data quality or interruptions in the data
registration. The locations of the teleseismic and
regional events were associated with the locations
reported in the seismic bulletins of EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC;
https://www.emsc-csem.org) and/or US Geological Survey (USGS; http://neic.usgs.gov). The
majority of the teleseismic events were located in
the Pacific Ocean in „the Ring of Fire“.

Analizuojant Lietuvos seismologinio monitoringo sistemos seisminių stebėjimų stočių
duomenis kiekvieną mėnesį buvo aptinkama ir
lokalizuojama po kelias dešimtis seisminių įvykių. 2013 metais užregistruota 1 191 seisminis
įvykis, iš jų 1 107 įvykiai tolimi (teleseisminiai;
epicentrai tolimesni nei 2 500 km), 61 įvykis
regioninis (epicentrai tolimesni nei 800 km, bet
artimesni nei 2 500 km) ir 23 vietiniai seisminiai įvykiai (epicentrai artimesni nei 800 km).
Dalies seisminių įvykių lokalizuoti nepavyko
dėl nepakankamos duomenų kokybės ir / ar
techninių problemų seisminėse stotyse. Tolimi ir
regioniniai įvykiai susieti su Europos – Viduržemio jūros seismologijos centro (EMSC; https://
www.emsc-csem.org) ir / arba su JAV geologijos
tarnybos (USGS; http://neic.usgs.gov) biuletenių
The project seismological monitoring of
seisminiais įvykiais. Lietuvos seismologinio moniLithuania is focused on investigation of local
toringo sistema užregistruoja beveik visus Žemėje
events. 4 local events out of 23 identified ones
įvykstančius žemės drebėjimus, kurių stiprumas
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1 pav. 2013 metais LGT užregistruotų vietinių seisminių įvykių
žemėlapis. Juodi trikampiai žymi seisminių stebėjimų stotis, kurių
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Fig. 1. Map of local seismic events registered by the LGT
in 2013. Black triangles mark seismic stations used for

duomenys buvo naudoti, geltoni skrituliai – LGT lokalizuotų

identification and locations of seismic events, yellow circles

vietinių seisminių įvykių epicentrus, oranžiniai aštuoniakampiai –

are epicentres of seismic events located by the LGT, orange

LGT nelokalizuotus, tačiau susietus su NORSAR ar / ir EMSC
seismologiniuose biuleteniuose pateiktais įvykių epicentrais, balti
kvadratai – seisminių įvykių, aptiktų NORSAR seismologinių
biuletenių analizės metu, epicentrus

hexagons - epicentres of seismic events which were not
located but associated with the data from seismological
bulletins of NORSAR and/or EMSC; squares - epicenters of
seismic events found NORSAR seismic bulletins
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> 5,0. Kaip įprasta, 2013 metais dauguma tolimų
įvykių buvo užfiksuota iš vadinamojo Ramiojo
vandenyno „ugnies žiedo“ regiono.

were localized (Fig. 1). Records of 9 local events
were associated with locations reported in the
NORSAR and/or EMSC bulletins. It was not
possible to localize 10 other local events due to
Lietuvos seismologinio monitoringo projekte
poor data quality. Presuming, all local events
daugiausia dėmesio skiriama vietiniams seismiwere of anthropogenic origin except one event
niams įvykiams. Iš 23 identifikuotų vietinių įvyof 31 December 2013 (Fig. 1). According to
kių 4 įvykius pavyko lokalizuoti, 9 įvykius pavyko
preliminary analysis, the latter event, localized in
susieti su NORSAR ar EMSC katalogų lokalizacithe south of the Baltic Sea, was of tectonic origin.
jomis, dar 10 įvykių dėl blogos duomenų kokybės
lokalizuoti nepavyko (žr. 1 pav.). Manytina, kad
Seismological data of registered events by the
visi vietiniai įvykiai, išskyrus vieną Baltijos jūroje, Lithuanian seismological monitoring system were
buvo sukelti žmogaus veiklos. Pagal pirminės compiled into final monthly bulletins which were
analizės rezultatus įvykis pietinėje Baltijos jūros submitted to the International Seismological
dalyje galėjo būti tektoninės prigimties.
Centre (ISC; http://www.isc.ac.uk/), EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC)
Visi seisminių stebėjimų stočių duomenys
and were presented on the LGT webpage.
buvo kaupiami mėnesiniuose seisminių įvykių
biuleteniuose, kurie vėliau teikiami TarptautiThe seismological bulletins of NORSAR and
niam seismologijos centrui (ISC; http://www. Seismological Institute of Helsinki University
isc.ac.uk/) ir EMSC bei pristatomi Lietuvos geo- (HU) were analyzed searching for events lologijos tarnybos (LGT) tinklalapyje. 2013 metais cated in Lithuania and adjacent territories in
buvo nuosekliai rengiami ir visuomenei pateikia- 2013 (Fig. 1). 7 seismic events were reported
mi pranešimai apie svarbesnius seisminius įvykius in NORSAR bulletin on 6-th of August in the
Baltijos regione ir visame pasaulyje. Informacija Baltic Sea, south from Gotland island, between
apie juos buvo įdėta LGT tinklalapyje.
Lithuanian and Swedish coast. The location of
these events lay on the pathway of gas pipeline
2013 metais taip pat buvo analizuojama
“Nordstream”. Most likely, these 7 events were
NORSAR ir Helsinkio universiteto Seismologijos
related with some pressure perturbations in
instituto (HU) seismologiniuose biuleteniuose
the pipeline. 2 seismic events were reported in
pateikta informacija apie seisminius įvykius, kuNORSAR bulletin on 25-th of August in the
rių epicentrai pateko į pietrytinę Baltijos regiono
Baltic Sea ~100 km westwards from the coast of
teritoriją (1 pav.). Rugpjūčio 6 d. viduryje Baltijos
Lithuania (Fig. 1). Presumably, these events were
jūros, tarp Latvijos ir Švedijos krantų, piečiau
related with military operation on elimination
Gotlando salos, NORSAR biuletenyje užfiksuoti
of old explosives “Open spirit 2013” carried out
septyni seisminiai įvykiai. Įvykių vieta sutampa su
from August 19-th to 29-th, 2013, in the Lithudujotekiu „Nord Stream“. Labai mažai tikėtina,
anian territorial waters. Media has reported that
kad tai galėjo būti natūralios prigimties įvykiai.
11 old explosives were found during the military
Po konsultacijų su kolegomis iš Kaliningrado
operation. However, there were no information
srities buvo nuspręsta, kad seisminiai įvykiai
how many and in what way the explosives were
greičiausiai sietini su dujotekio „Nord Stream“
eliminated. One more seismic event from NORveikimu (pavyzdžiui, su galimu staigiu slėgio
SAR bulletin was located in the south-western
kitimu). Rugpjūčio 25 d. NORSAR biuletenyje,
part of Latvia (Fig. 1). Doubtless, this event was
Baltijos jūroje, maždaug 100 km į vakarus nuo
generated by quarry blast.
Lietuvos kranto, užfiksuoti du seisminiai įvykiai
(1 pav.), kurie greičiausiai sietini su išminavimo
Short period portative seismic stations were
operacija „Open spirit 2013“. Ši senų sprogme- configured and tested according to targets of
nų Lietuvos teritoriniuose vandenyse paieškos ir project “Complex seismological investigation
naikinimo operacija vyko nuo 2013 m. rugpjūčio of territory of Lithuania” in 2013 (Fig. 2). The
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2 pav. Portatyvinė seisminė stotis (LGS2). Akumuliatorius kaip
maitinimo šaltinis ir GPS antena uždėti ant duomenų registracijos
modulio SARA SL07
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Fig. 2. Portative seismic station (LGS2). A battery as a
power source and GPS antenna are placed on the main
SARA SL07 unit

19 iki 29 dienos. Pagal žiniasklaidos pranešimus „Open
spirit 2013“ operacijos metu buvo aptikta vienuolika senų
sprogmenų, kiek jų sunaikinta – nepranešta. Dar vieną
įvykį NORSAR lokalizavo pietvakarinėje Latvijos dalyje.
Neabejotinai šis įvykis siejamas su pramoniniais sprogdinimais karjeruose.
Pagal projekto „Lietuvos teritorijos seismingumo kompleksiniai tyrimai“ numatytus darbus 2013 metais buvo
parengtos darbui ir testuotos
trumpo periodo portatyvinės
seisminės stotys (2 pav.). Pagal
preliminarius rezultatus portatyvinės seisminės stotys tinka
naudoti nestiprių seisminių
įvykių registracijai nedideliu
atstumu (pvz., sprogdinimams
karjeruose). Taip pat nustatyta,
kad portatyvinės seisminės stotys gali registruoti galingus (M
> 5) tolimus seisminius įvykius
(3 pav.).

portative seismic stations can be used
to record small seismic events at short
distances (e.g. quarry explosions) according to preliminary results of testing. It was found that portative seismic
station were capable to record strong
(M > 5) teleseismic events (Fig. 3).

3 pav. 2013 m. spalio 25 d. 17 val. 10 min.

Fig. 3. Seismogram of earthquake

UTC laiku Japonijoje įvykusio ŽD, kurio

of 2013 October 25-th 17:10 GMT,

stiprumas 7.1, seismogramos, užregitruotos
portatyvinėse seisminėse stotyse LGS3,
LGS4 ir PBUR seisminių stebėjimų stotyje

Japan, Mw=7.1 recorded at broadband
station PBUR and portative stations
LGS3 and LGS4
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KARSTINĖ DENUDACIJA IR
NAUJI REIŠKINIAI ŠIAURĖS
LIETUVOS KARSTINIAME
RAJONE

KARST DENUDATION
AND NEW PHENOMENA
IN THE NORTH
LITHUANIAN KARST
REGION

J. Taminskas, K. Dilys, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas
V. Mikulėnas, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone kritulių
kiekis buvo artimas daugiametei metinio kritulių kiekio
normai – ją viršijo tik 10,4 mm, tačiau tam tikrų mėnesių
kritulių kiekis gana smarkiai skyrėsi nuo vidutinio daugiamečio jų kiekio. Nedideliu kritulių kiekiu pasižymėjo kovas,
liepa ir rugpjūtis, o daugiau jų iškrito balandį, rugsėjį ir spalį.
Išskirtinai didelis kritulių kiekis, palyginti su mėnesio norma,
buvo balandžio (56 proc. daugiau už normą) ir spalio (55 proc.
daugiau už normą) mėnesiais. Šiais mėnesiais labai maža vandens netektis dėl garavimo, todėl galėjo padidėti paviršinio
vandens infiltracijos į karstėjančius sluoksnius intensyvumas.
Dėl šios priežasties, esant kritulių kiekiui, artimam metinei
normai, metinis požeminis nuotėkis buvo didesnis už normą.
2013 metai pasižymėjo santykinai aukšta vidutine metine
oro temperatūra: sausio – lapkričio mėnesių vidutinė temperatūra buvo 0,9 °C aukštesnė už normą. Ypač aukšta buvo šilto
laikotarpio temperatūra. Vidutinė birželio mėnesio temperatūra net 3,9 °C buvo aukštesnė už šio mėnesio normą. Tokia
aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra ir santykinai mažas
liepos (29 proc. mažesnis už mėnesio normą) ir rugpjūčio
(59 proc. mažesnis už mėnesio normą) mėnesių kritulių kiekis
lėmė vandens lygio pažemėjimą karstėjančių uolienų sistemoje.
Tai parodo ypač žemas karstinių ežerų lygis rudens pabaigoje.
Nors buvo aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra, vyko intensyvi infiltracija pavasarį ir rudenį, metinis požeminio vandens
nuotėkis nesumažėjo.

The annual precipitation in 2013 was
close to the long-term average value exceeding it only by 10.4 mm. However,
precipitation of individual moths was
significantly different than the longterm average. A lower amount of precipitation was observed in March, July
and August, while higher precipitation
was in April, September and October.
Especially high amount of precipitation was observed in April (56% higher
than normal) and October (55% higher
than normal). April and October are
characterised as months with low water
losses due to evaporation therefore the
surface water infiltration into karst layers could be increased. Due to this and
the precipitation rate being close to the
long-term average, the annual groundwater run-off was higher than normal.

The year 2013 was characterized by
a relatively high average annual air temperature. The average air temperature
of January–November was by 0.9 °C
higher than normally. The air temperature of warm period was especially high.
The average temperature of June was
Indikatoriniame Tatulos baseine 2013 metais gipso
even by 3.9 °C higher than the normal
cheminė denudacija buvo didesnė už vidurkį ir siekė
value. This high temperature of warm
166 m³/km -2 (1 pav. ir lentelė). Smardonės baseine gipso
period and relatively low precipitation
cheminė denudacija, palyginti su 2004–2012 metais, buvo
in July (by 29% lower than the normal)
apie 16 proc. didesnė (320 m³ km-2).
and August (by 39% lower) resulted in
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350

the drop of water level in the karst rock
system. This is indicative of extremely
low water level in karst lakes at the end
of autumn. However, even high air temperature of warm period did not reduce
the annual groundwater run-off due to
the intensive infiltration in spring and
autumn.
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2 pav. Vandens lygio ir temperatūros

Fig. 2. Fluctuation of water level in

svyravimai karstiniame Pelanio ežere

the Pelanis karst Lake in 2009–2013

2009–2013 metais

Pagal karstinių ežerų vandens lygio svyravimus (Pelanio
ežeras Kirkilų kaime) 2013 metais vandens lygio kaitos metinė
amplitudė buvo 1,93 m (2 pav.). Maksimalus vandens lygis
buvo balandžio 19 d., minimalus – lapkričio 22 d. 2013 metais buvo didžiausia vandens lygio svyravimų amplitudė per
2010–2013 metų laikotarpį: 2010 metais – 1,65 m, 2011 metais – 1,27 m, 2012 metais – 1,22 m. 2013 metais buvo tiek
aukščiausias, tiek žemiausias vandens lygis per 2010–2013 metus. Tokia didelė metinė vandens lygio svyravimų amplitudė
ir santykinai žemas minimalus lygis gali sudaryti palankias
karstinės denudacijos intensyvėjimo sąlygas.

In 2013, karst denudation in the
representative Tatula River basin was
higher than the average value and
reached 166 m³∙km-² (Fig. 1, Table
1). However, karst denudation in the
Smardonė River basin was about 16%
higher (299 m³∙km-²) compared with
the period 2004–2012 (320 m³∙km-²).
According to the karst lake water
level fluctuations (Pelanis Lake, Kirkilai
village), the annual water level fluctuation amplitude in 2013 was 1.93 m
(Fig. 2). The maximum water level was
observed on April 19, the minimum
on November 22 The highest water
level fluctuation amplitude of 2010–
2013 was observed in 2013: in 2010, it
was 1.65 m, in 2011 – 1.27 m, and in
2012 – 1.22 m. The highest as well as
the lowest water level of 2010–2013 was
observed also in 2013. Such large annual
water level amplitude and relatively low
minimum water level could make favourable conditions for higher intensity
of karst denudation.

On December 11, 2013, many karst
lakes of Kirkilai village were covered by
thin layer of ice, but the nameless lake
located between the south-eastern end
of the Kirkilai Lake and the Pelanis Lake
had no ice at all. The eastern fringes of
Palanis and Katilnyčia lakes were also
unfrozen. This suggests that the observed small nameless karst lake could be
2013 m. gruodžio 11 d. daugelis Kirkilų kaimo karstinių located on the groundwater flow road.
ežerų buvo padengti plonu ledu, tačiau bevardžiame karsti- This assumption is confirmed by new
niame ežerėlyje (3 pav.), esančiame tarp pietrytinio Kirkilų sinkholes formed during the last few
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years in the south-eastern outskirts of
the Kirkilai Lake.
The new kart phenomena were
observed and inventoried during two
expeditions to the North Lithuanian
Karst Region in 2013. In total, the data
about 48 karst phenomena (sinkholes,
caves, and cracks) were included in the
GEOLIS Sub-system of Geological
Processes and Phenomena. Currently, it
contains data on 406 karst phenomena.
In the Pasvalys District, Saločiai, a
new sinkhole 3.7 m in diameter appeared in the Basanavičius Street (Fig. 4,
3 pav. 2013 m. gruodžio 11 d. stebėto Fig. 3. Location of unfrozen
left). Next to this place, another sinkhole
neužšalusio ežerėlio vieta (observed on December 11, 2013)
5.4 m in diameter renewed in 2005 near
karst Lake
a living house. There, a small karst deforežero galo ir Pelanio ežero, ledo visai nebuvo. Neužšalę buvo mation was fixed in 1990 (Fig. 4, right).
ir Pelanio ir Katilnyčios ežerų rytiniai pakraščiai. Tai leidžia
Very unexpectedly, a 9.5 m deep and
manyti, kad mūsų stebėtas bevardis karstinis ežerėlis gali būti
ant požeminių tuštumų, kuriomis iš rytų į Kirkilų ežeryną 8 m in diameter sinkhole appeared in
plūsta požeminis vanduo, kelio. Šią prielaidą patvirtina ir per the field of JSC Naradava apple garden
kelis pastaruosius metus pietrytiniame Kirkilų ežero pakraštyje only 40 m away of road Pasvalys–Biržai
(Fig. 6). Two apple trees sank to the botsusidariusios naujos smegduobės.
tom of this shaft type sinkhole. This bigJau antrą dešimtmetį sistemingai registruojant naujus gest (in 2013) phenomenon is impreskarstinius reiškinius buvo pastebėtas dėsningumas, kad sive by shape and details of geological
dauguma jų atsiranda pavasario ir rudens mėnesiais (yra section. Similar large and deep collapse
negausių išimčių). Ir šių metų gegužės ir lapkričio mėnesiais sinkholes happen every 3–5 years in the
buvo surengtos dvi tiriamosios išvykos į Šiaurės Lietuvos Karst region especially in the Pasvalys
karstinį rajoną kraštovaizdžio monitoringo priemonių vyk- and Biržai districts.
dymo tikslais, gauti ir susisteminti duomenys apie šiemet
In the Padaičiai village of Biržai Disįvykusius ar surastus karstinius reiškinius: smegduobes,
trict, a new karst sinkhole appeared in
įgriuvas, urvus, plyšius uolienų ir gruntų masyvuose.
the arable field after a small land surface
Pasvalio rajone Saločių miestelio centre balandžio 18 d. deformation noticed a few days before.
nauja karstinė deformacija sutrikdė eismą J. Basanavičiaus Finally it reached 3.3 m diameter and 1 m
gatve, nes karstinė įgriuva, iš pradžių žiojėjusi kaip skylė in depth (on 9th May) (Fig. 7). Other
asfalto dangoje, iš tikrųjų buvo daug didesnė – pažeidė gat- small karst sinkholes were inventoried
vės pagrindą iki 1 m gylio ir 3,7 m pločio (po piltu gruntu in the fields of Kirkilai, Karajimiškis,
atsidengė plyšiuotas molis). Ši įgriuva buvo operatyviai Daumėnai, and Latveliškis. By signifiužpilta. Šalia už 14 m esančiame sklype, ties namu Nr. 2, cance of hazards, the most important
tebėra neužpilta 5,4 m skersmens ir 1,3 m gylio smegduo- karst phenomena developed in Kirkilai.
bė, atsinaujinusi 2005 metais, o pirmą kartą šioje vietoje There again appeared a sinkhole on
nedidelė deformacija žemės paviršiuje buvo pastebėta dar the road near the cemetery in the same
1990 metais (4 pav.).
place. Certain activity was observed in
the old Barbora karst sinkhole (Fig. 8).
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4 pav. Smegduobės Saločiuose: nauja J. Basanavičiaus
gatvėje ir atsinaujinusi prie namo
(A. Balčiūnaičio ir V. Mikulėno nuotr.)

5 pav. Tebeaktyvi smegduobė
Kurpalaukio kaimo lauke
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 4. Sinkholes in Saločiai: a new one appeared on the
Basanavičius Street and another one renewed near a living house
(photos by A. Balčiūnaitis and V. Mikulėnas)

Fig. 5. Still active sinkhole in the
arable field of Kurpalaukis village
(photo by V. Mikulėnas)

6 pav. Netikėta 9,5 m gylio „viešnia“ Naradavos soduose
pasiglemžė ir dvi obelis. Ši smegduobė taip pat yra įspūdinga
geologiniu pjūviu
(K. Barono, V. Marcinkevičiaus ir V. Mikulėno nuotraukos)

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

Its Northern slope collapsed under
the water up to a depth of 12 m in the
early spring of 2013. This karst ground
deformation happened again soon after
the ground water fluctuation in the karst
lakes situated nearby. Barbora’s western
slope sank including a few big trees in
the December of 2007. The second by
size new sinkhole emerged in 2013 in
the field 300 m away from the biggest
Kirkilai karst Lake. Its diameter was
5.5 m and the depth 4 m (Fig. 8). The
fields of Karajimiškis were interesting by
unusual appearance of karst caves and
cracks (Fig. 10–12).

Fig. 6. Very unexpected of 9.5 m depth sinkhole appeared in
the field of JSC Naradava apple garden. This phenomenon is
impressive by its geological section
(photos by K. Baronas, V. Marcinkevičius and V. Mikulėnas)
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Saločių seniūnijos Kurpalaukio kaime nuo
1998 metų vasaros žinoma smegduobė, anksčiau
buvusi 3 m gylio ir skersmens žemės paviršiuje, ir
2013-aisiais tebebuvo aktyvi – niekaip „nesiseka“
jos visiškai užarti (5 pav.).
Įspūdingiausia 8 m pločio ir 9,5 m gylio
karstinė įgriuva atsivėrė Trečionyse, Naradavos
soduose, 40 m nuo kelio Pasvalys–Biržai (80 m į
pietus nuo vietos, kur 2006 m. gruodžio pradžioje
5 m pločio ir 6 m gylio įgriuva buvo pažeidusi
šio kelio sankasą). Anksčiau šį pavasarį čia buvo
pastebėtas nežymus įslūgimas žemės paviršiuje,
kuris balandžio pabaigoje realizavosi į gilią šulinio
formos įgriuvą, susidariusią apatinėje karstėjančios storymės dalyje ištirpus gipsingoms uolienoms ir dengiančių gruntų dangai staiga sukritus
į susidariusią ertmę (6 pav.). Ši vieta patenka į
plotą, kuriame karstėjančių uolienų dangos storis
5–10 metrų. Maždaug po dviejų savaičių nuo jos
atsiradimo Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojai išmatavo šią karstinių procesų apraišką
(dugne plūduriavo prasmegusi obelis, nuo žemės
paviršiaus iki vandens buvo 7,2 m). Po pusmečio
šios įgriuvos skersmuo šiek tiek padidėjo, o gylis
tesiekė 7 m, dugne vandens beveik nebuvo. Tokio
gylio pavojingos karstinės įgriuvos atsiranda kas
3–5 metai.
Karajimiškio, Daumėnų, Latveliškio kaimų
laukuose surasta dar keletas smegduobių, sprendžiant iš morfologinių požymių, susidariusių
prieš 1–2 metus. Pavojingumo požiūriu už jas
reikšmingesnės karsto apraiškos įvyko Kirkilų
kaime: kelintą kartą atsinaujino smegduobė kelyje
ties kapinėmis; vėl karstinį aktyvumą parodė sena
smegduobė, turinti Barboros pavadinimą (8 pav.);
atsivėrė antra pagal dydį 2013 metais karstinė
įgriuva (9 pav.).
Karajimiškio kaimo žemės buvo įdomios urvų
ir plyšių gausa gipsingų uolienų ir prie jų besišliejančių gruntų masyvuose, dažniausiai jų sąlyčio
vietose. Horizontalus urvas buvo surastas negilios
įgriuvos sienelėje (10 pav.). Buvusios Šventosios
olos teritorijoje surasti septyni plyšiai ir nusekusio
Požemio upelio dugne dar kelios smegduobių
angos ir urvai (11, 12 pav.).

74

7 pav. Nauja smegduobė
Padaičiuose
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 7. A new karst sinkhole in
the arable field of Padaičiai village
(photo by V. Mikulėnas)

8 pav. 2007 m. gruodžio mėn.
Kirkiluose su medžiais prasmego
Barboros smegduobės vakarinis
šlaitas; 2013 m. ankstyvą
pavasarį labiau pradėjus svyruoti
vandens lygiui šalia esančiame
Kirkilų ežeryne, į 12 m gylį
nugarmėjo šiaurinis šlaitas 10 m
ilgio ruože (iki gyvenamojo
namo buvo likę 13 m, rytinis
smegduobės šlaitas taip pat
nestabilus) (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 8. An old karst sinkhole in
the Kirkilai village. Its western
slope sank including a few
big trees in the December
of 2007. The northern slope
demonstrated in the photos was
fixed in the early spring of 2013.
There karst ground deformation
happened again soon after the
ground water fluctuation in the
karstic lakes situated nearby
(photo by V. Mikulėnas)
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9 pav. Nauja 5,5 m skersmens
ir 4 m gylio smegduobė
laukuose 300 m į pietryčius
nuo didžiausiojo Kirkilų ežero
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 9. A new sinkhole emerged
in the field near the biggest
Kirkilai karst lake. Its diameter
was 5.5 m and the depth – 4 m
(photo by V. Mikulėnas)
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10 pav. Karajimiškio laukuose
negilios įgriuvos sienelėje
surastas 0,5 m skersmens ir
1,5 m ilgio beveik horizontalus
karstinis urvas
(V. Mikulėno nuotr.)

11 pav. Karajimiškyje, buvusios Šventosios olos teritorijoje,
surasti 7 plyšiai uolienose ir gruntų masyvuose, dažniausiai jų

Fig. 10. In the field of
Karajimiškis village, a new cave
was found. It developed in the
slope of a small karst sinkhole.
The diameter of cave entrance
was 0.5 m and the length 1.5 m.
(photo by V. Mikulėnas)

Fig. 11. In Karajimiškis, 7 new cracks were found developed in
the gypsum rocks and soil interfaces (photo by V. Mikulėnas)

sąlyčio vietose (V. Mikulėno nuotr.)

12 pav. Nusekusio Požemio upelio dugne – smegduobių angos,
urvai ir plyšiai, per kuriuos paprastai šio upelio vanduo subėga į
gelmes (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 12. Entrances of sinkholes, caves and cracks in the drained
bottom of the Požemis Rivulet. Usually its water drains to the
underground (photo by V. Mikulėnas)
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Lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos
baseine, m³/km-² per metus
Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

121
107
179
160
218
61
115
130
100
99
65
122
57
59
97
191
89
-

105
94
115
121
127
114
95
98
96
89
73
104
87
60
61
144
126
139
144
126
133
107
140
147
131
121

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
222
146
180
288
275
144
148
245
199
85
136
142
156
167
145
118
166

120
138
117
105
105
144
132
92
120
148
117
91
150
108
101
156
160
63
121
129
141
151
106
99
125

Duomenys apie naujus karstinius reiškinius
renkami tiek planuotų išvykų į karstinį rajoną
metu, tiek glaudžiai bendradarbiaujant su Biržų
regioninio parko direkcijos darbuotojais ir savivaldybių administracijų specialistais. Ši informacija
kaupiama Valstybinės geologinės informacinės
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Table. Gypsum denudation intensuty in tatula River basin,
m³/km-² per year

sistemos GeoLIS Geologinių procesų ir reiškinių
posistemyje. Per 2013 metus buvo surinkti ir
susisteminti duomenys apie 48 karstinius reiškinius, itin sukarstėjusios teritorijos smegduobių
užimamas plotas padidėjo nedaug.

POTENCIALIŲ TARŠOS
ŽIDINIŲ INVENTORIZACIJA

INVENTORY OF POTENTIAL
CONTAMINATION SOURCES

J. Šugalskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo 1999 metų
pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Geologinės aplinkos
taršos židinių duomenų bazės pildymas“. Per šį laikotarpį
(iki 2013 m. gruodžio 31 d.) į Geologijos informacinės
sistemos GeoLIS posistemio „Geologinės aplinkos taršos
židiniai“ suvesta 12 331 anketiniai duomenys 11 176 potencialiems taršos židiniams. Dauguma dalis duomenų buvo
surinkta lauko darbų metu vykdant įvairius projektus, taip
pat iš įvairių LGT gaunamų arba fondinių ataskaitų, kita dalis duomenų (883 anketų-deklaracijų) gauta vadovaujantis
LGT direktoriaus įsakymu „Pavojingų medžiagų išleidimo
į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770). 2013 metais gauta
13 potencialių taršos židinių (PTŽ) anketų-deklaracijų, o
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemis papildytas
52 anketiniais duomenimis ir 23 PTŽ.

In 1999, the Lithuanian Geological
Survey started a long-term project “Filling of the database of contamination
sources of geological environment”.
During this period (until December
31, 2012) 12 331 particulars about
11 176 potential contamination sources (PCS) were entered to the Geological
information subsystem of “GEOLIS”
under the title “The Contamination
sources of geological environment”.
Potential contamination sources are
divided into 4 types.
•

The first type includes industrial, energy, transport and service
objects. There are 4 520 PCS
allocated for this type.

•

The second type includes storages of contaminating substances and regeneration objects –
4 082 PCS.

•

The third type includes the stockraising objects – 2 569 PPS.

Potencialūs taršos židiniai skirstomi į keturis tipus.
•

•

Pirmajam tipui – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai – priskirta 4 520 PTŽ:
35 asfaltbetonio bazės, 188 autoservisai, 757 degalinės, 14 depo, 2 elektrinės, 213 gamybos cechų,
179 garažai, 42 karinės teritorijos, 286 katilinės,
1 078 naftos bazės, 208 plovyklos, 36 skerdyklos ir
1 482 technikos kiemai.

Antrojo tipo – teršiančių medžiagų kaupimo ir
• The fourth type includes emerregeneravimo objektai – 4 082 PTŽ: 127 automogency spills of contaminating
bilių demontavimo aikštelės, 33 filtracijos laukai,
substances – 5 PCS.
104 gyvulių laidojimo vietos, 23 laistymo laukai,
Based on the newest inventory
244 rezervuarai, 1 713 sandėlių, 232 saugojimo
aikštelės, 894 sąvartynai, 7 užteršto grunto regene- data, the PCS objects distinguished
according to their condition were as
ravimo aikštelės ir 705 valymo įrenginiai.
follows: 5 438 functioning, 237 reconstructed, 2 443 non-functioning,
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LEGENDA
PTÞ tipai
Gyvulininkystës objektai
(2569)
Pramonës, energetikos, transporto ir paslaugø objektai (4520)
Terðianèiø medþiagø avariniø iðsipylimø vietos
(5)
Terðianèiø medþiagø kaupimo ir regeneravimo objektai (4082)

Pav. Potencialių taršos židinių išsidėstymo
schema (2013-12-31)

•

•

Fig. Localization scheme of inventoried contamination
sources (information from the database for 31-12-2013)

Trečiasis tipas – gyvulininkystės objektai. Jam pri- 2 604 destroyed, 27 damaged by fire,
skirta 2 569 PTŽ: 11 avidžių, 2 106 galvijų fermos, and 421 regenerated objects and 6 ob379 kiaulidės, 53 paukštynai, 11 žirgynų ir 9 žvėrelių jects in other condition.
fermos.
Graphical information is also stored
Ketvirtajam tipui – teršiančių medžiagų avarinių išsi- in the subsystem of geological environpylimų vietos – priskirti 5 PTŽ: 1 buitinių-gamybinių ment contamination sources. 5541 obnuotekų kanalizacijos vamzdynuose, 2 geležinkelyje, jects are photographed.
1 nuotekų kolektoriuose ir 1 autokeliuose.

Naujausiais anketiniais inventorizacijos duomenimis,
PTŽ pagal būklę išskirti: 5 438 objektai buvo veikiantys,
237 rekonstruoti, 2 443 neveikiantys, 2 604 sugriauti,
27 gaisravietės, 421 rekultivuoti ir 6 kitos būklės.
Kiekvieno PTŽ skaičiuotas preliminarus pavojingumas
trims sritims: dirvožemiui-gruntui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui. Pagal gautus duomenis apskaičiuotas
bendras preliminarus pavojingumas, kuris išvedamas pagal
blogiausią įvertinimą. Pagal bendrą preliminarų pavojingumą
PTŽ pasiskirsto: 9 – nedidelis, 6 601 – vidutinis, 3 373 –
didelis ir 1 193 – ypač didelis pavojus.
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemyje taip pat
kaupiama vaizdinė informacija. Iš viso nufotografuotas
5 541 objektas.
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VALSTYBINIS POŽEMINIO
VANDENS MONITORINGAS
2013 METAIS

NATIONAL
GROUNDWATER
MONITORING IN 2013

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2013 metais buvo
vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programą. Pagrindinis šios programos uždavinys –
vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius,
požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius.

National groundwater monitoring
in 2013 was executed based on the
State Environment Monitoring Program for the period of 2011–2017.
The main objective of this program is
to evaluate the sources of groundwater
renewal, groundwater chemical status,
Pagal požeminio vandens monitoringo darbų programą
trends of quality changes and their
2013 metais Lietuvoje nuolat buvo atliekami požeminio
governing factors.
vandens lygio matavimai ir imti požeminio vandens mėginiai 251 monitoringo gręžinyje, iš kurių 113 gręžinių
In 2013, groundwater monitoring
įrengti į gruntinį, 53 gręžiniai į kvartero spūdinį, 76 gręži- included measurements of groundniai į priekvartero vandeninguosius sluoksnius ir 9 gręžiniai water level in 251 wells, groundwater
įrengti karstiniame rajone.
sampling and hydrochemical analysis.
National groundwater monitoring
2013 metais Lietuvoje vieną kartą per metus buvo paimti
wells were installed in the shallow
požeminio vandens mėginiai iš 187-ių stebimųjų gręžinių
groundwater aquifer (113 wells), Quasiekiant nustatyti bendrąją cheminę sudėtį (permanganato
ternary confined aquifers (53 wells),
indeksą, bendrąjį kietumą, savitąjį elektros laidį, cheminį
and pre-Quaternary confined aquifers
deguonies sunaudojimą, pH, chloridą, fluoridą, sulfatą, hi(76 wells).
drokarbonatą, nitritą, nitratą, natrio joną, kalio joną, kalcio
joną, magnio joną, amonio joną) ir maistingąsias medžiagas
In 2013, groundwater samples were
(fosfatą, bendrąjį fosforą, bendrąjį azotą), 49-iuose grunti- taken from 187 wells in Lithuanian.
nio vandens gręžiniuose paimti mėginiai pesticidų analizei. Common ions, dry residue, total hardness, chemical oxygen demand (COD),
Požeminio vandens sudėtį formuoja gamtiniai ir antroand nutrients were determined. From
pogeniniai veiksniai, o jo kokybę lemia vandenyje ištirpusių
49 shallow groundwater wells samples
cheminių junginių koncentracija ir jų santykis. Gamtinių
were taken for determining pesticide
veiksnių nulemti vandens kokybės pokyčiai lėti. Sulfatų,
concentrations.
chloridų, natrio koncentracijos, organinės medžiagos kiekis
natūralių anomalijų zonose natūraliai kinta, tačiau dėl to
The groundwater chemical comvandens kokybė beveik nesikeičia. Greičiau yra pastebimi position is affected by natural and
žmogaus veiklos sukelti kokybės pokyčiai.
anthropogenic factors and its quality
is predetermined by concentration of
Nitratų koncentracija visuose spūdiniuose vandeninguocertain compounds. Natural variations
siuose sluoksniuose yra nedidelė, vidutinė jų reikšmė kinta
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Valstybinio monitoringo tinklas
2013 metais

intervalu 0,2–0,7 mg/l. Tačiau tose zonose, kur kvartero
tarpmoreniniai sluoksniai yra atviresni, ypač dėl urbanizuotų teritorijų įtakos, nitratų koncentracija vandenyje
padidėja iki 20–40 mg/l.
Gauti pesticidų tyrimų rezultatai parodė, kad išsklaidytos
taršos sąlygomis pesticidų gruntiniame vandenyje nėra. Visų
tirtų mėginių pesticidų koncentracija buvo mažesnė už jų
aptikimo ribą.
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai – vieną
kartą per parą buvo vykdomi 74 gruntinio vandeningojo
sluoksnio gręžiniuose. Dvidešimtyje gręžinių vandens
lygis matuojamas vieną kartą per parą automatiniu lygio matuokliu ir perduodamas telemetrine sistema, o
54-iuose gręžiniuose vandens lygis matuojamas vieną
kartą per parą automatiniu lygio matuokliu. Gilesniuose
vandeninguosiuose sluoksniuose lygis buvo matuojamas
kartą per metus.
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National groundwater monitoring
network in 2013

of concentrations of chemical compounds have no significant impact on
groundwater quality. In the zones of
natural anomalies, some natural longterm trends of chlorides, sulphates, and
organics can be observed. Variations of
groundwater quality caused by human
activity are faster. Increased concentrations of nitrates and ammonium are
considered as indicators of human
impact on the groundwater.
In 2013, the average content of
nitrates in the groundwater was about
0.2–0.7 mg/l. The results of pesticide
measurements showed their concentrations to be below the detection
level.
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2013 metais požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas geriamojo vandens tiekimo vandenvietėse, esančiose
rizikos grupei priskirtuose požeminio vandens baseinuose ir
pabaseiniuose (Suvalkijos, Kėdainių–Dotnuvos, viršutinio
devono Stipinų: Ventos ir Nemuno pabaseiniai, Joniškio).
Geriamojo vandens tiekimo vandenviečių gręžiniuose paimti 158 mėginiai, kurių tirti bendrasis kietumas, savitasis
elektros laidis, chloridas, fluoridas, bromas, sulfatas, nitritas,
nitratas, natrio jonas, kalio jonas, ličio jonas, kalcio jonas,
magnio jonas, amonio jonas.
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In 2013, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in 74 shallow groundwater
wells. The levels in deeper confined
aquifers were measured once a year.
In 2013, operational groundwater
monitoring in the well-fields located
in groundwater bodies at risk was carried out. Samples were taken from
158 wells. Common ions, total hardness, and bromine, lithium, fluoride
ions were determined.
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POŽEMINIO VANDENS
MONITORINGAS LIETUVOS IR
LENKIJOS PASIENYJE

GROUNDWATER
MONITORING IN THE
LITHUANIANPOLISH
CROSSBORDER AREA

J. Kriukaitė, Z. Zanevskij, Lietuvos geologijos tarnyba
2013 metais požeminio vandens monitoringo Lietuvos
ir Lenkijos pasienyje darbų planą sudarė mėginių ėmimas
ir jų laboratoriniai tyrimai bei kasdieniai lygio ir temperatūros matavimai.
Lietuvos pusėje veikia 15 monitoringo postų, kuriuos
sudaro valstybinio požeminio vandens monitoringo gręžiniai (22 gręžinių), įrengti į gruntinį vandeningąjį horizontą
(7 gręžiniai), kvartero spūdinį vandeningąjį horizontą
(12 gręžinių), paleogeno ir kreidos vandeninguosius horizontus (3 gręžiniai).

1 pav. Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir
Lenkijos pasienio zonoje
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In 2013, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 22 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(7 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (3 wells).

Fig. 1. Network of the groundwater monitoring in
the Lithuanian–Polish cross-border area
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2 pav. Lietuvos ir Lenkijos specialistai lauko darbuose
2013 m. (Z. Zanevskij, nuotr.)

2013 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo paimta požeminio vandens mėginių iš 17 stebimų gręžinių bendrajai
cheminei sudėčiai nustatyti (pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji liekana, bendrasis kietumas, permanganato
skaičius, cheminis deguonies sunaudojimas), 4 gruntinio
vandens gręžiniuose (Aukštakalnis, Šešupė, Šelmenta, Žuvintas) paimta mėginių pesticidų analizei.
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Fig. 2. Lithuanian and Polish specialists in the field
work in 2013 (photo by Z. Zanevskij)

The monitoring programme was
designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2013, samples were
taken from 17 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), and pesticides in four shallow
groundwater wells were determined.

Lietuvos pasienio zonoje su Lenkija kasdieniai požeminio
vandens lygio ir temperatūros matavimai 2013 metais vykdyti trijuose gruntinio vandens gręžiniuose Aukštakalnio,
Žuvinto ir Šelmentos postuose. Gilesniuose vandeninguoIn 2013, daily groundwater level
siuose horizontuose lygis buvo matuojamas kartą per metus. and temperature measurements were
carried out in three shallow groundwaMonitoringo metodikai ir laboratoriniams tyrimams
ter wells in the Lithuanian border zone.
suderinti kartu su Lenkijos valstybinio geologijos instituto
The levels in deeper confined aquifers
darbuotojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsikeista
were measured once a year.
mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), atlikti
kontroliniai bendros cheminės sudėties, biogeninių elemenFor harmonization of monitoring
tų ir mikrokomponentų laboratoriniai tyrimai.
methodology and laboratory examination techniques, joint field invesCheminių analizių duomenų palyginimas parodė, kad
tigations together with Polish state
yra labai gera rezultatų koreliacija ir analizių paklaida
Geological Institute were carried out,
mažesnė negu 10 procentų. Didžiausių skirtumų gauta
samples exchanged (3 samples from
lyginant nitratų, nitritų ir amonio koncentracijos reikšmes,
Lithuania and 3 from Poland), and
nes jų nustatymo riba Lenkijos laboratorijoje yra mažesnė
sample control laboratory investiga(tikslesnė).
tions performed.
Pasienyje su Lenkija požeminio vandens kokybė Lietuvos
pusėje yra gera, tam tikrų komponentų didesnės reikšmės
neviršija didžiausios leistinos koncentracijos geriamajam
vandeniui.
Darbai 2014 metais bus tęsiami vadovaujantis 2014 metų darbų planu.
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GEOLOGIJOS FONDAS IR
BIBLIOFONDAS

REGULATION AND
USAGE OF GEOLOGICAL
INFORMATION IN THE
GEOLOGICAL FUND

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Regulation and usage of
dokumentai (ataskaitos) geological information in
Geologijos fondas kaupia, sistemina ir teikia valstybės the Geological Fund

institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei informaciją apie žemės gelmes. Geologinė informacija teikiama
vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin., 2007,
Nr. 129-5253). Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos
teritorijoje ir dalies su ja besiribojančių užsienio teritorijų
geologinių tyrimų metu gauta informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės. Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais
ir jame sukaupta, saugoma ir naudojama 22 029 geologinių
tyrimų dokumentai, 1 242 gręžinių kadastro knygos; geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai.
2013 metais fondas papildytas:
 1 659 geologinių tyrimų dokumentais,
 129 geofizinių tyrimų diagramomis,
 90 gręžinių pasų knygomis.
Per 2013 metus lankytojams išduota 2 656 geologinių
tyrimų ataskaitos, 462 lapai įvairaus mastelio topografinių
žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių
asmenų užsakymus padaryta 4 219 lapų dokumentų kopijų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogai suvesti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis
ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų elektroniniai
katalogai. 2013 metais į „Bibliofondo“ posistemį suvesta
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The Geological Fund collects,
groups and delivers geological information to governmental institutions, scientific organizations and public users.
The formation of the Geological Fund
was started in 1945 and continued to
its completion in 2013. It gives access to collected and stored geological
material from Lithuania and part of
neighbouring areas. The stored material
includes reports on geological researches (22 029 units in total), borehole
passports (1 242 books), geophysical
research diagrams, and land use plans.
In 2013, the Fund was replenished
with:
 1659 reports on geological
researches,
 129 diagrams of geophysical
researches,
 90 books of borehole passports.
The information accumulated in the
Geological Fund is available to specialists of Lithuanian geological and other
institutions (environment protection,
landscape management, land manage-
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10 539 naujai gauti ir archyviniai Geologijos fondo dokumentai. Tęsiama geologinių dokumentų detalizacija,
aprašant sudedamąsias ataskaitų dalis. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 85 839 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.),
saugomi UNIMARC formatu. Nuskenuota ir aprašyta
906 Geologijos fondo dokumentai. 1999 metais pradėta
kaupti skaitmeninius geologinių tyrimų dokumentų įrašus
kompaktiniuose diskuose. 2013 metais kompaktiniuose
diskuose gauti 1 095 dokumentai. Paieška Geologijos
fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas) gali naudotis visi geologinės
informacijos naudotojai.
Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms
išduotos 164 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas
ataskaitas.
Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos
bei Giluminių tyrimų skyriais, pagal atskirus prašymus
teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geologinio turinio žemėlapiai, naudingųjų iškasenų telkiniai,
geologinės aplinkos taršos židiniai, požeminio vandens
gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ, geo topai) teritorijų
bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, Lietuvos ir
užsienio šalių ūkio subjektams (31 prašymas).
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ment, research institutes, municipalities, etc.), students and foreign users
from the EU countries in the frame of
the Lithuanian Law.
In 2013, 2 656 reports were given
to visitors. The specialists of the LGT
and other enterprises often use the
topographic maps stored at the Fund
(over 462 maps were taken).
10 539 bibliographical records for
an electronic catalogue supplemented
the sub-system “Bibliofondas” database
in UNIMARC format in 2013. On
December 31, 2013, the stock of the
sub-system “Bibliofondas” amounted
to 85 839 records.

The Geological Fund provides
scientific geological information to
specialists and disseminates the relevant
geological information to the public.
For this purpose, it compiles a specialized information stock of published
documents according to the main
subjects of geological investigations
(general and regional geology, hydrogeology, mineral resources, engineering
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietu- geology, oil geology, environmental
vos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų geology, geochemistry and geological
(aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo mapping) and supplies the geological
įstaigų, savivaldybių ir kt.) žemės gelmių tyrimus atliekančių information to the general public, offiįmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų cial institutions, and Lithuanian and
studentai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija foreign organizations of geological
prieinama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, ju- sciences. The information stock of pubridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms lished documents is based on the stock
pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, of published documents established in
jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.
1940 and continued to its completion
in 2013.

Bibliofondas (publikuoti leidiniai)

The sources for compilation are:
Lithuanian publishers and suppliers,
Informacijos valdymo skyrius aprūpina specialistus nau- Lithuanian and foreign geoscience
jausia geologine informacija ir platina aktualią informaciją organizations (buying, exchange on
visuomenei. Tam tikslui kaupia Publikuotų leidinių infor- the basis of cooperation agreement and
macinį fondą pagal vykdomų geologinių tyrimų programų acquisition as a present).
tematiką, reklamuoja, teikia ir platina geologinę informaciją
The stock of published documents
visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir užsienio
includes:
geologijos organizacijoms.
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Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami
spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7 616 egz., konferencijų ir
simpoziumų medžiaga (469 pavad. 628 egz.), periodiniai
ir tęstiniai leidiniai (195 pavad. 7 233 egz.), žemėlapiai
(422 pavad.), kompaktiniai diskai (55 egz.), videofilmai
(12 egz.), normatyviniai ir kiti dokumentai (2 434 egz.).
Fondas kaupiamas nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje
vykdomų geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos,
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), geologinis
kartografavimas.

 7 616 copies of books
(monographs, encyclopaedias,
dictionaries, and atlases),

Per 2013 metus Publikuotų leidinių informacinis fondas
papildytas:

 67 CD, video films.

 469 titles (628 copies) of
proceedings of conferences
and symposiums, etc.
 195 titles (7233 copies) of
periodical and continuous
publications,
 2 434 copies of normative
documents,
 422 titles of maps,

The necessary information is pro 16 knygų,
vided by: fulfilment of the thematic
and factual requests and traditional
 10 pavad. (15 egz.) konferencijų medžiaga,
method of supplying the relevant in 49 pavad. (366 egz.) periodiniais ir tęstiniais
formation found using various means
leidiniais,
of search. 42 titles of documents,
679 copies of books, periodical and
 3 pavad. žemėlapiais,
continuous publications, 2 253 bib 1 pavad. standartu.
liographical records, and 1 303 copies
from various publications were given to
Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo nurašyta
specialists in 2013. The latest geological
5 pavadinimų 840 egz. periodinių ir tęstinių leidinių (Aktas
information and legal documents were
2013-09-19 d. Nr. 1).
given to specialists on a regular basis.
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių inforThe Geological Fund provides and
macinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina Geologijos
distributes the publications of the
fondo poskyris. Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai,
Lithuanian Geological Survey. In 2013,
įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos centrai,
729 copies of various LGT publications
žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, užsienio šalių
were distributed.
geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, dovanojimas,
pirkimas). Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mai1 229 bibliographical records for
nais, sutarus su 17 užsienio šalių geologijos organizacijų.
an electronic catalogue and for bibliography of Lithuanian geology suppleInformaciniams dokumentams įsigyti pratęstos ir sudamented the sub-system “Bibliofondas”
rytos sutartys 2014 metams su Lietuvos leidėjais, užsienio
database in UNIMARC format. On
geologijos organizacijomis.
December 31, 2013, the stock of the
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, sub-system “Bibliofondas” included
išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnau- 14 386 records. The formation of an
jant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir teikiant electronic catalogue was completed
einamąją aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų and is available on the Lithuanian
gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, rengiama ekspozicija Geological Survey website for Lithusu jais susipažinti. Pagal specialistų užsakymus įvykdytos anian and foreign users (http://www.lgt.
34 užklausos (21 faktografinė ir 13 teminių). Pateikta: lt Posistemis Bibliofondas).
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42 pavadinimų dokumentų, 2 253 bibliografiniai aprašai,
paruošti 168 dokumentų bibliografiniai aprašai pagal Lietuvos ir užsienio leidyklų reikalavimus. Padaryta 1 303 puslapiai įvairių dokumentų (straipsnių iš knygų, žurnalų,
laikraščių, norminių dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų
leidinių informacinio fondo specialistams išduota 679 egz.
periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, teisinių ir norminių
dokumentų.
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The Geological Fund also compiles
information from the Lithuanian press:
collects the articles about Lithuanian
geology from newspapers and journals.
117 bibliographical entries were collected in 2013.

The information stock of published
documents in the Lithuanian Geologi2013 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir cal Survey is open to Lithuanian and
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos foreign specialists and general public.
„Bibliofondas“ posistemį 1 229 dokumentų aprašai (iki The most recent scientific information
2013 m. gruodžio 31 d.). Duomenys Lietuvos geologijos on geological and environmental scibibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, taip pat iš ences and other subjects is available at:
Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto mokslo
Tel. (+370 5) 233 15 35
publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibliofondas“
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
sukaupta 14 386 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.), saugomi UNIMARC formatu (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas).
Lietuvos spauda apie geologiją 2013 metais: surinkta ir
suvesta 117 pavadinimų bibliografinių aprašų straipsnių
apie geologiją iš laikraščių.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis
visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams iš
kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą.
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geo naujienos“:
bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
Geologijos fondo poskyris platina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms, apskričių, miestų ir
rajonų savivaldybėms, kitoms Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos tarnybos
leidiniai pristatymams, Lietuvos geologijai populiarinti,
konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2013 metais
išplatinta 729 egz. LGT leidinių.
Pageidaujančius gauti naujausią informaciją prašome
kreiptis:
tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56
el. paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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GEOTOPŲ DUOMENŲ BAZĖ
IR BENDRADARBIAVIMAS SU
SAUGOMOMIS TERITORIJOMIS

GEOTOPES DATABASE
AND COOPERATION
WITH PROTECTED AREAS

A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Valstybinės geo logijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazė papildyta
17 naujų objektų. Iš jų trys – geologiniai gamtos paveldo
objektai: Aukštikalnio akmuo (Aukštadvario regioniame
parke), Stanislavavo akmuo (Sirvėtos regioniame parke) ir
Didysis akmuo (Švenčionių raj.) ir 14 – hidrogeologinių
gamtos paveldo objektų: Adutiškio versmelė, Almajo šaltinis ir Ropiškės šaltinis (Ignalinos raj.), Medžiukalnio
šaltinis (Aukštaitijos NP), Bikėnų šaltinis (Gražutės RP),
Juodalaukio ir Pusiasalio šaltiniai (Zarasų raj.), Varniškių
ir Milašiaus šaltiniai (Utenos raj.), Kėgrių šaltinis (Ventos
RP), Janonių, Karališkės ir Karališkės raisto versmės šaltiniai
(Molėtų raj.) ir Bėlio šaltinis (Sirvėtos RP).
Taip pat papildytas Gelionių duobės (Aukštadvario RP)
aprašas. Daudos Kazio akmuo Aukštadvario regioninio
parko direktoriaus siūlymu pavadintas Antaveršio akmeniu.
Atlikus geotopų reviziją Švenčionių raj., pataisytos Šakalių
akmens koordinatės, Pabudės akmuo pervadintas Grybų
akmeniu, o Grybų akmuo – Papinigių.

Bėlio šaltinis (R. Guobytės nuotr., 2013)
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In 2013, the Geotope Database was
supplemented by 17 new geotopes from
Aukštadvaris, Gražutė, Venta and Sirvėta
regional parks and other localities. The
data of 5 geotopes was updated. Presently, the mentioned database contains
data on 575 different valuable geological, geomorphological, hydrogeological
and hydrographical objects.
The specialists from the Lithuanian
Geological Survey supplied the administrations of protected areas with geological information about geological objects.
Several field trips and workshops
have been organized in order to disseminate the information about geotopes
among managers of protected areas,
environmental protection and education specialist, and mass-media.

Bėlis water spring (photo by R. Guobytė, 2013)
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Šiuo metu Valstybinės geologijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazėje
galima rasti informaciją apie 575 geologinius,
geomorfologinius, hidrogeologinius ir hidrografinius gamtos paveldo objektus.
Vykdant glaudų bendradarbiavimą su regioninių parkų direkcijomis ir Saugomų teritorijų
tarnyba buvo parengta ir pateikta informacija
apie Gelionių duobę ir Šeimyniškių konglomeratų atodangą.
Birželio mėn. Molėtų krašto švietimo darbuotojams buvo organizuotas edukacinis lauko seminaras „Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno kilpas
ir Aukštadvario velniaduobes“, kurio metu buvo
aplankyti įvairūs geologiniai objektai, Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose.
2013 metų Geologinio paveldo dienai paminėti buvo organizuotas lauko seminaras „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“.

Stanislavavo akmuo
(R. Guobytės nuotr., 2013)

Stone of Stanislavavas
(photo by R. Guobytė, 2013)
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VISUOMENĖS
INFORMAVIMAS

PUBLIC
INFORMATION

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais išplatinta 14 pranešimų spaudai apie aktualius Lietuvos geologijos tarnybos darbus ir svarbiausius
geologinius įvykius. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose
ir laikraščiuose, kaip antai: „Geologijos akiračiai“, „Žaliasis
pasaulis“, „Geologija“ ir kt. buvo publikuoti Lietuvos geologijos tarnybos specialistų straipsniai. Praėjusiais metais
Lietuvos geologijos tarnyba išleido 6 leidinius.

In 2013, 14 press releases on relevant
works of Lithuanian Geological Survey
and key geological events were issued.
The LGT published articles in “Geologijos akiračiai“, the “Žaliasis pasaulis“,
“Geologija“ and other Lithuanian and
foreign journals and newspapers. During the year, the Lithuanian Geological
Sėkmingai leidžiamas elektroninis naujienų laikraštis
Survey released 6 publications. An elec„Geonaujienos“, turintis daugiau nei 500 adresatų. Išleisti
tronic newsletter “Geonaujienos (Geoir keli „GEM news“ naujienlaiškio numeriai.
News)“ and several editions of “GEM
Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis nuolat pildo- news“ newsletter were published. The
mas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui ir website under the headings “News“,
informacijos sklaidai.
“Events“, and “Seismic events“ as well
as other geological information prepared
by the specialists from the Lithuanian
Geological Survey were updated on a
regular basis.

Keli Lietuvos geologijos tarnybos
2013 metų leidiniai
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Some LGT publications
inssued in 2013

In 2013, the staff members of the
LGT participated at 30 and organized
7 International events. For the third
time, the Geoheritage Day was organized in the unique Akmenė–Mažeikiai
area. This is the only region in Lithuania
where many species of fossils Jurassic
rocks can be seen on the earth surface:
ammonites, foraminiferra, belemnites
etc. Besides the Jurassic outcrops there
are a number of other valuable geotopes:
the Quaternary outcrops, picturesque
erosional remnants, erratic boulders etc.
The quarries of Triassic clay and Permian limestone, located near the Venta

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo
30 tarptautinių renginių. Tarnybos atstovai dirbo
12 tarptautinių organizacijų ir 13 tarpžinybinių
komisijų ir darbo grupių, dalyvavo 30 tarptautinių
renginių, organizavo 4 tarptautinius renginius.
2013 metais Geologinio paveldo diena organizuota
geologiniu požiūriu unikaliame – Akmenės–Mažeikių
krašte. Tik čia žemės paviršiuje galima pamatyti paslaptingosios juros sistemos uolienas, rankomis paliesti
dinozaurų laikų gyvūnų liekanas – fosilijas. Išvykos
dalyviai pamatė net keturių skirtingų geo loginių
periodų – permo, triaso, juros ir kvartero – metu
susidariusias uolienas, taip pat ledlaikių palikimą –
ledynų iš Skandinavijos atvilktus didžiulius granito
riedulius. Aplankė atragius ir atodangas, Šaltiškų ir
Menčių karjerus. Geologinio paveldo dieną organizavo Ventos regioninis parkas, Lietuvos geologų sąjunga
ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Griovoje Šaltiškių pakraštyje – nuo juros iki
devono (V. Mikulėno nuotr.)
Ravine edge of Šaltiškiai – from the Jurassic to
Devonian (photo by V. Mikulėnas)

Ant 2013 m. pavasarį įvykusios nuošliaužos briaunos Ventos miestelio
pakraštyje (V. Mikulėno nuotr.)

On the edge of the landslide near the Venta town
(photo by V. Mikulėnas)
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Lietuvos ir Lenkijos moksleivių

The winers of Lithuanian–Polish

konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,

competition “Our Earth –

šiandien ir ateityje“ nugalėtojai ir jų

Environmental in past, today and in

darbai (I. Virbickienės nuotr.)

the future” and their works
(photo by I. Virbickienė)

2013 metais tradicinis Lietuvos ir Lenkijos III–VI klasių
moksleivių konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir
ateityje“ (tema „Pavojinga Žemė“) finalas vyko Lenkijoje.
Lietuvos mokinių darbai buvo įvertinti geriausiai. 1 vieta –
Gintarė Žuravliovaitė 6 kl. (mokytojos: A. Alinauskienė
ir S. Venskūnienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė
mokykla), 2 vieta ir Publikos prizas – Alvita Kaminskaitė
4 kl. (mokytojos J. Januškevičiūtė-Varnagirienė ir O. Kaminskienė, Kauno Vydūno pagrindinė mokykla) ir 4 vieta – Paulina Vinerskaitė 11 m. (mokytoja R. Brusokaitė,
Alytaus jaunimo centras).
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Regional Park, represent additional
interesting sites for visitors. The Geological Heritage Day was organizedby
the Venta Regional Park, Lithuanian
Union of Geologists and the Lithuanian
Geological Survey. More information
is available at http://www.lgt.lt/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=586&Itemid=1352&lang=lt
In 2013, the final of the competition
“Our Earth – in the past, today and in the
future“ on the theme “Hazardous Earth”
for students of the 3rd–6th grades was
successfully organized by the Geological
Museum of the Polish Geological Institute. The works of Lithuanian students
received the highest evaluation. The
winners of the competition are: Gintarė
Žuravliovaitė, Alvita Kaminskaitė and
Paulina Vinerskaitė.

LABORATORIJA

LABORATORY

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos
In 2013, the laboratory of the Lithuanian
Laboratorija savo veikloje daugiausia dėmesio Geological Survey focused its activities on the
skyrė atliekamų tyrimų kokybei bei jų rezultatų improvement of the quality of investigations and
pateikimo tobulinimui.
presentation of research results.
Visi tyrimai buvo atliekami griežtai laikantis
tarptautinių standartų ISO reikalavimų, tyrimų
atlikimo terminai buvo maksimaliai derinami pagal užsakovų pageidavimus, rezultatai pateikiami
nustatyta ir užsakovų pageidaujama forma.

All studies were conducted with strict requirements of international standards ISO, terms of
performance have been coordinated with the
customers and results were presented in the form
they preferred.

Tyrimų kokybei užtikrinti buvo atlikta visos
naudojamos matavimo įrangos metrologinė patikra, gauti jų atitikties sertifikatai, cheminių analizių
metu naudojamos tik sertifikuotos cheminės medžiagos ir reagentai.

To ensure the quality of research, metrological
verification of all the equipment used for measuring was carried out and certificates of conformity
were received. Only certified chemicals and reagents were used for chemical analyzes.

Molingų gruntų granuliometrinė sudėtis buvo
tikriama lazeriniu dalelių dydžio nustatymo aparatu „Analysette 22“, reguliariai atliekant kontrolinius tyrimus sietų ir pipetės metodais. Smėlingų
gruntų granuliometrinė sudėtis buvo tiriama tik
perplaunant gruntą vandeniu. Taip geriau atskiriamos sulipusio grunto dalelės ir gaunami tikslesni
tyrimo rezultatai.

Determination of the particle size for clay soil
was performed using the laser particle size determination apparatus “Analysette 22”. The control
tests by the sieve and pipette methods were carried
out on a regular basis. The particle size of sand
soil was measured by washing soil with water for
separation of soil particles. This method gives more
accurate results.

Kartu su LGT Hidrogeo logijos skyriumi
Laboratorija 2013 metais dalyvavo Valstybinio
požeminio vandens monitoringo programoje, atliekant šaltinių, monitoringo postų ir vandenviečių
vandens mėginių cheminės sudėties tyrimus. Kartu
su Inžinerinės geologijos skyriumi, teikiant labo-

Along with the LGT Division of Hydrogeology the Laboratory participated in the National
groundwater monitoring program. Chemical
composition of water samples from the springs,
monitoring stations and waterworks were performed. Together with the Division of Engineering
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ratorinių tyrimų paslaugas, buvo dalyvauta geo- Geology, the Laboratory participated in geologiloginio kartografavimo ir inžinerinių geologinių cal mapping and investigation of engineeringprocesų tyrimų darbuose.
geological processes.
Taip pat Laboratorijoje buvo atlikti skalūninių
uolienų stiprio savybių ir cheminės sudėties tyrimai; tai suteiks papildomos informacijos tiriant
skalūnų dujų perspektyvas Lietuvoje.
Atlikus Laboratorijos techninį modernizavimą
ir patalpų renovaciją, 2013 metais daugiausia
dėmesio buvo skirta jos metodinei plėtrai. Buvo
pradėta įsisavinti molingų gruntų filtracinių
savybių įvertinimo metodika, panaudojant tam
kompresinio spūdumo bandymų aparatą. Tuo
tikslu buvo surinkta ir apibendrinta šių tyrimų
specialioji metodinė literatūra, įsigytas tarptautinis tyrimų standartas, atlikti bandomieji molingų
gruntų filtracijos koeficiento nustatymo bandymai.

Also the Laboratory investigated the strength
properties and chemical composition of the shale
rocks for additional information necessary for
evaluation of the future of shale gas exploration
in Lithuania.

In 2013, after technical upgrading of the laboratory and renovation of its premises, attention
was directed to the methodological development.
The laboratory was engaged in mastering the
clay soil filtration characteristics and assessment
techniques using a compression testing device.
For this purpose, literary sources devoted to
specific methodological research were collected
and summarized and the international standard
of research was acquired. The experimental tests
Siekiant geriau perimti laboratorijų koof filtration coefficient determination for clay soil
kybės vadybos pagrindus buvo dalyvauta „Eurowere performed.
chem–Lietuva“ bei Fizinių ir technologijos mokslų
centro organizuotame kasmetiniame seminare
In order to better master the basics of labora„Laboratorijų veiklos kokybės gerinimas“, naujos tory quality management it participated in the
annual seminar “Improving the quality of labora94
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laboratorinės įrangos, naudojamos cheminiams tory performance” organised by the “Eurochem –
tyrimams, pristatymuose.
Lithuania” and “Physical Sciences and Technology
Centre” and in the presentation of new laboratory
Kadangi ir toliau neatsisakoma ambicijų atlikti
equipment used for chemical analysis.
Laboratorijos akreditaciją sertifikuojant pagrindinius joje atliekamus tyrimus bei bandymus, buvo
For the ambition to perform laboratory acparengta privalomų akreditacijos darbų apžvalginė creditation by certification of basic research the
schema, numatyta preliminari darbų eigos seka ir accreditation scheme of work was developed. Prekalendorinis akreditacijos procedūrų planas.
liminary workflow sequence and the timetable for
accreditation procedures were developed.
Toliau pildyta smėlingų ir molingų Lietuvos
gruntų litoteka (demonstracinė kolekcija). Tiesa,
The “Litoteka” (demonstrative collection) of
ji kol kas nepateikta viešai demonstruoti, nes, Lithuanian sandy and clay soils was further augruošiantis atlikti visų LGT patalpų remontą, jai mented. It has not yet been made public as the
neskirta speciali patalpa.
room for this collection is due to be allocated only
after the planned renovation of the LGT buildings.
Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai
At present, the Lithuanian Geological Survey
ir bandymai:
Laboratory carries out the fallowing basic laboratory research and testing:
1. Gruntų granuliometrinė analizė sietų
1. Grain size distribution analysis by sieving
metodu.
2. Grain size distribution analysis by a com2. Gruntų granuliometrinė analizė kombiposite (sieving, pipette and laser) method;
nuotu (sietų ir pipetės) metodu.
3. Direct shear tests;
3. Gruntų kerpamojo stiprumo bandymai.
4. Oedometer consolidation tests;
4. Gruntų kompresinio (oedometrinio) spū5. Rocks and hard soils tensile stress tests;
dumo bandymai.
6. Rocks and hard soils resistance to compression tests;
5. Uolienų ir kietųjų gruntų tempimo bandymai.
7. Rocks open porosity test;
6. Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo
atsparumo bandymai.

8. Carbonate content determination;

7. Uolienų atvirojo poringumo tyrimas.

10. Determination of liquid and plastic limits
(Aterberg limits);

8. Karbonatinių intarpų kiekio nustatymas.
9. Grunto dalelių ir gamtinio masės tankio
tyrimai.
10. Takumo ir plastingumo drėgnio ribų (Aterbergo ribų) suradimas.
11. Uolienų ir gruntų drėgnumo tyrimai.

9. Soil particles and natural mass density tests;

11. Rocks and soils humidity tests;
12. Content of organic matter and ash;
13. Determination of filtration coefficient in
sandy soils;
14. Rocks, soils and water chemical composition analysis.

In the future, as much as available laboratory
12. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nuequipment allows, other research and testing methstatymas.
ods can be mastered to meet the requirements of
13. Smėlingų nuogulų filtracijos koeficiento
researchers.
nustatymas.
14. Uolienų, gruntų ir vandens cheminės sudėties tyrimai.
95

Ateityje, atsižvelgiant į tyrimų naudotojų poreikius ir
turimą laboratorinę įrangą, Laboratorijoje gali būti įsisavinti
ir kiti tyrimų bei bandymų metodai.
2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
buvo ištirta 1 852 uolienų, grunto ir vandens mėginiai.
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In 2013, 1852 samples of rocks, soils
and water were examined by the Lithuanian Geological Survey Laboratory.
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PRIEDAI

APPENDICES

Veikla komitetuose, komisijose, Activities in committees,
tarybose, tarpžinybinėse commissions, councils,
darbo grupėse joint working groups

Pavadinimas

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė
Lietuvos nacionalinis geologų komitetas,
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos
mokslų sąjungoje
Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS)
komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

LGT atstovai

Title

Representatives of LGT

J. Mockevičius

J. Lazauskienė

The Association of the Geological Surveys of the
European Union (EuroGeoSurveys)
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Working
Group
The Lithuanian National Committee of

J. Mockevičius

Geologists, Representing Lithuania in the

J. Lazauskienė

International Union of Geological Sciences
(IUGS)
Commission on Geosciencs for Environmental

J. Satkūnas

Management (GEM) of the International Union of
Geological Sciences (IUGS)

R. Guobytė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti

A. Damušytė

Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo

D. Karmazienė

grupė

A. Jusienė

The Peribaltic Working Group of the SubCommission on Glaciation of the International
Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Grigienė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui
tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo

The North-Western Europe Working Group of
A. Damušytė

the Sub-Commission on Coastal Processes and

A. Grigienė

Sea-level changes of the International Union for

grupė
Europos asociacija geologiniam paveldui
išsaugoti
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geopavojų darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geochemijos darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Dirvožemių darbo grupė

Quaternary Research (INQUA)
J. Satkūnas
V. Mikulėnas
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė
V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens

J. Satkūnas

valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

Geohazards Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Geochemistry Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Soils Working Group of the Association of the
European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Region Cross-Border Area for Monitoring of
Surface Water and Groundwater

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos

Conservation of the Geological Heritage

Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad

monitoringo darbo grupė
delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai

ProGeo: The European Association for the

J. Mockevičius
J. Satkūnas

Commission of the Republic of Lithuania for
Delimitation and Demarcation of State Borders
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea
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Pavadinimas
Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens
direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Lietuvos stratigrafijos komisija
Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos
tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“
Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian
Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

LGT atstovai
K. Kadūnas
J. Mockevičius
J. Lazauskienė
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė

Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija =

Working Group WG 2C for Development of the
Groundwater Directive (GWD) 2006/118/EC
Commission on Lithuanian Stratigraphy
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of
Lithuanian Standardization Council
Advisory Board of the Journal “Estonian Journal

J. Satkūnas

of Earth Sciences“ of the Estonian Academy of
Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų
akademijos, Geologijos ir geografijos instituto,

Title

Representatives of LGT

Editorial Board of the Journal of Vilnius University,
J. Satkūnas

Geology = Геология“ redakcinė kolegija

Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey
“Geologija = Geology =Геология“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos

R. Guobytė

Editorial Board of the Journal of Geological Society

akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

of Lithuania “Geologijos akiračiai“

R. Guobytė
Lietuvos geologų sąjungos taryba

J. Čyžienė
A. Damušytė

Council of Geological Society of Lithuania

V. Gregorauskienė
INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“
redakcinė komisija

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūros institucijų atstovų

J. Satkūnas

Technology Development Programs, the Agency
Representatives (co-ordinators) for Information

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių

Monitoring Committee of the Project
J. Arustienė

priežiūros komitetas

“Management Plans for Lielupe, Venta, and the
Dauguva River Basin District“

Projekto „Pasirengimas EB svarbos natūralių
buveinių inventorizavimui: metodinės bazės

“Quaternary International“
The Group of International Science and

(koordinatorių) informacijai grupė
baseinų rajonų valdymo planų parengimas“

Editorial Commission of INQA Scientific Journal

Monitoring Committee of the Project “Preparation
R. Guobytė

for the inventory of the natural habitats of the EC

sukūrimas“ priežiūros komitetas

importance: development of the methodic base“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio

Monitoring Committee of the Project “Basin

vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui

K. Kadūnas

Management Plan for the Groundwater of the

parengimas ir integravimas į bendrą valdymo

J. Arustienė

Nemunas River Basin District, Development and

planą“ priežiūros komitetas

Integration in the Overall Management Plan“

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių,
ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro

National Committee of the Convention on
J. Satkūnas

konvencija) nacionalinis komitetas
Augalų apsaugos produktų registracijos
patariamasis komitetas

Wetlands of International Importance (included
birds’ habitats)

V. Gregorauskienė

Plant protection products Advisory committee
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2013 metų renginiai 2013 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops
Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinio projekto „Europos molio skalūnų dujų tyrimų iniciatyva
(GASH-2)“ inicijavimo darbinis pasitarimas
D. Levinskaitės daktaro disertacijos – „Žemės plutos deformacijų ir įtempių
tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu)“ gynimas

Vieta / Place

Laikas / Time

Potsdamas (Vokietija)

Sausio 16–18 d.

VGTU

Sausio 18 d.
Sausio 21 – vasario

Seismologiniai tyrimai Sodankylos geofizinėje observatorijoje

Oulu (Suomija)

EuroGeoSurveys darbo grupės „Paviršiniai dariniai“ seminaras

Hanoveris (Vokietija)

Sausio 28–31 d.

Talsi (Latvija)

Vasario 15 d.

2 d.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos programos
projekto „Geothermal Energy for Rural Municipalities and Estates“ (GERME)
baigiamasis seminaras
Seminaras-diskusija apie Lietuvos energijos poreikius, skalūnų dujas: kilmė,
žvalgyba, gavyba ir galimas poveikis aplinkai, gavybos proceso sudėtingumas,
tarpdisciplininis požiūris, skalūnų dujų gavybai taikomi teisiniai ir
aplinkosauginiai reikalavimai

Lietuvos taikomųjų
mokslų akademija

Vasario 20 d.

(Kaunas)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus ir Tauragės rajono
bendruomenės susitikimas-diskusija apie skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą

Tauragės raj. savivaldybė

Kovo 1 d.

Tauragės rajone
Vilniaus paminėjimo 690-osioms metinėms skirtas ciklas – Senasis Vilnius:

Lietuvos nacionalinis

tyrinėjimai ir atradimai

muziejus (Vilnius)

Seminaras „Saugi ir efektyvi skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba“, kuriame aptarti

Europos Komisijos

uolienų hidraulinio skaldymo technologijos, rizikos vertinimo, aplinkos
apsaugos klausimai

Jungtinių tyrimų centras

Kovo 7 d.

Kovo 7–8 d.

(Amsterdamas)

JT konvencija dėl kovos su dykumėjimu / žemių degradavimu (UNCCD),
Tarptautinės meteorologų organizacijos (WMO) ir JT maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) surengtas aukšto lygio susitikimas dėl nacionalinės

Ženeva (Šveicarija)

Kovo 11–16 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

VGTU

Kovo 20 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 21 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 28 d.

sausrų politikos (High level Meeting on National Drought Policy)
Susitikimas su JAV Pensilvanijos universiteto „Marcellus“ tyrimų ir plėtros
mokslinio centro vadovais
Įmonės „Envirotreat Technologies“ grunto ir dirvožemio valymo technologijų
pristatymas
Pasaulinė Žemės diena
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto pristatymas ir parodos
„Pajūrio gamta mūsų akimis“ atidarymas
Informacinis renginys „Lietuvos molio skalūnai“
Tarptautinis seminaras „Gamtiniai dujų skalūnai: panyrimas į mokslo
technologijas su gerosios praktikos pavyzdžiais, gavyba, plėtra ir saugumas
(Workshop on Natural Gas from Shale: A Deep Dive into the Science,

„Kempinski
Hotel“ (Vilnius)

Balandžio 15 d.

Technology and Best Practices in Exploration, Development and Safety)“
Europos Komisijos darbo grupės „Požeminis vanduo“ plenarinis posėdis
AAPG Hedbergo tyrimo centro konferencija „Pagrindiniai faktoriai,
kontroliuojantys apatinio paleozojaus angliavandenilių sistemas“

Dublinas (Airija)

Balandžio 16–18 d.

Pekinas (Kinija)

Balandžio 20–27 d.
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Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai:
teorija ir praktika“
Tarptautinis seminaras „Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas ir
kartografavimas“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geologija ir jaunimo gamtamokslinis
ugdymas“
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių pasitarimas
NordQuake kursai „Žemės drebėjimų analizė“
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais
Mokslinė konferencija „Nuo kartografijos iki geografinės informacijos
mokslo“ skirta M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio
400 metų jubiliejui
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso finalas
K. Bazienės daktaro disertacijos „Kolmatacijos procesų eksperimentiniai
tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynuose“ gynimas
Mokslinė konferencija, skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms
ir atminimui įamžinti
Mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“,

Vieta / Place

Laikas / Time

Utenos kolegija

Gegužės 2 d.

Varšuva (Lenkija)

Gegužės 14–17 d.

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras (Vilnius)
Rozos (Norvegija)

Gegužės 22–24 d.

Kopenhaga (Danija)

Gegužės 26–31 d.

Lietuvos energetikos
institutas (Kaunas)
VU Botanikos sodas
(Vilnius)
Varšuvos geologijos
muziejus (Lenkija)

Birželio 12–13 d.

Lietuvos mokslų akademija
Viena (Austrija)

Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Baltijos šalių durpių gamintojų forumas
Europos paveldo dienos renginys „Epochų ženklai“
44-asis „Nordic 2013“ seismologijos seminaras
Europos Komisijos paroda „European Space Expo“
Geopaveldo diena 2013 – „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“

Birželio 5–8 d.

Naujoji Akmenė

CTBTO Mokslo ir technologijų 2013 m. konferencija

Tarptautinis lauko simpoziumas PeriBaltica`2013 „Palaeolandscapes from

Gegužės 31 d.

Birželio 10 d.

(Vilnius)

sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes“

Gegužės 29–31 d.

VGTU

skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms

Edukacinė išvyka Molėtų rajono švietimo darbuotojams „Gamtos reiškiniai,

Gegužės 16–17 d.

Birželio 14 d.
Birželio 16–22 d.

Nemuno kilpų ir
Aukštadvario regioniniai

Birželio 21–22 d.

parkai
Trakai – PR Lietuva

Birželio 25–30 d.

Šilutė

Rugsėjo 4 d.

Vilnius

Rugsėjo 5 d.

Molėtų raj.

Rugsėjo 13 d.

Bergenas (Norvegija)

Rugsėjo 16–18 d.

Vilniaus Arkikatedros
aikštė

Rugsėjo 17–22 d.

Akmenė–Mažeikiai

Rugsėjo 20–21 d.

Ščecinas (Lenkija)

Rugsėjo 22–27 d.

Akra (Ganos Respublika)

Rugsėjo 22–28 d.

Delftas (Nyderlandai)

Rugsėjo 23–26 d.

Tauragė

Rugsėjo 24 d.

Vilniaus universitetas

Rugsėjo 27 d.

Jurbarkas

Spalio 3 d.

Baigiamoji SPLASHCOS projekto konferencija „Under the Sea: Archaeology
and palaeolandscapes Conference“ (Po jūros vandeniu: archeologija ir
paleolandšaftai)
EuroGeoSurveys projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių
ir gebėjimų stiprinimas“ seminaras, Afrikos geologijos tarnybų asociacijos
(OAGS) metinė konferencija
Tarptautinis SubCoast projektas „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos
krantų žemumose monitoringas ir prognozavimas“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Devintoji „Tyrėjų naktis“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“, finansuojamo Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšomis, informacinis seminaras
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Renginio pavadinimas / Event
CIS-Groundwater darbo grupės C susitikimas
Jubiliejinis renginys, skirtas VU GMF Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos
katedros 50-osioms įsteigimo metinėms
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Vieta / Place

Laikas / Time

Briuselis (Belgija)

Spalio 9–11 d.

Vilniaus universitetas

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 14–16 d.

Klaipėda

Spalio 24 d.

Pagėgiai

Spalio 28 d.

Vilnius

Lapkričio 4–5 d.

Kybartai

Lapkričio 7 d.

LGT (Vilnius)

Lapkričio 7 d.

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 12–13 d.

Minskas (Baltarusija)

Lapkričio 14–15 d.

Vilnius

Lapkričio 20 d.

Briuselis (Belgija)

Lapkričio 21–22 d.

Ryga (Latvija)

Lapkričio 24–26 d.

Lietuvos energetikos konferencija 2013 „Nepriklausoma energetika – stipri
ekonomika“
Konferencija EURADWASTE '13, skirta Europos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo problemoms aptarti
Konferencija geoterminių išteklių tema „GeoDirect – Study Visit“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Antrasis Azijos–Europos dialogo (Asia-Europe Meeting, ASEM) seminaras
branduolinės saugos klausimais: „Tarptautiniai mechanizmai, užtikrinantys
branduolinę saugą (International Instruments for Ensuring Nuclear Safety)“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
LGT renginys „Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinio įsisavinimas ir
perspektyva“
Tarptautinė konferencija „Skalūnų dujos. Tiltas energijai perduoti (Shale gas
as a bridge energy carrier)”
Susitikimas su Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos
atstovais dėl Nemuno UBR vandens išteklių tvarkymo
Europos regionų komiteto Konservatorių ir Reformuotojų frakcijos
susitikimas energetinio saugumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tema
Europos geologijos tarnybų asociacijos pasitarimas dėl Afrikos šalių geologijos tarnybų pajėgumo stiprinimo
ENCORE Gėlo vandens projekto konferencija, skirta paleoslėnių gėlo
vandens išteklių tyrimui ir apsaugai
Konferencija „Globalios ir regioninės klimato kaitos problemos“

Lietuvos mokslų akademija
(Vilnius)

Lapkričio 26 d.

Tarptautinė konferencija „Shale Gas World Europe 2013“ – „Netradicinių
angliavandenilių potencialo vystymo galimybės Europoje (Unconventional

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 26–28 d.

Nemenčinės raj. – Vilnius

Lapkričio 28 d.

opportunities across Europe)“
Lauko išvyka ir informacinis seminaras žurnalistams
XXIV ataskaitinis-rinkiminis Geologų sąjungos suvažiavimas
II tarptautinis IUGS-GEM darbo grupių simpoziumas
Lietuvos karjerų asociacijos suvažiavimas
Mokslinis informacinis seminaras prof. Kęstučio Kilkaus knygos „Ežerai“
pristatymas
Seminaras „Miestų infrastruktūros ir kelių barstymo druska poveikis aplinkai“

GTC Geologijos ir geografijos institutas (Vilnius)
Itako, Ibaraki (Japonija)
Viešbutis „Karolina“
(Vilnius)
Vilniaus universitetas
Viešbutis „Rotonda
Centrum Hotel“ (Vilnius)

Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimo į

Aplinkos ministerija

elektroninę erdvę projekto viešinimo seminaras

(Vilnius)

Lapkričio 29 d.
Gruodžio 1–2 d.
Gruodžio 6 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 17 d.

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2013 METŲ PUBLIKACIJOS
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TEMATIKA

PUBLICATIONS ON
LITHUANIAN GEOLOGY
IN 2013

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris Valstybinės geologijos informacinės
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos
geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 2013 metais sukaupta ir įvesta 318 bibliografinių aprašų. 2013 metų sąrašas papildytas ir
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki
šiol buvo neįtraukti. 2014 m. vasario 6 d. „Lietuvos geologijos bibliografijoje“ buvo 10 256 įrašai.
Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba,
Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

The Geological Fund Sub-Division compiled the publications: „Publications on Lithuanian geology” and „Publications of Lithuanian
geologists” in the data base „Bibliography of
Lithuanian geology” sub-system „Bibliofondas”.
318 bibliographical records were prepared in
2013. „Bibliography of Lithuanian geology”
stores 10 256 records (state to 6th February
2014).
Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey,
Geological Fund Sub-Division (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas

Classsified arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geologija

1. General and Regional Geology

1.1 Paleontologija ir stratigrafija

1.1 Paleontology and Stratigraphy

1.2 Petrografija ir litologija

1.2 Petrography and Lithology

1.3 Tektonika ir geofizika

1.3 Tectonics and Geophysics

1.4 Kvartero geologija ir geomorfologija

1.4 Quaternary Geology and Geomorphology

1.5 Jūrų geologija ir krantotyra

1.5 Marine Geology and Coastal Research

1.6 Geologijos istorija

1.6 History of Geology

2. Taikomieji tyrimai

2. Applied Research

2.1 Mineralinės žaliavos

2.1 Mineral Resources

2.2 Hidrogeologija ir geotermika

2.2 Hydrogeology and Geothermics

2.3 Inžinerinė geologija

2.3 Engineering Geology

2.4 Naftos geologija

2.4 Oil Geology

2.5 Ekologinė geologija ir geochemija

2.5 Environmental Geology and Geochemistry

2.6 Geoinformatika

2.6 Geoinformatics

2.7 Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2.7 Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas
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1. Bendroji ir regioninė 2. General and Regional
geologija Geology
1. Bendroji ir regioninė geologija 1. General and Regional Geology
Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A. Santorinis – Egėjaus jūros vulkaninės veiklos perlas // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 45–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Grigelis A. Sudeikių krašto gamtinės-geologinės sąlygos // Sudeikiai – ateities kartoms. – Utena:
UAB „Utenos Indra“, 2013. – P. 22–37: iliustr. – Bibliogr.: p. 36–37.
Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais: konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“, Naujoji Akmenė–Vilnius, 2013 m. birželio 12–14 d. / Satkūnas J., Jusienė
A., Bitinas J., Grigienė A., Gudonytė J., Baltrūnas V.; moksl. red. Grigelis A.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 41, [1] p.: iliustr. – (skiriama akademiko Juozo Dalinkevičiaus
120-ties gimimo metų jubiliejui).
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2013. – 132, [1] p.: iliustr. – Liet., angl.
Motuza G. Kaip veikia Žemė: geologijos pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] /
Vilniaus universitetas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – 527, [1] p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 475–494.

1.1. Paleontologija ir stratigrafija

1.1. Paleontology and Stratigraphy

Bitinas J. Silūro sistemos stratigrafijos schema = Stratigraphic chart of silurian system // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 16–17.
Brusatte S. L., Butler R. J., Niedźwiedzki G., Sulej T., Bronowicz R., Satkūnas J. First record of
Mesozoic terrestrial vertebrates from Lithuania: phytosaurs (Diapsida: Archosauriformes) of probable
Late Triassic age, with a review of phytosaur biogeography // Geological Magazine. – 2013. – Vol.
150, No. 1. – P. 110–122.
Dalinkevičius J. New species of Spirifer ex gr. anossofi Vern. from the Devonian of Lithuania
(Kruoja, Beds) = Nauja spiriferų rūšis iš grupės anossofi Vern. Lietuvos devono Kruojos sluoksniuose
(Ds VIII) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 66–74. – (Vytauto Didžiojo Universiteto
Matematikos-Gamtos fakulteto darbai 1939. – 1939. – T. XIII, sąs. 4).
Grigelis A. Juozas Dalinkevičius – palaeontologist of Devonian brachiopods = Juozas Dalinkevičius – devono brachiopodų paleontologas // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 62–65:
iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 65.
Grigelis A., Paškevičius J. Lietuvos stratigrafija akademiko Juozo Dalinkevičiaus darbuose =
Stratigraphy of Lithuania in the works of Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 15–27: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 26–27.
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Kiipli T., Radzevičius S., Kallaste T., Kiipli E., Siir S., Soesoo A., Voolma M. The Geniai
Tuff in the southern East Baltic area – a new correlation tool near the Aeronian / Telychian stage
boundary, Llandovery, Silurian // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 695–704:
iliustr. – Bibliogr: p. 703–704.
Paškevičius J., Klimantavičius V., Radzevičius S. Lithostratigraphy, graptolites and brachiopods
communities of the Ludlow (Silurian) of the Eastern slope of the Baltic Syneclise = Baltijos sineklizės
šlaito ludlovio (silūras) litostratigrafija, graptolitai ir pečiakojų bendrijos // Geologija. – 2012. – Vol.
54, No. 3 (79). – P. 75–88: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 86–87.
Radzevičius S. Silurian graptolite biozones of Lithuania: present and perspectives = Silūro graptolitų biozonos Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). –
P. 41–49 : iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 48–49.
Sadler P. M. Integrating carbon isotope excursions into automated stratigraphic correlation: an
example from the Silurian of Baltica // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 681–694,
i-ii: iliustr. – Bibliogr.: p. 691–694.

1.2. Petrografija ir litologija 1.2. Petrography and Lithology
Motuza G., Kirkliauskaitė V. Ar Lietuvoje yra „aukštųjų technologijų metalų“ telkinių? = Are
there deposits of „high-tech metals“ in Lithuania? // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 33–39:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 39.
Stasiulaitienė I., Vajėgaitė V., Matuzevičius D., Šliaupa S., Fagerlund J., Zevenhoven R. Parameters affecting Mg(OH)2 extraction from serpentinites in Lithuania for the purpose of CO2 reduction by mineral carbonation // Environmental progress and Sustainable energy. – 2013. – Vol. 32.

1.3. Tektonika ir geofizika 1.3. Tectonics and Geophysics
Čyžienė J., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. Results of persistent scatterer interferometry of the new planned Visaginas Nuclear Power Plant area, Lithuania = Naujai planuojamos
Visagino atominės elektrinės apylinkių interferometrinių matavimų duomenų analizės rezultatai //
Geologija. – 2012. – Vol. 54, No. 4 (80). – P. 136–154: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 153–154.
Gadeikis S., Dundulis K., Žaržojus G., Gadeikytė S., Urbaitis D., Gribulis D., Šliaupa S.,
Gabrielaitis L. Correlation between shear wave velocity and cone resistance of Quaternary glacial
clayey soils defined by Seismic Cone Penetration Test (SCPT), Lithuania // Journal of vibroengineering. – 2013. – Vol. 15, iss. 2. – P. 992–998.
Gerok D. Geofizinių metodų taikymas palaidotų struktūrų paieškoms Baltijos jūros Lietuvos
kranto zonoje // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 91–94. – Bibliogr.: p. 94.
Gerok D., Bitinas A. Palaeoincisions on the Baltic Sea Lithuanian onshore and offshore: exploration by a complex of geophysical methods // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
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New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 177.
Janutytė I., Kozlovskaya E., Motuza G., Čyžienė J., Lazauskienė J., Šliaupa S. and PASSEQ
Working Group. Study of Local Seismic Events in Lithuania and Adjacent Areas Using Data from
the PASSEQ Experiment // Pure and Applied Geophysics. – 2013. – Vol. 170. – P. 797–814: iliustr. – Bibliogr.: p. 813–814.
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Lietuvos geologijos tarnybos 2013 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2013 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2014. – 138, [1] p.:
iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272

Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio
kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos
monitoringo, ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų
tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita
ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
The Annual Report for 2013 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research
projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological
research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geological investigations of affected areas by karst
process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground (issuing of
premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geological works,
inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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LIETUVOS
GEOLOGIJOS TARNYBA
2013-aisiais

LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY
in 2013

Dar viena metinė ataskaita – tarsi nueito kelio
gairė, už kurios nutolsta padaryti darbai, sėkmių
džiaugsmas, lūkesčiai ir nusivylimai. 2013-ieji –
gausių ir audringų įvykių metai: vyko aršios diskusijos skalūnų dujų temomis, iš esmės pakeistos kai
kurios Žemės gelmių įstatymo nuostatos, didelio
atgarsio sulaukė „Chevron“ kompanijos pasitraukimas iš angliavandenilių darbų konkurso, netikėtai
rugsėjį iš pareigų atsistatydino ilgametis Lietuvos
geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius.

One more annual report is a landmark of
the path gone. It moves away the accomplished
works, joys and disappointments. The year
2013 was full of turbulent events: stormy discussions about the future of shale gas, fundamental
changes of some provisions of the Law on Underground, pulling out of the USA “Chevron”
company from the won tender to explore for
shale gas in Lithuania, unexpected giving up of
director’s office by Juozas Mockevičius, etc.

Tarnyba vykdo tris esmines pareigas: atlieka valstybinius geologinius tyrimus, reguliuoja žemės gelmių
naudojimą ir apsaugą, formuoja valstybinę geologijos
informacijos sistemą. Apytikriais skaičiavimais, darbuotojų darbo sąnaudos šioms trims pareigoms atlikti
pasiskirstė taip: tyrimams – 60 proc., reguliavimui –
22 proc. ir informacinei sistemai –18 proc. Valstybės
biudžeto asignavimai Tarnybai 2013 metais buvo
4,615 tūkst. litų, o metų pabaigoje Tarnyboje dirbo
101 darbuotojas (per metus išėjo 12 darbuotojų,
priimti 8 nauji darbuotojai).

The Lithuanian Geological Survey has
three fundamental responsibilities: to carry out
national geological research, to regulate the use
and protection of the deep geological structures and to structure the national geological
information system. The approximate input of
labour to do the duty was as follows: 60% of the
input was devoted to scientific research, 22% to
regulation and 18% to the information system.
In 2013, the budget assignments amounted to
4 615 thou Lt. At the end of the year, the staff
of the Lithuanian Geological Survey included
101 employees (12 employees left the office and
8 were taken into service).

Galima tvirtai teigti, kad Lietuvos geologijos
tarnybos 2013 metų strateginio plano priemonės
visiškai įvykdytos.

Tarnyba vykdė 94 projektus ir užduotis, iš jų
pateiktos 25 projektų baigtinės ataskaitos. Bendri
jų rezultatai pateikiami šiame leidinyje.

It can be maintained that in 2013 the Lithuanian Geological Survey fulfilled the tasks set in
the strategic plan.

Be to, Lietuvos geo logijos tarnyba vykdė
net penkias Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones, rengė teisės aktų projektus.

The Survey implemented 94 projects and
tasks. Final reports were prepared within 25 projects. The generalised results are included in the
present issue.

Nors metai, žvelgiant į šiuos skaičius ir faktus,
atrodytų buvo sėkmingi, reikia pripažinti, deja,
ne viskas pavyko.

Besides, the Lithuanian Geological Survey
dispensed even 5 priority measures for implementation of the Program for 2012–2016 of the
Government of the Republic of Lithuania and
worked out projects of legal acts.

Tikėkime, kad 2014 metai visų mūsų pastangų
ir aplinkybių, kurioms nors kiek galime daryti
įtaką, dėka bus sėkmingesni.

Though the given numbers and facts imply
that the last year was successful it must be admitted that not all undertakings turned out well.
Let us believe that the year 2014 will be more
successful due to our joint efforts and favourable
circumstances.

Jonas Satkūnas,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ
NAUDOJIMO REGULIAVIMAS
2013 METAIS

STATE REGULATION
OF THE USE OF THE
UNDERGROUND IN 2013

V. A. Januška, K. Kadūnas, R. Kanopienė, J. Lazauskienė,
Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių išteklių naudojimo Regulation of the use of
reguliavimas underground resources
Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002,
Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607; 2010, Nr. 125-6393),
2013 metais išduotas 51 leidimas (19 naujų ir 32 pakartotiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, sudaryta
114 išteklių naudojimo sutarčių. Panaikintas 43 leidimų
galiojimas, iš jų 32 – išduodant pakartotinius leidimus, 5 –
pasibaigus išteklių naudojimo sutarties galiojimo terminui,
3 – leidimo turėtojo pageidavimu, 2 – išsekus skirtiems
naudoti ištekliams, 1 – leidimo turėtojui netekus teisės
naudotis žeme.

Following „The delivery procedure
of permissions to use mineral resources
(except hydrocarbons), recources of
industrial and mineral groundwater
and cavities of the underground“ (Žin.,
2002, No. 16-607; 2005, Nr. 72-2607;
2010, Nr. 125-6393) in 2013 permissions to use mineral resources were
granted to 51 enterprise, 114 contracts
of the use of resources were concluded,
and 43 permission were revoked
(32 – in the case of granting a reissued
permission; 5 – in the case when the
contract validity expired, 3 – at the request of licence-holder, 2 – in the case
2013 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti žewhen the resources under the licence
mės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 302 juridiniai asmenys
to exploit have been exhausted, 1 – in
ir dvi juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės
the case when a licence-holder ceased
veiklos sutartis.
to have the right to exploit the land.
Ikiteisminius tyrimus arba žemės gelmių išteklių nauBy December 31, 2013 302 enterdojimo kontrolę atliekančių valstybės institucijų prašymu
prises and 2 groups of legal persons
dalyvauta dviejuose patikrinimuose kaip galima numanyti
acting under the contract of joint activneteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo vietose ir dviejuoity had permissions to use resources of
se patikrinimuose išteklių naudojimo pažeidimų prevencijos
solid minerals and mineral water.
tikslais. Neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo atvejais
nustatytas apytikris galbūt savavališkai išgauto grunto kiekis
Specialists from Lithuanian Geologir mechaninė jo sudėtis, gauti duomenys perduoti patikri- ical Survey were taking part in 2 inspecnimus inicijavusioms institucijoms.
tions at the places of potentially illegal
exploitation of mineral resources.
Išnagrinėti 47 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektai arba šių projektų
7

According to the order No. 49 of
papildymai, iš kurių 45 projektai patvirtinti, du projektai, nustačius esminių trūkumų, grąžinti pateikėjams nepatvirtinti. February 23, 1999 of Minister of
Environment, Lithuanian Geological
Išnagrinėta 10 naftos gręžinių darbų projektų, išnagrinėti
Survey analysed 47 projects on the use
ir patvirtinti du naftos telkinių (Auksoro ir Šilalės) naudoof underground resources or additions
jimo projektai, nagrinėjamas ir vertinamas Vėžaičių naftos
to these projects, 45 of which were
telkinio naudojimo projektas; išnagrinėti penki seisminės
approved.
žvalgybos tyrimo darbų projektai.
Generalization of statistical reports
Išnagrinėtos Šilalės naftos telkinių angliavandenilių
on extraction in 2012 presented by the
išteklių tyrimo (detaliosios žvalgybos) ir Pocių naftos telenterprises was made.
kinio išteklių perskaičiavimo ataskaitos ir aprobuoti šių
naftos telkinių ištekliai.
Apibendrinti 2012 metų kietųjų naudingųjų iškasenų
išteklių kasybos ir naftos bei vandens išteklių gavybos statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND ir 1PV)
duomenys. Parengti 48 informaciniai raštai juridiniams
asmenims apie nepatenkinamą arba ne laiku naudojimo
sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, nustatytų trūkumų
ištaisymo terminus ir numatomas taikyti ar taikytas poveikio priemones.

Žemės gelmių geologinio tyrimo Regulation of underground
reguliavimas investigations
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin.,
2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448), 2013 metais
išduota 17 leidimų tirti žemės gelmes: iš jų 14 leidimų
tirti žemės gelmes naujoms įmonėms ir vienam fiziniam
asmeniui, dviem įmonėms, turinčioms leidimą tirti žemės
gelmes, išduotas naujas leidimas dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, dviejų įmonių patikslinti leidimų duomenys, vienos
įmonės leidimo galiojimas sustabdytas, dviem įmonėms
leidimų galiojimo sustabdymas panaikintas (iš jų vienos
įmonės leidimo galiojimas buvo sustabdytas 2012 metais).
Panaikintas leidimų galiojimas keturioms įmonėms, iš jų:
dviem dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, išduodant pakartotinį
leidimą, dviem įmonėms nepašalinus pažeidimų, dėl kurių
buvo sustabdytas leidimo galiojimas.

In 2013, following “The order of
issuing licences for underground research” (Žin., 2001, No. 102-3634;
2005, Nr. 45-1448), licences for
underground research were issued to
17 enterprises,1 licence was suspended
and 4 licences revoked.
By December 31, 2013, 130 enterprises and 2 natural persons had
licences to carry out geological investigations.

In 2013, in compliance with “The
order of approbation of explored solid
mineral resources” 33 reports of detailed and supplementary exploration
of solid mineral resources were analysed
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo
and approved.
130 įmonių ir du fiziniai asmenys.
According to technical construction
Įvertinti 33 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių arba
regulation STR 1.04.02: 2011 „Enginaujų plotų prie esamų telkinių detalios ir / arba papildomos
neering geological and geotechnical ingeologinės žvalgybos ataskaitų duomenys. LGT direktoriaus
vestigations“ (Žin., 2012, Nr. 5-144),
įsakymu aprobuoti 1 dolomito, 1 molio, 1 durpių, 1 sapro8
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pelio, 6 smėlio, 6 žvyro ir 17 žvyro ir smėlio telkinių arba
naujų plotų prie anksčiau išžvalgytų telkinių ištekliai.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:
2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012,
Nr. 5-144), nuostatas 2013 metais patikrinta 373 statybinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų kokybė, 92 ataskaitos grąžintos tyrimus atlikusioms įmonėms ir
nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus, įvertinta 31 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programa ir parengtos išvados apie jose numatytų darbų apimties ir sudėties
nustatytų reikalavimų atitiktį, parengti 25 raštai dėl atliktų
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, atitinkančių
trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

the quality of 373 reports of engineering geological and geotechnical investigations was checked. Part of the reports
(92) was returned to the investigation
performers with the request for content
corrections. 31 programs of engineering geological and geotechnical investigations were been evaluated according
to legal documents and conclusions on
correspondence were provided. 25 letters about the quality of engineering
geological and geotechnical investigations related with the projects of the
third (difficult) geotechnical category
were prepared.

Žemės gelmių registras Underground Register
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006,
Nr. 54-1961), ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin.,
2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386), 2013 metais
Žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti
15 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 63 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, trijų naudingųjų
iškasenų telkinių duomenys išbraukti iš Registro, įrašyti
89 požeminio vandens telkinių ir vandenviečių duomenys.
Iš viso Registro išteklių dalyje įregistruoti 2 627 naudingųjų
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio vandens
telkiniai ir vandenvietės.

According to “The Statute of Underground Register” (Žin., 2002,
No. 44-1676; 2006, No. 54-1961)
and “The regulations of Underground
Register arrangement “ (Žin., 2004,
No. 90-3342; 2006, No. 86-3386) by
December 31, 2013, 2627 deposits of
mineral resources and ground water
had been included into the chapter
of underground resources. In 2013,
15 new deposits of mineral resources
and 89 deposits of underground water
were included into the chapter of underground resources; 1 100 boreholes
were included into the chapter of
boreholes and 227 objects of geological
Įregistruoti 45 naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo
investigations were included into the
projektai ar jų papildymai.
chapter of geological investigations.
Registro gręžinių dalyje 2013 metais įregistruota
1 100 gręžinių (iš jų 957 skirti požeminio vandens eksploatacijai), išregistruoti 157 likviduoti gręžiniai. Iki 2013 metų
gruodžio 31 d. Registro gręžinių dalyje įregistruoti
33 769 gręžiniai, o valstybinės geologijos informacinės sistemos tyrimų gręžinių posistemyje įrašyti 21 965 gręžinių
duomenys (iš viso 55 734 gręžinių duomenys).
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2013 metais įregistruoti 227 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
Šioje registro dalyje iki 2013 m. gruodžio 31 d. įregistruoti
3 625 žemės gelmių geologinio tyrimo objektai.
9

Įvairios paskirties projektų ir Co-ordination of various
dokumentų, susijusių su žemės gelmių projects and documents
naudojimu, derinimas related to the use of
underground
2013 metais suderinti 68 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai ir 59 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 45 prašymai pateikti išvadas
dėl fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos apribojimo
žemėse, patenkančiose į naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

In 2013, 68 projects of land reform,
59 passports of small quarries and
45 applications on the restrictions for
land plots falling under the areas of
mineral resources were examined and
coordinated.

Išnagrinėti dviejų projektų ir dokumentų paketai bei
pateikta pasiūlymų regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo ir
apribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių
naudojimu ir apsauga.

The Lithuanian Geological Survey
analysed 2 projects and documents and
gave conclusions to the Region Departments of Environment Protection
on the admissibility of an intended
economic activity or restrictions in
the case this activity was associated
with the exploitation and protection
of underground resources.

Išnagrinėti 146 įvairaus lygmens teritorijų planavimo
dokumentai ir pateikti atitinkami pasiūlymai šių dokumentų rengėjams.
Įregistruotos 72 vandenviečių suderintos ir patvirtintos
sanitarinės apsaugos zonos.
Žemės gelmių registre įregistruotos 89 požeminio vandens vandenvietės. Ištirti ir aprobuoti 46 vandenviečių
požeminio vandens ištekliai, patvirtintos ir nustatytos
44 vandenviečių projektinės sanitarinių apsaugos zonų
ribos. Bendras aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekis – 9,311 tūkst. kub. m/parą.
Suderintos 243 poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
Įvertinta 121 ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų
tvarkymo darbų ataskaita.
Vykdytos angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso
Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose organizavimo procedūros: vykdant konkurso rengėjo funkcijas rengta
medžiaga konkurso komisijos posėdžiams, atliktas techninis
jų aptarnavimas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdytos kitos
konkurso rengėjo funkcijos.
Vykdytas visuomenės informavimo projektas „Skalūnų
dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“: sukurta interaktyvi žiniatinklio svetainė www.skalunudujos.
lt, sukurtas informacinis filmas; dalyvauta informaciniuose
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Specialists from the Lithuanian
Geological Survey examined 146 documents of various levels related to territorial planning and presented adequate
conclusions.
Hydrogeologically established
sanitary protection zones of 72 water
bodies were registered and approved.
89 water bodies of groundwater
were registered into the Underground
Register. 46 groundwater resources
of water bodies were investigated and
46 projects of sanitary protection zones
of water bodies were approved. The
total approved of resources amounts
to 9.311 thou. m2/day.
243 groundwater monitoring programs were analyzed and approved.
121 reports of environmental geological investigations and remediation
works were evaluated.
The functions of the organizer of
the Hydrocarbon Licensing Tender
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renginiuose, parengti ir pristatyti žodiniai pranešimai skalūnų angliavandenilių išteklių potencialo tematika.

for granting licenses for the prospecting,
exploration and production of hydrocarbons in Šilutė–Tauragė and Kudirka–
Rengta informacija apie Lietuvos molio skalūnų angliaKybartai blocks were performed, the invandenilių potencialą anglų ir lietuvių kalbomis.
formation for the Licensing Comission
Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijoms rengti raštai was prepared and the other functions
dėl Rusijos Federacijos Baltijos ir Baltarusijos atominių of the organizer of the Hydrocarbon
elektrinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.
Licensing Tender were carried out following the requirements of legal acts of
the Republic of Lithuania.
Lentelė. Išteklių išgavimo
apimtis, 2013 m.
(parengė K. Griguolė)
Naudingosios iškasenos rūšis

Table. Volume of
exploited resources,
2013 (by K. Griguolė)
Išgauta išteklių

2011 m.

2012 m.

2013 m.

3

943

1158

1.

Dolomitas

tūkst. m

2.

Klintys

tūkst. m3

658

681

3.

Molis:

tūkst. m3

238

240

iš jų devono

tūkst. m

2

3

iš jų triaso

tūkst. m3

168

177

iš jų kitas

tūkst. m3

68

60

4.

Žvyras

tūkst. m3

4644

6234

5.

Smėlis:

tūkst. m3

1899

1917

3

56

3

iš jo smėlis moliui liesinti
iš jo smėlis stiklui gaminti

40

43

iš jo smėlis silikatiniams

105

148

1751

1670

dirbiniams
iš jo smėlis statyboms

6543

8151

2182

2897

1319

1743

3,7

4

tūkst. t

102,4

86

Iš viso: smėlis + žvyras
6.

Durpės:

tūkst. m3

iš jų mažaskaidės
iš jų gydymui ir sveikatinimui
7.

Nafta

8.

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

120 518

130 013,8

9.

Mineralinis požeminis

tūkst. m3

144,7

194

vanduo

The outreach project under the title
„Shale gas in Lithuania. Safe environment
and economic benefits“ was carried out:
an interactive website www.skalunudujos.
lt and an informative film were created;
5 public hearings were organized.
10 well drilling projects, production
and development projects of 2 oil fields
(Auksoras and Šilalė) were analyzed and
approved 5 seismic surveying projects
were. The evaluation of production and
development project of Vėžaičiai oil field
was in progress.
The report of the hydrocarbon exploration in Šilalė oil field and report of
re-assessment of the resources of Pociai
oil field were analyzed and the resources
of these oil fields were approved.
The information on shale gas potential in Lithuania was prepared in
English and Lithuanian.
According to the competence, environmental impact assessment documents
of nuclear power plants in Belarus and
Russian Federation were analyzed. The
reports about these documents were prepared for the Ministry of Environment
and to the Ministry of Foreign Affairs.
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2013 METAIS BAIGTŲ
GEOLOGINIŲ DARBŲ
REZULTATAI

RESULTS OF PROJECTS
COMPLETED
IN 2013

LIETUVOS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000

GEOLOGICAL MAPPING IN
LITHUANIA AT A SCALE
OF 1:50 000

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu būklė 2013 m. pabaigoje:

Geological mapping in Lithuania at a scale of 1:50 000

kompleksiniu būdu kartografuota 19 233 km , arba 29,5 proc. Lietuvos teritorijos; tik

State-of-art of National geological mapping at a scale

kvartero nuogulos kartografuotos 5 588 km2 plote, o tai sudaro 8,57 proc. teritorijos; tik

of 1:50 000 by December of 2013: Mapped 50.02% of

prekvartero dariniai kartografuoti 3 029,4 km plote, arba 4,65 proc. šalies teritorijos, o

the territory of Lithuania (without area, mapped by

2

2

kvartero ir prekvartero dariniai kartografuoti 4 756,5 km2 plote, tai sudaro 7,3 proc. Lietuvos
teritorijos. Valstybinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliktas 50,02 proc.
šalies teritorijos (be ploto, kartografuoto aerofotogeologiniu būdu)
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aerial photogeologic way)

ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000
PLATELIŲPLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLATELIAIPLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
2011–2013 metais buvo vykdomas erdvinis prekvartero
geologinis kartografavimas M 1:50 000 Platelių–Plungės
plote. Prekvartero nuosėdinę storymę Platelių–Plungės plote
sudaro alpinio, hercininio ir kaledoninio struktūrinių kompleksų uolienos. Sudaryti šiuose struktūriniuose kompleksuose
išskirtų stratigrafinių padalinių pado struktūriniai žemėlapiai,
taip pat sudarytas tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai.
Naudojant gręžinių duomenis, sudarytas ploto pokvarterinio
paviršiaus reljefo žemėlapis, jame išskirti paleoįrėžiai. Apibendrinus visus duomenis sudarytas prekvartero geologinis
žemėlapis, kuriame matyti, kad Platelių–Plungės plote pokvarteriniame paviršiuje atsidengia juros sistemos Ąžuolijos,
Skinijos, Papartinės ir Papilės svitų uolienos. Nedideliame
plotelyje pokvarteriniame paviršiuje atsidengia kreidos sistemos Jiesios svitos uolienos. Paleoįrėžiuose ir pokvarterinio
paviršiaus reljefo pažemėjimuose, kur nudenuduotos juros
sistemos uolienos, atsidengia
triaso sistemos Palangos ir Nemuno svitų uolienos, o viename
paleoįrėžyje nudenuduota net
iki permo sistemos Naujosios
Akmenės svitos uolienų.

Pav. Platelių–Plungės ploto pokvarterinio paviršiaus
reljefo žemėlapis (J. Bitinas, 2013)

Spatial geological mapping of the
pre-Quaternary succession at a scale
1:50 000 of the Plateliai–Plungė area
was carried out in 2011–2013. The
pre-Quaternary succession consists of
the sediments of Alpine, Hercynian
and Caledonian structural-sedimentary
complexes. During the mapping, a set
of different maps was compiled: the
structural maps of the bottoms of reference strata and tectonic and neotectonic
maps. Based on available well data, a
map of sub-Quaternary relief of the area
was created with the palaeoincisions distinguished. The Middle Jurassic Skinija,
Papartinė, and Papilė Formations and the Upper Jurassic
Ąžuolija Formation crop in
the sub-Quaternary surface
of the Plateliai–Plungė area.
The sub-Quaternary surface
relief was formed by glacier
movement and melt water
erosion; the Triassic Palanga
and Nemunas Formations,
and even the Upper Permian
Naujoji Akmenė Formation
sediments were found in the
sub-Quaternary paleoincissions.

Fig. Pre-Quaternary surface of the
Plateliai–Plungė area (J. Bitinas, 2013)
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GEOLOGINIŲ SISTEMŲ
STRATIGRAFINĖS SCHEMOS

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
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STRATIGRAPHIC CHARTS OF
GEOLOGICAL SYSTEMS
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Ordoviko sistemos Stratigraphic charts of
stratigrafijos schema Ordovician systems
2012–2013 metais kartu su Lietuvos stratigrafijos komisija buvo parengtos silūro, ordoviko, kambro ir ediakaro (vendo) sistemų stratigrafinės schemos. Šias stratigrafines schemas privertė koreguoti
pasikeitusios tarptautinės stratigrafinės schemos,
taip pat nauji tyrimų duomenys. Didžiausią indėlį
koreguojant stratigrafines schemas atliko Lietuvos
stratigrafijos komisijos narys prof. J. Paškevičius,
jam reiškiame didelę padėką.

The stratigraphic charts of the Silurian, Ordovician, Cambrian and Ediacaran (Vendian) geological
systems were compiled by the Lithuanian Geological
Survey in close cooperation with the Lithuanian
Stratigraphic Commission during 2012–2013. The
Lithuanian Geological Survey is grateful to all Comission members who have been involved in preparation
of the stratigraphic charts; especial thanks go to the
main reviewer and consultant Prof. J. Paškevičius.
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VAKARŲ LIETUVOS
PREKVARTERO NUOSĖDINĖS
STORYMĖS ERDVINIS GEO
LOGINIS MODELIS

SPATIAL GEOLOGICAL
MODEL OF THE
PREQUATERNARY
SUCCESSION OF WEST
LITHUANIA

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba
Sudarytas Vakarų Lietuvos prekvartero nuosėdinės storymės kaledoninio ir hercininio struktūrinių kompleksų erdvinis geologinis modelis.
Remiantis struktūrinių žemėlapių duomenimis
buvo sudaryti kaledoninio (21 vnt.) ir hercininio (22 vnt.) struktūrinių kompleksų regioninių
aukštų ir svitų kraigų bei padų struktūriniai žemėlapiai. Žemėlapiai sudaryti naudojant seisminės
žvalgybos ir gręžinių duomenis. Žemėlapiuose
tektoniniai lūžiai išskirti remiantis seisminės
žvalgybos duomenimis.

A spatial geological model of the pre-Quaternary succession of West Lithuanian Caledonian
and Hercynian structural complexes was created.
The model was compiled on the basis of complex
of structural maps. The set of structural maps of
the tops and the bottoms of reference strata of the
Caledonian (21 maps) and Hercynian (22 maps)
structural complexes wascompiled. All maps were
compiled on the basis of 2D seismic surveying
and borehole data. The faults identified in maps
were distinguished based on the seismic data.

Pav. Vakarų Lietuvos ordoviko Perkunio regioninio aukšto
kraigo struktūrinis žemėlapis M 1:1 000 000 (J. Bitinas, 2013)
Fig. Structural map of the top of the Ordovician Perkunis
Regional stage at a scale of M 1:1 000 000 of West Lithuanian
(J. Bitinas 2013)
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TARPTAUTINIS PROJEKTAS
„GRIMZDIMO SUKELIAMŲ
PAVOJŲ EUROPOS KRANTŲ
ŽEMUMOSE MONITORINGAS
IR PROGNOZAVIMAS
SubCoast“

INTERNATIONAL
PROJECT “GMESSERVICE
FOR MAPPING AND
MONITORING SUBSIDENCE
HAZARDS IN COASTAL
LOWLAND AREAS AROUND
EUROPE SubCoast”

J. Čyžienė, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Nuo 2010 metų balandžio iki 2013 metų rugsėjo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdė
Europos Komisijos 7-osios bendrosios programos tarptautinį projektą „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų
žemumose monitoringas ir prognozavimas (SubCoast)“. Šis
projektas buvo skirtas Europos krantų žemumų stebėsenai
naudojant palydovinių tyrimų duomenis. Vienas iš pagrindinių „SubCoast“ projekto tikslų – užtikrinti aplinkos ir civilinio saugumo pasaulinį monitoringą „Copernicus“ (buvęs
GMES – Global Monitoring for Environment and Security),
taikant palydovinius interferometrinius (InSAR) tyrimus
grimzdimo sukeliamų pavojų Europos krantų žemumose

1 pav. Lietuvos pajūrio pastovių atspindžio taškų
vertikalaus kilimo / grimzdimo greičiai

The project „GMES-Service for Mapping and Monitoring Subsidence Hazards in Coastal Lowland Areas around
Europe (SubCoast)“ was started in
April, 2010, and finished in September,
2013, within the collaborative project
under theme FP7-SPACE-2009-1 of
the Seventh Framework Programme
of the European Commission. The
project „GMES-Service for Mapping
and Monitoring Subsidence Hazards
in Coastal Lowland Areas around Eu-

Fig. 1. The Persistent Scatterer Interferometry points show vertical
movements (uplift/subsidence) of Lithuanian Baltic Sea coast
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stebėsenai ir prognozei. 2001 metais aplinkos stebėsenai
pasiūlytas naujas satelitinių duomenų interpretavimo metodas – pastovių taškų interferometrija (angl. PSI – Persistent
Scatterer Interferometry), sukurtas Tele-Rilevamento Europa
(TRE) Italijoje, leido dešimteriopai pagerinti skiriamąją
gebą ir fiksuoti žemės paviršiaus judesius, mažesnius už
1 milimetrą per metus tikslumu. InSAR taikymo pranašumas vykdant aplinkos stebėseną – tankus PS stebėjimo taškų
tinklas, galimybė stebėti didelę teritoriją, nuolatiniai stebėjimai (kas mėnesį). Projekto metu palydoviniams duomenims
taikyti buvo pasirinktos kelios teritorijos: Reino-Miuso delta
(Nyderlandai), Pietinė Emilija-Romanija (Italija), Baltijos
regionas (Lenkijos pajūris tarp Krynica Morska ir Jastrzębia
Góra, Lietuvos pajūrio teritorija ir Kuršių nerija (1 pav.),
Lolando žemumos Danijoje) ir pavieniai Jungtinės Karalystės plotai. Visą detalesnę informaciją apie „SubCoast“
projekto metu tirtas teritorijas galima rasti internetiniame
tinklalapyje http://www.subcoast.eu.
Remiantis turima ir apibendrinta geologine, GIS ir
satelitinės interferometrijos InSAR tyrimų medžiaga projekto metu buvo pasiūlyta nauja skaitmeninio paviršiaus
modelio ir paviršiaus deformacijų žemėlapių sudarymo,
krantinių ir jų infrastruktūros monitoringo bei Vakarų
Europos paviršiaus sėdimo verčių prognozės koncepcija.
„SubCoast“ projekto metu buvo sudaryti nauji skaitme-

3 pav. Žemės paviršiaus vertikalių
judesių tinkleliai:
a) deformacijų skaičiavimo
(100 x 100 m);
b) standartinių nuokrypių

Fig. 3. Deformations of ground surface
vertical movements:
a) Deformation rates on regular grid
(100x100 m), derived from the quadtree
decomposition by Ordinary Kriging;
b) Associated standard deviations of the
grid cells
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2 pav. Vakarų Lietuvos
skaitmeninis reljefo
modelis

Fig. 2. Digital Elevation
Model for West
Lithuania

rope (SubCoast)“ is a part of European
Programme “Copernicus”, previously
known as GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), for the
establishment of a European capacity
for Earth Observation and aims at developing a GMES-downstream service
for assessing and monitoring subsidence
hazards in coastal lowland areas around
Europe. SubCoast project develops
GMES-downstream services based on
satellite interferometry data (InSAR).
A new technique (PSI – Persistent Scatterer Interferometry) developed by TeleRilevamento Europa (TRE) in Italy in
2001, allowed a ten-fold improvement
in capability so that ground movements
of less than 1 millimetre per year can
be measured. The PSI technique is a
valuable and powerful tool for surface
deformation monitoring, as it is characterized by high accuracy, wide area
coverage, non-invasiveness and costeffectiveness. Within SubCoast, four
pilot areas were chosen as test sites to
demonstrate the service capability to
various stakeholders operating at various
levels. These pilot studies are listed as
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follows: Rhine-Meuse-Delta (the Netherlands), Southern Emilia Romagna
(Italy), Baltic region (the Polish Baltic
coast between Krynica Morska and
Jastrzebia Góra; Lithuanian Baltic Sea
coast and Curonian Spit on the Lithuanian Baltic Sea coast; the archipelago
surrounding Lolland, south Denmark
and some separate areas of the United
Kingdom. All detailed information
about the study areas can be found at
website: http://www.subcoast.eu.
4 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų

Fig. 4. Surface deformations of

uosto paviršiaus deformacijos

the embankments No.1, 2, 3 of the

ties krantinėmis Nr. 1, 2 ir 3 bei

Klaipėda Seaport and the tank of

AB „Klaipėdos nafta“ rezervuarais

AB „Klaipėdos nafta“

niniai reljefo modeliai (2 pav.), atlikti žemės paviršiaus
deformacijų skaičiavimai (3a pav.), standartinių nuokrypių
tinkleliai (3b pav.), sudarytas dinaminis skaitmeninis paviršiaus modelis ir teorinė nusėdimų skaičiavimo schema,
kuri yra paremta tarptautinio projekto „OneGeology“ litologine klasifikacija ir empiriniais stebėjimo duomenimis.
Ši „OneGeology“ klasifikacija buvo taikoma ir Lietuvos
nuoguloms, siekiant sudaryti teorinį nuosėdžių modelį
Lietuvos pajūrio teritorijai. Be naujai sudaryto dinaminio
skaitmeninio paviršiaus modelio, Lietuvos teritorijai taip
pat buvo nustatytos krantų linijos kitimo tendencijos,
pagal gautus satelitinės interferometrijos duomenis pajūrio teritorijai apskaičiuotos žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių reikšmės ir sudarytas šių reikšmių pasiskirstymo
žemėlapis. Remiantis gautais žemės paviršiaus vertikaliųjų
judesių stebėsenos iš kosmoso InSAR tyrimo duomenimis,
Lietuvos pajūrio teritorijai buvo nustatyti Baltijos jūros
pakrantės grimzdimo greičiai ir pakrantės ruožai, kuriuose
vyksta defliacijos procesai (pajūrio kopagūbrio išpustymas),
eolinė akumuliacija (kopų supustymas).

Based on available and analyzed
geological information, GIS and Persistent Scatterer Interferometry InSAR
data, new methodology and procedure
how to create Dynamic-DEM, as well
as the concepts for monitoring of wide
scale deformation, embankments and
structural dyke deformations have been
elaborated during the SubCoast pilot
studies. A new Digital Elevation Model
for West Lithuania, deformation rates of
ground surface vertical movements on
a regular grid (Fig. 3a) and associated
standard deviations of the grid cells (Fig.
3b) was created and presented together
with other project deliverables, such as
Dynamic-DEM (DDEM) model of
ground changes, and the coastal difference maps.

The examples of movements detected
by PSI examined in the studied Lithuanian coastal area included subsidence
linked to location and deformation of
engineering constructions, compaction
of organic or weak soils, and eolian accumulation (dune formation) or deflaRemiantis satelitinės interferometrijos InSAR tyrimo tion processes (blowing out of the dune
duomenimis, taip pat buvo vertinamas Klaipėdos kranti- ridge).
nių ir kitų objektų stabilumas, nustatytos Klaipėdos uosto
krantinių deformacijos. Tirtose Lietuvos vietovėse nustatyti
žemės paviršiaus svyravimai (sėdimas ar kilimas) dažniausiai
susiję su inžinerinių konstrukcijų deformacijomis, silpnų
ar organinių gruntų suslūgimu ir iškilimu, eolinių gruntų
išpustymu ar supustymu (4 pav.).
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GEOFIZINIŲ DUOMENŲ
GEOFIZINIŲ TYRIMŲ
GRĘŽINIUOSE IR
ELEKTRINĖS ŽVALGYBOS
KLASIFIKAVIMAS IR
TVARKYMAS

CLASSIFICATION AND
MANAGEMENT OF THE
GEOPHYSICAL DATA WELL
DATA AND ELECTRICAL
PROSPECTING

V. Lokutijevskis, R. Zamžickas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau –
LGT) nuo 2013 metų vykdo projektą
„Geofizinių duomenų (geofizinių tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos)
klasifikavimas ir tvarkymas“ (toliau –
Projektas), kurio tikslas yra geofizinių
tyrimų gręžiniuose ir elektrinės žvalgybos
duomenų klasifikavimas ir įkėlimas į
posistemį „Geofizika“, ats. vykdytojas
R. Zamžickas.
2013 metais buvo atliktas parengiamasis projekto etapas – įvertinta
elektrinės žvalgybos komplekso būklė,
atliktas testavimas ir atnaujinimas bei
identifikuoti, įvertinti, parengti įkelti
į posistemį „Geofizika“ archyviniai
elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų
gręžiniuose duomenys.
Projektas yra Giluminių tyrimų
skyriuje sukauptos geofizinės informacijos tvarkymo darbų, suskaidytų pagal
geofizikos šakas: geofiziniai tyrimai
gręžiniuose ir elektrinė žvalgyba (elektrinė tomografija ir vertikalus elektrinis
zondavimas), tąsa. Giluminių tyrimų
skyriuje tvarkomi pirminiai, apdoroti ir
interpretuoti geofiziniai duomenys, gauti
naudojant tradicines ir naujas technologijas, ir kita geologinė informacija.
Vienas iš svarbiausių Projekto tikslų –
sutvarkyti ir sudaryti galimybę efektyviai
panaudoti visą praktinę reikšmę turinčius
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In 2013, the Geological Survey of Lithuania (LGT)
carried out the project “Classification and management of
the geophysical data (geophysical survey in boreholes and
electrical prospecting)“ (hereinafter – the Project) aimed in
classification of the well data and electrical prospecting data
and loading them in the subsystem Geophysics.
The project is a continuation of the (hereinafter – GT)
well log and electric prospecting (ET and VEZ) data. The
GT section uses initial, processed and interpreted geophysical data, obtained using standard and new technologies, as
well as the other geological information.
The different type of geophysical data are collected and
stored in the GT. The digital GTG information, in GT has
been systematized since 2000.
One of the main objectives of the Project is to prepare
for the effective utilisation all of the important archival data
of electrical prospecting and well data to: identify, evaluate,
and to load to the complex geophysical data management
subsystem Geophysics.
The preparatory phase of the Project included the assessment, testing and updating the state of the complex of
electrical prospecting, and identification, assessment and
preparation to load the archival data of electrical prospecting and well data into a subsystem Geophysics.
Project was carried in three stages: the technical upgrades
of the complex of electrical prospecting, management of
the electrical prospecting data as well as standardization
of well data classification and application to the subsystem
Geophysics.
The first task was the implementation of the technical
update of eequipment of the electronic imaging hardware
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archyvinius elektrinės žvalgybos ir geofizinių tyrimų (CAMPUS Resistivity Imaging System) and upgręžiniuose (toliau – GTG) duomenis: identifikuoti, dating of electrical equipment used for imaging
įvertinti, parengti ir įkelti į posistemį „Geofizika“. since 1996. The equipment is used to investigate the complex geological cross-sections and
Projekte numatyti darbai buvo vykdomi nuosekit can be used in hydrogeological, engineering
liai trimis etapais: elektrinės žvalgybos komplekso
geological, geo-ecological, archaeological, and
techninis atnaujinimas, elektrinės žvalgybos duomethe other investigations. With the specialists of
nų tvarkymas ir GTG klasifikatorių standartizaviUAB GeoBaltic the testing of the equipment was
mas ir pritaikymas posistemyje „Geofizika“.
carried out, defects were identified and upgrad
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti buvo atlieka- was performed.
mas elektrinės tomografijos aparatūros (CAMPUS
During the processing of the data of electriResistivity Imaging System) elektrinių kabelių
cal prospecting, the focus was shed on electric
techninis atnaujinimas. Įgyvendinant Projektą siekta
tomography data obtained in different regions
techniškai atnaujinti nuo 1996 metų naudojamą
of Lithuania. Since 1996, using electrical tomogelektrinės tomografijos įrangą. LGT turima įranga
raphy equipment, over 30 different objects were
yra naudojama sudėtingos sandaros pjūviams tirti ir
investigated. Some of the information has so far
atliekant hidrogeologinius, inžinerinius geologinius,
been only electronically processed, thus, further
geoekologinius, archeologinius ir kt. tyrimus. Visus
processing and loading into the subsystem Geodarbus vykdė UAB „Geobaltic“ specialistai, su jų
physics was one of the objectives of the Project.
pagalba aptikti įrangos techninės būklės defektai bei
atlikti testavimo ir atnaujinimo darbai.
Another objective of the Project was to analyse and standardize the systematic classification
Atliekant elektrinės žvalgybos duomenų apdoroof well logs (research branch, research methods,
jimą, daugiausia dėmesio buvo skiriama elektrinės
well log curves, parameters, data types, coordinate
tomografijos duomenims, gautiems skirtingose
systems) of subsystem Geophysics. During the
Lietuvos vietose. Nuo 1996 metų pradėjus naudoti
implementation of the Project, the classification
elektrinės tomografijos aparatūrą ja buvo tirta dausystem of well log was standardized and adapted
giau kaip 30 skirtingų objektų. Dalis informacijos
to the subsystem Geophysics. 18 digital well log
iki šiol buvo tik skaitmeninėse laikmenose, todėl
curves were uploaded.
esamų duomenų apdorojimas ir įkėlimas į posistemį
„Geofizika“ buvo vienas iš šio projekto uždavinių.
The standardization of well log classification
in the Subsystem Geophysics is iclosely related to
Dar vienas Projekte numatytas uždavinys –
the other stages of the Project such as: analysis
posistemio „Geofizika“ sisteminių klasifikatorių
and identification of well log data collected in the
(tyrimų šakos; tyrimų metodai; GTG diagramos;
LGT and analysis of well log (methods, curves,
parametrai; duomenų tipai; koordinačių sistemos)
and options) classification standards used in the
analizė ir standartizavimas. Buvo standartizuota
oil industry.
GTG klasifikavimo sistema ir pritaikyta posistemyje
„Geofizika“. Įkelta 18 testinių skaitmeninių geofizinių tyrimų gręžiniuose kreivių.
Posistemio „Geofizika“ GTG klasifikatorių
standartizavimas yra neatsiejamas nuo kito Projekto
etapo – LGT sukauptų GTG duomenų analizės ir
identifikavimo darbų bei naftos pramonėje taikomų
GTG (metodų, diagramų, parametrų) klasifikavimo
standartų analizės.
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ERDVINIS GEOLOGINIS
KARTOGRAFAVIMAS
M 1:50 000 PLUNGĖS
PLOTE

SPATIAL GEOLOGICAL
MAPPING IN THE
PLUNGĖ AREA
AT A SCALE 1:50 000

A. Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

2011–2013 metais erdvinio geologinio kartografavimo darbai vyko Plungės plote. Bendras
darbų, vykusių Kretingos, Klaipėdos ir Plungės
rajonų teritorijose, plotas yra 791 km2: BKS94 topografinis lapas 2143 (Plungė) ir dalis
2134 (Kretinga) lapo. Darbų kompleksą sudarė
parengiamieji ir lauko darbai. Parengiamųjų
darbų metu surinktos faktinės medžiagos ir aerofotonuotraukų dešifravimo pagrindu atliktų
geologinių ir geomorfologinių maršrutų metu
buvo aprašyta daugiau kaip 1 000 stebėjimo
taškų (iki 1,2 m gylio) atodangų, 80 šurfų (iki
1 m gylio), išgręžti 5 seklieji gręžiniai rankiniu
būdu (nuo 1,5 m iki 7,5 m gylio) ir 3 seklieji
kartografiniai gręžiniai savaeigiu gręžimo agregatu (nuo 22,1 m iki 28,1 m gylio). Iš šurfų
buvo paimti mėginiai granuliometrinei analizei,
skirtai paviršinių nuogulų litologijai patikslinti,
o iš gręžinių kerno – mėginiai palinologiniams
ir petrografiniams tyrimams bei nuosėdų absoliučiam amžiui nustatyti 14C metodu.
Ypač vertingų faktų sukaupta ne tik apie šios
Lietuvos dalies geologinę raidą vėlyvojo ledynmečio – holoceno metu, bet ir apie geologines
ir ekologines sąlygas, buvusias šioje teritorijoje
Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu.
Jūros upės klonyje prie Rietavo buvo išgręžtas
seklusis kartografuojantis gręžinys (gręžinio
numeris 53291). Ištyrus šio gręžinio nuosėdose
rastas žiedadulkes (tyrimus atliko Alma Grigienė),
paaiškėjo, kad prieš 125–130 tūkst. metų, Medininkų vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu, šiose
apylinkėse tyvuliavo ežeras (bandiniuose iš intervalo 5,2–21,4 m rastos negausios žaliųjų dumblių –
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In the period 2011–2013, the spatial geological mapping of the Plunge area (791 sq km) was
carried out at a scale 1:50 000. On the basis of
the geological material collected in the course
of mapping, the geological (with two geological
cross sections) and geomorphological maps of the
Quaternary deposits as well as maps of factual
data and lithomorphogenetic zoning, were draw
at a scale 1:50 000. The set of maps is supplemented with an explanatory note.
The compilation of maps was based on the
aerial photo interpretation and field observations
in 1000 points (to a depth of 1.2 m) including
80 holes, outcrops, 5 shallow boreholes (up to
7.5 m deep) drilled using a hand auger drill and
3 boreholes up to 28.1 m deep drilled using the
drilling unit. Samples were taken for laboratory
investigations (pollen and petrographic analysis).
For determining the age of organic sediments,
several samples were dated by the radiocarbon
(14C) method.
Especially valuable material was accumulated
not only about the geological Late Glacial-Holocene evolution of this part of Lithuania, but
also about the environmental-geological conditions in the Medininkai late glacial. A shallow
borehole (borehole number 53291) was drilled
in the valley of the Jūra River at Rietavas. Examination of the pollen (analysis was conducted by
Alma Grigienė) in the borehole sediments showed
that 125–130 thousand years ago, during the
Medininkai late glacial period, these districts were
surrounded by lakes (samples in the interval from
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5.2 to 21.4 m contained scanty green algae –
Pediastrum – colonies). The climate at the time
was cold and wet and the area was covered with
pine-birch open woodlands. The forest glades
(the higher terrain areas) were overgrown with
sun loving herbs (Helianthemum, Chenopodiaceae, Artemisia, etc.) whereas the lower wet areas
had a cover of typical tundra plants (Cyperaceae,
Betula nana, Selaginella, Botrychium).
The Plungė area abounds in large wetlands.
Some of them are exploited for peat (Kalniškiai
Tyras and Tyras) and some other has been given
Glacialinių darinių geologiniai Glacial formations studies
the status of reserves (Reiskių Tyras and Aukštasis
tyrimai Alanto atodangoje of Alanta outcrop
(A. Damušytės nuotr., 2012) (photo by A. Damušytė, 2012) Tyras). Therefore, a number of geological studies
have been dedicated to reconstruction of geological development of the wetland, which reflects
Pediastrum – kolonijos). Klimatas tuo metu buvo
the geological development of the whole area.
šaltas ir drėgnas, teritorija buvo apaugusi pušų
-beržų retmiškiais, tarpumiškiuose – aukštesnėse
In the three major wetlands (Reiskiai and
tuomečio reljefo vietose – augo šviesamėgės žolės Kalniškiai wildernesses and Tyras) boreholes
(saulenis, balandinės, kietis ir kt.), o žemesnėse were drilled to the till deposits using hand drill.
ir drėgnesnėse vietose – tundrai būdingi augalai Palynological (Alma Grigienė, LGT) analysis
(viksvos, beržas keružis, selaginėlė, varpenis).
and absolute age of deposits determined by the
14
C method (Jonas Mažeika, GTC) revealed in
Plungės plote yra daug didelių pelkių. Vienose
the Late glacial period, under the conditions of
iš jų kasamos durpės (Kalniškių tyras, Tyras), kitos
sub-arctic climate, the research area was occupied
paskelbtos draustiniais (Reiskių tyras, Aukštasis
by large lakes. Sediments (silt at the Kalniškiai
tyras). Todėl dalis geologinių tyrimų buvo skirta
and Reiskiai) began to accumulate in their basins
šių pelkių geologinei raidai, parodančiai ir visos
already in Alerod time, when the whole area was
teritorijos geologinę raidą, atkurti.
covered with plants typical of forest tundra. With
Trijose didžiosiose pelkėse (Reiskių ir Kalniš- cooling climate (Younger Dryas) there appeared
kių tyruose bei Tyre) rankiniu grąžtu buvo išgręžta more deforested areas whereas the subsequent
gręžinių iki pat moreninių nuogulų. Atlikus climate warming entailed plant reintroduction
palinologinius (Alma Grigienė, LGT) ir nuogu- (ca. 5886–5810 years): the open areas were
lų absoliutaus amžiaus nustatymo 14C metodu rapidly overgrown with alders (Alnus), hazels
(Jonas Mažeika, GTC) tyrimus paaiškėjo, kad (Corylus) and other broad-leaved trees, and,
vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu vyravo subarkti- later, with spruce, pine, and hornbeam. The Bog
nis klimatas, tyrimų plote tyvuliavo dideli ežerai. Lakes started to sink at the beginning of the early
Nuosėdos (aleuritas Kalniškių ir Reiskių tyruose) Atlantic period: peaty gyttja accumulated in them
jų duburiuose pradėjo kauptis jau alerodo metu, 7740–7606 years ago and peat began accumulatkai visa teritorija buvo apaugusi miškatundrei ing 3402–3142 years ago. Quagmires and small
būdingais augalais. Klimatui vėstant (jaunojo lakes found in abundance in the Reiskiai and
driaso laikotarpiu) atsirado daugiau bemiškių Aukštasis wildernesses are indicative of continuplotų, o klimatui vėl pradėjus šiltėti (maždaug ing peat accumulation to this day.
prieš 5886–5810 metų) bemiškiai plotai sparčiai
Based on the survey results and using GIS
apaugo alksniais, lazdynais ir kitais plačialapiais
technology, geological and geomorphological
medžiais, o dar vėliau – ir eglėmis, pušimis,
Quaternary maps and maps of the factual mateskroblais. Didieji ežerai pradėjo seklėti ankstyvojo
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atlančio pradžioje: prieš 7740–7606 metus juose
jau kaupėsi durpingas sapropelis (Reiskių tyras),
o nuo 3402–3142 metų (Reiskių tyras) ežeruose
laipsniškai pradėjo kauptis ir durpės. Durpių kaupimasis Reiskių ir Aukštajame tyruose tebetrunka
iki šių dienų – šiose aukštapelkėse ir dabar telkšo
ežerokšniai, gausu akivarų.
Remiantis atliktais tyrimais, naudojant GIS
technologiją, sudaryti valstybiniai 1:50 000 masteliu kvartero geologinis ir geomorfologinis,
faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai, apibūdinantys tirto ploto
viršutinę kvartero storymės dalį. Jie bus pagrindas
praktiniams-taikomiesiems ir moksliniams geologiniams ir geomorfologiniams tyrimams.
Erdvinio geologinio kartografavimo metu surinktų naujų geologinių duomenų pagrindu buvo
išskirta keletas plotų, perspektyvių naudingųjų
iškasenų paieškai. Tai gali padėti planuojant naują
ūkinę veiklą.
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rial and lithomorphogenetic zoning, characterizing the investigated area of upper part of the
Quaternary, were compiled at a scale 1:50 000.
They will serve as a basis for practical and applied–scientific geological and geomorphological
research.
The spatial geological mapping provided new
geological data which allowed distinguishing a
few new areas promising for prospecting valuable
minerals. This may contribute to planning new
economic activities.

SEKLIOSIOS GEO
TERMIJOS OBJEKTŲ
ĮRENGIMO GEOLOGINĖS
REKOMENDACIJOS

GEOLOGICAL
RECOMMENDATIONS
FOR INSTALLATION OF
SHALLOW GEOTHERMAL
OBJECTS

K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Ž. Palaitis, UAB „Hidro Geo Consulting“
Atsinaujinančių Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių gavybos racionalumas ir kitų Žemės
gelmėse esančių naudingųjų išteklių apsauga tiesiogiai priklauso nuo turimos geologinės informacijos ir atliktos interpretacijos atitikties realioms
gamtinėms sąlygoms tikslumo. Duomenų apie
geologinės storymės šilumines savybes, būtinų
geoterminėms sistemoms įrengti, nėra, todėl labai
svarbu visada kuo tiksliau nustatyti faktines geologines sąlygas ir remiantis geologiniais tyrimais ar
moksline literatūra interpretuoti sistemoms projektuoti būtinus šiluminius uolienų parametrus.
Įrengiant mažesnio kaip 30 kW nominalios
šildymo galios geoterminių šilumos siurblių sistemas, uolienų šiluminių parametrų nustatymo
pagal faktinį uolienų geologinį pjūvį ir mokslinėje
literatūroje pateiktas uolienų šiluminių parametrų
vertes tikslumas yra pakankamas. Svarbiausia geoterminio šildymo sistemos išorės bloko įrengimo
darbų metu vykdyti geologinių duomenų rinkimą
ir atlikti jų šiluminių savybių interpretavimą.

Sustainability of utilisation of renewable geothermal energy and preservation of other kinds
of valuable resources are in direct dependence
on the available geological information and correctness of interpretation in terms of agreement
with the actual natural conditions. The data about
the thermal properties of geological rock mass
necessary for installation of geothermal systems
are lacking. Therefore, in every case it is very
important to determine the factual geological
conditions and, based on the geological investigations and scientific literary sources, to interpret
the thermal parameters of rocks as correctly as
possible.

The correctness of thermal parameters of rocks
determined using the data of factual geological
section of rocks and literary data is sufficient for
installation of ground source heat pump systems
with the nominal heat production capacity not
exceeding 30 kW. The most important thing
during the installation of the outer block of the
geothermal heating system is to collect the geoĮrengiant didesnio kaip 30 kW nominalios
logical data and to interpret the thermal properšildymo galios geoterminių šilumos siurblių sisteties of rocks.
mas, kvalifikuoto šios srities geologijos specialisto
geologinių duomenų interpretavimo nepakanka,
In the case of installation of ground source heat
nes net ir maža šiluminių parametrų nustatymo pump systems with the nominal heat production
paklaida vykdant didelio kiekio šiluminės ener- capacity exceeding 30 kW the interpretation of
gijos išteklių gavybą gali turėti didelį neigiamą geological data by geology expert is insufficient
poveikį sistemos darbo našumo efektyvumui since in the case of utilisation of large amount of
ilgalaikės šiluminės energijos gavybos metu. heat energy even minor error in determining the
Tam tikslui rekomenduotina prieš projektinius thermal parameters may strongly negatively affect
darbus atlikti tiriamuosius geologinius darbus the production of thermal energy. For this reason,
ir remiantis gautais duomenimis tiksliai nusta- preliminary works should include thorough geo27

tyti geologinės storymės šiluminius parametrus.
Sklype turi būti atlikti papildomi geologiniai
tyrimai, siekiant kuo tiksliau interpretuoti geologines sąlygas ir nustatyti geologinių sluoksnių
šiluminius parametrus.

logical investigation and, based on the obtained
data, precise determining of thermal parameters
of rock mass. Additional geological investigations
should be carried out in the plot of land allocated
for installation of thermal system.

Įrengiant horizontalų geoterminį kolektorių
nustatyti geologinių sąlygų vienalytiškumą ir
šiluminius parametrus yra gana paprasta. Pakanka įrengti poros metrų gylio žvalgomuosius
geologinius gręžinius ir nustatyti paimtų uolienų
mėginių šiluminius parametrus laboratorijoje.

In the case of installation of horizontal geothermal collector, determining the homogeneity
of geological setting and thermal parameters
is a rather easy task. It is sufficient to install a
couple of observation geological boreholes and
to perform a laboratory analysis of the thermal
parameters of collected samples.

Įrengiant vertikalų geoterminį šilumokaitį, kai
gręžinių gylis yra gerokai didesnis, paimti uolienų
mėginių yra neįmanoma arba labai sudėtinga ir
finansiškai neracionalu. Tokiu atveju geologinių
sąlygų vienalytiškumui nustatyti rekomenduotina
įrengti tiriamuosius geoterminius šilumokaičius.
Žemės gręžimo metu būtina kaupti geologinius
duomenis, gręžskylėse atlikti geofizinius tyrimus,
siekiant tiksliai nustatyti geologines sąlygas ir
pagal atlikto terminės reakcijos tyrimo duomenis
matematiniais metodais nustatyti bendrą visos
geologinės storymės šilumos laidumą. Vertikalaus
geoterminio šilumokaičio įrengimas iš esmės atitinka vandens gręžinio įrengimo ir likvidavimo
darbų stadijas. Įrengiant gręžskylę būtina laikytis
tų pačių gamtosauginių reikalavimų kaip ir įrengiant vandens gręžinius. Vykdant lauko darbus
(gręžimą, išpumpavimą, perpumpavimą ir kt.)
vienaip ar kitaip yra pažeidžiama gamtinė aplinka.
Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalūs arba regioniniai, trumpalaikiai arba ilgesni.
Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai:
dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo, tam
tikra biosferos dalis.
Siekiant mažinti neigiamą poveikį gamtai,
gręžskylių gręžimo ir tiriamųjų zondų montavimo
darbų metu reikia laikytis reikalingų priemonių,
padedančių nepažeisti biologinio aplinkos režimo
ir pusiausvyros. Tuo tikslu gręžskylių įrengimo
darbų metu naudotinas gręžimo skystis, susidedantis vien iš natūralių ar aplinkai draugiškų
medžiagų, negalinčių neigiamai paveikti požeminio vandens. Draudžiama naudoti cheminių
medžiagų priemaišas.
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In the case of vertical geothermal collector,
when the depth of boreholes is considerably
greater, collection of samples is complicated or
even impossible and financially irrational. In such
cases it is recommended to install test geothermal
collectors. During the drilling works, geological
data should be collected and geophysical investigations conducted for precise determining the
geological setting. Based on the data of thermal
reaction and mathematical methods, the general
heat conductivity of the entire geological system
should be determined. The installation of the vertical geothermal collector actually coincides with
the drilling and liquidation of a well. Installation
of boreholes should be performed following the
same environmental requirements as in the case of
installation of water wells. During the field works
(drilling, pumping, re-pumping, etc.), the natural
environment is inevitably disturbed. From the
ecological point of view the disturbances may be
of local or regional character and short- or longlasting. The commonly disturbed environmental
elements are: soil, surface and ground water, and
a certain part of the biosphere.
The adverse effect on the environment produced by drilling and installation of test sound
should be mitigated by special measures designed
for preservation of the biological regime of the
surrounding environment. The used drilling
liquid should be composed of environmentfriendly substances unable to in any way damage
the groundwater. Any chemical additives are not
allowed.
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Žemės gelmėse montuojamas geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš medžiagų, kurių
savybės per ekonomiškai pagrįstą šilumokaičio
naudojimo trukmę užtikrina higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos reikalavimus, kad įrengus geoterminio šildymo sistemą būtų nepažeistos žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė jų sveikatai.
Geoterminis kolektorius turi būti pagamintas iš
ilgaamžių medžiagų, kurių tarnavimo laikas ne
mažiau kaip 50 metų.
Geologinių tyrimų apimtis priklauso nuo
sklypo dydžio, vertikalių geoterminių šilumokaičių projektinio gylio, reikiamo iš gelmių išgauti
šiluminės energijos kiekio ir geologinių sąlygų
vienalytiškumo. Turint omeny, kad tiriamieji
geoterminiai šilumokaičiai, atlikus tyrimus, galėtų būti naudojami šiluminės energijos gavybai,
rekomenduojama geologinėms sąlygoms ir jų
vienalytiškumui nustatyti įrengti mažiausiai tris
šilumokaičius, gręžskylėse atlikti natūralaus geologinių sluoksnių radioaktyvumo (Gama-Gama)
ir elektrokarotažo tyrimus. Esant didesniam
sklypui ar skirtingoms geologinėms sąlygoms
rekomenduojama įrengti penkis tiriamuosius
geoterminius šilumokaičius juos išdėstant sklype
voko forma.
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The collectors should be produced of materials which would ensure sanitary, health and
environmental requirements throughout the
economically grounded service time of collectors. The geothermal collectors should be made
of long-lasting materials with the service time not
less than 30 years.
The volume of geological investigations
depends on the size of plot, project depth of
geothermal heat collectors, envisaged amount of
heat production and homogeneity of geological
setting. Taking into consideration that the test
geothermal collectors in the future may be used
for production of geothermal energy it is recommended to install three collectors and to carry
out investigations of radioactivity (Gama-Gama)
and electric logging in the boreholes. In the cases
of big plots with heterogeneous geological conditions it is recommended to install 5 test geothermal collectors following an envelope pattern.

Before the utilisation of the resources, the
long-lasting effects on the deep structures should
be determined and the state of the resources
should be monitored on a regular basis. For this
purpose, monitoring points should be installed
in the stage of projecting the utilisation of geoPrieš pradedant išteklių gavybą, turi būti thermal resources.
nustatytas ilgalaikis gavybos poveikis gelmėms ir
vykdomas nuolatinis išteklių būklės stebėjimas;
tam yra būtina geoterminių išteklių gavybos sistemos projektavimo stadijoje sukaupti pakankamą
kiekį duomenų ir įrengti gelmių temperatūrinio
režimo kitimo stebėjimo taškus.
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VALSTYBINIS DIRVOŽEMIO
MONITORINGAS

NATIONAL SOIL
MONITORING

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama
valstybinę monitoringo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu
Nr. 315 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programos patvirtinimo“, atliko laukų dirvožemio būklės ir pasklidosios dirvožemio taršos stebėjimus
ankstesnių tyrimų 71 atraminėje aikštelėje.
Viršutinis A horizontas
Min

Max

Md

X

pHH2O

3,99

8,19

6,73

6,67

pHKCl

2,8

7,66

6,22

6,03

Dirvodarinis C horizontas
V

Min

Max

Md

X

14

4,1

8,95

7,81

7,56

16

3,29

8,69

7,4

6,89

Santykis A / C horizontai
V

Min

Max

Md

X

V

15

0,46

1,15

0,88

0,89

12

18

0,47

1,24

0,88

0,89

15

1,82

LOI1

1,52 98,25

4,17

7,24

190

2,76

97,8

50,3

50,3

134

1,00

2,64

1,82

64

Corg1

0,073 40,77

1,30

2,50

220 0,005

47,1

0,11

0,86

660

0,42

238 11,88 20,39

159

Nb1

0,049 0,773

0,14

0,17

63 0,006

0,5

0,03

0,04

157

0,55

40,2

5,74

7,63

99

CEC2

0,5

43,8

5,7

8,03

106

0,6

25,8

3,5

6,39

104

0

13,5

1,04

2,13

134

Ca1

0,03

1,95

0,21

0,44

115

0,02

10,7

1,35

2,38

104

0,01

22,0

0,37

2,03

187

Mg1

0,03

0,9

0,18

0,24

77

0,03

2,56

0,7

0,86

80

0,01

10,7

0,32

1,08

165

K1

0,02

0,35

0,12

0,13

50

0,04

0,85

0,22

0,25

71

0,05

5,25

0,57

0,97

118

37 0,002

0,02

0,01

0,01

43

0,10

2,00

0,50

0,66

64

45

0,13

4,06

1,29

1,32

63

0,10

12,7

0,75

1,40

132

Na1

0,002 0,013 0,005 0,005

Fe1

0,08

2,46

0,94

0,97

Al1

0,07

1,64

0,65 0,704

43

0,14

3,25

0,87

0,94

69

0,09

8,00

0,79

1,31

104

As3

0,4

6,8

1,9 2,141

46

0,2

6,9

2,8

2,71

53

0,23

8,00

0,79

1,28

116

Cd3

0,02

0,51

0,09

0,1

70

0,01

0,18

0,04

0,04

67

0,55 22,00

2,17

3,43

109

Cr3

2,6

27,9

10,3 11,15

48

2,4

54,5

14

15,6

70

0,07

0,79

1,36

115

1,19 13,21

Cu3

9,25

5,61 6,069

48

0,56

30,4

9,52

9,67

65

0,06 15,87

0,63

1,61

162

Hg3

6

168

16 33,29

128

6

23

12

13,3

40

0,37 11,08

1,63

4,08

113

Ni3

1,4

19,3

8 8,407

52

0,9

43

12,3

13,5

71

0,03 19,33

0,67

1,54

171

44 0,008

0,06

0,03

0,03

40

0,41

1,29

1,67

77

54

78

P1

0,015 0,126 0,041 0,045

Pb3

4,03 22,66

7,65 8,456

37

1,22

14,7

5,79

6,09

S1

0,02

0,37

0,03 0,061

142

0,02

0,02

0,02

0,02

V3

2

32

14 14,32

40

2

57

18

18,9

Zn3

8,6

52,5

23,7 24,73

38

2,1

75,1

23,3

24,3

Matavimo vienetai – measurement units: 1 – %, 2 – meq/100 g, 3 – mg/kg
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In accordance with the State monitoring program for 2011–2017, in
2013 the Lithuanian Geological Survey accomplished measuring of soil
attributes and soil diffused contamination in 71 reference sites of arable land.
General attributes of soil and sites were

8,36

0,38

9,48

1,45

1,94

4,50

4,50

4,50

4,50

62

0,11 12,00

0,77

1,36

125

64

0,13 17,95

1,07

1,88

130
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Stebėjimų metu buvo nustatytos, įvertintos ir dokumentuotos bendrosios dirvožemio savybės, aikštelės charakteristikos, paimti dirvožemio viršutinio A horizonto
ir dirvodarinio C horizonto mėginiai. Nustatyta jų granuliometrinė sudėtis, rūgštingumo parametrai (pH H2O,
pHKCl), CEC – katijonų mainų geba bei Ca, Mg, K, Na,
Fe, Al elementiniai kiekiai, įvertinta dirvožemio organinės
medžiagos būklė (organinės medžiagos kiekis (LOI), Corg,
Nbendras), nustatytas metalų (iš jų ir pagrindinių teršiančių
elementų As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb, Se, Zn), fosforo
(P), sieros (S) kiekis aqua regia ištraukoje (Lentelė).

characterized and qualified; two soil
samples from different soil horizons
(the surface A–horizon and the parent
C–horizon) were taken and analyzed.
Soil texture, reaction (pHH2O, pHKCl),
cation exchange capacity (CEC), soil
organic matter (LOI, Corg, Ntotal) were
determined in soil samples, as well as
the content of anthropogenic–biogenic
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V,
Ni, Pb, Se, Zn, P and S in aqua regia
Nustatyta, kad Lietuvos dirvožemyje vyrauja daugumos was measured (Table).
elementų išplovimas – viršutiniame dirvožemio A horizonte,
Soil monitoring results demonstrate
palyginti su dirvodariniu C horizontu, vidutiniškai išlikę treč- the element depletion from the updalis kalcio ir magnio, pusė – kalio ir natrio, vario ir nikelio, per soil A–horizon is the dominant
du trečdaliai – geležies, aliuminio, arseno, chromo, vanadžio geochemical process in the soil of
kiekio. Identifikuota pasklidoji dirvožemio tarša kadmiu, jo Lithuania. The topsoil in comparison
viršutiniame dirvožemio A horizonte yra 2,17 karto daugiau with the subsoil has only one third of
nei dirvodariniame, bei gyvsidabriu (1,63 karto) ir švinu calcium and magnesium, half of po(1,45 karto). Viršutiniame A horizonte nustatytas keturis tassium and sodium, a little bit more
kartus didesnis vidutinis sieros ir 1,45 karto fosforo kiekis than half of copper and nickel, two

1 pav. Organinės anglies, bendrojo azoto, kadmio ir švino kiekio
erdvinis pasiskirstymas viršutiniame dirvožemio A horizonte

Fig. 1. The spatial distribution of organic carbon, total nitrogen,
cadmium and lead in the topsoil
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2 pav. Pasklidoji kadmio ir švino tarša viršutiniame dirvožemio
A horizonte

nei dirvodariniame horizonte, tačiau jo padidėjimas sietinas ne tik su pasklidąja tarša, bet ir su
natūraliu organinės medžiagos kaupimusi dirvos
paviršiuje.
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Fig. 2. The soil enrichment with Cd and Pb according to the
ratio of element content in the topsoil vs subsoil

thirds of iron, aluminium, arsenic, chromium
and vanadium. Diffused contamination of soil
was determined according to the ratio of element median content in the topsoil vs subsoil,
and the main elements–contaminants were cadmium (2.17 times), mercury (1.63 times), lead
(1.45 times), sulphur (4,5 times) and phosphorus
(1,29 times), but the last two are also biogenic and
related to the accumulation of organic material
on the soil top.

POŽEMINIO VANDENS
BASEINŲ VANDENSAUGOS
PROBLEMŲ APŽVALGA

OVERVIEW OF WATER
PROTECTION PROBLEMS
IN GROUNDWATER
BODIES OF LITHUANIA

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą tapo
privalu parengti upių baseinų rajonų valdymo planus ir
numatyti priemones, leisiančias pasiekti gerą visų šalies
vandens telkinių, iš jų ir požeminių, būklę. 2010 metais,
atlikus kompleksinį vandens telkinių apibūdinimą ir ūkinės
veiklos įvertinimą, buvo parengti ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais patvirtinti Nemuno, Ventos,
Lielupės ir Dauguvos upių baseinų 2010–2015 metų
valdymo planai ir priemonių programos. Pagrindinė
priemonė, leidžianti įvertinti pasirinktų priemonių
efektyvumą ir vandenų būklės pokyčius, yra aplinkos
monitoringas. 2013 metais prasidėjo kitas vertinimo etapas,
skirtas pastebimų ūkinės veiklos ir vandenų būklės pokyčių
analizei, kuria remiantis bus rengiami 2016–2021 metų
valdymo planai.
Lietuvos klimatinės ir geologinės-hidrogeologinės sąlygos
yra palankios gėlo požeminio vandens išteklių formavimuisi.
Gėlas požeminis vanduo kaupiasi daugiasluoksnėje nuosėdinėje storymėje, sudarytoje iš įvairios sudėties ir nevienodo
filtracinio laidumo sluoksnių. Požeminio vandens ištekliams
valdyti Lietuvoje išskirta 20 požeminio vandens baseinų. Jie
išskirti hidrauliškai glaudžiai susijusių vandeningųjų sluoksnių (hidrodinaminių sistemų) pagrindu, ribas brėžiant pagal
vandensparas, natūralias vandeningųjų sluoksnių išsipleišėjimo ribas ar vandens kokybės kontūrus, taip pat atsižvelgiant
į labiausiai gavybai naudojamus vandeninguosius sluoksnius
(1 pav.).

In 2011, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 19 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(5 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (1 wells each).
The monitoring programme was designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2011, samples were
taken from 19 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), amount of biogenic elements
(mineral and organic phosphorus,
mineral and organic nitrogen) and
trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sr, and Zn) were determined.

The data of observations show that
the groundwater in all investigated
Daugelio požeminio vandens baseinų (15) kiekybinė ir
aquifers is of hydrocarbonate calciumcheminė būklė yra gera, vykdomas jų monitoringas. Penki
magnesium, rarely sulphate-hydrocarpožeminio vandens baseinai buvo įvertinti kaip rizikingi,
bonate calcium-magnesium, type. The
juose yra vandenviečių, kurių požeminiame vandenyje dėl
total salinity does not exceed 0.5 g/l.
gamtinių priežasčių chloridų ir sulfatų koncentracija viršija
geriamojo vandens standartų reikalavimus. Šiuose baseinuo33

1 pav. Požeminio vandens baseinai ir Fig. 1 Groundwater bodies and
vandens gavyba juose groundwater abstraction

rodiklių monitoringas. Dabartinei būklei vertinti taip pat
panaudoti 2010–2013 metų Žemės gelmių registro ir ūkio
subjektų požeminio vandens monitoringo duomenys.
2010–2012 metais Lietuvoje buvo išgaunama ~380 tūkst. m3/d
gėlo vandens iš 1 794 registruotų vandenviečių. Požeminio
vandens kiekis, kurį galima paimti iš vandeningųjų sluoksnių nenusekinant išteklių ir nepakenkiant paviršinėms
ekosistemoms, yra vadinamas turimais ištekliais. Požeminio
vandens ištekliai Lietuvoje pasiskirstę netolygiai – daugiausiai požeminio vandens yra rytinėje ir pietrytinėje šalies
dalyje, taip pat prie Neries ir Nemuno slėnių. Mažiausiai –
Vidurio Lietuvoje. Palyginus išgaunamo vandens kiekį
su turimais ištekliais matoma, kad šiuo metu daugumoje
požeminio vandens baseinų išgaunama tik nedidelė jų dalis
(žr. lentelę). Sumažėjus požeminio vandens eksploatavimui
ir esant pakankamai dideliems vandens ištekliams Lietuvoje, neigiamas požeminio vandens eksploatavimo poveikis
regioniniu mastu nepasireiškia.
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Lentelė. Turimi požeminio vandens ištekliai ir jų eksploatavimas

Upių
baseinų
rajonas

Požeminio vandens baseinas

Požeminio
vandens
telkiniųvandenviečių
kiekis
(iki 2010 metų)

Smėlingosios pietryčių
lygumos
Neries vidurupio (Vilniaus)
Nemuno ir Neries, Nevėžio

447

žemupio (Kauno)

Nemuno

Pietryčių Lietuvos kvartero
Viršutinio–vidurinio devono
Kėdainių–Dotnuvos

261

Viršutinės–apatinės kreidos
Suvalkijos

217

Kuršių nerijos ir Pamario

Lielupės

2008–
2009 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

Požeminio
vandens
telkinių vandenviečių
kiekis
(iki 2013 metų)

2010–
2012 metais
vidutiniškai
išgautas
vandens
kiekis,
tūkst. m3/d

2003–
2012 metais
įvertinti
turimi ištekliai
tūkst. m3/d

10,7

44

7,12

320,58

103,4

72

95,26

618,9

66,55

14

67,58

415

36,32

370

35,25

744,93

48,27

270

36

468,5

5,9

33

5,61

21,1

19,51

218

18,69

102,95

6,24

50

4,9

39,75

22,01

17

19,94

84,3

116

8,97

128

9,07

207

Viršutinio devono Stipinų

41

6,11

51

7,26

51,15

Permo–viršutinio devono

50

22,97

61

16,84

76,16

1132

356,95

1328

323,52

3150,32

Viršutinio–vidurinio devono

82

8,15

88

7,38

180,5

Viršutinio devono Stipinų

73

14,2

71

12,76

81,92

Permo–viršutinio devono

18

0,56

20

0,57

1,36

Biržų–Pasvalio

33

4,04

44

4,62

21

Joniškio

23

1,37

25

1,1

1,5+12,2*

229

28,32

248

26,43

286,28

Permo–viršutinio devono

170

20,93

173

20,16

144,41

Pietryčių Lietuvos kvartero

22

0,8

26

0,81

50,23

Viršutinio–vidurinio devono

21

8,39

19

5,31

89,9

Iš viso PVB:

43

9,19

45

6,12

140,13

1574

415,39

1794

376,23

3721,14

Iš viso PVB:
Ventos

Table. Use of available groundwater resources

Vakarų Žemaičių kvartero

Iš viso PVB:

Dauguvos
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Iš viso:

Pagal cheminės sudėties formavimosi sąlygas ir antropogeninį poveikį Lietuvos sąlygomis išsiskiria gruntinis
ir spūdiniai vandeningieji sluoksniai. Žmogaus ūkinės
veiklos įtaka požeminiam vandeniui pasireiškia aplinkos
tarša ir požeminio vandens eksploatavimu. Pagal pobūdį
požeminio vandens tarša skirstoma į regioninę ir vietinę.
Regioninė (pasklidoji) tarša paprastai susijusi su užteršta
atmosfera, žemės ūkiu ir urbanizuotomis teritorijomis – pasklidaisiais taršos šaltiniais. Jos poveikis labiausiai matomas
gruntiniame vandenyje. Gruntinis vanduo glaudžiai susijęs
su paviršiniais vandens telkiniais, todėl jo cheminę būklę
ir jos kaitą patogu vertinti II eilės upių baseinų pagrindu.

For harmonization of monitoring
methodology and laboratory examination techniques, joint field investigations together with Poland state
Geological Institute were carried out,
samples exchanged (3 samples from
Lithuania and 3 from Poland sides),
and sample control laboratory investigations performed.
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2 pav. Nitratų koncentracija ir jos
kaita gruntiniame vandenyje

Fig. 2 Concentrations of nitrates and
prevailing trends in shallow aquife

Kiekybinis pasklidosios apkrovos poveikis gruntinio
vandens telkiniams buvo vertintas pirmame planavimo
periode. Tuomet, naudojant technogeninės apkrovos žemėlapius ir skirtingų žemėnaudos tipų vidutines analičių koncentracijas, buvo sudaryti nitratų ir amonio koncentracijos
prieaugio dėl pasklidosios taršos žemėlapiai. Regioniniu
mastu nustatyta, kad azoto junginių koncentracija neviršijo
geriamojo vandens standartų reikalavimų. Tik lokaliose
vietose – dažniausiai urbanizuotose teritorijose – nitratų
koncentracija priartėja prie didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), kuri yra 50 mg/l, o amonio koncentracija
siekia ~2,4 mg/l ir keletą kartų viršijo DLK.
Vertinant gruntinio vandens pokyčius, naudoti valstybinio ir žemės ūkio veiklos subjektų monitoringo duomenys.
Kiekvieno stebėjimo taško apskaičiuotas 2010–2013 metų
nitratų koncentracijos vidurkis ir palygintas su 2007–
2009 metų vidurkiu. Situacijai atskiruose upių baseinuose
palyginti buvo įvertintas monitoringo taškų, kuriuose nitratų
koncentracija viršija 38 mg/l, procentas ir vyraujanti kaitos
tendencija. Monitoringo taškų skaičius ir jų išsidėstymas
upių baseinuose yra skirtingi, todėl tai yra orientaciniai ro-
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In 2011, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in one shallow groundwater
well in the Lithuanian border zone. The
levels in deeper confined aquifers were
measured once a year.
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3 pav. Požeminio vandens, naudojamo geriamojo vandens
tiekimui, kokybė (SRV – specifikuota rodiklio vertė, RV – ribinė
vertė)

dikliai. Daugiausia monitoringo taškų, kuriuose
nitratų koncentracija priartėja ar viršija leistiną
reikšmę, yra Lielupės ir Baltijos jūros mažųjų
intakų baseinuose, kiek mažesnė ši koncentracija Merkio, Jūros ir Bartuvos upių baseinuose
(2 pav.). Kituose upių baseinuose gruntinis
vanduo stebimuose taškuose yra mažai paveiktas
žmogaus veiklos. Palyginus skirtingų laikotarpių
duomenis matoma, kad nitratų koncentracija
kinta nedaug. Nitratų koncentracijos didėjimo
tendencija matoma Lielupės, Jūros ir Nevėžio
upių baseinuose, o mažėjimo – Baltijos jūros
mažųjų intakų, Nemunėlio ir Šešupės baseinuose.
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Fig. 3 Groundwater quality used for drinking water supply
(SRV – drinking water standard, RV – established threshold
value)

hidrochemines anomalijas, kai kur turi poveikio
ir bendram fonui.

Požeminio vandens eksploatavimas keičia
natūralias požeminio vandens formavimosi sąlygas – vandenvietės poveikio zonoje padidėja
prietaka iš aukščiau slūgsančių sluoksnių, kartu
kyla paviršinės taršos rizika. Saugant vandenvietės
išteklius yra nustatomos apsaugos juostos, kuriose
ribojama ūkinė veikla. LGT Žemės gelmių registre 2013 metais buvo registruotos 1 776 veikiančios geriamojo gėlo vandens vandenvietės, iš kurių
sanitarinės apsaugos juostos pagal galiojančią
tvarką hidrogeologiškai įvertintos 885 vandenAktyvios vandens apykaitos zonos spūdinių vietėms. Likusiose vandenvietėse vis dar taikoma
vandeningųjų sluoksnių cheminė būklė formuo- tik griežto režimo zonos apsauga.
jasi veikiama gamtinių ir antropogeninių veiksPožeminio vandens baseinų, naudojamų
nių, iš kurių svarbiausias yra požeminio vandens
geriamajam vandeniui tiekti, cheminė būklė
gavyba. Vandeningųjų sluoksnių uždarumas
vertinant pagal 2010–2013 metų valstybinio ir
riboja ūkinės veiklos įtaką požeminio vandens
vandenviečių monitoringo rezultatus, yra gera
kokybei. O požeminio vandens prietaką aktyviose
(3 pav.) Daugeliu atvejų vandens kokybę, kuri
tektoninėse zonose iš gilesnių sluoksnių formuoja
neatitinka geriamojo vandens reikalavimų, lemia
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gamtinės sąlygos. Vakarų Lietuvoje permo–viršutinio devono PVB išplitusi fluoridų anomalija,
vidurio Lietuvoje – Joniškio, viršutinio devono
Stipinų – sulfatų, Kėdainių – Dotnuvos – sulfatų
ir chloridų, Suvalkijos – chloridų anomalijos.
Kitų požeminio vandens baseinų atskirose vandenvietėse nustatyta padidėjusi amonio jonų
koncentracija. Turimi monitoringo duomenys iš
didžiųjų vandenviečių, kai jos buvo eksploatuojamos maksimaliu debitu, rodo, kad požeminio
vandens eksploatavimas gali turėti įtakos sulfatų
ir chloridų koncentracijai didėti. Fluoridų ir
amonio jonų koncentracija tiesiogiai nuo eksploatacijos nepriklauso.

įvertinti kaitos tendencijas. Sudėtingiausia situacija
Joniškio PVB, net 84 proc. vandenviečių sulfatų
koncentracija yra didesnė nei 250 mg/l, be to,
matoma sulfatų didėjimo tendencija. Susieti sulfatų koncentracijos augimą su požeminio vandens
eksploatavimu duomenų nepakanka. Viršutinio
devono Stipinų požeminio vandens baseinuose
sulfatų koncentracija išlieka stabili, vandenvietės,
kuriose sulfatų koncentracija viršija 250 mg/l, šiaurinėje dalyje (Lielupės) siekia 24 proc., o pietinėje
(Nemuno) – 49 proc. Kėdainių–Dotnuvos PVB
paplitusios gipsingos nuogulos formuoja sulfatų,
o vandens prietaka iš gilesnių sluoksnių – chloridų anomalijas. Šių junginių koncentracija stabili,
42 proc. vandenviečių, jų koncentracija neatitinka
Požeminio vandens baseinai, kuriuose papligeriamojo vandens reikalavimų. Suvalkijos PVB
tusios sulfatų ir chloridų anomalijos, pirmame
eksploatuojami kreidos vandeningieji sluoksniai.
vertinimo etape buvo išskirti kaip potencialios
Juose gėlą požeminį vandenį židininėse anomalirizikos. Juose, atsižvelgus į fonines koncentracijose prastina chloridų jonų koncentracijos, jos apjas, nustatytos sulfatų ir chloridų koncentracijos
ima 76 proc. vandenviečių. Šiuo metu požeminio
ribinės vertės – 500 mg/l. Norint išsiaiškinti, ar
vandens baseine matoma chloridų koncentracijos
požeminio vandens eksploatavimas turi poveimažėjimo tendencija. Galima daryti išvadą, kad
kio požeminio vandens kokybei juose ir kokios
dabartinis požeminio vandens eksploatavimo inyra vyraujančios tendencijos, 2013 metais buvo
tensyvumas nekeičia požeminio vandens kokybės
organizuotas išplėstinis probleminių rodiklių
regioniniu mastu, tačiau reikia tęsti stebėjimus, kad
monitoringas jų vandenvietėse. Gauti tyrimų
laiku būtų pastebėtos jos kaitos tendencijos.
rezultatai leido patikslinti anomalijų ribas ir

38

UŽDARYTŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNŲ POVEIKIS ŽEMĖS
GELMĖMS

EXPOSURE TO THE
UNDERGROUND OF
DECOMMISSIONED
MUNICIPAL WASTE
LANDFILLS

D. Kutka, A. Slavinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje kasmet susidaro apie 1,2–1,3 mln. tonų
atliekų, 94 proc. atliekų šalinama sąvartynuose. 2012 metų
duomenimis, sąvartynų Lietuvoje yra apie 800, iš jų
uždarytų – 612, Europos Sąjungos standartus atitinkančių –
11, nebeveikiančių, bet neuždarytų – 198.
Buitinių atliekų sąvartynai priklausomai nuo jų dydžio,
sukauptų atliekų kiekio, tipo ir gamtinės aplinkos buvo
tvarkomi išvežant atliekas ir atkuriant gamtinę aplinką arba
sutvarkomi, suvežtas atliekas sutankinant ir perdengiant
izoliacinėmis medžiagomis, įrengiant filtrato surinkimo
sistemas ir taip sumažinant galimą jų neigiamą poveikį
aplinkai.
212-oje (LGT duomenimis) buvusių sąvartynų teritorijų
atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtas gruntas ir
požeminis vanduo; yra parengta ir vykdoma 101 sąvartyno
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa.
Vertinant sąvartynų poveikį gruntui tiriamos sunkiųjų
metalų, naftos produktų, pesticidų koncentracijos, o
gruntinio vandens papildomai bendrųjų cheminės sudėties
komponentų (bendroji mineralizacija, bichromatinės oksidacijos rodiklis, chloridų, sulfatų, azoto ir fosforo junginių,
fenolio) koncentracijos. Gautos cheminių parametrų vertės
buvo lyginamos su ribinėmis grunto ir požeminio vandens
nustatytomis vertėmis cheminėmis medžiagomis užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3 priede
(Žin., 2008, Nr. 53-1987).
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad neleistina grunto
tarša nustatyta 28 sąvartynuose. Dažniausiai sąvartynų
aplinkos gruntas teršiamas sunkiaisiais metalais – variu
(7), cinku (6), nikeliu (6), švinu (5), chromu (4) ir naftos
produktais (9), rečiau gyvsidabriu (2) ir kadmiu (1). Gruntinio vandens tarša nustatyta beveik pusėje tirtų sąvartynų

About 1.2–1.3 million tons of waste
is generated in Lithuania annually. 94%
of them are disposed of in landfills. The
total number of landfills in Lithuania
amounts to about 800. According to
the data of 2012, 612 landfills have
been decommissioned, 11 landfills
meet the European standards and
198 landfills no longer operate but have
not been decommissioned.
Environmental geological investigations were carried out in 212 of the
decommissioned landfills (according to
LGT data). During the investigation,
the groundwater and soil were tested.
Monitoring programs were prepared
for 101 of the landfills. For evaluation
of the impact of landfills on the soil, the
concentration of heavy metals, NAPL
and pesticides were determined. For
evaluation of the impact of landfills on
the groundwater, the general chemical
composition of the water (TDS, BOD,
concentration of chlorides, sulphides,
nitrogen and phosphoric compounds,
phenols) was examined. The determined values of the parameters were
compared with maximal concentration
limits set in Annex 3 of the Regulations on environmental treatment of
contaminated territories (Žin. 2008,
No. 53-1987).
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1 pav. Uždarytų sąvartynų ekogeologinių tyrimų rezultatai

Šiukšlynai

Užteršta

Fig. 1. Ecogeological results of
closed landfills

(103). Tai daugiausiai tarša azoto junginiais (37) ir chloridais (29), tačiau dažna tarša ir sunkiaisiais metalais, iš
kurių vyrauja nikelis (31) ir švinas (20), o neleistina tarša
naftos produktais nustatoma retai (1). Tai reiškia, kad ir po
sąvartynų sutvarkymo kurį laiką jų poveikis išliks, nes tarša
yra pasklidusi požemyje.

The obtained results showed that
soil is contaminated in 28 landfills.
The soil in the landfill surroundings
is usually contaminated with heavy
metals: copper (7), zinc (6), nickel (6),
lead (5), chrome (4) and petroleum
products (9), followed by mercury (2)
and cadmium (1). The contamination
of groundwater was identified in almost
half of the investigated landfills (103).
The main contaminants are nitrogen
compounds (37) and chlorides (29),
however contamination with heavy
metals also occurs. Contamination
with nickel (31) and lead (20) prevails
but contamination with oil products
was identified only in one landfill. The
effects of the underground contamination will persist even after remediation
of the landfills.

Sąvartynų poveikis labiausiai priklauso nuo jų dydžio ir
sukauptų atliekų kiekio. Tarša nustatyta 40 proc. šiukšlynų
The impact of landfills depends on
ir nedidelių sąvartynų, 63 proc. buitinių atliekų sąvartynų
the size and amount of waste. Contamiir 80 proc. didžiųjų miesto sąvartynų aplinkoje.
nation was determined in the environSutvarkytų sąvartynų aplinkoje nustačius neleistiną
ment of 40% of small dumps and landgrunto taršą dažniausia aplinkosauginė priemonė yra
fills, 63% of municipal waste landfills
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas,
and 80% of large urban landfills.
kartais rekomenduojami pakartotiniai teritorijos tvarIn cases of soil contamination,
kymo darbai (grunto sumaišymas, atskiedimas arba taršą
mažinančių augalų užsodinimas) arba žemės naudojimo groundwater monitoring is the most
paskirties pakeitimas (pvz., draudžiama auginti žemės ūkio commonly used tool for environment
protection. Sometimes additional
kultūras).
cleanup works (soil mixing or dilution
Remiantis atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatais,
and growing of anti-contamination
sąvartynams, kuriuose paliktos atliekos, yra sudarytos
plants) or change of land use (e. g.
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.
prohibition of agricultural crops) are
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas kai kurių
recommended.
sąvartynų aplinkoje buvo vykdomas nuo 2000 metų; pvz.,
Groundwater monitoring programs
2006 metais prieš sąvartynus uždarant jis buvo vykdomas
59 sąvartynuose. Uždarius sąvartynus ir juos sutvarkius, based on the results of ecogeological inpasikeitė sąvartynų plotai, konfigūracija, dalis stebimų vestigations were prepared for landfills
gręžinių buvo likviduota, vietoje jų arba kitose vietose with municipal wastes. Environment
įrengti nauji stebimieji gręžiniai, todėl iš dalies pasikeitė ir monitoring of closed landfills has been
monitoringo rezultatai. Uždarytų sąvartynų aplinkoje moni- carried only for a few years but the
toringas vykdomas dar tik keli metai, tačiau gauti duomenys obtained data confirm the results of
patvirtina ekogeologinių tyrimų rezultatus. 2012 metų ecogeological investigations. Accordduomenimis, 64 sąvartynų (iš 98) gruntiniame vandenyje ing to the data of 1012, the values
buvo nustatyta cheminių medžiagų koncentracija, viršijanti of monitored chemicals exceeded the
ribines vertes. Tai tarša amoniu (45 proc. visų reikšmių maximal concentration limits in the
40
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Maþeikiø
Maþeikiø r.
r. sav.
sav.

Skuodo r.
r. sav.
sav.
Skuodo
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Joniðkio r.
r. sav.
sav.
Joniðkio

Akmenës r.
r. sav.
sav.
Akmenës

Birþø r.
r. sav.
sav.
Birþø

Pakruojo r.
r. sav.
sav.
Pakruojo

Palangos m.
m. sav.
sav.
Palangos
Kretingos r.
r. sav.
sav.
Kretingos
Plungës r.
r.
Plungës

Pasvalio r.
r. sav.
sav.
Pasvalio

Ðiauliø
Ðiauliø r.
r.
Telðiø r.
r.
Telðiø

Rokiðkio
Rokiðkio r.
r. sav.
sav.

Ðiauliø m.
m.
Ðiauliø

Kupiðkio r.
r.
Kupiðkio

Rietavo
Rietavo

Panevëþio m.
m.
Panevëþio

Klaipëdos m.
m.
Klaipëdos

Radviliðkio r.
r.
Radviliðkio

Kelmës r.
r.
Kelmës

Klaipëdos r.
r.
Klaipëdos

Zarasø r.
r. sav.
sav.
Zarasø

Panevëþio
Panevëþio r.
r.
Visagino
Visagino
Utenos r.
r. sav.
sav.
Utenos

Neringos
Neringos

Anykðèiø r.
r.
Anykðèiø

Ðilalës
Ðilalës r.
r.

Raseiniø r.
r.
Raseiniø

Ðilutës
Ðilutës r.
r.

Ignalinos
Ignalinos r.
r.

Këdainiø r.
r.
Këdainiø

Tauragës
Tauragës r.
r.

Pagëgiø
Pagëgiø

Ukmergës r.
r.
Ukmergës
Jurbarko r.
r.
Jurbarko

Molëtø
Molëtø r.
r. sav.
sav.
Jonavos r.
r.
Jonavos
Kauno r.
r.
Kauno

Plotas (kv. m):

Ðakiø r.
r.
Ðakiø

> 100 000
100 000–50 000
50 000–10 000
< 10 000

Taršos pobūdis:
Makrokomponentai
Sunkieji metalai
Mišri
Leistina

Vilniaus r.
r.
Vilniaus
Kaiðiadoriø r.
r.
Kaiðiadoriø

Kazlø
Kazlø Rûdos
Rûdos
Prienø r.
r.
Prienø
Vilkaviðkio r.
r.
Vilkaviðkio

Ðvenèioniø r.
r.
Ðvenèioniø

Ðirvintø
Ðirvintø r.
r.

Kauno
Kauno m.
m.

Vilniaus m.
m.
Vilniaus

Elektrënø
Elektrënø

Birðtono
Birðtono

Trakø r.
r.
Trakø

Marijampolës
Marijampolës
Alytaus
Alytaus m.
m.

Kalvarijos
Kalvarijos

Ðalèininkø r.
r.
Ðalèininkø

Alytaus r.
r.
Alytaus

Varënos
Varënos r.
r.

Lazdijø
Lazdijø r.
r.
Druskininkø
Druskininkø

2 pav. Sąvartynų poveikis požeminiam vandeniui (2012 metų
monitoringo rezultatai)

Fig. 2. Landfill impact on groundwater (2012 monitoring
results)

viršija leistinas), chloridais (21 proc.), nitratais (13 proc.),
sunkiaisiais metalais (Pb 16 proc., Ni 14 proc. Cr 11 proc.,
Zn 8 proc.), taip pat keliuose sąvartynuose viršijamos sulfatų
ir fenolių reikšmės (po 1 proc.).

groundwater of 64 landfills (of 98):
ammonia (45% of the obtained values
exceeded the MCL), chlorides (21%),
nitrates (13%), heavy metals (Pb 16%,
Sąvartynų sutvarkymas (izoliavimas, filtrato pašalinimas) Ni 14%, Cr 11%, and Zn 8%). Some
turėtų sumažinti jų poveikį požeminiam vandeniui, tačiau į landfills have elevated values of sulpožemį patekusi tarša dar kurį laiką bus juntama, požeminio phates and phenol (1%).
vandens monitoringo rezultatai turėtų parodyti, kada ji
Rehabilitation of landfills (isolation
sumažės iki leidžiamo lygio.
and leachate removal) should reduce
their impact on the groundwater, but
the effects of contamination will persist
for some time. The results of groundwater monitoring will indicate when
it is reduced to the permitted level.

41

NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ POVEIKIO
POŽEMINIAM VANDENIUI
APŽVALGA

IMPACT OF WASTE
WATER TREATMENT
FACILITIES TO
GROUNDWATER

K. Kadūnas, D. Kutka, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvoje į gamtinę aplinką 2011 metais buvo išleista
181,6 mln. m3 valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų. Iš
75 aglomeracijas aptarnaujančių nuotekų valymo įrenginių išleidžiama 87 proc. šio nuotekų kiekio. Taigi bendra
nuotekų išvalymo kokybė Lietuvoje daugiausia priklauso
nuo nuotekų tvarkymo šiose aglomeracijose. Likusi valytinų buitinių ir gamybinių nuotekų dalis išleidžiama
iš pramonės įmonių, mažų gyvenviečių ir kitų objektų.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad visose didesnėse nei
2 000 gyventojų ekvivalento (toliau – GE) aglomeracijose
miesto nuotekos, patenkančios į nuotekų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant į vandens telkinius būtų valomos
pagal nustatytus reikalavimus.
Lietuvoje pastatytų ar rekonstruotų nuotekų valymo
įrenginių dėka nuotekų išvalymo kokybė sparčiai gerėja.
2011 metais iki nustatytų normų išvalyta 92,7 proc. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų, o 2001 metais –
tik 17,8 proc. Išleidžiamų nuotekų atitiktį normoms lemia
pagrindinių teršalų: biocheminio deguonies suvartojimo
(BDS7), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo išvalymo ir
išleidimo parametrai. Lietuvoje 2011 metais, palyginti su
2001 metais, šių teršalų su buitinėmis, gamybinėmis ir komunalinėmis nuotekomis išleidimas į paviršinius vandenis
atitinkamai (72,9 proc., 43 proc. ir 70,7 proc.) sumažėjo.
Aplinkos ministerijos 2012 metų duomenimis, šalyje
yra septyni nuotekų valymo įrenginiai, kurių projektinis
pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą viršija 100 000,
30 objektų, kurių projektinis pajėgumas pagal gyventojų
ekvivalentą yra nuo 10 000 iki 100 000, ir 19 mažesnio
pajėgumo nuotekų valymo įrenginių. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimuose nurodyta,
kad požeminio vandens monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai, eksploatuojantys nuotekų valymo įrenginius,
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In Lithuania, due to the newly built
or reconstructed wastewater treatment
facilities, wastewater quality is rapidly
increasing. In 2011, the wastewater
cleaned up to standards accounted
for 92.7 %, whereas, in 2001, for
comparison, only 17.8 %. Discharges
are determined by compliance with
the standards of the main pollutants
removal and release settings: biochemical oxygen demand (BOD7), total
nitrogen and total phosphorus. In
2011, compared to 2001, the emissions
of domestic, industrial and municipal
wastewater discharges to surface waters
decreased in Lithuania by 72.9 %, 43%
and 70.7 % respectively. However,
treatment facilities, especially sludge
storage sites, remain groundwater pollution sources.
Examination of 1205 obtained
results of laboratory tests through
1987 to 2013 revealed that unfortunately pollution of groundwater in
the areas surrounding the wastewater
treatment facilities still persists. Nitrogen and substances contributing
to eutrophication often occur in high
concentrations in the monitoring wells.
Commonly these substances exceed the
limit values specified in the legislation
or even reach the maximal concentration limits in the wells located in the
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1 pav. Nuotekų valyklos, registruotos Lietuvos geologijos
tarnybos duomenų bazėje
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Fig. 1. Water waste treatment plants registered in Lithuanian
Geological Survey database

kurių pajėgumas didesnis kaip 100 000 GE, ir didesnio
kaip 10 000 GE pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, kai
jie įrengti paviršinio vandens telkinių arba vandenviečių
apsaugos zonoje.

vicinities of sewage sludge storage sites.
Analysis showed that the upward trend
of pollution is not pronounced in the
monitored groundwater. Pollution
affects only the groundwater close to
Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis
sludge storage facilities and it has local
medžiagomis taisyklėse yra pateiktas pavojingų medžiagų,
distribution.
kurių netiesioginis išleidimas į požeminius vandenis būtų
nuolat mažinamas, sąrašas. Šiame sąraše nurodyti metalai,
However, monitoring alone is
metaloidai ir jų junginiai, neorganiniai fosforo junginiai not enough for control of hazardous
ir elementinis fosforas, amoniakas ir nitritai, medžiagos, substances in the groundwater. For
prisidedančios prie eutrofikacijos (ypač nitratai ir fosfatai), the objects (individual wells) which
medžiagos, kurios neigiamai veikia deguonies pusiausvyrą show an increased concentrations of
(ir gali būti matuojamos taikant biocheminio deguonies su- hazardous substances, the frequency of
vartojimo (BDS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) groundwater monitoring should be inir pan. parametrus).
creased. Where contamination exceeds
the permitted levels of pollution the
Lietuvos geologijos tarnyba, inventorizuodama potensystem of sludge treatment should be
cialius geologinės aplinkos taršos objektus, yra inventoriupgraded and the storage sites should
zavusi ir įvairaus dydžio teršiančių medžiagų kaupimo ir
be reconstructed.
regeneravimo objektus, tokius kaip antai nuotekų filtracijos
laukai, nuotekų laikymo rezervuarai, saugojimo aikštelės ir
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300

valymo įrenginiai. Duomenų bazėje yra informacija apie
708 tokius objektus.

Hidrogeo logijos skyriaus specialistai išnagrinėjo
1 205 per 1987–2013 metus surinktų laboratorinių tyrimų
rezultatus. Dažniausiai stebimi požeminio vandens rodikliai,
susiję su ūkio subjekto veikla: bendrasis azotas, bendrasis
fosforas, fosfatai arba mineralinis fosforas, bichromato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas, deguonis. Taip
pat atliekama išsami cheminė analizė ir nustatomas anijonų
(chloridai, sulfatai, nitritai, nitratai, hidrokarbonatai) ir
katijonų (kalcis, magnis, kalis, natris, amonis) kiekis bei
bendroji mineralizacija, bendrasis kietumas, sausoji liekana,
permanganato indeksas.
Monitoringo rezultatų analizė parodė, kad požeminio
vandens tarša nuotekų valymo įrenginių teritorijose, deja,
vyksta. Dažnai stebėjimo gręžiniuose aptinkama azoto ir
medžiagų, prisidedančių prie eutrofikacijos ir galinčių turėti
neigiamą poveikį deguonies pusiausvyrai. Dažniausiai šių
medžiagų koncentracija, viršijanti teisės aktuose nurodytas
ribines ar net didžiausias leistinas koncentracijas, nustatoma
gręžiniuose, įrengtuose netoli nuotekų dumblo saugojimo
aikštelių. Akivaizdžių šių medžiagų didėjimo tendencijos
požeminiame vandenyje nematyti, tarša nustatyta tik vieno
ar kito objekto artimoje aplinkoje.
Siekiant kontroliuoti pavojingų medžiagų patekimą į
požeminius vandenis, vien kontrolinio monitoringo nepakanka. Objektų, atskirų gręžinių, kuriuose nustatytas
pavojingų medžiagų padidėjimas, požeminio vandens monitoringo apimtis turėtų būti didinama. Ten, kur tarša viršija
leidžiamą lygį, turėtų būti tobulinama valymo įrenginiuose
sukaupiamo dumblo tvarkymo sistema, rekonstruojamos jo
saugojimo aikštelės.
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Analizių skaičius

2013 metų duomenimis, buvo parengtos 21 nuotekų
valymo įrenginio aplinkos monitoringo programos, pagal
kurias nenutrūkstamai arba su pertraukomis buvo vykdomi
požeminio vandens kokybės ir būklės stebėjimai. Iš viso
įrengti 99 monitoringo gręžiniai stebėti požeminio vandens
būklės pokyčius eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius.
Gręžinių gylis priklauso nuo gruntinio vandens slūgsojimo
gylio. Stebėjimo tinklo sekliausio gręžinio gylis – 2,5 m,
giliausias – 30 metrų. Vidutinis gręžinių gylis – 6,7 metro.
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POŽEMINIO VANDENS
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR
APSAUGA ŽEMĖS ŪKIO BEI
PRAMONĖS IR GAMYBOS
OBJEKTUOSE

THE USE AND PROTECTION
OF GROUNDWATER
RESOURCES IN THE
AGRICULTURAL AND
INDUSTRIAL OBJECTS

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The aim of the project was to anaProjekto tikslas – atlikti požeminio vandens išteklių
naudojimo žemės ūkio ir pramonės bei gamybos objektuose lyse and generalise the data on the use
of groundwater resources in the agri(toliau – ŽŪPG) analizę ir apibendrinti duomenis.
cultural and industrial objects (AGI).
Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu, žemės gelmių
Bearing in mind the proceeding
išteklius galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus,
aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai. Neištir- potential pollution activity in the
tų išteklių nekontroliuojamas eksploatavimas gali nulemti agricultural and industrial objects, the
vandens lygio žemėjimą arba vandens išteklių išsekimą bei legal and responsible groundwater use
and protection remain very important.
pabloginti požeminio ir paviršinio vandens kokybę.
The total amount of extracted water
Vandenviečių kontrolę požeminio vandens saugos, terši3
mo prevencijos ir išteklių išgavimo apskaitos požiūriu, teisės in the AGI objects is 55 000 m per day
3
aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo regio- or 19.5 mln. m per year (about 18% of
the total of extracted fresh groundwater
niniai aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD).
in Lithuania).
RAAD priežiūros teritorijose esančiuose ŽŪPG objekThe accomplished analysis indicates
tuose buvo susisteminti ir apibendrinti Žemės gelmių registhat
there are 270 registered AGI well
tre (toliau – ŽGR) registruotų ŽŪPG objektų vandenviečių
duomenys bei informacija, kurią apie minėtus objektus fields and 102 not registered well fields
pateikė Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), taip yet using groundwater resources.
pat kartografuota požeminio vandens išteklių apsauga,
Only 16% of the wells use explored
atsižvelgiant į vandenviečių grupes ir pogrupius. Sudaryti and approved resources. Only 13% of
požeminio vandens išteklių naudojimo ir apsaugos ŽŪPG AGI well fields are exploited legally
objektuose žemėlapiai 8 RAAD priežiūros teritorijoms.
and responsibly (the resources are apVandenviečių, išgaunančių gėlą požeminį vandenį žemės
ūkio bei pramonės ir gamybos reikmėms, Žemės gelmių
registre yra 270, arba 15 proc., viso vandenviečių skaičiaus,
dar 102 ŽŪPG objektų vandenvietės šiame registre neregistruotos, bet, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,
taip pat naudoja požeminio vandens išteklius. Atsakingas,
laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų išteklių išgavimas,
naudojimas ir apsauga ŽŪPG objektų vandenvietėse yra
ypač svarbus, nes juose vykdoma potencialiai tarši veikla.

proved; resources are accounted and
the data is submitted to the Lithuanian Geological Survey; projects of
sanitary protection zone are prepared).
74 projects of sanitary protection zone
were prepared, but not a single one was
validated.
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2 pav. Požeminio vandens išteklių naudojimas ir apsauga
ŽŪPG objektuose Marijampolės RAAD priežiūros teritorijoje
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Fig. 2. The use and protection of groundwater resources in
the AGI objects of Marijampolė RAAD maintenance area
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Lentelė. Išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvos RAAD

Table. Use of resources and protection of the Lithuanian RAAD

priežiūros teritorijose
RAAD
priežiūros
teritorija
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care areas

Žemės gelmių
registre
įregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt.

Žemės gelmių
registre
neregistruotos
ŽŪPG objektų
vandenvietės
vnt. (AAA
duomenys)

ŽŪPG objektų
vandenvietės,
kur ištekliai
aprobuoti, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Požeminio
vandens
gavyba ŽŪPG
objektams /
objektuose
(m³/parą)

Išgaunama
ŽŪPG
objektams,
viso teritorijoje
išgaunamo
vandens
kiekio proc.

SAZ
projektai, proc.
nuo ŽŪPG
vandenviečių
skaičiaus

Alytaus

15

11

15

1519,5

7

7

Kauno

24

22

11

8600,5

25,5

25,5

Klaipėdos

16

26

7

10246

16,5

16,5

Marijampolės

27

7

9

2305

16

16

Panevėžio

55

11

17

9723

24

24

Šiaulių

67

2

22

8319,5

17

17

Utenos

21

4

24

7038

19

19

Vilniaus
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19

20

6958,5

17

17

Iš viso Lietuvoje:

270

102

16

54710

18

18

Daugiausiai Žemės gelmių registre registruotų
ŽŪPG objektų vandenviečių įrengta Vilniaus,
Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose.
Neregistruotų ŽŪPG objektų vandenviečių daugiausia yra Kauno ir Klaipėdos RAAD priežiūros
teritorijose, nors jose žemės ūkio bei pramonės ir
gamybos reikmėms išgaunamas didžiausias gėlo
požeminio vandens kiekis – 9–10 tūkst. m3/d.

Šiaulių ir Panevėžio RAAD priežiūros teritorijose,
šiose teritorijose ir minėtų objektų koncentracija
didžiausia. Pažymėtina, kad šių ŽŪPG vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nėra įsteigtos.

Apie 12 proc. ŽŪPG objektų vandenviečių,
neregistruotų Žemės gelmių registre, yra stambios
pramonės-gamybos įmonės, išgaunančios savo reikmėms didelį kiekį (> 100 m3/d) gėlo požeminio
Iš viso ŽŪPG objektuose išgaunama arba vandens. ŽŪPG objektų vandenviečių, kuriose
jiems tiekama apie 55 000 m3 požeminio vandens vandens gavyba viršija 100 m3/d, yra 98 (26 proc.),
per dieną, arba 19,5 mln. m3 per metus, ir tai daugiausia jų Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose
yra apie 18 proc. viso Lietuvoje išgaunamo gėlo ir priemiesčiuose. Išgaunamo vandens būklės kaitos
požeminio vandens kiekio (žr. lentelę).
stebėsena turėtų būti vykdoma visose minėtose
ŽŪPG objektų vandenvietėse, tačiau požeminio
Ištirtą ir aprobuotą, t. y. leistiną naudoti,
vandens stebėsena vykdoma maždaug pusėje šių
požeminio vandens kiekį naudoja 60 (16 proc.)
vandenviečių.
ŽŪPG objektų vandenviečių. Daugiausiai ŽŪPG
objektų vandenviečių, vykdančių neištirtų ir nePateikta gėlo požeminio vandens išteklių nauaprobuotų išteklių gavybą, yra Alytaus, Kauno, dojimo ŽŪPG objektų vandenvietėse apžvalga
Klaipėdos ir Marijampolės RAAD priežiūros rodo, kad gamtos ištekliams – požeminio vandens –
teritorijose.
naudojimo ir apsaugos kontrolė bei priežiūra
nėra pakankamai efektyvi. ŽŪPG objektai, nors
Požeminio vandens išteklių gavybos, naudoir turi kitus veiklą reglamentuojančius leidimus,
jimo ir apsaugos požiūriu (aprobuoti ištekliai,
daugeliu atvejų požeminio vandens išteklius
nustatytos projektinės sanitarinės apsaugos zonos,
naudoja neatsakingai, nesilaiko teisės aktų,
vykdo išgaunamo vandens apskaitą, informaciją
reglamentuojančių požeminio vandens išteklių
teikia Lietuvos geologijos tarnybai) tik 13 proc.
naudojimą ir apsaugą, reikalavimų ir tai gali turėti
ŽŪPG objektų vandenviečių veikla vykdoma atneigiamą paveikį ne tik žemės gelmių ištekliams,
sakingai. Daugiausiai tokių objektų yra Vilniaus,
bet ir aplinkai.
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EUROPOS DIRBAMŲ ŽEMIŲ IR
GANYKLŲ DIRVOŽEMIO GEO
CHEMINIS ATLASAS GEMAS

GEOCHEMICAL ATLAS
OF AGRICULTURAL
SOILS AND GRAZING
LANDS IN EUROPE
GEMAS

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kartu su kitomis Europos šalių geologijos
tarnybomis užbaigtas GEMAS (Geochemical
Mapping of Agricultural Soil) projektas ir išleistas
Europos dirbamų žemių ir ganyklų dirvožemio
geocheminis atlasas (Reimann, C., Birke, M.,
Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014). GEMAS projektas buvo
inicijuotas 2008 metais, siekiant gauti suderintus
ir palyginamus žemės ūkiui naudojamų dirvožemių cheminės sudėties duomenis, atitinkančius
ES dirvožemio teminės strategijos ir REACH
reglamento poreikius.
Atlase pateikti 33 Europos šalių 2 108 arimų
(0–20 cm gylio) ir 2 023 ganyklų (0–10 cm
gylio) viršutinio dirvožemio sluoksnio cheminės
sudėties duomenys. Lietuvos teritoriją apibūdina
Geochemical Mapping of Agricultural Soil
26 arimų ir 26 ganyklų atraminiai dirvožemio (GEMAS) is a cooperation project between the
kasiniai, kuriuose nustatyta:
Geochemistry Expert Group of EuroGeoSurveys
(EGS) and Eurometaux, was started in 2008 with
 41 elemento visuminis kiekis XRF methe objective to produce harmonised soil geotodu;
chemical data at the continental scale, consistent
 52 elementų kiekis aqua regia ištraukoje; with the EU REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals) Directive. The
 57 elementų judrus kiekis MMI® ištraustudy also provides valuable information for other
koje;
European pieces of legislation related to metals
 dirvožemio agrocheminės savybės (CEC, in soil.
TOC, pHCaCl2);
The GEMAS atlas (Reimann, C., Birke, M.,
204
206
207
208
 švino izotopai Pb ,Pb , Pb , Pb ir Demetriades, A., Filzmoser, P., O’Connor, P.
magnetinė juta.
(eds.) 2014. Chemistry of Europe’s agricultural
soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B, 102, 103),
Schweizerbart, 2014) presents fully harmonised
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Arseno kiekis ariamų laukų
dirvožemyje, rodantis
kontinentinio apledėjimo ribą
ir foninio kiekio skirtumą tarp
Šiaurės ir Pietų Europos šalių

Regional distribution of As
in the arable soil of Europe,
showing break between
North and Soth Europe. It
occurs along the southern
limit of the Fennoscandian
glaciation

Kadmio judraus kiekio erdvinis
pasiskirstymas ariamų laukų
dirvožemyje bei jo anomalijos
karstiniuose regionuose ir šalia
didžiųjų Europos metalurgijos
centrų

Regional distribution of
mobile Cd anomalies is
most likely related to the
metals industry and some
enrichment of Cd in karst
areas is still visible
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Seleno, linkusio kauptis
pajūrio sričių organogeninėse
nuogulose, kiekis ariamų laukų
dirvožemyje

Švino anomalijų ir šį metalą
perdirbančių įmonių išsidėstymas
bei priklausomybė, rodanti,
kad stiprios, tačiau ne plačios
anomalijos aptiktos šalia seniai
veikiančių metalurgijos įmonių tik
senos kalnakasybos regionuose,
kur dirvodarinės uolienos
natūraliai turi švino

Regional distribution of Se,
demonstrating the coastal
influence on organic soil
properties

Anomalies of Cu in arable
soil have overlain generally
the location of all the metal
smelters. In cases when big
old smelters are located
in old mining districts,
the geological anomaly is
possibly enhanced by mining
activities
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data on the chemical composition of 2108 samples of ploughed soil, (0–20 cm depth range)
and 2024 samples of grazing land soil (0–10 cm
depth range):
 41 element total contents by XRF;
 52 chemical elements after an aqua regia
extraction;
 57 elements in a mobile metal ion (MMI®)
extraction;
 the soil properties, like CEC, TOC,
pHCaCl2;
Bendro anglies kiekio
pasiskirstymas Europos ariamų
laukų dirvožemyje

Total organic carbon
in the arable soil of
Europe

 Pb isotopes (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208) and
magnetic susceptibility.
Key observations of the project include:

1. Ploughed soil and grazing land soil deliver
very comparable results and show practically the
Remiantis šia duomenų baze buvo įvertinta same distribution patterns over Europe. This
tam tikrų Europos regionų žemės ūkiui naudo- demonstrates the robustness of the low sample
jamų dirvožemių agrocheminė ir sanitarinė būklė density geochemical mapping approach.
bei nustatyta, kad:
2. The variable geochemical background from
1. Arimų ir ganyklų viršutinio dirvožemio north to south and substantial differences among
sluoksnio geocheminė sudėtis yra labai European country soil median values makes it
panaši ir palyginama, todėl geocheminio impossible to define one soil background level
kartografavimo metu šie dirvožemiai pa- for any chemical element that is valid for the
tikimai reprezentuoja vieni kitus.
whole of Europe.
2. Tam tikrų Europos šalių dirvožemiuose
nustatytos itin didelės vidutinio elementų
kiekio variacijos, pvz., nikelio medianinis
kiekis Lenkijoje ir Juodkalnijoje skiriasi
22 kartus, o Slovėnijos dirvožemiuose gyvsidabrio foninis kiekis 7,2 karto didesnis
nei Lietuvoje. Todėl beprasmiška skaičiuoti bendrą Europos dirvožemių geocheminį
foną, leidžiantį nustatyti bendras ribines
teršiančių elementų dirvožemyje vertes.

3. Geology via soil parent material plays a
key role in soil chemistry. The concentrations of
many elements (e. g., As, Bi, Co, Cu, Li, Mn, Pb)
in soils of north-eastern Europe are up to three
times lower than in the South-West of Europe.
The break in concentration occurs along the
southern limit of the last glaciation and is thus
directly related to geology. For several elements
(e. g., Hg, P, S, Se), the regional distribution patterns are strongly affected by climatic conditions
3. Europos žemės ūkio dirvožemių kokybę favouring the development of organic soil. Many
kontroliuojantis faktorius yra jų gamtinė anomalies are related to single ore deposits or
ir geologinė prigimtis, rodanti motini- metal provinces.
nių šarminių ar rūgštinių uolienų bei
4. Impact of human activities is surprisingly
mineralinių iškasenų telkinių paplitimą. low at the continental scale – element anomalies,
Daugelio elementų (As, Bi, Co, Cu, Li, like of Hg, Pb, Ag, and Au, are detected near
Mn, Pb) kiekis Šiaurės Rytų Europoje, t. y. the local contamination sources, large cities and
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teritorijoje, padengtoje glacigeninėmis nuogulomis,
yra du tris kartus mažesnis nei Pietvakarių Europoje, kur dirvožemiai formavosi tiesiogiai uolienų
dūlėjimo plutoje. Kai kurių elementų (Hg, P, S, Se)
pasiskirstymas akivaizdžiai priklauso nuo jūriniokontinentinio klimato faktoriaus ir atitinkamai dėl
jo įtakos besiformuojančių organinių dirvožemių
pasiskirstymo.
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industrial factories situated in the ore
districts. The effect of diffused contamination remains invisible at the chosen
continental scale and sample density.
To reliably detect contamination, mapping at a much higher sample density,
i.e., at the local scale, is needed.

5. The risk assessment of trace ele4. Akivaizdus antropogeninis poveikis dirvožemiui ments in the soil at a European scale
matomas tik tiesiogiai didžiųjų miestų kaimynystėje shows that only 1.6% of sites of arable
aptiktose Hg, Pb, Ag, Au anomalijose, t. y. žmogaus and 1.3% of grazing land are predicted
žemės ūkio veiklos požymiai dirvožemyje yra ste- at risk. It demonstrates that at present
bėtinai nežymūs, be to, akivaizdžiai yra pervertinta the impact of diffused contamination
tolimųjų oro pernašų ir teršalų įtaka dirvožemio on the quality of European agricultural
soil is vastly overestimated, but element
kokybei.
deficiency in soil needs more attention.
5. Įvertinus toksinių ir augalams būtinų elementų
Lithuania is represented in this Atlas
kiekį dirvožemyje išryškėjo, kad daugiau dėmesio
reikėtų skirti ne tik teršiančių elementų pertekliui, with 26 soil sampling sites on arable
bet ir reguliuoti ir reglamentuoti augalams reikalingų land and 26 sites on grazing land, and
the Lithuanian Geological Survey was
elementų trūkumą dirvožemyje.
responsible for sampling, coordination
Projekto lauko darbus finansavo šalių geologijos tarnyand interpretation.
bos, analitinius – Europos metalų asociacija „Eurometaux“.
Lietuvos geologijos tarnyba atliko šio projekto lauko darbus
52 atraminiuose taškuose, koordinavo Baltijos šalių organizacinius darbus ir atliko duomenų analizę ir apibendrinimą.
Visa informacija, susijusi su GEMAS projektu, yra Austrijos
geologijos tarnybos internetiniame puslapyje adresu http://
gemas.geolba.ac.at/GEMAS.htm. Šiame internetiniame
puslapyje pateiktos nuorodos į lauko darbų metodinius
nurodymus ir laboratorinių darbų kokybės kontrolės ataskaitą bei projekto atraminių kasinių nuotraukų duomenų
bazę, parengtą GoogleEarth pagrindu.
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POŽEMINIO VANDENS
INFILTRACINĖS
MITYBOS ŽEMĖLAPIO
M 1:200 000 SUDARYMAS

THE MAP OF
GROUNDWATER
RECHARGE ON A SCALE
OF 1:200 000

P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

Šio darbo tikslas buvo, remiantis meteorologinių stočių
duomenimis, kraštovaizdžių ir dirvožemių rajonavimo
žemėlapiais bei ilgalaikiais gruntinio vandens lygio stebėjimais, tipizuoti Lietuvos teritoriją pagal gruntinio vandens
slūgsojimo ir lygio režimą formuojančias sąlygas ir sudaryti
tipiniuose plotuose geologines sąlygas rodančius aeracijos
zonos profilius, taip pat adekvačius jiems geohidrologinius
modelius ir įvertinti gruntinio vandens mitybą. Tikslui
įgyvendinti įvykdyta keletas uždavinių:
• Išanalizuota atliktų tyrimų medžiaga.
• Atliktas Lietuvos teritorijos gruntinio vandens režimo sąlygų tipizavimas ir rajonavimas.
• Sudaryti vandens migracijos gamtinės vandens apytakos rato segmente „krituliai – gruntinio vandens
paviršius“ modeliai.
• Apskaičiuota infiltracinės mitybos, taip pat vandens
garavimo iš įvairių paviršių ir paviršinio nuotėkio
reikšmės elementariems rajonavimo plotams.
• Sudaryti žemėlapiai.
Pagrindinis darbo rezultatas – infiltracinės mitybos žemėlapis M 1:200 000. Be to, sudaryti papildomi žemėlapiai,
iliustruojantys vandens apytakos žemės paviršiuje dinamiką:
suminės evapotranspiracijos, nuotėkio žemės paviršiumi,
infiltracinę mitybą formuojančių sąlygų rajonavimo, gruntinio vandens paviršiaus vidutinio gylio ir reljefo paviršiaus
vidutinio nuolydžio kampo žemėlapiai (M 1:400 000), taip
pat aiškinamasis raštas. Pastarąjį sudaro: įvadas, ankstesnių
tyrimų apžvalga, darbo metodika, infiltracinės mitybos
ir kitų vandens balanso elementų pasiskirstymo analizė,
išvados, literatūros sąrašas, iliustracijos, tekstiniai priedai
(lentelės).

The main goal of the project is estimation of groundwater recharge and
the mapping of Lithuania’s territory
according to the obtained results. The
Lithuanian territory was divided into
the regions in order to establish the
types of groundwater regime and conditions of the recharge. The main criteria
for the dividing are climate conditions,
landscape type, soil type, groundwater
table depth and surface inclination.
The geohydrological simulation by
S. O. Grinevsky was the main method
applied for the mapping. Also the methods of other authors were additionally
applied.
Two kinds of the groundwater dynamics simulation were applied when
evaluating the recharge:
1. reduction of precipitation over
the earth surface;
2. transference of moisture via unsaturated zone.

The first of them includes estimation
of evaporation from vegetation surface
and snow cover as well as estimation of
precipitation runoff. The second one
includes estimation of evaporation from
the soil surface and transpiration by
plants and groundwater recharge as final
Gruntinio vandens infiltracinei mitybai Lietuvos teriresult of calculation. With groundwater
torijoje skaičiuoti naudotasi keleto skirtingų autorių me52
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todika. Bazinė metodika yra S. O. Grinevskio Požeminio table depth being less than 5 meters, the
vandens infiltracinės mitybos regioninio įvertinimo meto- correction of the results by I. S. Pashkodika, kurioje panaudoti geohidrologiniai modeliai. Taikant vsky equation was made.
šią metodiką, sprendžiama keletas uždavinių:
The results were verified by compar vandens balanso formavimosi sąlygų aeracijos zonoje ing them to the runoff from the drainschemizavimas ir teritorijos rajonavimas pagal mete- age basins of rivers and the results of
orologinių, kraštovaizdžio, dirvožemių, hidrologinių previous investigations using statistical
Chow test.
ir hidrogeologinių veiksnių kompleksą;
 vandens balanso modelių sudarymas, remiantis
minėtais veiksniais;

The mapping results were represented in 6 maps including the „Map
of groundwater recharge“, the „Map of
 daugiamečių balanso rodiklių kiekybinis įvertinimas;
total evapotranspiration“ and the „Map
 gautų duomenų verifikavimas pagal faktinius hidro- of precipitation runoff“.
loginius duomenis;
The main conclusion is that the
 infiltracinės mitybos žemėlapio sudarymas, atsi- recharge mainly depends on soil type
žvelgiant į daugiamečius gruntinio vandens lygio and groundwater level. Moreover, it is
characterized by intense seasonal flucsvyravimus.
tuations. There are two evident peaks
Sprendžiant atskirus uždavinius taip pat naudoti kitų
of groundwater recharge during of the
autorių: P. R. Schroederio, X. Liango, M. Th. van Geannual variations – they are typical of
nuchteno, R. G. Alleno, E. V. Šeino, B. S. Maslovo ir kt.
snow thaw in spring and rainy period
metodiniai sprendiniai.
in autumn.
Sąlygų tipizavimas ir teritorijos rajonavimas atliktas pagal
The territorial distribution of
keletą struktūrinių aukštų, išdėstytų atsižvelgiant į gamtinės
groundwater recharge is very obvious.
vandens apytakos ciklo eigą:
The majority of ultimate values occurs
 meteorologinės sąlygos (lemia kritulių kiekį, gara- in sandy soils and is rather related to
precipitation maximum zone in the
vimą);
western part of Lithuania. Maximal
 landšafto sąlygos (lemia garavimą, transpiraciją,
evapotranspiration is typical of loamy
nuotėkį);
and boggy soils with minimal depth of
 dirvožemio mechaninė sudėtis (lemia nuotėkį, van- groundwater table. Maximal runoff also
is related to clayey soils and precipitation
dens įsigėrimą į paviršių);
maximum sites.
 hidrogeologinės sąlygos – gruntinio vandens gylis
Generalising it can be pointed out
(lemia garavimą, infiltraciją).
that the groundwater recharge amounts
Infiltracijos vertės skaičiuotos dviem etapais:
to 82.4 mm per year (or accounts for
12.0 percent of total precipitation
 kritulių transformacija žemės paviršiuje;
amount). Likewise, the total evapo drėgmės migracija aeracijos zonoje.
transpiration value is 460.7 mm per
Kritulių transformacija žemės paviršiuje. Šiame bloke year (67.2 percent) and runoff value is
skaičiuojamo vandens garavimo nuo augalijos dangos ir 142.7 mm per year (20.8 percent). Thus
sniego dangos vertės bei žemės paviršiaus nuotėkio vertės. the total amount of annual groundwater
Papildomai, kaip vandens balanso komponentas, skaičiuo- recharge of non-urbanized territory of
jamas sniego tirpsmo vandens kiekis. Modelis apribotas Lithuania amounts to 5 198 million
dviem sąlyginiais paviršiais – augalijos dangos (medžių cubic meters.
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Pav. Požeminio vandens infiltracinės mitybos
žemėlapis (pagal 1993–2012 m. duomenis)

Fig. The map of the Groundwater recharge
(based on 1993–2012 data)

lajos) viršuje ir dirvožemio paviršiumi apačioje. Pagrindinės darbo išvados:
Skaičiavimo bloko rezultatas – potencialiai įsigeInfiltracinė mityba yra reikšminga skaičiuojant
riantis į dirvožemį drėgmės kiekis.
požeminio (gruntinio) vandens išteklius, įvertiDrėgmės migracija aeracijos zonoje. Pagrin- nant taršiųjų medžiagų migraciją per aeracijos
diniai rezultatai, kurie gaunami šiame bloke, yra zoną. Šiuo metu yra aktualus ir hidrogeoterminio
trys: „papildomas“ nuotėkis žemės paviršiumi, ga- potencialo įvertinimas, kuris be infiltracinės miravimo iš dirvožemio ir augalų evapotranspiracijos tybos duomenų taip pat neįsivaizduojamas.
suma (Ep + TRp) ir galutinis rezultatas – infiltracija
Požeminio vandens infiltracinė mityba gali
į gruntinio vandens sluoksnį Win.
būti patikimai įvertinta taikant geohidrologinį
Kai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius yra ir matematinį modeliavimą, remiantis vandens
didesnis nei 5 metrai, laikoma, kad infiltracinė dinamikos balanso lygtimis.
mityba W = Win.
Pradiniai duomenys, būtini ir pakankami inKai gruntinio vandens slūgsojimo paviršius filtracinės mitybos skaičiavimui: (1991–2012 m.
yra mažesnis nei 5 metrai, infiltracija Win per- meteorologiniai duomenys (vidutinė paros temskaičiuojama į infiltracinę mitybą, naudojant peratūra, santykinis drėgnumas, paros kritulių
I. S. Paškovskio lygtį.
kiekis, vėjo greitis, bendrosios saulės spinduliuotės paros suma), lapų dangos indekso (LAI) duoInfiltracinės mitybos įvertinimas pelkių landmenys, sniego tirpimo rodikliai, nuotėkio kreivės
šaftuose atliktas naudojant dinaminį požeminio
skaičiaus (CN) vertės, dirvožemių granuliomevandens išteklių pokyčio (µZ) svyravimo modelį,
trinės sudėties ir tankio duomenys, pagrindinės
kuriame atsižvelgiama į drėgmės prietakos ir
hidrofizinės charakteristikos (PHCh) parametrai
nuotėkio balansą.
ir augalų transpiracijos rodikliai.
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Atliekant infiltracinės mitybos skaičiavimą,
naudoti du skaičiavimo blokai: 1) kritulių transformacija žemės paviršiuje ir 2) drėgmės migracija
aeracijos zonoje. Tipizuojant Lietuvos teritoriją,
išskirti keli struktūriniai aukštai, išdėstyti pagal
gamtinės vandens apytakos ciklo eigą.
Atliekant rajonavimą, Lietuvos teritorija suskirstyta į 8 klimato regionus, 11 landšafto tipų
(lauko, miško, jūros paplūdimio, salpžemio,
mažai ir gerai drenuotos aukštapelkės (oligotrofinės), žemapelkės (eutrofinės) ir pereinamojo tipo
(mezotrofinės), eksploatuojamos aukštapelkės ir
žemapelkės durpyno), 17 dirvožemio mechaninės
sudėties tipų.
Pagrindiniai vandens dinamikos balanso
elementai, kurių reikšmės apskaičiuotos ir pavaizduotos atitinkamuose žemėlapiuose, yra:
infiltracinė mityba (pav.), suminė evapotranspiracija ir nuotėkis žemės paviršiumi. Suminę evapotranspiraciją savo ruožtu sudaro: augalijos dangos
garavimas, sniego dangos garavimas, dirvožemio
paviršiaus garavimas (aeracijos zonos ir gruntinio
vandens paviršiaus) ir augalų transpiracija.
Atliktas ankstesnių infiltracinės mitybos
tyrimų ir naujai atliktų skaičiavimų palyginimas Čou regresijos analizės testu, taip pat su
nustatytais Lietuvos upių baseinų infiltracinės
mitybos rezultatais parodė, kad rezultatų aibės
yra palyginamos.
Apskritai (neatsižvelgiant į sezoniškumą ir
teritorinį pasiskirstymą) infiltracijos, suminės
evapotranspiracijos ir nuotėkio reikšmės labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens paviršiaus
gylio, dirvožemio (ypač viršutiniųjų jo horizontų)
mechaninės sudėties, kiek mažiau nuo landšafto
tipo ir šlaito nuolydžio kampo.
Visų trijų minėtų elementų reikšmių dinamika paklūsta sezoniniams dėsningumams.
Sąlygiškai išskirti: žiemos, pavasario, vėlyvojo
pavasario-vasaros ir rudens sezonai.
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Suminės evapotranspiracijos pasiskirstymas
daugeliu atvejų yra atvirkščiai proporcingas infiltracinei mitybai.
Teritorinis infiltracinės mitybos pasiskirstymas labai ryškus (žr. pav.). Didžiausios mitybos
reikšmės (daugiau kaip 200 mm per metus) kai
kur nustatytos Žemaičių aukštumose (didžiausias
kritulių kiekis), Kuršių nerijos kopose, kituose
eoliniuose dariniuose (Smalininkų, Kazlų Rūdos it kt.). Mitybos reikšmės didelės ir Baltijos
moreninių aukštumų ruože bei Ašmenos aukštumoje (100–150 mm). Dar didesnės infiltracinės
mitybos reikšmės (200–250 mm) nustatytos
Rytų–Pietryčių Lietuvos fliuvioglacialinių lygumų smėlingų ir žvirgždingų nuogulų išplitimo
srityje, kur kritulių kiekis didelis, o gruntinio
vandens gylis viršija 5 metrus, dažnai ir 10 metrų.
Didžiausias nuotėkis Vakarų Lietuvoje, kur
didesnis intensyvių kritulių kiekis. Jis taip pat
būdingas limnoglacialinėms lygumoms.
Tolesni infiltracinės mitybos tyrimai galimi
trimis kryptimis:
 viso požeminio vandens dinamikos balanso skaičiavimas;
 tyrimų detalizavimas;
 urbanizuotų zonų tyrimai.
Vidutinis kritulių kiekis Lietuvos plote
(1993–2012 m.): 685,8 mm/metus, iš jų:
 infiltracinė mityba – 82,4 mm/metus,
arba 12,0 proc. kritulių kiekio;
 suminė evapotranspiracija – 460,7 mm/
metus, arba 67,2 proc. kritulių kiekio;
 nuotėkis žemės paviršiumi – 142,7 mm/
metus, arba 20,8 proc. kritulių kiekio.
Neurbanizuotoje Lietuvos teritorijoje požeminis vanduo kasmet pasipildo 5 198 milijonų
m3 atsargomis.
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IŠ KUR LIEJASI ŽEMAITIJOS
NACIONALINIO PARKO
ŠALTINIUOTOS VERSMĖS

WHERE THE SPRINGS
OF THE ŽEMAITIJA
NATIONAL PARK TAKE
THEIR SOURCE

P. Gedžiūnas, K. Kadūnas, Z. Zanevskij, D. Balčiūnaitė,
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba tęsia Lietuvos šaltinių ir
The Žemaitija National Park is a
versmių tyrimus. 2013 metais buvo išleista knyga „Lietuvos protected territory, founded on the basis
šaltiniai ir versmės: Žemaitijos nacionalinis parkas“.
of Resolution No. I-1244 dated April
Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, 23 1991 of the Supreme Council (the
įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Restoration Seimas) of the Republic of
Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Lithuania “On the Foundation of the
Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacio- Dzūkija, Curonian Spit and Žemaitija
nalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės National Parks, the Trakai Historical
valstybinio rezervato“ (Žin., 1991, Nr.13-332), siekiant National Park and the Viešvilė State
išsaugoti nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksus ir Reserve“ (Žin., No.13-332, 1991) to
kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos etnokultū- preserve the landscape complexes of
rinės srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti darnų national importance and cultural heritgamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas age that represent the peculiarities of
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos Žemaitija nature and culture in the
būklės stebėjimams. Parku paskelbta 21 720 ha teritorija ethnocultural context, ensure balanced
use and recovery of natural resources,
Plungės ir iš dalies Skuodo rajonuose.
and provide conditions for educational
Žemaitijos parko kalvotą reljefą suformavo tirpstantis tourism, scientific research and environledynas maždaug prieš 12 000 metų. Susidariusios kalvos mental monitoring.
yra palyginti aukštos, apie 150–190 metrų. Ežerai užima
The Park is expected: to conserve
daugiau kaip 7 proc. parko teritorijos, čia telkšo didžiausias
the
main system of lakes and forests in
Žemaitijoje Platelių ežeras, be jo, yra 25 mažesni ežerai. Parke
miškai užima apie 45 proc. visos teritorijos. Pažymėtina, kad Žemaitija, the existing cultural heritapie 10 proc. parko teritorijos yra nelankoma – tai Plokšti- age and to restore the damaged parts;
nės ir Rukundžių gamtiniai rezervatai, o pavasario ir vasaros to carry out scientific research, data
metu – ir telmologiniai (pelkių) draustiniai. Nacionaliniame collection and regular monitoring of
parke yra 12 gamtos paminklų – medžių, šaltinių, pusiasalių the Park’s environment and ethnic and
ir salų, bet ne prie visų lengvai prieinama. Šalia kitų gamtos cultural heritage; to cherish the cultural
paminklų hidrogeologiniais paminklais pripažinti ir parke traditions of Žemaitija; to disseminate
the ideas and knowledge of environtrykštantys Pilelio, Plokščių ir Koiskalnio šaltiniai.
mental protection; to encourage the
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, lydimi Že- traditional forms of farming; to promaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų, 2012 metų mote appropriate recreation activities
vasarą tyrė daugiau ar menkiau žinomas versmes, aprašė jų and primarily cognitive tourism.
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Šaltiniai ir versmės Žemaitijos nacionaliniame
parke

Springs and sources in the Žemaitija
National Park
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formavimosi ypatumus, įvertino šaltinių vandens cheminę
būklę. 2013 metais parengta ataskaita ir parengtas leidinys,
kurio tikslas – supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais.
Ataskaitoje pateikta ir pakankamai detali informacija apie
30 šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams. Kadangi ištirta ir aprašyta daug šaltinių,
pabandyta įvertinti ir jų turistinę vertę pagal šią skalę:

In the summer of 2012, the specialists from the Lithuanian Geological
Survey in cooperation with the staff of
the Žemaitija National Park studied the
known famous springs of the park, described their formation, and estimated
the yield of springs and chemical status
of their water. In 2013, the obtained
results were reported and published
Turistinė vertė:
seeking to familiarize the wider public
Privalote aplankyti
   
with the existing formation schemes of
Verta aplankyti
  
the springs and principles of their clasŠiaip įdomus objektas
 
sification. The report provides detailed
Tikimės, kad šio projekto rezultatai paskatins Žemaitijos naci- information about 30 springs and
onalinio parko darbuotojus inicijuoti ir daugiau hidrogeologinių springy places and possibilities to adapt
gamtos paveldo objektų pripažinimą saugomais objektais.
them to the visitors. Many springs were
explored and described and their tourist
Visų tirtų šaltinių vanduo yra gėlas (0,2–0,4 g/l), dauvalue was assessed using a simple clasgiausia kalcio, kalcio magnio hidrokarbonatinės sudėties.
sification scheme.
Apibūdinus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos
The received results of investigation
hidrogeologinę sąrangą, požeminio vandens formavimosi
of water springs show that most of
hidrogeodinaminius veiksnius ir vandenspūdinę situaciją,
them are descending (gravity) springs
paviršinio ir požeminio vandens tarpusavio ryšius, siejamus
and only a few percent can be ranked
su principiniais geomorfologijos ir reljefo elementais bei
as ascending (artesian) springs. The
ypatumais, galima teigti, kad pagal pagrindinius geologinius
mean discharges of most of the springs
ir hidrogeologinius požymius, lemiančius šaltinių kilmę
lie in range between 0.01 and 1 l/s. The
ir išsiliejančio vandens cheminę sudėtį, jų klasifikavimo
discharging groundwater has medium
įvairovė nėra gausi. Dažniausiai šaltiniai klasifikuojami
values of hardness and low content of
pagal išsiliejimo žemės paviršiuje sąlygas, jų vandeningumą
dissolved solids. The concentrations of
(debitą), cheminę sudėtį ir temperatūrą. Platelių apylinkėse
nitrogen compounds in most investigataukščiausiai slūgso gruntinis vanduo, daug žemiau randasi
ed springs are very low (or absent).
kvartero komplekso spūdinio (tarpsluoksninio) vandens
pjezometrinis lygis, per vidurį tarpinę padėtį užima Platelių
ežero ir kitų paviršinių telkinių vandens paviršius. Todėl pagal
išsiliejimo žemės paviršiuje ir mitybos sąlygas šiai vietovei
beveik be išimčių būdingi krintantys šaltiniai, maitinami
gruntiniu (subspūdiniu) vandeniu. Žemo pjezometrinio lygio
spūdiniam vandeniui pasiekti paviršių ir išsilieti šaltiniais dėl
iškilaus reljefo palankesnių hidrodinaminių sąlygų beveik
nėra. Iš principo tam tikros (spėjamos) prielaidos atsiverti
kylantiems šaltiniams (iš artezinių / spūdinių vandeningųjų
sluoksnių?) galimos nebent ežero akvatorijos giliausiose
Knygnešių šaltinis Knygnešių source
vietose, ten dugne vystantis spūdinio vandens ištakai per
galinčias egzistuoti dengiančių vandensparų hidrogeologines
nedarnas. Tačiau žinių apie tokių subakvalinių šaltinių ežero
dugne egzistavimą dabar nėra. Visai parko teritorijai būdingos
krintančios nuolatinės (retai sezoninės) gėlosios ir šaltosios
versmės (šaltiniai).
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MINERALINIO VANDENS
PAPLITIMAS IR GAVYBOS
GALIMYBĖS VEISIEJŲ
KRAŠTE

MINERAL WATER
OCCURENCE AND USE
POSSIBILITY AT VEISIEJAI
REGION

P. Gedžiūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Dar 2003–2010 metais Lietuvos geologijos tarnyba vykdė
požeminio sūrymo ir mineralinio vandens kartografavimo
projektus. Šie darbai vykdyti kameriniu būdu, įvertinant
1,5–35 g/l ir didesnės už 35 g/l ištirpusių mineralinių
druskų koncentracijos požeminio vandens (sūrymo) paplitimą hidrogeosferoje šalies mastu. Surinkta, susisteminta
ir išanalizuota gausi hidrocheminė informacija apie tokios
koncentracijos turinčio daug mineralinių druskų (BM > 1,5 g/l)
požeminio vandens ir požeminio sūrymo (BM > 35 g/l)
paplitimo nuosėdinėje storymėje ir kristaliniame pamate tendencijas. Hidrocheminė informacija analizuota matematinės
statistikos metodais, sudarytas apibendrinančių hidrogeologinės – hidrocheminės situacijos žemėlapių komplektas
(M 1:400 000). Žemėlapiai sudaryti visiems išskirtiems
pagrindiniams vandeningiesiems sluoksniams iki kristalinių
uolienų imtinai. Vienoje vietoje ar kompiuterinėje duomenų
bazėje sukaupta informacija leidžia ir toliau atlikti detalesnį
mineralinio vandens paplitimo ir gavybos galimybių vertinimą konkrečiose šalies teritorijose. Tokias apibendrinančias
ir taikomąsias žinias, kokių dažnai šiuo laikotarpiu pasigendama ar norima gauti, racionalu turėti kurortinio statuso
siekiančiose vietovėse, numatytose natūralaus mineralinio
vandens gavybą (verslą) plėtoti vietoje. Todėl ir vaizdingame
šilų ir ežerynų Veisiejų krašte, patraukliame rekreacijos tikslams ir poilsinio turizmo plėtrai, bendros žinios apie gėlą ir
mineralinį vandenį yra svarbios. Tokia glausta apibendrinanti
studija LGT Hidrogeologijos skyriaus 2013 metais inicijuota
Veisiejų, Kapčiamiesčio, Leipalingio apylinkes iki Nemuno
aprėpiančiame rajone.
Parengtas aiškinamasis raštas, apibendrinantis esminius
mineralinio vandens slūgsojimo dėsningumus ir hidrogeocheminės situacijos tipizaciją kvartero, prekvartero ir kristalinio pagrindo apvandenintų uolienų sluoksniuose. Pateikta

In represented report are generalized essential mineral water lying patterns and hydrochemical typization
of Quarternary, preQuarternary and
crystalline basis water-bearing layers. It
is submitted by cartographic material
(7 maps of hydrogeological and hydrochemical situation in scale 1:100 000,
4 hydrochemical sections discribing
a geological structure of this region).
Territory is located in fluvoglacial
plane of the last galciation and coincides with positive artesian basin
slope structure. Therefore a thickness
of fresh water active recycled zone is
significant and seeks 260–340 m and
more. A groundwater active recharge
area, a thin sedimentary cover and extincted significant regional confining
beds at anteclise slope are determinating and limiting a lifting of brine
water from the bed lying crystaline
foundation rocks. Therefore occurance
and hydrochemical variety of nature
mineral water is poor:
 below fresh water is lying saline mineral water or brine
(15–35 ÷80 g/l concentration)
in K and J – T rocks contacting
zone and deeper;
 a groundwater of high mineralization or brine is composed by
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Apžvalginis hidrogeologinis Veisėjų krašto
šaltinių pjūvis
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Hidrogeological overiew of Veisėjai water
sprins sections
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kartografinė medžiaga (7 hidrogeologinės ir hidrocheminės
situacijos žemėlapiai, M 1:100 000; sudaryti 4 hidrogeologiniai pjūviai, apibūdinantys šio rajono gelmių sąrangą).
Teritorija yra paskutiniojo apledėjimo palankių infiltracijai
fliuvioglacialinių (smėlingų) lygumų srityje ir sutampa su
teigiama artezinio baseino šlaito struktūra. Todėl gėlo vandens aktyvios apykaitos zona yra ženkli ir siekia 260–340 m
ir daugiau. Aktyvi mitybos sritis, nestora nuosėdinė danga ir
išnykusios reikšmingesnės regioninės vandensparos anteklizės šlaito geosferoje lemia ir riboja pastebimesnį požeminio
sūrymo pakilimą iš apačios nuo kristalinio pamato uolienų.
Todėl ir natūralaus mineralinio vandens paplitimas ir hidrocheminės įvairovės spektras yra menkas:
 tik labai sūrus mineralinis vanduo ar požeminis
sūrymas (15–35÷80 g/l ištirpusių druskų koncentracijos) iškart glūdi po gėlu vandeniu ir kreidos (K)
bei juros–triaso (J–T) sistemų sąlyčio zonoje ir giliau
sudaro sluoksnines sankaupas;
 prekvartero nuosėdinėje priekraiginėje su kristaliniu
pamatu dalyje susiformuoja natrio chloridinis be
specifinių komponentų (išskyrus bromą, Br = 50–
150 mg/l) labai mineralizuotas vanduo ar sūrymas;
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NaCl without specific components (except Br – 50–150 mg/l)
is lying in lower preQuarternary
part;
 extraction of the ground mineral water (brine) is possible
from T1 sandstone and gravel
stone aquifer and from deeper
lying crystaline base rocks;
 the design depth of extraction
wells is about 350–550 m.
This work is presenting essential
knowledge and generalization of
hydrogeological structure and mineral
water of considerable territory enough
informatively, concisely and populary.
The results of the project are practicable
for described district self – government,
for territory planners, environmentalists and society, for operative solution
of hydrogeolgical questions and problems.

 visoje teritorijoje potencialias mineralinio vandens
(požeminio sūrymo) gavybos galimybes turi apatinio triaso (T1) kvarcinio smiltainio ir gravelito
vandeningasis sluoksnis, taip pat giliau slūgsančios
kristalinio pamato uolienos;
 projektinis gavybos gręžinių gylis apie 350–550 m,
apibūdintame rajone didėja ŠV kryptimi.
Darbe pakankamai informatyviai, glaustai ir populiariai
pateiktos esminės žinios ir apibendrinimas apie nemažos
teritorijos hidrogeologinę sąrangą ir mineralinį vandenį.
Projekto rezultatai naudingi apibūdinto rajono savivaldai,
teritorijų planuotojams, gamtosaugininkams ir visuomenei,
norint operatyviai spręsti hidrogeologinius klausimus ir
problemas.
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PROJEKTAS
„SKALŪNŲ DUJOS LIETUVOJE.
SAUGI APLINKA IR
EKONOMINĖ NAUDA“

PROJECT
“SHALE GAS IN LITHUANIA.
SAFE ENVIRONMENT AND
ECONOMIC BENEFITS”

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba
įgyvendino aplinkos informacijos sklaidos ir
viešinimo projektą „Skalūnų dujos Lietuvoje.
Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/
C2/ SUB/492-2012/1/SI2.647111 (finansuotą
Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Europos
Sąjungos lėšomis).
Vykdant projektą susidurta su gana prieštaringa informacija apie skalūnų dujų gavybos poveikį
aplinkai, kuri dažnai yra nepagrįsta ar neobjektyvi. Nei Europoje, nei Lietuvoje nėra skalūnų dujų
išgavimo patirties, tik JAV ir Kanada – iki šiol yra
vienintelės šalys, eksploatuojančios skalūnų dujas.
Šiuo metu išsklaidytųjų angliavandenilių gavyboje, be hidraulinio ardymo, nėra kitų metodų,
kurie perspektyvius uolienų sluoksnius padarytų
laidžius ir produktyvius. Susidurta su išankstinėmis nuostatomis, kad išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir gavybos metu bus teršiamas
požeminis vanduo, su grįžtančiuoju vandeniu
ar išgaunamais angliavandeniliais į paviršių bus
pakelta toksinių ar radioaktyviųjų medžiagų.
Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susidomėjimą skalūnų dujų tyrimu ir gavyba Lietuvoje
bei į Europos Sąjungos iniciatyvą informuoti ir
aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų tyrimą,
gavybos ekonominę naudą ir potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, projekte buvo
numatyta ir įvykdyta ši veikla:
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In 2013, the Lithuanian Geological Survey
started the implementation of the project “Shale
gas in Lithuania. Safe environment and economic
benefits”. The aim of the project was to start a
dialogue with citizens and to launch an information campaign on shale gas before the decisions
on its potential industrial production are taken
and to ensure appropriate public consultations.
Taking into consideration the growing interest in shale gas potential in Lithuania and
following the newly launched initiative of the
European Commission’s Directorate-General for
Energy to inform and explain the public about
the relevant studies that deal with the potential
and production of shale gas, economic benefits
and prevention of the potential threat to the
environment and human health, the Lithuanian
Geological Survey (LGT) under the Ministry of
the Environment organized 5 public hearings in
5 different regions of Lithuania (Šilutė, Tauragė,
Jurbarkas, Pagėgiai and Vilkaviškis) which are
located within the limits of the blocks of newly
announced hydrocarbon licensing tender. Local
stakeholders (authorities, local communities, local businesses sector representatives, representatives of the local municipalities, and representatives of the organizations of society and social
partners, as well as representatives of operating oil
companies) were invited to the public hearings.
It was expected, that public hearings will ensure
the direct and efficient dialogue between the
stakeholders and governmental regulators of the
hydrocarbon sector and will lead to prevention
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 organizuoti penki visuomenės informavimo renginiai: Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke,
Pagėgiuose ir Kybartuose;
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of further potential conflicts between the groups
of the social partners.

During the implementation of the project, the
 sukurtas interaktyvus žiniatinklis visuo- LGT also initiated and organized the following
menės švietimui skalūnų dujų tema www. project activities:
skalunudujos.lt;
 Creation of the Interactive Website “Shale
 parengti ir išspausdinti apie projektą ir
gas citizens’ dialogue and information
skalūnų dujas lankstinukai, brošiūros,
campaign” (www.skalunudujos.lt) with
5 informaciniai stendai, publikuoti 5 inforthe online consultations;
maciniai straipsniai regioninėje spaudoje;
 Creation of the informative film “Skalūnų
dujos Lietuvoje” (Shale gas potential in
Lithuania) about the shale gas exploration
and production in Lithuania;
 Preparation of the survey of the public
opinion on shale gas potential in Lithuania;
 Preparation of the leaflets and informative
brochures informative stands about shale
gas exploration and production and preparation and publication of the informative
articles in the local press;
 Organization of the technical part of the
public hearings.
 sukurtas filmas, informuojantis vietines
bendruomenes, verslo atstovus, savivaldą,
kurios teritorijoje planuota tirti ir išgauti
netradicinius angliavandenilių išteklius;
 atlikta gyventojų nuomonės apklausa.
Įvykdytas projektas padėjo visuomenei ir ypač
konkrečioms bendruomenėms geriau suprasti
kai kuriuos techninius ir ekonominius angliavandenilių gavybos aspektus ir kad šios svarbios
Lietuvai problemos sprendimas būtų bent kiek
apsaugotas nuo nepagrįstų emocijų ir nepamatuotų lūkesčių.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBOS ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ
MODERNIZAVIMAS

MODERNIZATION OF
LITHUANIAN GEOLOGICAL
SURVEY ESERVICES

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais baigtas projektas
„Aplinkos ministerijos pavaldžių
institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP23-1-IVPK-01-V-02-014), kurį
finansavo Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos
Respublika. Projekto iniciatorius
ir vykdytojas – Aplinkos ministerija, partneriai – Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos
agentūra ir Valstybės saugomų
teritorijų tarnyba. Projekto dalį,
skirtą LGT informacinių sistemų
elektroninėms paslaugoms sukurti,
įgyvendino UAB „Affecto“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos dvi
naujos informacinės sistemos: Aplinkos apsaugos
kontrolės informacinė sistema (valdytoja – Aplinkos
ministerija) ir Valstybinė požeminio vandens
informacinė sistema (sistemos valdytoja – Lietuvos geologijos tarnyba); modernizuotos Lietuvos
geologijos tarnybos informacinės sistemos: Žemės
gelmių registras ir Valstybinė geologijos informacinė sistema, taip pat Saugomų rūšių informacinė
sistema (valdytoja – Aplinkos ministerija), Saugomų teritorijų kadastras (valdytojas – Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba) ir Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras
(valdytoja – Aplinkos ministerija). Iš viso sukurta
15 elektroninių paslaugų, kuriomis galės naudotis
ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

64

The project named “The Transfer of Public Services of Ministry of
Environment Subordinate Institutions to Cyberspace” (No. VP2-31-ISDC-01-V-02-014), which was
funded by the European Union’s
Regional Development Fund
and the Republic of Lithuania, is
now completed. The Lithuanian
Geological Survey is a provider of
geological data stored in the Information systems since 2004 but so
far the used applications were “out
of date” and did not meet today’s
requirements for such services.
The newly launched e-services
portal provides services which are
grouped into use of data and provision of data
categories. There were 24 maps and over 80 different reports created. Since Subsurface Registry
data is provided for a fee, an orders module was
implemented on purpose to submit requests for
data, pay bills and tracking of user order status.
From now on, there is a possibility to electronically register soil surveys and boreholes, provide
mineral resources mining reports, inform about
the Subsurface changes in the registers, combine
monitoring programs to provide monitoring reports, and so on. Data are provided by filling in
screen forms (there are a total of 15 different data
reporting forms ready for use). All e-services created during this project are available at: https://
www.epaslaugos.lt/, http://epaslaugos.am.lt,
http://www.lgt.lt/epaslaugos/.
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Lietuvos geologijos tarnyba geologinius duomenis, kaupiamus informacinėse sistemose, elektroniniu būdu teikia nuo 2004 metų. Tačiau iki šiol
naudotos paslaugų teikimo aplikacijos „paseno“
ir neatitiko šiandien tokioms paslaugoms keliamų
reikalavimų (pvz., nenumatytas elektroninio parašo naudojimas, kyla suderinimo su naujausiomis
internetinėmis naršyklėmis problemų). Be to,
paslaugos buvo skirtos tik duomenų peržiūrai,
nebuvo galimybės teikti geologinius duomenis
tarnybai, formuoti ir spausdinti ataskaitas.
Naujame elektroninių paslaugų portale naudotojams pateikiamos paslaugos sugrupuotos į
duomenų naudojimo paslaugas („Duomenų gaKita grupė paslaugų – duomenų teikimas
vimas iš sistemų“) ir duomenų teikimo paslaugas
Lietuvos geologijos tarnybai. Nuo šiol elektroni(„Duomenų teikimas į sistemas“).
niu būdu bus galima užregistruoti žemės gelmių
Elektroninių paslaugų portalo „Duomenų gavi- tyrimus, gręžinius, teikti žemės gelmių išteklių
mas iš sistemų“ dalyje naudotojai ras visus anksčiau gavybos ataskaitas, informuoti apie Žemės gelnaudotus geologinius žemėlapius, galės formuoti mių registro duomenų pasikeitimus, derinti
ir spausdinti geologinių duomenų išrašus, statis- ūkio subjektų monitoringo programas, teikti
tines ataskaitas ir duomenų analizės rezultatus. monitoringo ataskaitas ir kt. Duomenys teikiami
Elektroninių paslaugų portalo žemėlapiuose įdiegti užpildant ekranines formas (paruošta 15 skirtingų
pagrindiniai žemėlapių valdymo įrankiai, sukurta duomenų teikimo formų). Duomenims įvesti
paieškos sistema ir kitos funkcijos leidžia greitai naudojami klasifikatoriai, žemėlapiai, duomenų
surasti reikalingus objektus ar vietovę, peržiūrėti formos automatiškai užpildomos iš kitų institucipagrindinę informaciją apie geologinius objektus, jų gaunamais (Juridinių asmenų registro, Adresų
žemėlapio sluoksnius, suformuoti ar užsakyti reika- registro, Gyventojų registro ir kt.) ar naudotojo
lingo objekto duomenų išrašus. Statistinėse ir duo- anksčiau pateiktais duomenimis. Tai sumažina
menų analizės ataskaitose pateikiamus duomenis klaidų tikimybę, sutrumpėja paraiškų ir teikiagalima filtruoti pagal teritorijas (administracines mų duomenų derinimo laikas. Įvestus duomenis
teritorijas, požeminio vandens baseinus, upių galima atsispausdinti, koreguoti pagal pateiktas
baseinus), laikotarpį, kitus parametrus. Statistikos pastabas, stebėti teikiamų duomenų nagrinėjimo
duomenys gali būti vaizduojami grafiku arba že- būseną.
mėlapyje. Iš viso paruošta 24 žemėlapiai ir daugiau
Visos projekto metu sukurtos Lietuvos Reskaip 80 įvairių ataskaitų. Kadangi ataskaitų sąrašas tikrai nemažas, reikalingos ataskaitos paiešką publikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių
palengvins ataskaitų suskirstymas pagal duomenų institucijų viešosios elektroninės paslaugos užretemas, pvz., gręžiniai, ištekliai, valstybinis požemi- gistruotos Elektroninių valdžios vartų portale ir
pasiekiamos adresu https://www.epaslaugos.lt/,
nio vandens monitoringas.
taip pat Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų
Kadangi Žemės gelmių registro duomenys tei- portale adresu http://epaslaugos.am.lt. Lietuvos
kiami mokamai, todėl sukurtas užsakymų modulis, geologijos tarnybos teikiamas elektronines paslaukurį pasitelkę elektroninių paslaugų naudotojai gas galima pasiekti ir tiesiogiai adresu http://www.
gali pateikti prašymus duomenims gauti, apmokėti lgt.lt/epaslaugos/.
sąskaitas, stebėti užsakymo būklę.

65

SEISMOLOGINIAI TYRIMAI
2013 METAIS

SEISMOLOGICAL
INVESTIGATIONS IN 2013

A. Pačėsa, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais toliau buvo vykdomi Lietuvos
seisminių stebėjimų darbai – iš Ignalinos atominės elektrinės (IAE) Seisminio monitoringo
sistemos (SMS) ir plataus diapazono stočių PBUR
(Paburgė, Plungės raj.), PABE (Paberžė, Kėdainių
raj.), SLIT (Slitere, Ltvija) ir VSA (Vassula, Estija) seisminių stebėjimų duomenys sistemingai
buvo parsisiųsdinami, kaupiami ir analizuojami.
2013 metais kelis kartus buvo sutrikęs seisminių
stočių darbas, todėl buvo prarasta ar negrįžtamai
sugadinta nedidelė dalis seismologinių duomenų.
Ignalinos AE darbuotojai, prižiūrintys SMS veiklą, buvo informuojami apie sutrikimus stotyse ir
stočių funkcionavimas buvo atnaujinamas.

The project of Seismological Monitoring of
Lithuania, focusing on collection, processing and
analysis of seismic data of Seismic Monitoring
System (SMS) of Ignalina Nuclear Power Plant
(INPP) and broad band stations PBUR (Paburgė,
Lithuania), PABE (Paberžė, Lituania), SLIT
(Slitere, Latvia), and VSU (Vassula, Estonia) was
carried on in 2013. There were some disturbances
in operation of the seismic stations, thus, some
seismological data was lost. The INPP specialists
responsible for SMS operation would restore the
operation of the system every time when problems occurred.
Analysing the data of seismic stations of
seismological monitoring system in Lithuania,
a few dozens of seismic events were identified
and located monthly. 1191 seismic events were
identified by the Lithuanian Geological Survey
(LGT). 1007 events were teleseismic, 61 regional
and 23 local. It was impossible to locate some of
the registered and identified seismic events due
to poor data quality or interruptions in the data
registration. The locations of the teleseismic and
regional events were associated with the locations
reported in the seismic bulletins of EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC;
https://www.emsc-csem.org) and/or US Geological Survey (USGS; http://neic.usgs.gov). The
majority of the teleseismic events were located in
the Pacific Ocean in „the Ring of Fire“.

Analizuojant Lietuvos seismologinio monitoringo sistemos seisminių stebėjimų stočių
duomenis kiekvieną mėnesį buvo aptinkama ir
lokalizuojama po kelias dešimtis seisminių įvykių. 2013 metais užregistruota 1 191 seisminis
įvykis, iš jų 1 107 įvykiai tolimi (teleseisminiai;
epicentrai tolimesni nei 2 500 km), 61 įvykis
regioninis (epicentrai tolimesni nei 800 km, bet
artimesni nei 2 500 km) ir 23 vietiniai seisminiai įvykiai (epicentrai artimesni nei 800 km).
Dalies seisminių įvykių lokalizuoti nepavyko
dėl nepakankamos duomenų kokybės ir / ar
techninių problemų seisminėse stotyse. Tolimi ir
regioniniai įvykiai susieti su Europos – Viduržemio jūros seismologijos centro (EMSC; https://
www.emsc-csem.org) ir / arba su JAV geologijos
tarnybos (USGS; http://neic.usgs.gov) biuletenių
The project seismological monitoring of
seisminiais įvykiais. Lietuvos seismologinio moniLithuania is focused on investigation of local
toringo sistema užregistruoja beveik visus Žemėje
events. 4 local events out of 23 identified ones
įvykstančius žemės drebėjimus, kurių stiprumas
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1 pav. 2013 metais LGT užregistruotų vietinių seisminių įvykių
žemėlapis. Juodi trikampiai žymi seisminių stebėjimų stotis, kurių
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Fig. 1. Map of local seismic events registered by the LGT
in 2013. Black triangles mark seismic stations used for

duomenys buvo naudoti, geltoni skrituliai – LGT lokalizuotų

identification and locations of seismic events, yellow circles

vietinių seisminių įvykių epicentrus, oranžiniai aštuoniakampiai –

are epicentres of seismic events located by the LGT, orange

LGT nelokalizuotus, tačiau susietus su NORSAR ar / ir EMSC
seismologiniuose biuleteniuose pateiktais įvykių epicentrais, balti
kvadratai – seisminių įvykių, aptiktų NORSAR seismologinių
biuletenių analizės metu, epicentrus

hexagons - epicentres of seismic events which were not
located but associated with the data from seismological
bulletins of NORSAR and/or EMSC; squares - epicenters of
seismic events found NORSAR seismic bulletins
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> 5,0. Kaip įprasta, 2013 metais dauguma tolimų
įvykių buvo užfiksuota iš vadinamojo Ramiojo
vandenyno „ugnies žiedo“ regiono.

were localized (Fig. 1). Records of 9 local events
were associated with locations reported in the
NORSAR and/or EMSC bulletins. It was not
possible to localize 10 other local events due to
Lietuvos seismologinio monitoringo projekte
poor data quality. Presuming, all local events
daugiausia dėmesio skiriama vietiniams seismiwere of anthropogenic origin except one event
niams įvykiams. Iš 23 identifikuotų vietinių įvyof 31 December 2013 (Fig. 1). According to
kių 4 įvykius pavyko lokalizuoti, 9 įvykius pavyko
preliminary analysis, the latter event, localized in
susieti su NORSAR ar EMSC katalogų lokalizacithe south of the Baltic Sea, was of tectonic origin.
jomis, dar 10 įvykių dėl blogos duomenų kokybės
lokalizuoti nepavyko (žr. 1 pav.). Manytina, kad
Seismological data of registered events by the
visi vietiniai įvykiai, išskyrus vieną Baltijos jūroje, Lithuanian seismological monitoring system were
buvo sukelti žmogaus veiklos. Pagal pirminės compiled into final monthly bulletins which were
analizės rezultatus įvykis pietinėje Baltijos jūros submitted to the International Seismological
dalyje galėjo būti tektoninės prigimties.
Centre (ISC; http://www.isc.ac.uk/), EuropeanMediterranean Seismological Centre (EMSC)
Visi seisminių stebėjimų stočių duomenys
and were presented on the LGT webpage.
buvo kaupiami mėnesiniuose seisminių įvykių
biuleteniuose, kurie vėliau teikiami TarptautiThe seismological bulletins of NORSAR and
niam seismologijos centrui (ISC; http://www. Seismological Institute of Helsinki University
isc.ac.uk/) ir EMSC bei pristatomi Lietuvos geo- (HU) were analyzed searching for events lologijos tarnybos (LGT) tinklalapyje. 2013 metais cated in Lithuania and adjacent territories in
buvo nuosekliai rengiami ir visuomenei pateikia- 2013 (Fig. 1). 7 seismic events were reported
mi pranešimai apie svarbesnius seisminius įvykius in NORSAR bulletin on 6-th of August in the
Baltijos regione ir visame pasaulyje. Informacija Baltic Sea, south from Gotland island, between
apie juos buvo įdėta LGT tinklalapyje.
Lithuanian and Swedish coast. The location of
these events lay on the pathway of gas pipeline
2013 metais taip pat buvo analizuojama
“Nordstream”. Most likely, these 7 events were
NORSAR ir Helsinkio universiteto Seismologijos
related with some pressure perturbations in
instituto (HU) seismologiniuose biuleteniuose
the pipeline. 2 seismic events were reported in
pateikta informacija apie seisminius įvykius, kuNORSAR bulletin on 25-th of August in the
rių epicentrai pateko į pietrytinę Baltijos regiono
Baltic Sea ~100 km westwards from the coast of
teritoriją (1 pav.). Rugpjūčio 6 d. viduryje Baltijos
Lithuania (Fig. 1). Presumably, these events were
jūros, tarp Latvijos ir Švedijos krantų, piečiau
related with military operation on elimination
Gotlando salos, NORSAR biuletenyje užfiksuoti
of old explosives “Open spirit 2013” carried out
septyni seisminiai įvykiai. Įvykių vieta sutampa su
from August 19-th to 29-th, 2013, in the Lithudujotekiu „Nord Stream“. Labai mažai tikėtina,
anian territorial waters. Media has reported that
kad tai galėjo būti natūralios prigimties įvykiai.
11 old explosives were found during the military
Po konsultacijų su kolegomis iš Kaliningrado
operation. However, there were no information
srities buvo nuspręsta, kad seisminiai įvykiai
how many and in what way the explosives were
greičiausiai sietini su dujotekio „Nord Stream“
eliminated. One more seismic event from NORveikimu (pavyzdžiui, su galimu staigiu slėgio
SAR bulletin was located in the south-western
kitimu). Rugpjūčio 25 d. NORSAR biuletenyje,
part of Latvia (Fig. 1). Doubtless, this event was
Baltijos jūroje, maždaug 100 km į vakarus nuo
generated by quarry blast.
Lietuvos kranto, užfiksuoti du seisminiai įvykiai
(1 pav.), kurie greičiausiai sietini su išminavimo
Short period portative seismic stations were
operacija „Open spirit 2013“. Ši senų sprogme- configured and tested according to targets of
nų Lietuvos teritoriniuose vandenyse paieškos ir project “Complex seismological investigation
naikinimo operacija vyko nuo 2013 m. rugpjūčio of territory of Lithuania” in 2013 (Fig. 2). The
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2 pav. Portatyvinė seisminė stotis (LGS2). Akumuliatorius kaip
maitinimo šaltinis ir GPS antena uždėti ant duomenų registracijos
modulio SARA SL07
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Fig. 2. Portative seismic station (LGS2). A battery as a
power source and GPS antenna are placed on the main
SARA SL07 unit

19 iki 29 dienos. Pagal žiniasklaidos pranešimus „Open
spirit 2013“ operacijos metu buvo aptikta vienuolika senų
sprogmenų, kiek jų sunaikinta – nepranešta. Dar vieną
įvykį NORSAR lokalizavo pietvakarinėje Latvijos dalyje.
Neabejotinai šis įvykis siejamas su pramoniniais sprogdinimais karjeruose.
Pagal projekto „Lietuvos teritorijos seismingumo kompleksiniai tyrimai“ numatytus darbus 2013 metais buvo
parengtos darbui ir testuotos
trumpo periodo portatyvinės
seisminės stotys (2 pav.). Pagal
preliminarius rezultatus portatyvinės seisminės stotys tinka
naudoti nestiprių seisminių
įvykių registracijai nedideliu
atstumu (pvz., sprogdinimams
karjeruose). Taip pat nustatyta,
kad portatyvinės seisminės stotys gali registruoti galingus (M
> 5) tolimus seisminius įvykius
(3 pav.).

portative seismic stations can be used
to record small seismic events at short
distances (e.g. quarry explosions) according to preliminary results of testing. It was found that portative seismic
station were capable to record strong
(M > 5) teleseismic events (Fig. 3).

3 pav. 2013 m. spalio 25 d. 17 val. 10 min.

Fig. 3. Seismogram of earthquake

UTC laiku Japonijoje įvykusio ŽD, kurio

of 2013 October 25-th 17:10 GMT,

stiprumas 7.1, seismogramos, užregitruotos
portatyvinėse seisminėse stotyse LGS3,
LGS4 ir PBUR seisminių stebėjimų stotyje

Japan, Mw=7.1 recorded at broadband
station PBUR and portative stations
LGS3 and LGS4
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KARSTINĖ DENUDACIJA IR
NAUJI REIŠKINIAI ŠIAURĖS
LIETUVOS KARSTINIAME
RAJONE

KARST DENUDATION
AND NEW PHENOMENA
IN THE NORTH
LITHUANIAN KARST
REGION

J. Taminskas, K. Dilys, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas
V. Mikulėnas, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone kritulių
kiekis buvo artimas daugiametei metinio kritulių kiekio
normai – ją viršijo tik 10,4 mm, tačiau tam tikrų mėnesių
kritulių kiekis gana smarkiai skyrėsi nuo vidutinio daugiamečio jų kiekio. Nedideliu kritulių kiekiu pasižymėjo kovas,
liepa ir rugpjūtis, o daugiau jų iškrito balandį, rugsėjį ir spalį.
Išskirtinai didelis kritulių kiekis, palyginti su mėnesio norma,
buvo balandžio (56 proc. daugiau už normą) ir spalio (55 proc.
daugiau už normą) mėnesiais. Šiais mėnesiais labai maža vandens netektis dėl garavimo, todėl galėjo padidėti paviršinio
vandens infiltracijos į karstėjančius sluoksnius intensyvumas.
Dėl šios priežasties, esant kritulių kiekiui, artimam metinei
normai, metinis požeminis nuotėkis buvo didesnis už normą.
2013 metai pasižymėjo santykinai aukšta vidutine metine
oro temperatūra: sausio – lapkričio mėnesių vidutinė temperatūra buvo 0,9 °C aukštesnė už normą. Ypač aukšta buvo šilto
laikotarpio temperatūra. Vidutinė birželio mėnesio temperatūra net 3,9 °C buvo aukštesnė už šio mėnesio normą. Tokia
aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra ir santykinai mažas
liepos (29 proc. mažesnis už mėnesio normą) ir rugpjūčio
(59 proc. mažesnis už mėnesio normą) mėnesių kritulių kiekis
lėmė vandens lygio pažemėjimą karstėjančių uolienų sistemoje.
Tai parodo ypač žemas karstinių ežerų lygis rudens pabaigoje.
Nors buvo aukšta šiltojo laikotarpio temperatūra, vyko intensyvi infiltracija pavasarį ir rudenį, metinis požeminio vandens
nuotėkis nesumažėjo.

The annual precipitation in 2013 was
close to the long-term average value exceeding it only by 10.4 mm. However,
precipitation of individual moths was
significantly different than the longterm average. A lower amount of precipitation was observed in March, July
and August, while higher precipitation
was in April, September and October.
Especially high amount of precipitation was observed in April (56% higher
than normal) and October (55% higher
than normal). April and October are
characterised as months with low water
losses due to evaporation therefore the
surface water infiltration into karst layers could be increased. Due to this and
the precipitation rate being close to the
long-term average, the annual groundwater run-off was higher than normal.

The year 2013 was characterized by
a relatively high average annual air temperature. The average air temperature
of January–November was by 0.9 °C
higher than normally. The air temperature of warm period was especially high.
The average temperature of June was
Indikatoriniame Tatulos baseine 2013 metais gipso
even by 3.9 °C higher than the normal
cheminė denudacija buvo didesnė už vidurkį ir siekė
value. This high temperature of warm
166 m³/km -2 (1 pav. ir lentelė). Smardonės baseine gipso
period and relatively low precipitation
cheminė denudacija, palyginti su 2004–2012 metais, buvo
in July (by 29% lower than the normal)
apie 16 proc. didesnė (320 m³ km-2).
and August (by 39% lower) resulted in

70

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

350

the drop of water level in the karst rock
system. This is indicative of extremely
low water level in karst lakes at the end
of autumn. However, even high air temperature of warm period did not reduce
the annual groundwater run-off due to
the intensive infiltration in spring and
autumn.
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2 pav. Vandens lygio ir temperatūros

Fig. 2. Fluctuation of water level in

svyravimai karstiniame Pelanio ežere

the Pelanis karst Lake in 2009–2013

2009–2013 metais

Pagal karstinių ežerų vandens lygio svyravimus (Pelanio
ežeras Kirkilų kaime) 2013 metais vandens lygio kaitos metinė
amplitudė buvo 1,93 m (2 pav.). Maksimalus vandens lygis
buvo balandžio 19 d., minimalus – lapkričio 22 d. 2013 metais buvo didžiausia vandens lygio svyravimų amplitudė per
2010–2013 metų laikotarpį: 2010 metais – 1,65 m, 2011 metais – 1,27 m, 2012 metais – 1,22 m. 2013 metais buvo tiek
aukščiausias, tiek žemiausias vandens lygis per 2010–2013 metus. Tokia didelė metinė vandens lygio svyravimų amplitudė
ir santykinai žemas minimalus lygis gali sudaryti palankias
karstinės denudacijos intensyvėjimo sąlygas.

In 2013, karst denudation in the
representative Tatula River basin was
higher than the average value and
reached 166 m³∙km-² (Fig. 1, Table
1). However, karst denudation in the
Smardonė River basin was about 16%
higher (299 m³∙km-²) compared with
the period 2004–2012 (320 m³∙km-²).
According to the karst lake water
level fluctuations (Pelanis Lake, Kirkilai
village), the annual water level fluctuation amplitude in 2013 was 1.93 m
(Fig. 2). The maximum water level was
observed on April 19, the minimum
on November 22 The highest water
level fluctuation amplitude of 2010–
2013 was observed in 2013: in 2010, it
was 1.65 m, in 2011 – 1.27 m, and in
2012 – 1.22 m. The highest as well as
the lowest water level of 2010–2013 was
observed also in 2013. Such large annual
water level amplitude and relatively low
minimum water level could make favourable conditions for higher intensity
of karst denudation.

On December 11, 2013, many karst
lakes of Kirkilai village were covered by
thin layer of ice, but the nameless lake
located between the south-eastern end
of the Kirkilai Lake and the Pelanis Lake
had no ice at all. The eastern fringes of
Palanis and Katilnyčia lakes were also
unfrozen. This suggests that the observed small nameless karst lake could be
2013 m. gruodžio 11 d. daugelis Kirkilų kaimo karstinių located on the groundwater flow road.
ežerų buvo padengti plonu ledu, tačiau bevardžiame karsti- This assumption is confirmed by new
niame ežerėlyje (3 pav.), esančiame tarp pietrytinio Kirkilų sinkholes formed during the last few
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years in the south-eastern outskirts of
the Kirkilai Lake.
The new kart phenomena were
observed and inventoried during two
expeditions to the North Lithuanian
Karst Region in 2013. In total, the data
about 48 karst phenomena (sinkholes,
caves, and cracks) were included in the
GEOLIS Sub-system of Geological
Processes and Phenomena. Currently, it
contains data on 406 karst phenomena.
In the Pasvalys District, Saločiai, a
new sinkhole 3.7 m in diameter appeared in the Basanavičius Street (Fig. 4,
3 pav. 2013 m. gruodžio 11 d. stebėto Fig. 3. Location of unfrozen
left). Next to this place, another sinkhole
neužšalusio ežerėlio vieta (observed on December 11, 2013)
5.4 m in diameter renewed in 2005 near
karst Lake
a living house. There, a small karst deforežero galo ir Pelanio ežero, ledo visai nebuvo. Neužšalę buvo mation was fixed in 1990 (Fig. 4, right).
ir Pelanio ir Katilnyčios ežerų rytiniai pakraščiai. Tai leidžia
Very unexpectedly, a 9.5 m deep and
manyti, kad mūsų stebėtas bevardis karstinis ežerėlis gali būti
ant požeminių tuštumų, kuriomis iš rytų į Kirkilų ežeryną 8 m in diameter sinkhole appeared in
plūsta požeminis vanduo, kelio. Šią prielaidą patvirtina ir per the field of JSC Naradava apple garden
kelis pastaruosius metus pietrytiniame Kirkilų ežero pakraštyje only 40 m away of road Pasvalys–Biržai
(Fig. 6). Two apple trees sank to the botsusidariusios naujos smegduobės.
tom of this shaft type sinkhole. This bigJau antrą dešimtmetį sistemingai registruojant naujus gest (in 2013) phenomenon is impreskarstinius reiškinius buvo pastebėtas dėsningumas, kad sive by shape and details of geological
dauguma jų atsiranda pavasario ir rudens mėnesiais (yra section. Similar large and deep collapse
negausių išimčių). Ir šių metų gegužės ir lapkričio mėnesiais sinkholes happen every 3–5 years in the
buvo surengtos dvi tiriamosios išvykos į Šiaurės Lietuvos Karst region especially in the Pasvalys
karstinį rajoną kraštovaizdžio monitoringo priemonių vyk- and Biržai districts.
dymo tikslais, gauti ir susisteminti duomenys apie šiemet
In the Padaičiai village of Biržai Disįvykusius ar surastus karstinius reiškinius: smegduobes,
trict, a new karst sinkhole appeared in
įgriuvas, urvus, plyšius uolienų ir gruntų masyvuose.
the arable field after a small land surface
Pasvalio rajone Saločių miestelio centre balandžio 18 d. deformation noticed a few days before.
nauja karstinė deformacija sutrikdė eismą J. Basanavičiaus Finally it reached 3.3 m diameter and 1 m
gatve, nes karstinė įgriuva, iš pradžių žiojėjusi kaip skylė in depth (on 9th May) (Fig. 7). Other
asfalto dangoje, iš tikrųjų buvo daug didesnė – pažeidė gat- small karst sinkholes were inventoried
vės pagrindą iki 1 m gylio ir 3,7 m pločio (po piltu gruntu in the fields of Kirkilai, Karajimiškis,
atsidengė plyšiuotas molis). Ši įgriuva buvo operatyviai Daumėnai, and Latveliškis. By signifiužpilta. Šalia už 14 m esančiame sklype, ties namu Nr. 2, cance of hazards, the most important
tebėra neužpilta 5,4 m skersmens ir 1,3 m gylio smegduo- karst phenomena developed in Kirkilai.
bė, atsinaujinusi 2005 metais, o pirmą kartą šioje vietoje There again appeared a sinkhole on
nedidelė deformacija žemės paviršiuje buvo pastebėta dar the road near the cemetery in the same
1990 metais (4 pav.).
place. Certain activity was observed in
the old Barbora karst sinkhole (Fig. 8).
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4 pav. Smegduobės Saločiuose: nauja J. Basanavičiaus
gatvėje ir atsinaujinusi prie namo
(A. Balčiūnaičio ir V. Mikulėno nuotr.)

5 pav. Tebeaktyvi smegduobė
Kurpalaukio kaimo lauke
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 4. Sinkholes in Saločiai: a new one appeared on the
Basanavičius Street and another one renewed near a living house
(photos by A. Balčiūnaitis and V. Mikulėnas)

Fig. 5. Still active sinkhole in the
arable field of Kurpalaukis village
(photo by V. Mikulėnas)

6 pav. Netikėta 9,5 m gylio „viešnia“ Naradavos soduose
pasiglemžė ir dvi obelis. Ši smegduobė taip pat yra įspūdinga
geologiniu pjūviu
(K. Barono, V. Marcinkevičiaus ir V. Mikulėno nuotraukos)
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Its Northern slope collapsed under
the water up to a depth of 12 m in the
early spring of 2013. This karst ground
deformation happened again soon after
the ground water fluctuation in the karst
lakes situated nearby. Barbora’s western
slope sank including a few big trees in
the December of 2007. The second by
size new sinkhole emerged in 2013 in
the field 300 m away from the biggest
Kirkilai karst Lake. Its diameter was
5.5 m and the depth 4 m (Fig. 8). The
fields of Karajimiškis were interesting by
unusual appearance of karst caves and
cracks (Fig. 10–12).

Fig. 6. Very unexpected of 9.5 m depth sinkhole appeared in
the field of JSC Naradava apple garden. This phenomenon is
impressive by its geological section
(photos by K. Baronas, V. Marcinkevičius and V. Mikulėnas)
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Saločių seniūnijos Kurpalaukio kaime nuo
1998 metų vasaros žinoma smegduobė, anksčiau
buvusi 3 m gylio ir skersmens žemės paviršiuje, ir
2013-aisiais tebebuvo aktyvi – niekaip „nesiseka“
jos visiškai užarti (5 pav.).
Įspūdingiausia 8 m pločio ir 9,5 m gylio
karstinė įgriuva atsivėrė Trečionyse, Naradavos
soduose, 40 m nuo kelio Pasvalys–Biržai (80 m į
pietus nuo vietos, kur 2006 m. gruodžio pradžioje
5 m pločio ir 6 m gylio įgriuva buvo pažeidusi
šio kelio sankasą). Anksčiau šį pavasarį čia buvo
pastebėtas nežymus įslūgimas žemės paviršiuje,
kuris balandžio pabaigoje realizavosi į gilią šulinio
formos įgriuvą, susidariusią apatinėje karstėjančios storymės dalyje ištirpus gipsingoms uolienoms ir dengiančių gruntų dangai staiga sukritus
į susidariusią ertmę (6 pav.). Ši vieta patenka į
plotą, kuriame karstėjančių uolienų dangos storis
5–10 metrų. Maždaug po dviejų savaičių nuo jos
atsiradimo Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojai išmatavo šią karstinių procesų apraišką
(dugne plūduriavo prasmegusi obelis, nuo žemės
paviršiaus iki vandens buvo 7,2 m). Po pusmečio
šios įgriuvos skersmuo šiek tiek padidėjo, o gylis
tesiekė 7 m, dugne vandens beveik nebuvo. Tokio
gylio pavojingos karstinės įgriuvos atsiranda kas
3–5 metai.
Karajimiškio, Daumėnų, Latveliškio kaimų
laukuose surasta dar keletas smegduobių, sprendžiant iš morfologinių požymių, susidariusių
prieš 1–2 metus. Pavojingumo požiūriu už jas
reikšmingesnės karsto apraiškos įvyko Kirkilų
kaime: kelintą kartą atsinaujino smegduobė kelyje
ties kapinėmis; vėl karstinį aktyvumą parodė sena
smegduobė, turinti Barboros pavadinimą (8 pav.);
atsivėrė antra pagal dydį 2013 metais karstinė
įgriuva (9 pav.).
Karajimiškio kaimo žemės buvo įdomios urvų
ir plyšių gausa gipsingų uolienų ir prie jų besišliejančių gruntų masyvuose, dažniausiai jų sąlyčio
vietose. Horizontalus urvas buvo surastas negilios
įgriuvos sienelėje (10 pav.). Buvusios Šventosios
olos teritorijoje surasti septyni plyšiai ir nusekusio
Požemio upelio dugne dar kelios smegduobių
angos ir urvai (11, 12 pav.).
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7 pav. Nauja smegduobė
Padaičiuose
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 7. A new karst sinkhole in
the arable field of Padaičiai village
(photo by V. Mikulėnas)

8 pav. 2007 m. gruodžio mėn.
Kirkiluose su medžiais prasmego
Barboros smegduobės vakarinis
šlaitas; 2013 m. ankstyvą
pavasarį labiau pradėjus svyruoti
vandens lygiui šalia esančiame
Kirkilų ežeryne, į 12 m gylį
nugarmėjo šiaurinis šlaitas 10 m
ilgio ruože (iki gyvenamojo
namo buvo likę 13 m, rytinis
smegduobės šlaitas taip pat
nestabilus) (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 8. An old karst sinkhole in
the Kirkilai village. Its western
slope sank including a few
big trees in the December
of 2007. The northern slope
demonstrated in the photos was
fixed in the early spring of 2013.
There karst ground deformation
happened again soon after the
ground water fluctuation in the
karstic lakes situated nearby
(photo by V. Mikulėnas)
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9 pav. Nauja 5,5 m skersmens
ir 4 m gylio smegduobė
laukuose 300 m į pietryčius
nuo didžiausiojo Kirkilų ežero
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 9. A new sinkhole emerged
in the field near the biggest
Kirkilai karst lake. Its diameter
was 5.5 m and the depth – 4 m
(photo by V. Mikulėnas)
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10 pav. Karajimiškio laukuose
negilios įgriuvos sienelėje
surastas 0,5 m skersmens ir
1,5 m ilgio beveik horizontalus
karstinis urvas
(V. Mikulėno nuotr.)

11 pav. Karajimiškyje, buvusios Šventosios olos teritorijoje,
surasti 7 plyšiai uolienose ir gruntų masyvuose, dažniausiai jų

Fig. 10. In the field of
Karajimiškis village, a new cave
was found. It developed in the
slope of a small karst sinkhole.
The diameter of cave entrance
was 0.5 m and the length 1.5 m.
(photo by V. Mikulėnas)

Fig. 11. In Karajimiškis, 7 new cracks were found developed in
the gypsum rocks and soil interfaces (photo by V. Mikulėnas)

sąlyčio vietose (V. Mikulėno nuotr.)

12 pav. Nusekusio Požemio upelio dugne – smegduobių angos,
urvai ir plyšiai, per kuriuos paprastai šio upelio vanduo subėga į
gelmes (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 12. Entrances of sinkholes, caves and cracks in the drained
bottom of the Požemis Rivulet. Usually its water drains to the
underground (photo by V. Mikulėnas)
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Lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos
baseine, m³/km-² per metus
Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

Metai
Year

Išmatuota
Measured

Apskaičiuota
Estimated

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

121
107
179
160
218
61
115
130
100
99
65
122
57
59
97
191
89
-

105
94
115
121
127
114
95
98
96
89
73
104
87
60
61
144
126
139
144
126
133
107
140
147
131
121

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
222
146
180
288
275
144
148
245
199
85
136
142
156
167
145
118
166

120
138
117
105
105
144
132
92
120
148
117
91
150
108
101
156
160
63
121
129
141
151
106
99
125

Duomenys apie naujus karstinius reiškinius
renkami tiek planuotų išvykų į karstinį rajoną
metu, tiek glaudžiai bendradarbiaujant su Biržų
regioninio parko direkcijos darbuotojais ir savivaldybių administracijų specialistais. Ši informacija
kaupiama Valstybinės geologinės informacinės

76

Table. Gypsum denudation intensuty in tatula River basin,
m³/km-² per year

sistemos GeoLIS Geologinių procesų ir reiškinių
posistemyje. Per 2013 metus buvo surinkti ir
susisteminti duomenys apie 48 karstinius reiškinius, itin sukarstėjusios teritorijos smegduobių
užimamas plotas padidėjo nedaug.

POTENCIALIŲ TARŠOS
ŽIDINIŲ INVENTORIZACIJA

INVENTORY OF POTENTIAL
CONTAMINATION SOURCES

J. Šugalskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo 1999 metų
pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Geologinės aplinkos
taršos židinių duomenų bazės pildymas“. Per šį laikotarpį
(iki 2013 m. gruodžio 31 d.) į Geologijos informacinės
sistemos GeoLIS posistemio „Geologinės aplinkos taršos
židiniai“ suvesta 12 331 anketiniai duomenys 11 176 potencialiems taršos židiniams. Dauguma dalis duomenų buvo
surinkta lauko darbų metu vykdant įvairius projektus, taip
pat iš įvairių LGT gaunamų arba fondinių ataskaitų, kita dalis duomenų (883 anketų-deklaracijų) gauta vadovaujantis
LGT direktoriaus įsakymu „Pavojingų medžiagų išleidimo
į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770). 2013 metais gauta
13 potencialių taršos židinių (PTŽ) anketų-deklaracijų, o
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemis papildytas
52 anketiniais duomenimis ir 23 PTŽ.

In 1999, the Lithuanian Geological
Survey started a long-term project “Filling of the database of contamination
sources of geological environment”.
During this period (until December
31, 2012) 12 331 particulars about
11 176 potential contamination sources (PCS) were entered to the Geological
information subsystem of “GEOLIS”
under the title “The Contamination
sources of geological environment”.
Potential contamination sources are
divided into 4 types.
•

The first type includes industrial, energy, transport and service
objects. There are 4 520 PCS
allocated for this type.

•

The second type includes storages of contaminating substances and regeneration objects –
4 082 PCS.

•

The third type includes the stockraising objects – 2 569 PPS.

Potencialūs taršos židiniai skirstomi į keturis tipus.
•

•

Pirmajam tipui – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai – priskirta 4 520 PTŽ:
35 asfaltbetonio bazės, 188 autoservisai, 757 degalinės, 14 depo, 2 elektrinės, 213 gamybos cechų,
179 garažai, 42 karinės teritorijos, 286 katilinės,
1 078 naftos bazės, 208 plovyklos, 36 skerdyklos ir
1 482 technikos kiemai.

Antrojo tipo – teršiančių medžiagų kaupimo ir
• The fourth type includes emerregeneravimo objektai – 4 082 PTŽ: 127 automogency spills of contaminating
bilių demontavimo aikštelės, 33 filtracijos laukai,
substances – 5 PCS.
104 gyvulių laidojimo vietos, 23 laistymo laukai,
Based on the newest inventory
244 rezervuarai, 1 713 sandėlių, 232 saugojimo
aikštelės, 894 sąvartynai, 7 užteršto grunto regene- data, the PCS objects distinguished
according to their condition were as
ravimo aikštelės ir 705 valymo įrenginiai.
follows: 5 438 functioning, 237 reconstructed, 2 443 non-functioning,
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LEGENDA
PTÞ tipai
Gyvulininkystës objektai
(2569)
Pramonës, energetikos, transporto ir paslaugø objektai (4520)
Terðianèiø medþiagø avariniø iðsipylimø vietos
(5)
Terðianèiø medþiagø kaupimo ir regeneravimo objektai (4082)

Pav. Potencialių taršos židinių išsidėstymo
schema (2013-12-31)

•

•

Fig. Localization scheme of inventoried contamination
sources (information from the database for 31-12-2013)

Trečiasis tipas – gyvulininkystės objektai. Jam pri- 2 604 destroyed, 27 damaged by fire,
skirta 2 569 PTŽ: 11 avidžių, 2 106 galvijų fermos, and 421 regenerated objects and 6 ob379 kiaulidės, 53 paukštynai, 11 žirgynų ir 9 žvėrelių jects in other condition.
fermos.
Graphical information is also stored
Ketvirtajam tipui – teršiančių medžiagų avarinių išsi- in the subsystem of geological environpylimų vietos – priskirti 5 PTŽ: 1 buitinių-gamybinių ment contamination sources. 5541 obnuotekų kanalizacijos vamzdynuose, 2 geležinkelyje, jects are photographed.
1 nuotekų kolektoriuose ir 1 autokeliuose.

Naujausiais anketiniais inventorizacijos duomenimis,
PTŽ pagal būklę išskirti: 5 438 objektai buvo veikiantys,
237 rekonstruoti, 2 443 neveikiantys, 2 604 sugriauti,
27 gaisravietės, 421 rekultivuoti ir 6 kitos būklės.
Kiekvieno PTŽ skaičiuotas preliminarus pavojingumas
trims sritims: dirvožemiui-gruntui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui. Pagal gautus duomenis apskaičiuotas
bendras preliminarus pavojingumas, kuris išvedamas pagal
blogiausią įvertinimą. Pagal bendrą preliminarų pavojingumą
PTŽ pasiskirsto: 9 – nedidelis, 6 601 – vidutinis, 3 373 –
didelis ir 1 193 – ypač didelis pavojus.
Geologinės aplinkos taršos židinių posistemyje taip pat
kaupiama vaizdinė informacija. Iš viso nufotografuotas
5 541 objektas.
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VALSTYBINIS POŽEMINIO
VANDENS MONITORINGAS
2013 METAIS

NATIONAL
GROUNDWATER
MONITORING IN 2013

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2013 metais buvo
vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–
2017 metų programą. Pagrindinis šios programos uždavinys –
vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius,
požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius.

National groundwater monitoring
in 2013 was executed based on the
State Environment Monitoring Program for the period of 2011–2017.
The main objective of this program is
to evaluate the sources of groundwater
renewal, groundwater chemical status,
Pagal požeminio vandens monitoringo darbų programą
trends of quality changes and their
2013 metais Lietuvoje nuolat buvo atliekami požeminio
governing factors.
vandens lygio matavimai ir imti požeminio vandens mėginiai 251 monitoringo gręžinyje, iš kurių 113 gręžinių
In 2013, groundwater monitoring
įrengti į gruntinį, 53 gręžiniai į kvartero spūdinį, 76 gręži- included measurements of groundniai į priekvartero vandeninguosius sluoksnius ir 9 gręžiniai water level in 251 wells, groundwater
įrengti karstiniame rajone.
sampling and hydrochemical analysis.
National groundwater monitoring
2013 metais Lietuvoje vieną kartą per metus buvo paimti
wells were installed in the shallow
požeminio vandens mėginiai iš 187-ių stebimųjų gręžinių
groundwater aquifer (113 wells), Quasiekiant nustatyti bendrąją cheminę sudėtį (permanganato
ternary confined aquifers (53 wells),
indeksą, bendrąjį kietumą, savitąjį elektros laidį, cheminį
and pre-Quaternary confined aquifers
deguonies sunaudojimą, pH, chloridą, fluoridą, sulfatą, hi(76 wells).
drokarbonatą, nitritą, nitratą, natrio joną, kalio joną, kalcio
joną, magnio joną, amonio joną) ir maistingąsias medžiagas
In 2013, groundwater samples were
(fosfatą, bendrąjį fosforą, bendrąjį azotą), 49-iuose grunti- taken from 187 wells in Lithuanian.
nio vandens gręžiniuose paimti mėginiai pesticidų analizei. Common ions, dry residue, total hardness, chemical oxygen demand (COD),
Požeminio vandens sudėtį formuoja gamtiniai ir antroand nutrients were determined. From
pogeniniai veiksniai, o jo kokybę lemia vandenyje ištirpusių
49 shallow groundwater wells samples
cheminių junginių koncentracija ir jų santykis. Gamtinių
were taken for determining pesticide
veiksnių nulemti vandens kokybės pokyčiai lėti. Sulfatų,
concentrations.
chloridų, natrio koncentracijos, organinės medžiagos kiekis
natūralių anomalijų zonose natūraliai kinta, tačiau dėl to
The groundwater chemical comvandens kokybė beveik nesikeičia. Greičiau yra pastebimi position is affected by natural and
žmogaus veiklos sukelti kokybės pokyčiai.
anthropogenic factors and its quality
is predetermined by concentration of
Nitratų koncentracija visuose spūdiniuose vandeninguocertain compounds. Natural variations
siuose sluoksniuose yra nedidelė, vidutinė jų reikšmė kinta
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Valstybinio monitoringo tinklas
2013 metais

intervalu 0,2–0,7 mg/l. Tačiau tose zonose, kur kvartero
tarpmoreniniai sluoksniai yra atviresni, ypač dėl urbanizuotų teritorijų įtakos, nitratų koncentracija vandenyje
padidėja iki 20–40 mg/l.
Gauti pesticidų tyrimų rezultatai parodė, kad išsklaidytos
taršos sąlygomis pesticidų gruntiniame vandenyje nėra. Visų
tirtų mėginių pesticidų koncentracija buvo mažesnė už jų
aptikimo ribą.
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai – vieną
kartą per parą buvo vykdomi 74 gruntinio vandeningojo
sluoksnio gręžiniuose. Dvidešimtyje gręžinių vandens
lygis matuojamas vieną kartą per parą automatiniu lygio matuokliu ir perduodamas telemetrine sistema, o
54-iuose gręžiniuose vandens lygis matuojamas vieną
kartą per parą automatiniu lygio matuokliu. Gilesniuose
vandeninguosiuose sluoksniuose lygis buvo matuojamas
kartą per metus.
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National groundwater monitoring
network in 2013

of concentrations of chemical compounds have no significant impact on
groundwater quality. In the zones of
natural anomalies, some natural longterm trends of chlorides, sulphates, and
organics can be observed. Variations of
groundwater quality caused by human
activity are faster. Increased concentrations of nitrates and ammonium are
considered as indicators of human
impact on the groundwater.
In 2013, the average content of
nitrates in the groundwater was about
0.2–0.7 mg/l. The results of pesticide
measurements showed their concentrations to be below the detection
level.
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2013 metais požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas geriamojo vandens tiekimo vandenvietėse, esančiose
rizikos grupei priskirtuose požeminio vandens baseinuose ir
pabaseiniuose (Suvalkijos, Kėdainių–Dotnuvos, viršutinio
devono Stipinų: Ventos ir Nemuno pabaseiniai, Joniškio).
Geriamojo vandens tiekimo vandenviečių gręžiniuose paimti 158 mėginiai, kurių tirti bendrasis kietumas, savitasis
elektros laidis, chloridas, fluoridas, bromas, sulfatas, nitritas,
nitratas, natrio jonas, kalio jonas, ličio jonas, kalcio jonas,
magnio jonas, amonio jonas.
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In 2013, daily groundwater level
and temperature measurements were
carried out in 74 shallow groundwater
wells. The levels in deeper confined
aquifers were measured once a year.
In 2013, operational groundwater
monitoring in the well-fields located
in groundwater bodies at risk was carried out. Samples were taken from
158 wells. Common ions, total hardness, and bromine, lithium, fluoride
ions were determined.
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POŽEMINIO VANDENS
MONITORINGAS LIETUVOS IR
LENKIJOS PASIENYJE

GROUNDWATER
MONITORING IN THE
LITHUANIANPOLISH
CROSSBORDER AREA

J. Kriukaitė, Z. Zanevskij, Lietuvos geologijos tarnyba
2013 metais požeminio vandens monitoringo Lietuvos
ir Lenkijos pasienyje darbų planą sudarė mėginių ėmimas
ir jų laboratoriniai tyrimai bei kasdieniai lygio ir temperatūros matavimai.
Lietuvos pusėje veikia 15 monitoringo postų, kuriuos
sudaro valstybinio požeminio vandens monitoringo gręžiniai (22 gręžinių), įrengti į gruntinį vandeningąjį horizontą
(7 gręžiniai), kvartero spūdinį vandeningąjį horizontą
(12 gręžinių), paleogeno ir kreidos vandeninguosius horizontus (3 gręžiniai).

1 pav. Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir
Lenkijos pasienio zonoje
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In 2013, groundwater monitoring observations and surveys in the
national network included measurements of the groundwater level and
hydrogeochemical analyses.
In the Lithuania part, it included
15 stations composed of 22 national
groundwater monitoring wells installed
in the shallow groundwater aquifer
(7 wells), Quaternary confined aquifer
(12 wells), and Palaeogene and Cretaceous aquifers (3 wells).

Fig. 1. Network of the groundwater monitoring in
the Lithuanian–Polish cross-border area
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2 pav. Lietuvos ir Lenkijos specialistai lauko darbuose
2013 m. (Z. Zanevskij, nuotr.)

2013 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo paimta požeminio vandens mėginių iš 17 stebimų gręžinių bendrajai
cheminei sudėčiai nustatyti (pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji liekana, bendrasis kietumas, permanganato
skaičius, cheminis deguonies sunaudojimas), 4 gruntinio
vandens gręžiniuose (Aukštakalnis, Šešupė, Šelmenta, Žuvintas) paimta mėginių pesticidų analizei.
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Fig. 2. Lithuanian and Polish specialists in the field
work in 2013 (photo by Z. Zanevskij)

The monitoring programme was
designed for evaluation and monitoring
of the status of groundwater and establishment of groundwater quality and
variation trends. In 2013, samples were
taken from 17 wells on the Lithuanian
side. Common ions, dry residue, total
hardness, chemical oxygen demand
(COD), and pesticides in four shallow
groundwater wells were determined.

Lietuvos pasienio zonoje su Lenkija kasdieniai požeminio
vandens lygio ir temperatūros matavimai 2013 metais vykdyti trijuose gruntinio vandens gręžiniuose Aukštakalnio,
Žuvinto ir Šelmentos postuose. Gilesniuose vandeninguoIn 2013, daily groundwater level
siuose horizontuose lygis buvo matuojamas kartą per metus. and temperature measurements were
carried out in three shallow groundwaMonitoringo metodikai ir laboratoriniams tyrimams
ter wells in the Lithuanian border zone.
suderinti kartu su Lenkijos valstybinio geologijos instituto
The levels in deeper confined aquifers
darbuotojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsikeista
were measured once a year.
mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), atlikti
kontroliniai bendros cheminės sudėties, biogeninių elemenFor harmonization of monitoring
tų ir mikrokomponentų laboratoriniai tyrimai.
methodology and laboratory examination techniques, joint field invesCheminių analizių duomenų palyginimas parodė, kad
tigations together with Polish state
yra labai gera rezultatų koreliacija ir analizių paklaida
Geological Institute were carried out,
mažesnė negu 10 procentų. Didžiausių skirtumų gauta
samples exchanged (3 samples from
lyginant nitratų, nitritų ir amonio koncentracijos reikšmes,
Lithuania and 3 from Poland), and
nes jų nustatymo riba Lenkijos laboratorijoje yra mažesnė
sample control laboratory investiga(tikslesnė).
tions performed.
Pasienyje su Lenkija požeminio vandens kokybė Lietuvos
pusėje yra gera, tam tikrų komponentų didesnės reikšmės
neviršija didžiausios leistinos koncentracijos geriamajam
vandeniui.
Darbai 2014 metais bus tęsiami vadovaujantis 2014 metų darbų planu.
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GEOLOGIJOS FONDAS IR
BIBLIOFONDAS

REGULATION AND
USAGE OF GEOLOGICAL
INFORMATION IN THE
GEOLOGICAL FUND

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Regulation and usage of
dokumentai (ataskaitos) geological information in
Geologijos fondas kaupia, sistemina ir teikia valstybės the Geological Fund

institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei informaciją apie žemės gelmes. Geologinė informacija teikiama
vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin., 2007,
Nr. 129-5253). Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos
teritorijoje ir dalies su ja besiribojančių užsienio teritorijų
geologinių tyrimų metu gauta informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės. Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais
ir jame sukaupta, saugoma ir naudojama 22 029 geologinių
tyrimų dokumentai, 1 242 gręžinių kadastro knygos; geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai.
2013 metais fondas papildytas:
 1 659 geologinių tyrimų dokumentais,
 129 geofizinių tyrimų diagramomis,
 90 gręžinių pasų knygomis.
Per 2013 metus lankytojams išduota 2 656 geologinių
tyrimų ataskaitos, 462 lapai įvairaus mastelio topografinių
žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių
asmenų užsakymus padaryta 4 219 lapų dokumentų kopijų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogai suvesti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis
ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų elektroniniai
katalogai. 2013 metais į „Bibliofondo“ posistemį suvesta
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The Geological Fund collects,
groups and delivers geological information to governmental institutions, scientific organizations and public users.
The formation of the Geological Fund
was started in 1945 and continued to
its completion in 2013. It gives access to collected and stored geological
material from Lithuania and part of
neighbouring areas. The stored material
includes reports on geological researches (22 029 units in total), borehole
passports (1 242 books), geophysical
research diagrams, and land use plans.
In 2013, the Fund was replenished
with:
 1659 reports on geological
researches,
 129 diagrams of geophysical
researches,
 90 books of borehole passports.
The information accumulated in the
Geological Fund is available to specialists of Lithuanian geological and other
institutions (environment protection,
landscape management, land manage-
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10 539 naujai gauti ir archyviniai Geologijos fondo dokumentai. Tęsiama geologinių dokumentų detalizacija,
aprašant sudedamąsias ataskaitų dalis. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 85 839 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.),
saugomi UNIMARC formatu. Nuskenuota ir aprašyta
906 Geologijos fondo dokumentai. 1999 metais pradėta
kaupti skaitmeninius geologinių tyrimų dokumentų įrašus
kompaktiniuose diskuose. 2013 metais kompaktiniuose
diskuose gauti 1 095 dokumentai. Paieška Geologijos
fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas) gali naudotis visi geologinės
informacijos naudotojai.
Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms
išduotos 164 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas
ataskaitas.
Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos
bei Giluminių tyrimų skyriais, pagal atskirus prašymus
teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geologinio turinio žemėlapiai, naudingųjų iškasenų telkiniai,
geologinės aplinkos taršos židiniai, požeminio vandens
gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ, geo topai) teritorijų
bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, Lietuvos ir
užsienio šalių ūkio subjektams (31 prašymas).
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ment, research institutes, municipalities, etc.), students and foreign users
from the EU countries in the frame of
the Lithuanian Law.
In 2013, 2 656 reports were given
to visitors. The specialists of the LGT
and other enterprises often use the
topographic maps stored at the Fund
(over 462 maps were taken).
10 539 bibliographical records for
an electronic catalogue supplemented
the sub-system “Bibliofondas” database
in UNIMARC format in 2013. On
December 31, 2013, the stock of the
sub-system “Bibliofondas” amounted
to 85 839 records.

The Geological Fund provides
scientific geological information to
specialists and disseminates the relevant
geological information to the public.
For this purpose, it compiles a specialized information stock of published
documents according to the main
subjects of geological investigations
(general and regional geology, hydrogeology, mineral resources, engineering
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietu- geology, oil geology, environmental
vos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų geology, geochemistry and geological
(aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo mapping) and supplies the geological
įstaigų, savivaldybių ir kt.) žemės gelmių tyrimus atliekančių information to the general public, offiįmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų cial institutions, and Lithuanian and
studentai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija foreign organizations of geological
prieinama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, ju- sciences. The information stock of pubridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms lished documents is based on the stock
pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, of published documents established in
jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.
1940 and continued to its completion
in 2013.

Bibliofondas (publikuoti leidiniai)

The sources for compilation are:
Lithuanian publishers and suppliers,
Informacijos valdymo skyrius aprūpina specialistus nau- Lithuanian and foreign geoscience
jausia geologine informacija ir platina aktualią informaciją organizations (buying, exchange on
visuomenei. Tam tikslui kaupia Publikuotų leidinių infor- the basis of cooperation agreement and
macinį fondą pagal vykdomų geologinių tyrimų programų acquisition as a present).
tematiką, reklamuoja, teikia ir platina geologinę informaciją
The stock of published documents
visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir užsienio
includes:
geologijos organizacijoms.
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Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami
spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7 616 egz., konferencijų ir
simpoziumų medžiaga (469 pavad. 628 egz.), periodiniai
ir tęstiniai leidiniai (195 pavad. 7 233 egz.), žemėlapiai
(422 pavad.), kompaktiniai diskai (55 egz.), videofilmai
(12 egz.), normatyviniai ir kiti dokumentai (2 434 egz.).
Fondas kaupiamas nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje
vykdomų geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos,
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), geologinis
kartografavimas.

 7 616 copies of books
(monographs, encyclopaedias,
dictionaries, and atlases),

Per 2013 metus Publikuotų leidinių informacinis fondas
papildytas:

 67 CD, video films.

 469 titles (628 copies) of
proceedings of conferences
and symposiums, etc.
 195 titles (7233 copies) of
periodical and continuous
publications,
 2 434 copies of normative
documents,
 422 titles of maps,

The necessary information is pro 16 knygų,
vided by: fulfilment of the thematic
and factual requests and traditional
 10 pavad. (15 egz.) konferencijų medžiaga,
method of supplying the relevant in 49 pavad. (366 egz.) periodiniais ir tęstiniais
formation found using various means
leidiniais,
of search. 42 titles of documents,
679 copies of books, periodical and
 3 pavad. žemėlapiais,
continuous publications, 2 253 bib 1 pavad. standartu.
liographical records, and 1 303 copies
from various publications were given to
Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo nurašyta
specialists in 2013. The latest geological
5 pavadinimų 840 egz. periodinių ir tęstinių leidinių (Aktas
information and legal documents were
2013-09-19 d. Nr. 1).
given to specialists on a regular basis.
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių inforThe Geological Fund provides and
macinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina Geologijos
distributes the publications of the
fondo poskyris. Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai,
Lithuanian Geological Survey. In 2013,
įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos centrai,
729 copies of various LGT publications
žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, užsienio šalių
were distributed.
geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, dovanojimas,
pirkimas). Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mai1 229 bibliographical records for
nais, sutarus su 17 užsienio šalių geologijos organizacijų.
an electronic catalogue and for bibliography of Lithuanian geology suppleInformaciniams dokumentams įsigyti pratęstos ir sudamented the sub-system “Bibliofondas”
rytos sutartys 2014 metams su Lietuvos leidėjais, užsienio
database in UNIMARC format. On
geologijos organizacijomis.
December 31, 2013, the stock of the
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, sub-system “Bibliofondas” included
išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnau- 14 386 records. The formation of an
jant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir teikiant electronic catalogue was completed
einamąją aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų and is available on the Lithuanian
gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, rengiama ekspozicija Geological Survey website for Lithusu jais susipažinti. Pagal specialistų užsakymus įvykdytos anian and foreign users (http://www.lgt.
34 užklausos (21 faktografinė ir 13 teminių). Pateikta: lt Posistemis Bibliofondas).
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42 pavadinimų dokumentų, 2 253 bibliografiniai aprašai,
paruošti 168 dokumentų bibliografiniai aprašai pagal Lietuvos ir užsienio leidyklų reikalavimus. Padaryta 1 303 puslapiai įvairių dokumentų (straipsnių iš knygų, žurnalų,
laikraščių, norminių dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų
leidinių informacinio fondo specialistams išduota 679 egz.
periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, teisinių ir norminių
dokumentų.
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The Geological Fund also compiles
information from the Lithuanian press:
collects the articles about Lithuanian
geology from newspapers and journals.
117 bibliographical entries were collected in 2013.

The information stock of published
documents in the Lithuanian Geologi2013 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir cal Survey is open to Lithuanian and
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos foreign specialists and general public.
„Bibliofondas“ posistemį 1 229 dokumentų aprašai (iki The most recent scientific information
2013 m. gruodžio 31 d.). Duomenys Lietuvos geologijos on geological and environmental scibibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, taip pat iš ences and other subjects is available at:
Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto mokslo
Tel. (+370 5) 233 15 35
publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibliofondas“
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
sukaupta 14 386 įrašai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.), saugomi UNIMARC formatu (http://www.lgt.lt Paslaugos
Informacinės rinkmenos Informacinių sistemų duomenys
Posistemiai Bibliofondas).
Lietuvos spauda apie geologiją 2013 metais: surinkta ir
suvesta 117 pavadinimų bibliografinių aprašų straipsnių
apie geologiją iš laikraščių.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis
visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams iš
kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą.
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geo naujienos“:
bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
Geologijos fondo poskyris platina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms, apskričių, miestų ir
rajonų savivaldybėms, kitoms Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos tarnybos
leidiniai pristatymams, Lietuvos geologijai populiarinti,
konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2013 metais
išplatinta 729 egz. LGT leidinių.
Pageidaujančius gauti naujausią informaciją prašome
kreiptis:
tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56
el. paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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GEOTOPŲ DUOMENŲ BAZĖ
IR BENDRADARBIAVIMAS SU
SAUGOMOMIS TERITORIJOMIS

GEOTOPES DATABASE
AND COOPERATION
WITH PROTECTED AREAS

A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Valstybinės geo logijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazė papildyta
17 naujų objektų. Iš jų trys – geologiniai gamtos paveldo
objektai: Aukštikalnio akmuo (Aukštadvario regioniame
parke), Stanislavavo akmuo (Sirvėtos regioniame parke) ir
Didysis akmuo (Švenčionių raj.) ir 14 – hidrogeologinių
gamtos paveldo objektų: Adutiškio versmelė, Almajo šaltinis ir Ropiškės šaltinis (Ignalinos raj.), Medžiukalnio
šaltinis (Aukštaitijos NP), Bikėnų šaltinis (Gražutės RP),
Juodalaukio ir Pusiasalio šaltiniai (Zarasų raj.), Varniškių
ir Milašiaus šaltiniai (Utenos raj.), Kėgrių šaltinis (Ventos
RP), Janonių, Karališkės ir Karališkės raisto versmės šaltiniai
(Molėtų raj.) ir Bėlio šaltinis (Sirvėtos RP).
Taip pat papildytas Gelionių duobės (Aukštadvario RP)
aprašas. Daudos Kazio akmuo Aukštadvario regioninio
parko direktoriaus siūlymu pavadintas Antaveršio akmeniu.
Atlikus geotopų reviziją Švenčionių raj., pataisytos Šakalių
akmens koordinatės, Pabudės akmuo pervadintas Grybų
akmeniu, o Grybų akmuo – Papinigių.

Bėlio šaltinis (R. Guobytės nuotr., 2013)
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In 2013, the Geotope Database was
supplemented by 17 new geotopes from
Aukštadvaris, Gražutė, Venta and Sirvėta
regional parks and other localities. The
data of 5 geotopes was updated. Presently, the mentioned database contains
data on 575 different valuable geological, geomorphological, hydrogeological
and hydrographical objects.
The specialists from the Lithuanian
Geological Survey supplied the administrations of protected areas with geological information about geological objects.
Several field trips and workshops
have been organized in order to disseminate the information about geotopes
among managers of protected areas,
environmental protection and education specialist, and mass-media.

Bėlis water spring (photo by R. Guobytė, 2013)
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Šiuo metu Valstybinės geologijos informacinės
sistemos Geotopų posistemio duomenų bazėje
galima rasti informaciją apie 575 geologinius,
geomorfologinius, hidrogeologinius ir hidrografinius gamtos paveldo objektus.
Vykdant glaudų bendradarbiavimą su regioninių parkų direkcijomis ir Saugomų teritorijų
tarnyba buvo parengta ir pateikta informacija
apie Gelionių duobę ir Šeimyniškių konglomeratų atodangą.
Birželio mėn. Molėtų krašto švietimo darbuotojams buvo organizuotas edukacinis lauko seminaras „Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno kilpas
ir Aukštadvario velniaduobes“, kurio metu buvo
aplankyti įvairūs geologiniai objektai, Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose.
2013 metų Geologinio paveldo dienai paminėti buvo organizuotas lauko seminaras „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“.

Stanislavavo akmuo
(R. Guobytės nuotr., 2013)

Stone of Stanislavavas
(photo by R. Guobytė, 2013)
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VISUOMENĖS
INFORMAVIMAS

PUBLIC
INFORMATION

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais išplatinta 14 pranešimų spaudai apie aktualius Lietuvos geologijos tarnybos darbus ir svarbiausius
geologinius įvykius. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose
ir laikraščiuose, kaip antai: „Geologijos akiračiai“, „Žaliasis
pasaulis“, „Geologija“ ir kt. buvo publikuoti Lietuvos geologijos tarnybos specialistų straipsniai. Praėjusiais metais
Lietuvos geologijos tarnyba išleido 6 leidinius.

In 2013, 14 press releases on relevant
works of Lithuanian Geological Survey
and key geological events were issued.
The LGT published articles in “Geologijos akiračiai“, the “Žaliasis pasaulis“,
“Geologija“ and other Lithuanian and
foreign journals and newspapers. During the year, the Lithuanian Geological
Sėkmingai leidžiamas elektroninis naujienų laikraštis
Survey released 6 publications. An elec„Geonaujienos“, turintis daugiau nei 500 adresatų. Išleisti
tronic newsletter “Geonaujienos (Geoir keli „GEM news“ naujienlaiškio numeriai.
News)“ and several editions of “GEM
Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis nuolat pildo- news“ newsletter were published. The
mas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui ir website under the headings “News“,
informacijos sklaidai.
“Events“, and “Seismic events“ as well
as other geological information prepared
by the specialists from the Lithuanian
Geological Survey were updated on a
regular basis.

Keli Lietuvos geologijos tarnybos
2013 metų leidiniai
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Some LGT publications
inssued in 2013

In 2013, the staff members of the
LGT participated at 30 and organized
7 International events. For the third
time, the Geoheritage Day was organized in the unique Akmenė–Mažeikiai
area. This is the only region in Lithuania
where many species of fossils Jurassic
rocks can be seen on the earth surface:
ammonites, foraminiferra, belemnites
etc. Besides the Jurassic outcrops there
are a number of other valuable geotopes:
the Quaternary outcrops, picturesque
erosional remnants, erratic boulders etc.
The quarries of Triassic clay and Permian limestone, located near the Venta

2013 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo
30 tarptautinių renginių. Tarnybos atstovai dirbo
12 tarptautinių organizacijų ir 13 tarpžinybinių
komisijų ir darbo grupių, dalyvavo 30 tarptautinių
renginių, organizavo 4 tarptautinius renginius.
2013 metais Geologinio paveldo diena organizuota
geologiniu požiūriu unikaliame – Akmenės–Mažeikių
krašte. Tik čia žemės paviršiuje galima pamatyti paslaptingosios juros sistemos uolienas, rankomis paliesti
dinozaurų laikų gyvūnų liekanas – fosilijas. Išvykos
dalyviai pamatė net keturių skirtingų geo loginių
periodų – permo, triaso, juros ir kvartero – metu
susidariusias uolienas, taip pat ledlaikių palikimą –
ledynų iš Skandinavijos atvilktus didžiulius granito
riedulius. Aplankė atragius ir atodangas, Šaltiškų ir
Menčių karjerus. Geologinio paveldo dieną organizavo Ventos regioninis parkas, Lietuvos geologų sąjunga
ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Griovoje Šaltiškių pakraštyje – nuo juros iki
devono (V. Mikulėno nuotr.)
Ravine edge of Šaltiškiai – from the Jurassic to
Devonian (photo by V. Mikulėnas)

Ant 2013 m. pavasarį įvykusios nuošliaužos briaunos Ventos miestelio
pakraštyje (V. Mikulėno nuotr.)

On the edge of the landslide near the Venta town
(photo by V. Mikulėnas)
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Lietuvos ir Lenkijos moksleivių

The winers of Lithuanian–Polish

konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,

competition “Our Earth –

šiandien ir ateityje“ nugalėtojai ir jų

Environmental in past, today and in

darbai (I. Virbickienės nuotr.)

the future” and their works
(photo by I. Virbickienė)

2013 metais tradicinis Lietuvos ir Lenkijos III–VI klasių
moksleivių konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir
ateityje“ (tema „Pavojinga Žemė“) finalas vyko Lenkijoje.
Lietuvos mokinių darbai buvo įvertinti geriausiai. 1 vieta –
Gintarė Žuravliovaitė 6 kl. (mokytojos: A. Alinauskienė
ir S. Venskūnienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė
mokykla), 2 vieta ir Publikos prizas – Alvita Kaminskaitė
4 kl. (mokytojos J. Januškevičiūtė-Varnagirienė ir O. Kaminskienė, Kauno Vydūno pagrindinė mokykla) ir 4 vieta – Paulina Vinerskaitė 11 m. (mokytoja R. Brusokaitė,
Alytaus jaunimo centras).
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Regional Park, represent additional
interesting sites for visitors. The Geological Heritage Day was organizedby
the Venta Regional Park, Lithuanian
Union of Geologists and the Lithuanian
Geological Survey. More information
is available at http://www.lgt.lt/index.
php?option=com_content&view=artic
le&id=586&Itemid=1352&lang=lt
In 2013, the final of the competition
“Our Earth – in the past, today and in the
future“ on the theme “Hazardous Earth”
for students of the 3rd–6th grades was
successfully organized by the Geological
Museum of the Polish Geological Institute. The works of Lithuanian students
received the highest evaluation. The
winners of the competition are: Gintarė
Žuravliovaitė, Alvita Kaminskaitė and
Paulina Vinerskaitė.

LABORATORIJA

LABORATORY

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos
In 2013, the laboratory of the Lithuanian
Laboratorija savo veikloje daugiausia dėmesio Geological Survey focused its activities on the
skyrė atliekamų tyrimų kokybei bei jų rezultatų improvement of the quality of investigations and
pateikimo tobulinimui.
presentation of research results.
Visi tyrimai buvo atliekami griežtai laikantis
tarptautinių standartų ISO reikalavimų, tyrimų
atlikimo terminai buvo maksimaliai derinami pagal užsakovų pageidavimus, rezultatai pateikiami
nustatyta ir užsakovų pageidaujama forma.

All studies were conducted with strict requirements of international standards ISO, terms of
performance have been coordinated with the
customers and results were presented in the form
they preferred.

Tyrimų kokybei užtikrinti buvo atlikta visos
naudojamos matavimo įrangos metrologinė patikra, gauti jų atitikties sertifikatai, cheminių analizių
metu naudojamos tik sertifikuotos cheminės medžiagos ir reagentai.

To ensure the quality of research, metrological
verification of all the equipment used for measuring was carried out and certificates of conformity
were received. Only certified chemicals and reagents were used for chemical analyzes.

Molingų gruntų granuliometrinė sudėtis buvo
tikriama lazeriniu dalelių dydžio nustatymo aparatu „Analysette 22“, reguliariai atliekant kontrolinius tyrimus sietų ir pipetės metodais. Smėlingų
gruntų granuliometrinė sudėtis buvo tiriama tik
perplaunant gruntą vandeniu. Taip geriau atskiriamos sulipusio grunto dalelės ir gaunami tikslesni
tyrimo rezultatai.

Determination of the particle size for clay soil
was performed using the laser particle size determination apparatus “Analysette 22”. The control
tests by the sieve and pipette methods were carried
out on a regular basis. The particle size of sand
soil was measured by washing soil with water for
separation of soil particles. This method gives more
accurate results.

Kartu su LGT Hidrogeo logijos skyriumi
Laboratorija 2013 metais dalyvavo Valstybinio
požeminio vandens monitoringo programoje, atliekant šaltinių, monitoringo postų ir vandenviečių
vandens mėginių cheminės sudėties tyrimus. Kartu
su Inžinerinės geologijos skyriumi, teikiant labo-

Along with the LGT Division of Hydrogeology the Laboratory participated in the National
groundwater monitoring program. Chemical
composition of water samples from the springs,
monitoring stations and waterworks were performed. Together with the Division of Engineering
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ratorinių tyrimų paslaugas, buvo dalyvauta geo- Geology, the Laboratory participated in geologiloginio kartografavimo ir inžinerinių geologinių cal mapping and investigation of engineeringprocesų tyrimų darbuose.
geological processes.
Taip pat Laboratorijoje buvo atlikti skalūninių
uolienų stiprio savybių ir cheminės sudėties tyrimai; tai suteiks papildomos informacijos tiriant
skalūnų dujų perspektyvas Lietuvoje.
Atlikus Laboratorijos techninį modernizavimą
ir patalpų renovaciją, 2013 metais daugiausia
dėmesio buvo skirta jos metodinei plėtrai. Buvo
pradėta įsisavinti molingų gruntų filtracinių
savybių įvertinimo metodika, panaudojant tam
kompresinio spūdumo bandymų aparatą. Tuo
tikslu buvo surinkta ir apibendrinta šių tyrimų
specialioji metodinė literatūra, įsigytas tarptautinis tyrimų standartas, atlikti bandomieji molingų
gruntų filtracijos koeficiento nustatymo bandymai.

Also the Laboratory investigated the strength
properties and chemical composition of the shale
rocks for additional information necessary for
evaluation of the future of shale gas exploration
in Lithuania.

In 2013, after technical upgrading of the laboratory and renovation of its premises, attention
was directed to the methodological development.
The laboratory was engaged in mastering the
clay soil filtration characteristics and assessment
techniques using a compression testing device.
For this purpose, literary sources devoted to
specific methodological research were collected
and summarized and the international standard
of research was acquired. The experimental tests
Siekiant geriau perimti laboratorijų koof filtration coefficient determination for clay soil
kybės vadybos pagrindus buvo dalyvauta „Eurowere performed.
chem–Lietuva“ bei Fizinių ir technologijos mokslų
centro organizuotame kasmetiniame seminare
In order to better master the basics of labora„Laboratorijų veiklos kokybės gerinimas“, naujos tory quality management it participated in the
annual seminar “Improving the quality of labora94
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laboratorinės įrangos, naudojamos cheminiams tory performance” organised by the “Eurochem –
tyrimams, pristatymuose.
Lithuania” and “Physical Sciences and Technology
Centre” and in the presentation of new laboratory
Kadangi ir toliau neatsisakoma ambicijų atlikti
equipment used for chemical analysis.
Laboratorijos akreditaciją sertifikuojant pagrindinius joje atliekamus tyrimus bei bandymus, buvo
For the ambition to perform laboratory acparengta privalomų akreditacijos darbų apžvalginė creditation by certification of basic research the
schema, numatyta preliminari darbų eigos seka ir accreditation scheme of work was developed. Prekalendorinis akreditacijos procedūrų planas.
liminary workflow sequence and the timetable for
accreditation procedures were developed.
Toliau pildyta smėlingų ir molingų Lietuvos
gruntų litoteka (demonstracinė kolekcija). Tiesa,
The “Litoteka” (demonstrative collection) of
ji kol kas nepateikta viešai demonstruoti, nes, Lithuanian sandy and clay soils was further augruošiantis atlikti visų LGT patalpų remontą, jai mented. It has not yet been made public as the
neskirta speciali patalpa.
room for this collection is due to be allocated only
after the planned renovation of the LGT buildings.
Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai
At present, the Lithuanian Geological Survey
ir bandymai:
Laboratory carries out the fallowing basic laboratory research and testing:
1. Gruntų granuliometrinė analizė sietų
1. Grain size distribution analysis by sieving
metodu.
2. Grain size distribution analysis by a com2. Gruntų granuliometrinė analizė kombiposite (sieving, pipette and laser) method;
nuotu (sietų ir pipetės) metodu.
3. Direct shear tests;
3. Gruntų kerpamojo stiprumo bandymai.
4. Oedometer consolidation tests;
4. Gruntų kompresinio (oedometrinio) spū5. Rocks and hard soils tensile stress tests;
dumo bandymai.
6. Rocks and hard soils resistance to compression tests;
5. Uolienų ir kietųjų gruntų tempimo bandymai.
7. Rocks open porosity test;
6. Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo
atsparumo bandymai.

8. Carbonate content determination;

7. Uolienų atvirojo poringumo tyrimas.

10. Determination of liquid and plastic limits
(Aterberg limits);

8. Karbonatinių intarpų kiekio nustatymas.
9. Grunto dalelių ir gamtinio masės tankio
tyrimai.
10. Takumo ir plastingumo drėgnio ribų (Aterbergo ribų) suradimas.
11. Uolienų ir gruntų drėgnumo tyrimai.

9. Soil particles and natural mass density tests;

11. Rocks and soils humidity tests;
12. Content of organic matter and ash;
13. Determination of filtration coefficient in
sandy soils;
14. Rocks, soils and water chemical composition analysis.

In the future, as much as available laboratory
12. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nuequipment allows, other research and testing methstatymas.
ods can be mastered to meet the requirements of
13. Smėlingų nuogulų filtracijos koeficiento
researchers.
nustatymas.
14. Uolienų, gruntų ir vandens cheminės sudėties tyrimai.
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Ateityje, atsižvelgiant į tyrimų naudotojų poreikius ir
turimą laboratorinę įrangą, Laboratorijoje gali būti įsisavinti
ir kiti tyrimų bei bandymų metodai.
2013 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje
buvo ištirta 1 852 uolienų, grunto ir vandens mėginiai.
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In 2013, 1852 samples of rocks, soils
and water were examined by the Lithuanian Geological Survey Laboratory.
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PRIEDAI

APPENDICES

Veikla komitetuose, komisijose, Activities in committees,
tarybose, tarpžinybinėse commissions, councils,
darbo grupėse joint working groups

Pavadinimas

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė
Lietuvos nacionalinis geologų komitetas,
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos
mokslų sąjungoje
Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS)
komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

LGT atstovai

Title

Representatives of LGT

J. Mockevičius

J. Lazauskienė

The Association of the Geological Surveys of the
European Union (EuroGeoSurveys)
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Working
Group
The Lithuanian National Committee of

J. Mockevičius

Geologists, Representing Lithuania in the

J. Lazauskienė

International Union of Geological Sciences
(IUGS)
Commission on Geosciencs for Environmental

J. Satkūnas

Management (GEM) of the International Union of
Geological Sciences (IUGS)

R. Guobytė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti

A. Damušytė

Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo

D. Karmazienė

grupė

A. Jusienė

The Peribaltic Working Group of the SubCommission on Glaciation of the International
Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Grigienė
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui
tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo

The North-Western Europe Working Group of
A. Damušytė

the Sub-Commission on Coastal Processes and

A. Grigienė

Sea-level changes of the International Union for

grupė
Europos asociacija geologiniam paveldui
išsaugoti
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geopavojų darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Geochemijos darbo grupė
Europos geologijos tarnybų asociacijos
Dirvožemių darbo grupė

Quaternary Research (INQUA)
J. Satkūnas
V. Mikulėnas
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė
V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens

J. Satkūnas

valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

Geohazards Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Geochemistry Working Group of the Association of
the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Soils Working Group of the Association of the
European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)
Region Cross-Border Area for Monitoring of
Surface Water and Groundwater

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos

Conservation of the Geological Heritage

Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad

monitoringo darbo grupė
delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai

ProGeo: The European Association for the

J. Mockevičius
J. Satkūnas

Commission of the Republic of Lithuania for
Delimitation and Demarcation of State Borders
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea
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Pavadinimas
Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens
direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Lietuvos stratigrafijos komisija
Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos
tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“
Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian
Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

LGT atstovai
K. Kadūnas
J. Mockevičius
J. Lazauskienė
J. Satkūnas
V. Gregorauskienė

Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija =

Working Group WG 2C for Development of the
Groundwater Directive (GWD) 2006/118/EC
Commission on Lithuanian Stratigraphy
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of
Lithuanian Standardization Council
Advisory Board of the Journal “Estonian Journal

J. Satkūnas

of Earth Sciences“ of the Estonian Academy of
Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų
akademijos, Geologijos ir geografijos instituto,

Title

Representatives of LGT

Editorial Board of the Journal of Vilnius University,
J. Satkūnas

Geology = Геология“ redakcinė kolegija

Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey
“Geologija = Geology =Геология“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos

R. Guobytė

Editorial Board of the Journal of Geological Society

akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

of Lithuania “Geologijos akiračiai“

R. Guobytė
Lietuvos geologų sąjungos taryba

J. Čyžienė
A. Damušytė

Council of Geological Society of Lithuania

V. Gregorauskienė
INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“
redakcinė komisija

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūros institucijų atstovų

J. Satkūnas

Technology Development Programs, the Agency
Representatives (co-ordinators) for Information

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių

Monitoring Committee of the Project
J. Arustienė

priežiūros komitetas

“Management Plans for Lielupe, Venta, and the
Dauguva River Basin District“

Projekto „Pasirengimas EB svarbos natūralių
buveinių inventorizavimui: metodinės bazės

“Quaternary International“
The Group of International Science and

(koordinatorių) informacijai grupė
baseinų rajonų valdymo planų parengimas“

Editorial Commission of INQA Scientific Journal

Monitoring Committee of the Project “Preparation
R. Guobytė

for the inventory of the natural habitats of the EC

sukūrimas“ priežiūros komitetas

importance: development of the methodic base“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio

Monitoring Committee of the Project “Basin

vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui

K. Kadūnas

Management Plan for the Groundwater of the

parengimas ir integravimas į bendrą valdymo

J. Arustienė

Nemunas River Basin District, Development and

planą“ priežiūros komitetas

Integration in the Overall Management Plan“

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių,
ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro

National Committee of the Convention on
J. Satkūnas

konvencija) nacionalinis komitetas
Augalų apsaugos produktų registracijos
patariamasis komitetas

Wetlands of International Importance (included
birds’ habitats)

V. Gregorauskienė

Plant protection products Advisory committee

98

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2013 YEAR ANNUAL REPORT

2013 metų renginiai 2013 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops
Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinio projekto „Europos molio skalūnų dujų tyrimų iniciatyva
(GASH-2)“ inicijavimo darbinis pasitarimas
D. Levinskaitės daktaro disertacijos – „Žemės plutos deformacijų ir įtempių
tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu)“ gynimas

Vieta / Place

Laikas / Time

Potsdamas (Vokietija)

Sausio 16–18 d.

VGTU

Sausio 18 d.
Sausio 21 – vasario

Seismologiniai tyrimai Sodankylos geofizinėje observatorijoje

Oulu (Suomija)

EuroGeoSurveys darbo grupės „Paviršiniai dariniai“ seminaras

Hanoveris (Vokietija)

Sausio 28–31 d.

Talsi (Latvija)

Vasario 15 d.

2 d.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos programos
projekto „Geothermal Energy for Rural Municipalities and Estates“ (GERME)
baigiamasis seminaras
Seminaras-diskusija apie Lietuvos energijos poreikius, skalūnų dujas: kilmė,
žvalgyba, gavyba ir galimas poveikis aplinkai, gavybos proceso sudėtingumas,
tarpdisciplininis požiūris, skalūnų dujų gavybai taikomi teisiniai ir
aplinkosauginiai reikalavimai

Lietuvos taikomųjų
mokslų akademija

Vasario 20 d.

(Kaunas)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus ir Tauragės rajono
bendruomenės susitikimas-diskusija apie skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą

Tauragės raj. savivaldybė

Kovo 1 d.

Tauragės rajone
Vilniaus paminėjimo 690-osioms metinėms skirtas ciklas – Senasis Vilnius:

Lietuvos nacionalinis

tyrinėjimai ir atradimai

muziejus (Vilnius)

Seminaras „Saugi ir efektyvi skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba“, kuriame aptarti

Europos Komisijos

uolienų hidraulinio skaldymo technologijos, rizikos vertinimo, aplinkos
apsaugos klausimai

Jungtinių tyrimų centras

Kovo 7 d.

Kovo 7–8 d.

(Amsterdamas)

JT konvencija dėl kovos su dykumėjimu / žemių degradavimu (UNCCD),
Tarptautinės meteorologų organizacijos (WMO) ir JT maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) surengtas aukšto lygio susitikimas dėl nacionalinės

Ženeva (Šveicarija)

Kovo 11–16 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 18 d.

VGTU

Kovo 20 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 21 d.

LGT (Vilnius)

Kovo 28 d.

sausrų politikos (High level Meeting on National Drought Policy)
Susitikimas su JAV Pensilvanijos universiteto „Marcellus“ tyrimų ir plėtros
mokslinio centro vadovais
Įmonės „Envirotreat Technologies“ grunto ir dirvožemio valymo technologijų
pristatymas
Pasaulinė Žemės diena
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto pristatymas ir parodos
„Pajūrio gamta mūsų akimis“ atidarymas
Informacinis renginys „Lietuvos molio skalūnai“
Tarptautinis seminaras „Gamtiniai dujų skalūnai: panyrimas į mokslo
technologijas su gerosios praktikos pavyzdžiais, gavyba, plėtra ir saugumas
(Workshop on Natural Gas from Shale: A Deep Dive into the Science,

„Kempinski
Hotel“ (Vilnius)

Balandžio 15 d.

Technology and Best Practices in Exploration, Development and Safety)“
Europos Komisijos darbo grupės „Požeminis vanduo“ plenarinis posėdis
AAPG Hedbergo tyrimo centro konferencija „Pagrindiniai faktoriai,
kontroliuojantys apatinio paleozojaus angliavandenilių sistemas“

Dublinas (Airija)

Balandžio 16–18 d.

Pekinas (Kinija)

Balandžio 20–27 d.
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Renginio pavadinimas / Event
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai:
teorija ir praktika“
Tarptautinis seminaras „Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas ir
kartografavimas“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geologija ir jaunimo gamtamokslinis
ugdymas“
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių pasitarimas
NordQuake kursai „Žemės drebėjimų analizė“
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais
Mokslinė konferencija „Nuo kartografijos iki geografinės informacijos
mokslo“ skirta M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio
400 metų jubiliejui
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso finalas
K. Bazienės daktaro disertacijos „Kolmatacijos procesų eksperimentiniai
tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynuose“ gynimas
Mokslinė konferencija, skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms
ir atminimui įamžinti
Mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“,

Vieta / Place

Laikas / Time

Utenos kolegija

Gegužės 2 d.

Varšuva (Lenkija)

Gegužės 14–17 d.

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras (Vilnius)
Rozos (Norvegija)

Gegužės 22–24 d.

Kopenhaga (Danija)

Gegužės 26–31 d.

Lietuvos energetikos
institutas (Kaunas)
VU Botanikos sodas
(Vilnius)
Varšuvos geologijos
muziejus (Lenkija)

Birželio 12–13 d.

Lietuvos mokslų akademija
Viena (Austrija)

Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Baltijos šalių durpių gamintojų forumas
Europos paveldo dienos renginys „Epochų ženklai“
44-asis „Nordic 2013“ seismologijos seminaras
Europos Komisijos paroda „European Space Expo“
Geopaveldo diena 2013 – „Akmenės–Mažeikių krašto geologinis paveldas“

Birželio 5–8 d.

Naujoji Akmenė

CTBTO Mokslo ir technologijų 2013 m. konferencija

Tarptautinis lauko simpoziumas PeriBaltica`2013 „Palaeolandscapes from

Gegužės 31 d.

Birželio 10 d.

(Vilnius)

sukūrę Nemuno kilpas ir Aukštadvario velniaduobes“

Gegužės 29–31 d.

VGTU

skirta J. Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms

Edukacinė išvyka Molėtų rajono švietimo darbuotojams „Gamtos reiškiniai,

Gegužės 16–17 d.

Birželio 14 d.
Birželio 16–22 d.

Nemuno kilpų ir
Aukštadvario regioniniai

Birželio 21–22 d.

parkai
Trakai – PR Lietuva

Birželio 25–30 d.

Šilutė

Rugsėjo 4 d.

Vilnius

Rugsėjo 5 d.

Molėtų raj.

Rugsėjo 13 d.

Bergenas (Norvegija)

Rugsėjo 16–18 d.

Vilniaus Arkikatedros
aikštė

Rugsėjo 17–22 d.

Akmenė–Mažeikiai

Rugsėjo 20–21 d.

Ščecinas (Lenkija)

Rugsėjo 22–27 d.

Akra (Ganos Respublika)

Rugsėjo 22–28 d.

Delftas (Nyderlandai)

Rugsėjo 23–26 d.

Tauragė

Rugsėjo 24 d.

Vilniaus universitetas

Rugsėjo 27 d.

Jurbarkas

Spalio 3 d.

Baigiamoji SPLASHCOS projekto konferencija „Under the Sea: Archaeology
and palaeolandscapes Conference“ (Po jūros vandeniu: archeologija ir
paleolandšaftai)
EuroGeoSurveys projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių
ir gebėjimų stiprinimas“ seminaras, Afrikos geologijos tarnybų asociacijos
(OAGS) metinė konferencija
Tarptautinis SubCoast projektas „Grimzdimo sukeliamų pavojų Europos
krantų žemumose monitoringas ir prognozavimas“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Devintoji „Tyrėjų naktis“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“, finansuojamo Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšomis, informacinis seminaras
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Renginio pavadinimas / Event
CIS-Groundwater darbo grupės C susitikimas
Jubiliejinis renginys, skirtas VU GMF Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos
katedros 50-osioms įsteigimo metinėms
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Vieta / Place

Laikas / Time

Briuselis (Belgija)

Spalio 9–11 d.

Vilniaus universitetas

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 10 d.

Vilnius

Spalio 14–16 d.

Klaipėda

Spalio 24 d.

Pagėgiai

Spalio 28 d.

Vilnius

Lapkričio 4–5 d.

Kybartai

Lapkričio 7 d.

LGT (Vilnius)

Lapkričio 7 d.

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 12–13 d.

Minskas (Baltarusija)

Lapkričio 14–15 d.

Vilnius

Lapkričio 20 d.

Briuselis (Belgija)

Lapkričio 21–22 d.

Ryga (Latvija)

Lapkričio 24–26 d.

Lietuvos energetikos konferencija 2013 „Nepriklausoma energetika – stipri
ekonomika“
Konferencija EURADWASTE '13, skirta Europos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo problemoms aptarti
Konferencija geoterminių išteklių tema „GeoDirect – Study Visit“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
Antrasis Azijos–Europos dialogo (Asia-Europe Meeting, ASEM) seminaras
branduolinės saugos klausimais: „Tarptautiniai mechanizmai, užtikrinantys
branduolinę saugą (International Instruments for Ensuring Nuclear Safety)“
Viešinimo projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė
nauda“ informacinis seminaras
LGT renginys „Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinio įsisavinimas ir
perspektyva“
Tarptautinė konferencija „Skalūnų dujos. Tiltas energijai perduoti (Shale gas
as a bridge energy carrier)”
Susitikimas su Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos
atstovais dėl Nemuno UBR vandens išteklių tvarkymo
Europos regionų komiteto Konservatorių ir Reformuotojų frakcijos
susitikimas energetinio saugumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tema
Europos geologijos tarnybų asociacijos pasitarimas dėl Afrikos šalių geologijos tarnybų pajėgumo stiprinimo
ENCORE Gėlo vandens projekto konferencija, skirta paleoslėnių gėlo
vandens išteklių tyrimui ir apsaugai
Konferencija „Globalios ir regioninės klimato kaitos problemos“

Lietuvos mokslų akademija
(Vilnius)

Lapkričio 26 d.

Tarptautinė konferencija „Shale Gas World Europe 2013“ – „Netradicinių
angliavandenilių potencialo vystymo galimybės Europoje (Unconventional

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 26–28 d.

Nemenčinės raj. – Vilnius

Lapkričio 28 d.

opportunities across Europe)“
Lauko išvyka ir informacinis seminaras žurnalistams
XXIV ataskaitinis-rinkiminis Geologų sąjungos suvažiavimas
II tarptautinis IUGS-GEM darbo grupių simpoziumas
Lietuvos karjerų asociacijos suvažiavimas
Mokslinis informacinis seminaras prof. Kęstučio Kilkaus knygos „Ežerai“
pristatymas
Seminaras „Miestų infrastruktūros ir kelių barstymo druska poveikis aplinkai“

GTC Geologijos ir geografijos institutas (Vilnius)
Itako, Ibaraki (Japonija)
Viešbutis „Karolina“
(Vilnius)
Vilniaus universitetas
Viešbutis „Rotonda
Centrum Hotel“ (Vilnius)

Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimo į

Aplinkos ministerija

elektroninę erdvę projekto viešinimo seminaras

(Vilnius)

Lapkričio 29 d.
Gruodžio 1–2 d.
Gruodžio 6 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 17 d.

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2013 METŲ PUBLIKACIJOS
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TEMATIKA

PUBLICATIONS ON
LITHUANIAN GEOLOGY
IN 2013

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris Valstybinės geologijos informacinės
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos
geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 2013 metais sukaupta ir įvesta 318 bibliografinių aprašų. 2013 metų sąrašas papildytas ir
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki
šiol buvo neįtraukti. 2014 m. vasario 6 d. „Lietuvos geologijos bibliografijoje“ buvo 10 256 įrašai.
Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba,
Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

The Geological Fund Sub-Division compiled the publications: „Publications on Lithuanian geology” and „Publications of Lithuanian
geologists” in the data base „Bibliography of
Lithuanian geology” sub-system „Bibliofondas”.
318 bibliographical records were prepared in
2013. „Bibliography of Lithuanian geology”
stores 10 256 records (state to 6th February
2014).
Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey,
Geological Fund Sub-Division (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas

Classsified arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geologija

1. General and Regional Geology

1.1 Paleontologija ir stratigrafija

1.1 Paleontology and Stratigraphy

1.2 Petrografija ir litologija

1.2 Petrography and Lithology

1.3 Tektonika ir geofizika

1.3 Tectonics and Geophysics

1.4 Kvartero geologija ir geomorfologija

1.4 Quaternary Geology and Geomorphology

1.5 Jūrų geologija ir krantotyra

1.5 Marine Geology and Coastal Research

1.6 Geologijos istorija

1.6 History of Geology

2. Taikomieji tyrimai

2. Applied Research

2.1 Mineralinės žaliavos

2.1 Mineral Resources

2.2 Hidrogeologija ir geotermika

2.2 Hydrogeology and Geothermics

2.3 Inžinerinė geologija

2.3 Engineering Geology

2.4 Naftos geologija

2.4 Oil Geology

2.5 Ekologinė geologija ir geochemija

2.5 Environmental Geology and Geochemistry

2.6 Geoinformatika

2.6 Geoinformatics

2.7 Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2.7 Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas
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1. Bendroji ir regioninė 2. General and Regional
geologija Geology
1. Bendroji ir regioninė geologija 1. General and Regional Geology
Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A. Santorinis – Egėjaus jūros vulkaninės veiklos perlas // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 45–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Grigelis A. Sudeikių krašto gamtinės-geologinės sąlygos // Sudeikiai – ateities kartoms. – Utena:
UAB „Utenos Indra“, 2013. – P. 22–37: iliustr. – Bibliogr.: p. 36–37.
Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais: konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“, Naujoji Akmenė–Vilnius, 2013 m. birželio 12–14 d. / Satkūnas J., Jusienė
A., Bitinas J., Grigienė A., Gudonytė J., Baltrūnas V.; moksl. red. Grigelis A.; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 41, [1] p.: iliustr. – (skiriama akademiko Juozo Dalinkevičiaus
120-ties gimimo metų jubiliejui).
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2013. – 132, [1] p.: iliustr. – Liet., angl.
Motuza G. Kaip veikia Žemė: geologijos pagrindai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] /
Vilniaus universitetas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – 527, [1] p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 475–494.

1.1. Paleontologija ir stratigrafija

1.1. Paleontology and Stratigraphy

Bitinas J. Silūro sistemos stratigrafijos schema = Stratigraphic chart of silurian system // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 16–17.
Brusatte S. L., Butler R. J., Niedźwiedzki G., Sulej T., Bronowicz R., Satkūnas J. First record of
Mesozoic terrestrial vertebrates from Lithuania: phytosaurs (Diapsida: Archosauriformes) of probable
Late Triassic age, with a review of phytosaur biogeography // Geological Magazine. – 2013. – Vol.
150, No. 1. – P. 110–122.
Dalinkevičius J. New species of Spirifer ex gr. anossofi Vern. from the Devonian of Lithuania
(Kruoja, Beds) = Nauja spiriferų rūšis iš grupės anossofi Vern. Lietuvos devono Kruojos sluoksniuose
(Ds VIII) // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 66–74. – (Vytauto Didžiojo Universiteto
Matematikos-Gamtos fakulteto darbai 1939. – 1939. – T. XIII, sąs. 4).
Grigelis A. Juozas Dalinkevičius – palaeontologist of Devonian brachiopods = Juozas Dalinkevičius – devono brachiopodų paleontologas // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). – P. 62–65:
iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 65.
Grigelis A., Paškevičius J. Lietuvos stratigrafija akademiko Juozo Dalinkevičiaus darbuose =
Stratigraphy of Lithuania in the works of Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. –
Nr. 3. – P. 15–27: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 26–27.
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Kiipli T., Radzevičius S., Kallaste T., Kiipli E., Siir S., Soesoo A., Voolma M. The Geniai
Tuff in the southern East Baltic area – a new correlation tool near the Aeronian / Telychian stage
boundary, Llandovery, Silurian // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 695–704:
iliustr. – Bibliogr: p. 703–704.
Paškevičius J., Klimantavičius V., Radzevičius S. Lithostratigraphy, graptolites and brachiopods
communities of the Ludlow (Silurian) of the Eastern slope of the Baltic Syneclise = Baltijos sineklizės
šlaito ludlovio (silūras) litostratigrafija, graptolitai ir pečiakojų bendrijos // Geologija. – 2012. – Vol.
54, No. 3 (79). – P. 75–88: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 86–87.
Radzevičius S. Silurian graptolite biozones of Lithuania: present and perspectives = Silūro graptolitų biozonos Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos // Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 2 (82). –
P. 41–49 : iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 48–49.
Sadler P. M. Integrating carbon isotope excursions into automated stratigraphic correlation: an
example from the Silurian of Baltica // Bulletin of Geosciences. – 2012. – Vol. 87, No. 4. – P. 681–694,
i-ii: iliustr. – Bibliogr.: p. 691–694.

1.2. Petrografija ir litologija 1.2. Petrography and Lithology
Motuza G., Kirkliauskaitė V. Ar Lietuvoje yra „aukštųjų technologijų metalų“ telkinių? = Are
there deposits of „high-tech metals“ in Lithuania? // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 33–39:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 39.
Stasiulaitienė I., Vajėgaitė V., Matuzevičius D., Šliaupa S., Fagerlund J., Zevenhoven R. Parameters affecting Mg(OH)2 extraction from serpentinites in Lithuania for the purpose of CO2 reduction by mineral carbonation // Environmental progress and Sustainable energy. – 2013. – Vol. 32.

1.3. Tektonika ir geofizika 1.3. Tectonics and Geophysics
Čyžienė J., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. Results of persistent scatterer interferometry of the new planned Visaginas Nuclear Power Plant area, Lithuania = Naujai planuojamos
Visagino atominės elektrinės apylinkių interferometrinių matavimų duomenų analizės rezultatai //
Geologija. – 2012. – Vol. 54, No. 4 (80). – P. 136–154: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 153–154.
Gadeikis S., Dundulis K., Žaržojus G., Gadeikytė S., Urbaitis D., Gribulis D., Šliaupa S.,
Gabrielaitis L. Correlation between shear wave velocity and cone resistance of Quaternary glacial
clayey soils defined by Seismic Cone Penetration Test (SCPT), Lithuania // Journal of vibroengineering. – 2013. – Vol. 15, iss. 2. – P. 992–998.
Gerok D. Geofizinių metodų taikymas palaidotų struktūrų paieškoms Baltijos jūros Lietuvos
kranto zonoje // Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 91–94. – Bibliogr.: p. 94.
Gerok D., Bitinas A. Palaeoincisions on the Baltic Sea Lithuanian onshore and offshore: exploration by a complex of geophysical methods // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
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New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 177.
Janutytė I., Kozlovskaya E., Motuza G., Čyžienė J., Lazauskienė J., Šliaupa S. and PASSEQ
Working Group. Study of Local Seismic Events in Lithuania and Adjacent Areas Using Data from
the PASSEQ Experiment // Pure and Applied Geophysics. – 2013. – Vol. 170. – P. 797–814: iliustr. – Bibliogr.: p. 813–814.
Kozlov I., Dailidienė I., Mingėlaitė T., Chapron B. Space-derived parameters of coastal upwelling in the SE Baltic // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013: New Horizons for Baltic
Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. – Klaipėda, 2013. – P. 67.
Mikulėnas V., Minkevičius V., Čyžienė J., Satkūnas J. Žemės paviršiaus pokyčių stebėjimas
satelitinės interferometrijos (InSAR) metodu Sereikiškių vandenvietės įtakos zonoje = Persistent
Scatterer Interferometry (InSAR) for monitoring of ground surface displacements in the Sereikiškės
waterwork area // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 81–84: iliustr.
Pačėsa A., Janutytė I., Lazauskienė J., Čyžienė J. Seismologiniai tyrimai 2012 metais = Seismological investigations in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 52–55:
iliustr.
Šliaupa S. Vendian sedimentation and low-rate syn-sedimentary tectonic activity in SE Lithuania = Vendo sedimentacija ir tektoninis aktyvumas Pietryčių Lietuvoje // Geologija. – 2012. – Vol.
54, No. 4 (80). – P. 155–170: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 169–170.
Šliaupa S. Modelling of the ground motion of the maximum probable earthquake and its impact
on buildings, Vilnius city // Journal of vibroengineering. – 2013. – Vol. 15, iss. 2. – P. 532–543.
Šliaupa S., Lojka R., Tasaryova Z., Kolejka V., Hladik V., Kotulova J., Kucharié L., Fejdi
V., Wojcicki A., Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Šliaupienė R., Nulle I., Pomeranceva R., Ivanova O., Shogenova A., Shogenov K. CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia,
the Czech Republic, Poland and the Baltic States // Geological Quarterly. – 2013. – Vol. 57, No.
2. – P. 219–232: iliustr. – Bibliogr.: p. 230–232.
Šliaupa S., Šliaupienė R. Klimato kaita ir CO2 geologinis saugojimas: perspektyvos Lietuvoje //
Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 2. – P. 10–16.
Šliaupienė R., Šliaupa S. Risk factors of CO2 geological storage in the Baltic sedimentary basin =
CO2 geologinio saugojimo Baltijos sedimentaciniame baseine rizikos veiksniai // Geologija. – 2012. –
Vol. 54, No. 3 (79). – P. 100–123: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 121–123.
Zamžickas R. Archyvinių geofizinių tyrimų gręžiniuose duomenų būklė = The state of the
digitization of the archival well log diagrams // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 92–93: iliustr.
Žalūdienė G., Katinas V. Istorinių seisminių įvykių Lietuvos teritorijoje makroseisminis apibūdinimas = Macroseismic characterization of the historical seismic events of the territory Lithuanian //
Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 18–26: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 25–26.
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1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija 1.4. Quaternary Geology and Geomorphology
Andronikov A. V., Rudnickaitė E., Lauretta D. S., Andronikova I. E., Kaminskas D., Šinkūnas P., Melešytė M. In search for fingerprints of a possible et impact: HR-ICP-MS study of late
Pleistocene lake sediments of Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 11–13: iliustr. – Bibliogr.: p. 12–13.
Balakauskas L., Taminskas J., Mažeika J., Stančikaitė M. Lateglacial and early-Holocene
palaeohydrological changes in the upper reaches of the Ūla River: an example from southeastern
Lithuania // The Holocene. – 2013. – Vol. 23, iss. 1. – P. 117–126.
Baltrūnas V., Šeirienė V., Molodkov A., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Petrošius R.,
Taraškevičius R., Piličiauskas G., Schmölcke U., Heinrich D. Depositional environment and
climate changes during the late Pleistocene as recorded by the Netiesos section in southern Lithuania // Quaternary International. – 2013. – Vol. 292. – P. 136–149.
Baltrūnas V., Zinkutė R., Šeirienė V., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Taraškevičius R.,
Lagunavičienė L. Sedimentary environment changes during the Early-Middle Pleistocene transition
as recorded by the Daumantai sections in Lithuania // Geological Quarterly. – 2013. – Vol. 57, No.
1. – P. 45–59: iliustr. – Bibliogr.: p. 58–59.
Baubinienė A. Nemuno upės salos ir jų raida = The Nemunas river islands and their evolution //
Geografija. – 2013. – T. 49, Nr. 1. – P. 1–9: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 8.
Bitinas A., Katinas V., Gibbard P. L., Saarmann S., Damušytė A., Rudnickaitė E., Baltrūnas
V., Satkūnas J. Magnetostratigraphy of Late Cenozoic sediment complex in the Eastern Lithuania //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 18–19. –
Bibliogr.: p. 19.
Česnulevičius A., Švedas K., Gerulaitis V., Kulbickas D. Post-Glacial relief evolution of East and
South Lithuanian glaciolacustrine basins and it‘s influence on recent geomorphological processes //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania: Abstracts. –Vilnius: LGT, 2013. – P. 25–27:
iliustr. – Bibliogr.: p. 27.
Gedminienė L., Stančikaitė M., Šinkūnas P., Rudnickaitė E., Vaikutienė G. Late Glacial sedimentary environments of the Ūla river basin: on an example from Ūla 2 outcrop // Palaeolandscapes
from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30,
2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 33–35: iliustr. – Bibliogr.:
p. 35.
Gryguc G., Gaidamavičius A., Stančikaitė M. Post-glacial environmental variations in Verpstinis
Lake, Eastern Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 36.
Karmaza B., Baltrūnas V. Development and infill of glaciolacustrine basin Užventis (West Lithuania) // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International
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Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 43–45.
Karmazienė D., Karmaza B., Baltrūnas V. Glacial geology of North Lithuanian ice marginal ridge
and surrounding plains // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 1. – P. 57–70: iliustr. – Bibliogr.: p. 69–70.
Kisielienė D., Stančikaitė M., Gaidamavičius A., Skipitytė R., Šeirienė V., Katinas V., Karmazienė D. Lateglacial environment in Northern Lithuania: an approach from Lieporiai palaeolake //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 47–48. –
Bibliogr.: p. 48.
Kleišmantas A. Dendrochronological studies of buried oaks and their implications for paleogeographic reconstructions // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 48–50: iliustr. – Bibliogr.: p. 50.
Lamsters K., Zelčs V. Glacial lineations in the Central Latvian Lowland and Adjoining plains
of North Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 62–64: iliustr. – Bibliogr.: p. 63–64.
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Excursion guide / Guides: Satkūnas J.,
Česnulevičius A., Guobytė R., Karmaza B., Kazakauskas V., Rudnickaitė E., Stančikaitė M.,
Šeirienė V., Šinkūnas P., Vaikutienė G.; Lithuanian Geological Society, Lithuanian Geological
Survey. – Vilnius: LGT, 2013. – 78, [6] p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field
Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts / Compiled by: Damušytė A.,
Grigienė A.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2013. – 119, [1] p.: iliustr. – Bibliogr.
str. gale.
Paškauskas S., Vekeriotienė I. Hypsometric assessment of the pre-last Glaciation (Late Saalian)
topography, the south-east Lithuania // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 1. – P. 105–114: iliustr. –
Bibliogr.: p. 113–114.
Pukelytė V., Baltrūnas V. Palaeogeomorphology of interglacials in Lower Merkys area, South
Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International
Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. –
P. 80–81: iliustr. – Bibliogr.: p. 81.
Pustelnikovas O., Šinkūnas P., Melešytė M., Rudnickaitė E. Cheminių elementų pasiskirstymas
organogeninėse tarpledynmečių nuogulose klimato pokyčių fone // Jūros ir krantų tyrimai – 2013:
7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3–5: konferencijos
medžiaga. – Klaipėda, 2013. – P. 188–195: iliustr. – Bibliogr.: p. 195.
Rudnickaitė E. Carbonates in the Heterochronous tills of South-Eastern Lithuania as a criterion
of their stratigraphic correlation // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern
Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts.
–Vilnius: LGT, 2013. – P. 86–88: iliustr. – Bibliogr.: p. 87–88.
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Saarmann S. Merkinės tarpledynmečio stratotipo geologinių tyrinėjimų istorijos apžvalga =
History of geological investigations of the Merkinė (Eemian) interglacial stratotype // Geologija. –
2012. – Vol. 54, No. 4 (80). – P. 171–193. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 191–193.
Satkūnas J., Grigienė A., Buynevich I., Taminskas J. A new Early-Middle Weichselian palaeoenvironmental record from a lacustrine seguence at Svirkanciai, Lithuania // Boreas. – 2013. – Vol. 42,
iss. 1. – P. 184–193.
Skipitytė R., Stančikaitė M., Kisielienė D., Šeirienė V., Šinkūnas P., Kazakauskas V., Katinas
V., Mažeika J., Gryguc G., Gaidamavičius A. The Late Weichselian interstadial in SE Lithuania:
Multi-proxy approach // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 88–89. – Bibliogr.: p. 89.
Stančikaitė M., Bliujienė A., Kisielienė D., Mažeika J., Taraškevičius R., Messal S., Szwarczewski P., Kusiak J., Stakėnienė R. Population history and palaeoenvironment in the Skomantai
archaeological site, West Lithuania: Two thousand years // Quaternary International. – 2013. – Vol.
308. – P. 190–204.
Stančikaitė M., Zernitskaya V., Kisielienė D., Gryguc G. The Lateglacial vegetation pattern:
from Belarus to the Eastern Baltic // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern
Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. –
Vilnius: LGT, 2013. – P. 89–90.
Šeirienė V., Kühl N., Kisielienė D. Quantitative reconstruction of Eemian (Merkinė) and Weichselian (Nemunas) climate in Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South
Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania:
Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 92–94: iliustr. – Bibliogr.: p. 93–94.
Šinkūnė E., Šinkūnas P. Glaciodeltaic fan terrace at the Middle Lithuanian Ice marginal zone //
Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 94.
Vaikutienė G., Kabailienė M., Macijauskaitė L., Šinkūnas P., Kisielienė D., Rudnickaitė E.,
Motuza G., Mažeika J. Late-Glacial and Holocene environmental history of Samogitian Upland,
NW Lithuania // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania: International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 96–97. – Bibliogr.: p. 97.
Vaitkevičius G., Morkūnaitė R., Petrošius R., Bauža D., Baubinienė A. Aspects and ways of
Vilnius relief reconstruction // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania:
International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania: Abstracts. –Vilnius:
LGT, 2013. – P. 100–101: iliustr.
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Katedros darbuotojų, absolventų premijos ir apdovanojimai, garbės vardai už mokslą // Vilniaus
universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,13. – P. 161.
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Katedros darbuotojų sąrašas (1963–2013) // Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės
geologijos katedrai 50 metų. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – P. 135–138.
Katedros leidinių sąrašas // Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai
50 metų. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – P. 157–160.
Kaveckis M. Apie sedimentuotos medžiagos spalvas: [geologo Vytauto Narbuto disertacinio darbo
„Sulfatiniai-karbonatiniai apatinio ir viršutinio franio dariniai Lietuvoje ir jų sukarstėjimo sąlygos“
recenzija] // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 53–59.
Klimka L. Mykolas Kaveckis ir Lietuvos gamtininkų draugija // Profesorius Mykolas Kaveckis –
inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 251–259:
iliustr. – Bibliogr.: p. 251–259.
Lietuvos vietovardžių – rūdžių mineralinė kilmė: [surinkta iš rankraščio, saugomo VUB RS, F-53,
B. 30; autentiškas tekstas, tik pataisytas stilius. – Parengė A. Linčius] //Profesorius Mykolas Kaveckis –
inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 78–80.
Linčius A. Strategiškai vertinti Lietuvos žemės turtai // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 260–277: iliustr.
Linčius A., Narbutas V. Sveikinimas devyniasdešimtmečiui kolegai Vincui Mikailai // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 63: iliustr.
Mikaila V. Geologijos ir geografijos institute 1946–1949 metais // Profesorius Mykolas Kaveckis –
inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 171–175.
Mikaila V. Originalus ir įdomus žmogus // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 493–496.
Mockus L., Urbanavičius A. Petrui Kražauskui – 80 // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. –
P. 53: iliustr.
Mūsų muziejų reikalu: [surinkta iš rankraščio, saugomo šeimos archyve] // Profesorius Mykolas
Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. –
P. 60–62.
Narbutas V. Gairės, žymėję farvaterį // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas,
geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 478–492: iliustr.
Pasirūpinkime tikraisiais specialistais: [surinkta iš rankraščio, saugomo VUB RS, F-53, B. 30;
autentiškas tekstas, tik pataisytas stilius. – Parengė M. Melešytė] // Profesorius Mykolas Kaveckis –
inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 81–83.
Paškevičius J. Geologiniai tyrimai ir atradimai // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius,
mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 183–210: iliustr.
Paškevičius J. Geologija Vilniaus ir Kauno universitetuose nuo Mineralogijos katedros įkūrimo =
Geology at Vilnius and Kaunas Universities from the establishment of mineralogy department //
Geologija. – 2013. – Vol. 55, No. 1. – P. 23–39: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 37–38.
Paškevičius J. Netekus akademiko Boriso Sokolovo // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. –
P. 64–65: iliustr.
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Paškevičius J., Bitinas J., Marcinkevičius V. Zigmui Čechavičiui būtų 75-eri // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 49: iliustr.
Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas = Professor Mykolas Kaveckis – engineer, mineralogist, geochemist / Vilniaus universitetas; sudarytojas ir mokslinis redaktorius
Grigelis A. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 604, [4] p.: iliustr. – Santr. angl.
Rajeckas R. Vincui Saulėnui – 80 // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 51–52: iliustr.
Rastenienė V. Atsisveikinant su Vladimiru Trutneviu // Geologijos akiračiai. –2013. – Nr. 2. –
P. 52: iliustr.
Rudnickaitė E. Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos muziejaus istorija // Profesorius
Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2012. – P. 278–293: iliustr.
Rudnickaitė E. Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos muziejaus meteoritų kolekcija //
Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 294–310: iliustr. – Bibliogr.: p. 310.
Skuodis V. Mykolo Kaveckio rankraštinis palikimas // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius,
mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 522–536.
Skuodis V. Pedagoginė, mokslinė ir organizacinė veikla iš dokumentų: [Lietuvos ir Vytauto
Didžiojo universitete 1922–1940 metais; Vilniaus universitete 1940–1944, 1944–1960 metais;
Kauno valstybiniame universitete ir Kauno politechnikos institute 1948v1968 metais] // Profesorius
Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2012. – P. 311–476.
Skuodis V. Profesorius visada jautė savo vertę // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius,
mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 509–515.
Skuodis V. Akademiko Juozo Dalinkevičiaus asmenybės bruožai = Individual features of Academician Juozas Dalinkevičius // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 3. – P. 28–30: iliustr. – Santr. angl.
Šimkus J. Kauno universitete ir politechnikos institute 1940–1968 metais // Profesorius Mykolas
Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. –
P. 176–182: iliustr.
Šinkūnas P. Pratarmė // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. –
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 10–12.
Zdanavičiūtė O. Kęstučiui Sakalauskui – 80 // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 48: iliustr.
Žalūdienė G. Profesoriaus Juozo Lukoševičiaus 150-osios gimimo metinės = Professor Juozas
Lukoševičius 150th birth anniversary // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 4. – P. 11–17: iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 17.
Žeiba S., Vaitiekūnas P. Mykolas Kaveckis (1889–1968) // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 520–521.
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2. Taikomieji tyrimai 2. Applied Research
2.1. Mineralinės žaliavos 2.1. Mineral Resources
Grigelis A., Vilemas J. Skalūniniai angliavandeniliai Lietuvoje ir jų ekonominiai aspektai //
Mokslas ir technika. – 2013. – Nr. 10. – P. 4–7.
Grigelis A., Zdanavičiūtė O. Skalūninės dujos ir skalūninė nafta: Lietuvos pasirinkimas // Mokslas
ir technika. – 2013. – Nr. 9. – P. 4–6: iliustr.
Juozapavičius G. Lietuvos naudingosios iškasenos ir jų naudojimo galimybės // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 11–17: iliustr.
Lazauskienė J. Molio skalūnų tyrimai Europoje: tarptautinis projektas GASH // Geologijos
akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 62.
Lazauskienė J. Molio skalūnų tyrimai Europoje – tarptautinis GASH projektas = The International project Shale Gas in Europe (GASH) // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT,
2013. – P. 30–32: iliustr.
Lazauskienė J., Kazakevičiūtė G. Dujų saugyklų įrengimo žemės gelmių ertmėse vertinimo
metodika = The methodology for assessment of the underground gas storage establishment // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 23–25: iliustr.
Lietuvos žemės gelmių turtai – ar juos naudosime? / Redakcijos skiltis // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 6.
Paliukas R. Skalūnų dujos – sėkmė ar pavojus Lietuvai? = Shale gas – a fortune or a threat to
Lithuania? // Verslas ir politika. – 2013. – Nr. 5 (42). – P. 9–13: iliustr. – Liet., angl.
Šliaupa S. Skalūninių dujų perspektyvos Lietuvoje = Shale Gas Perspectives in Lithuania //
Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 1 (16). – P. 4–9.
Šliaupa S. Skalūnų nafta – nauja grėsmė ar galima nauda Lietuvai? = Shale Oil – A New Threat
or a Possible Benefit to Lithuania? // Energijos erdvė. – 2013. – Nr. 3 (18). – P. 8–14.
Vaičeliūnas I. Angliavandeniliai iš skalūnų: pavojai tikri ar išgalvoti? // Geologijos akiračiai. –
2013. – Nr. 1. – P. 7–10: iliustr. – Bibliogr.: p. 10.
Vaičeliūnas I., Gintilas R. Skalūninių angliavandenilių žvalgybos technologijos Lietuvoje //
Mokslas ir technika. – 2013. – Nr. 11. – P. 4–7: iliustr.
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2.2. Hidrogeologija ir geotermika 2.2. Hydrogeology and Geothermics
Ar kelia grėsmę skalūninių dujų žvalgymo darbai Tauragės apskrities gėlam požeminiam vandeniui / LGT informacija // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 59–61: iliustr.
Artezinių šulinių gręžimo meisteriams instrukcija: [surinkta iš rankraščio, saugomo šeimos archyve] // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2012. – P. 46–49.
Arustienė J. Individualus geriamojo vandens tiekimas ir išgaunamo požeminio vandens kokybė =
Individual drinking water supply and groundwater quality // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius:
LGT, 2013. – P. 67–72: iliustr.
Arustienė J. Valstybinis požeminio vandens monitoringas 2012 metais = National groundwater
monitoring in 2012 // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 40–43: iliustr.
Arustienė J., Kriukaitė J., Satkūnas J., Gregorauskas M. Climate Change and Groundwater –
From Modelling to some Adaptation Means in Example of Klaipėda Region, Lithuania // Climate
Change Adaptation in Practice: From strategy development to implementation / Eds. by: SchmidtThomé P., Klein J. – Wiley-Blackwell: A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2013. – P. 157–169:
iliustr. – Bibliogr.: p. 169.
Čyžienė J. Geoterminės energijos išteklių naudojimas = Use of Geothermal Energy Resources //
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 26–29: iliustr.
Gregorauskas M., Juodkazis V., Štuopis A. Lietuvos gėlo požeminio vandens išteklių prognozė
artimai ir tolimai ateičiai // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 18–24: iliustr. – Bibliogr.: p. 24.
Kadūnas K. Ar valstybės nuosavybė požeminis vanduo saugomas patikimai? // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 63–65: iliustr.
Kadūnas K., Gedžiūnas P., Zanevskij Z. Šaltiniai ir versmės = Water springs // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 74–76: iliustr.
Kaveckis M. Apie naujų Kauno vandenviečių steigimą: [surinkta iš rankraščio, saugomo šeimos
archyve] // Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. – Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2012. – P. 50–52.
Klimas A., Šonta Z. Lietuviškas ir importinis pilstomas mineralinis vanduo // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 25–29: iliustr.
Kriukaitė J. Požeminio vandens kokybės monitoringas įgyvendinant Nitratų direktyvą Lietuvoje = Groundwater monitoring for implementation of Nitrates Directive in Lithuania // Lietuvos
geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 62–64: iliustr.
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Kutka D. Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas = Groundwater monitoring in the
territories of potential polluters // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 60–61:
iliustr.
Marcinkevičius V. Apie porų tirpalų cheminę sudėtį kvartero ir devono pusiau laidžiuose sluoksniuose ir Pamūšio vandensparoje = About chemical composition of pore water of Quaternary and
Devonian semipermeable layers of infiltration groundwater zone and impermeable layer of Pamūšis //
Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 2. – P. 21–28: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 28.
Palaitis Ž., Indriulionis A. Evaluation of ground Thermal properties and specification of the
geological structure using thermal response test, natural gamma, and resistivity data = Geologinės
storymės šiluminių savybių įvertinimas ir apibūdinimas naudojant šiluminės reakcijos metodą bei
natūralaus radioaktyvumo ir elektros varžos duomenis // Geologija. – 2012. – Vol. 54, No. 4 (80). –
P. 125–135: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 134.
Povilanskas R., Satkūnas J., Jurkus E. Conditions for deep geothermal energy utilisation in
southwest Latvia: Nīca case study // Baltica. – 2013. – Vol. 26, No. 2. – P. 193–200: iliustr. – Bibliogr.: p. 199–200.
Radzevičienė D. Gėlo požeminio vandens ištekliai teritorijų planavimui ir vandentvarkai = Fresh
groundwater resources for spatial planning and water supply infrastructure development plans //
Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 37–39: iliustr.
Radzevičienė D., Kadūnas K. Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvoje 2012 metais = Assessment of Regional Groundwater Resources in Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos
2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 33–36: iliustr.
Rimkus E., Kažys J., Stonevičius E., Valiuškevičius G. Adaptation to Climate Change in the
Smeltalė River Basin, Lithuania // Climate Change Adaptation in Practice: From strategy development to implementation / Eds. by: Schmidt-Thomé P., Klein J. – Wiley-Blackwell: A John Wiley
& Sons, Ltd., Publication, 2013. – P. 111–122: iliustr. – Bibliogr.: p. 121–122.
Šimkovič A. Požeminio vandens telkinių duomenų bazės formavimas = Database of Groundwater Resources // Lietuvos geologijos tarnybos 2012 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2012. – Vilnius: LGT, 2013. – P. 73: iliustr.
Štuopis A., Juodkazis V., Mokrik R. Quaternary aquifer system flow modelling using chemical
and tritium isotope data: the case of south-east Lithuania // Baltica. – 2012. – Vol. 25, No. 2. –
P. 91–98. – Bibliogr.: p. 98.
Taminskas J., Petrošius R., Šimanauskienė R., Satkūnas J., Linkevičienė R. Prediction of
change in wetland habitats by groundwater: case study in Northeast Lithuania // Estonian Journal
of Earth Sciences. – 2013. – Vol. 62, No. 2. – P. 57–72: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 70–71.
Turskytė L. Svilės ir Arimaičių šaltiniai // Geologijos akiračiai. – 2013. – Nr. 1. – P. 41–43:
iliustr. – Bibliogr.: p. 43.
Zemlys P., Ferrarin Ch., Umgiesser G., Gulbinskas S., Bellafiore D. Investigation of saline
water intrusions into the Curonian Lagoon (Lithuania) and two-layer flow in the Klaipėda strait
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using finite element hydrodynamic model // BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science Congress 2013:
New Horizons for Baltic Sea Science, 26–30 August 2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract book. –
Klaipėda, 2013. – P. 131.
Žaromskis R. Nemuno delta: monografija. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. –
315, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 282–293.

2.3. Inžinerinė geologija 2.3. Engineering Geology
Blažauskas N., Anusauskas F., Suzdalev S. Suskystintų dujų terminalo statybos Lietuvoje planavimas // Jūros ir krantų tyrimai – 2011: 5-oji mokslinė-praktinė konferencija, 2011 balandžio
13–15, Palanga: konferencijos medžiaga. – Klaipėda, 2011. – P. 44–47.
Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione / inf. teikėjai: Lietuvos geologijos tarnyba,
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas // Aplinkos būklė 2010: tik faktai. – Vilnius: VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“, 2011. – P. 85: iliustr.
Mikulėnas V. Nuošliaužų inventorizacija = Inventory of landslides // Lietuvos geologijos tarnybos
2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 70–72: iliustr. – Santr. angl.
Mikulėnas V., Guobytė R., Stankevičiūtė S., Petrauskaitė L., Vaičiūnas G., Minkevičius V.
Sukarstėjusių urbanizuotų teritorijų geologiniai tyrimai Biržų rajone = Geological investigations of
affected urban areas by karst process in the Biržai District // Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 62–66: iliustr. – Santr. angl.
Minkevičius V. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono teritorijos pastovumo karsto atžvilgiu žemėlapis = Stability map of the territory of North Lithuanian karst region // Lietuvos geologijos tarnybos
2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 60–61: iliustr. – Santr. angl.
Smegduobių formavimosi intensyvumas Biržų regioniniame parke / inf. teikėja: Lietuvos geologijos tarnyba // Aplinkos būklė 2010: tik faktai. – Vilnius : VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“,
2011. – P. 86: iliustr.
Staponkus V. Inžinerinė geologija: vadovėlis / recenz.: Sidauga B., Arustienė J., Kvaraciejus A. –
Vilnius: „Kultūros“ ledykla, 2010. – 248 p.: iliustr. – Bibliogr.: P. 246–247.
Taminskas J., Mikulėnas V., Dagys B. Gipso cheminės denudacijos ir karstinių reiškinių tyrimai = Investigation of gypsum chemical denudation and karst phenomena // Lietuvos geologijos
tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual
Report 2010. – Vilnius: LGT, 2011. – P. 67–70: iliustr. – Santr. angl.
Vaičiūnas G. Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimas = Evaluation of Gediminas Hill’s
slopes stability // Lietuvos pilys 2010. – Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija, 2011 – P. 65–75: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: P. 74–75.
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2.4. Naftos geologija 2.4. Oil Geology
Lazauskienė J., Zdanavičiūtė O.... et al. The Middle Cambrian succession in the Central Baltic Basin: geochemistry of oils and sandstone reservoir characteristics // EGU General Assembly,
7–12 April 2013, Vienna, Austrija. – 2013.
Zdanavičiūtė O., Lazauskienė J., Khoubldikov A. I., Dakhnova M. V., Zheglova T. P. The
Hydrocarbon Potential of the Baltic Basin: Geochemistry of Source Rocks and Oils of the Lower
Paleozoic Succession // AAPG Hedberg Research Conference „Fundamental Controls on Petroleum Systems in Lower Paleozoic and Older Strata“ April 21–24, 2013, Beijing, China. – [Beijing,
China], 2013.

2.5. Ekologinė geologija ir geochemija 2.5. Environmental Geology and Geochemistry
Akmenos–Danės upės baseino paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo priemonių programa /
rengėjai: Langas V., Gasiūnaitė Z.; dalyvės: Žukienė D., Arustienė J.; Klaipėdos universiteto Baltijos
pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. – Klaipėda, 2013. – 112 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 112.
Aplinkos būklė 2012: tik faktai / ats. red. Satkūnas J.; rengėjai: Ignatavičius G., Satkūnas J.,
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Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio
kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos
monitoringo, ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų
tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita
ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
The Annual Report for 2013 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research
projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological
research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geological investigations of affected areas by karst
process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground (issuing of
premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geological works,
inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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