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Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Geoindikatorių darbo grupė (GEOIN).
Geologinės aplinkos kitimas – tiek laipsniškas, trunkantis tūkstančius ir milijonus metų,
tiek vykstantis staiga, stichiškai – natūralus procesas. Ypač svarbūs staigūs geologinės
aplinkos pokyčiai, nes jie dažnai turi netgi pavojingą pobūdį. Taigi litosferos, požeminės
hidrosferos, reljefo, kaip sudedamųjų ekosistemos dalių, pokyčiai, tiek vykstantys
natūraliai, tiek sukelti ar paskatinti žmogaus ūkinės veiklos, yra ypač svarbūs aplinkos
būklės vertinimo požiūriu. Tik stebint geologinės aplinkos kitimą galima prognozuoti
padarinius, numatyti prevencines priemones, užtikrinti darnų gamtinės aplinkos
naudojimą ir apsaugą. Geologinius procesus, lemiančius geologinės aplinkos kitimą,
fizikiniu atžvilgiu nagrinėja dinaminės ir inžinerinės geologijos mokslo disciplinos.
Geologinių procesų stebėjimas gali apimti begalę parametrų ir sudedamųjų dalių. O
integruoto ekosistemų stebėjimo požiūriu ypač svarbu rasti geologinės aplinkos kitimą
apibūdinančius optimalius, palyginti lengvai nustatomus rodiklius, – geoindikatorius.
Greitiems geologiniams pokyčiams vertinti Tarptautinė geologinių mokslų
sąjunga (IUGS) rekomenduoja naudoti geoindikatorius, kurie yra apibrėžiami kaip
geologinių procesų ir reiškinių, turinčių įtakos aplinkos būklės pokyčiams per ne ilgesnį
kaip šimto metų laikotarpį, matavimo ar aprašymo dydžiai ir parametrai. Apibrėžiant
geoindikatorių siekiama, kad jo teikiama informacija leistų atsakyti į klausimus: kas
vyksta aplinkoje; kodėl tai vyksta; koks pokyčių poveikis; ar tie pokyčiai reikšmingi; ar
galima juos valdyti? Taigi geoindikatoriai yra aplinkos būklės vertinimo sistemos
sudedamosios dalys.
Šis paskaitų kursas skirtas apžvelgti geologinės aplinkos kitimo stebėjimo ir
vertinimo metodinius pagrindus, susiejant geoindikatorius į integruotą aplinkos
stebėsenos ir aplinkos būklės vertinimo sistemą. Nors šame leidinyje daugiausia
dėmesio skiriama Lietuvoje būdingų geologinių procesų indikatoriams, tačiau
pateikiamas ir platus standartizuotas geoindikatorių sąrašas, iliustruojamas aplinkos
kitimo pavyzdžiais iš kitų kraštų.
Kurso medžiaga parengta remiantis IUGS Geoindikatorių darbo grupės veiklos ir
Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų programų rezultatais.
Paskaitų kursas skiriamas gamtos mokslų, aplinkos tyrimo ir tvarkymo
specialybių aukštųjų mokyklų studentams, aplinkos tyrimų specialistams, ekologams.
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Pratarmė
Geologinė aplinka – neatsiejama ekosistemos dalis ir atlieka svarbias ekologines
funkcijas – teikia išteklius, lemia geodinaminę, geocheminę-geofizinę ir kitas būsenas.
Todėl litosferos, požeminės hidrosferos, reljefo, kaip sudedamųjų ekosistemos dalių,
pokyčiai, tiek vykstantys natūraliai, tiek tiesiogiai sukelti ar paskatinti žmogaus ūkinės
veiklos yra svarbūs aplinkos būklės vertinimo požiūriu. Ekosistemų integralumo ir
stabilumo požiūriu ypač svarbu nustatyti ir numatyti natūralų geologinės aplinkos
kitimą ir rasti jį apibūdinančius optimalius rodiklius.
Greitiems geologiniams pokyčiams vertinti Tarptautinė geologijos mokslų
sąjunga (IUGS) rekomenduoja naudoti geoindikatorius, kurie yra apibrėžiami kaip
geologinių procesų ir reiškinių, turinčių įtakos aplinkos būklės pokyčiams per ne ilgesnį
kaip šimto metų laikotarpį, matavimo ar aprašymo dydžiai ir parametrai. Apibrėžiant
geoindikatorių, siekiama, kad jo teikiama informacija leistų atsakyti į klausimus: kas
vyksta aplinkoje; kodėl tai vyksta; koks pokyčių poveikis; ar tie pokyčiai reikšmingi; ar
galima juos valdyti? Todėl geoindikatoriai yra aplinkos būklės vertinimo sistemos
sudedamosios dalys.
Iki šiol integruotai vertinant aplinkos būklę, geologinei jos sudedamajai yra
skiriama nepakankamai dėmesio. Pavyzdžiui, daugumoje aplinkos būklės vertinimo
ataskaitų natūralūs ar antropogeniškai indukuoti geologinės aplinkos pokyčiai beveik
nenagrinėjami, išskyrus tam tikrais atvejais požeminio vandens išteklių ar naudingųjų
iškasenų gavybos būklę. Todėl tikėtina, kad šioje mokomojoje priemonėje pateikiami
pavyzdžiai paskatins sistemingą geologinės aplinkos pokyčių vertinimą ir rodiklių
kompleksinį panaudojimą geresniam gamtinių procesų supratimui ir jų
nepageidaujamų padarinių prevencijai ar juos sušvelninti.
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ĮVADAS
Gamtinė aplinka ir jos būklė yra gyvybiškai svarbus visuomenės ekonominės plėtros
veiksnys. Vis platėjančios diskusijos apie subalansuotą gamtinių išteklių naudojimą
vienas iš rezultatų – suformuluotas principas, kad aplinkos naudojimas turėtų tenkinti
ne tik dabartinės visuomenės, bet ir ateinančių kartų poreikius (World…, 1987). Siekiant
įgyvendinti šį principą, būtina sistemingai stebėti ir vertinti aplinkos būklę. Būtent šiam
tikslui yra plėtojama aplinkos būklės vertinimo sistema, rengiamos nacionalinės ir
regioninės aplinkos būklės ataskaitos. Tačiau visas ir išsamus aplinkos būklės
įvertinimas priklauso nuo tyrimų, monitoringo sistemų ir atitinkamų duomenų bei
teisingo jų interpretavimo.
Kol kas vyrauja požiūris, kad gamtinę aplinką iš esmės veikia tik technogeninis
(antropogeninis) veiksnys, atitinkamai mažokai kreipiama dėmesio į natūralius aplinkos
pokyčius. Pabrėžiama, kad pasaulinė ekosistema elgiasi kaip vientisa savireguliuojanti
sistema, susidedanti iš fizinio, cheminio, biologinio ir antropogeninio komponentų. Šių
komponentų sąveika yra labai sudėtinga, tačiau antropogeninio veiksnio poveikis gali
būti aiškiai išskiriamas iš aplinkos gamtinių natūralių pokyčių. Žmogaus veikla sukelia
daugybę pokyčių, kurie sąveikaudami daro įtaką žemės ekosistemai, pastebimais ir
nepastebimais būdais, vietiniu ir globaliu mastu, reaguodami į poveikį iš karto ar po
ilgos pertraukos. Tačiau žemės sistemai yra būdingi ir natūralūs kritiniai virsmai ir
staigūs pokyčiai (Challenges…, 2001; Claudio, 2002).
Geologinė aplinka yra sudedamoji visos aplinkos sistemos dalis ir atlieka svarbias
ekologines funkcijas – išteklių, geodinaminę, geocheminę-geofizinę ir kitas (Ostrovskij,
2001). Todėl litosferos, požeminės hidrosferos, reljefo, kaip sudedamųjų ekosistemos
dalių, būklė ir jų pokyčiai, tiek vykstantys natūraliai, tiek tiesiogiai sukelti ar paskatinti
žmogaus ūkinės veiklos, yra svarbūs aplinkos būklės integruoto vertinimo požiūriu.
Tačiau iki šiol geologinės aplinkos stebėjimai yra nepakankamai integruoti į aplinkos
monitoringo (stebėsenos) sistemą, dažnai netgi apskritai ignoruojami.

Aplinkos būklės indikatoriai
Aplinkos būklės vertinimo (State of Environment Reporting – SoER) tikslas – identifikuoti
aplinkos būklės signalus, ypatingą dėmesį skiriant tiems signalams, kurie įspėja apie
galimus ženklius aplinkos pokyčius ir kuriems reguliuoti ar jų išvengti yra būtinos tam
tikros politinės-ekonominės, visuomenės švietimo ar kitos priemonės. SoER ataskaitose,
kurių
jau dabar
paskelbta
pasaulyje
šimtai, ir šis skaičius didėja
(www.ngdc.noaa.gov/wdc/, www.earthtrends.wri.org/, www.worldwatch.org), siekiama
atsakyti į šiuos klausimus: kas vyksta aplinkoje? (sąlygos ir trendai); kodėl tai vyksta?
(priežastys, antropogeninio poveikio ir natūralių procesų ryšys); kodėl tai yra svarbu
(ekologiniai, ekonominiai, sveikatingumo efektai); kas turi būti daroma, siekiant mažinti
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negatyvius pokyčius ar jų išvengti (ekonominės, politinės, teisinės ir kitos priemonės)
(Berger, 1997).
SoER ataskaitose daugiausiai yra nagrinėjami klausimai, susiję su bioįvairove,
ekosistemomis ir kitais parametrais (pavyzdžiui, oro ir vandens tarša), lemiančiais
bioįvairovės egzistavimą, taip pat žemėnaudos ir gamtinių išteklių būklės pokyčiai. Kur
kas mažiau dėmesio SoER ataskaitose skiriama abiotiniams procesamas ir fizinės
aplinkos parametrams, nors jie taip pat lemia kraštovaizdžio būklę ir formuoja žmogaus
ir visos ekosistemos funkcionavimo fizinį pagrindą.
Aplinkos būklei vertinti (SoER) vis plačiau naudojami indikatoriai. Siūloma
naudoti indikatorių sistemą pagal vadinamąjį DPSIR (Driving forces→ Pressures→
States→ Impacts→ Responses) modelį (1 pav.).

1 pav. DPSIR modelio schema

DPSIR modelyje indikatoriais gali būti apibūdinamos veikiančiosios jėgos
(priežastiniai ryšiai), aplinkos apkrova, būklė (padariniai), poveikis, atsakas
(Guideline..., 1999). Šie indikatoriai gali būti tiek ir natūralios gamtinės prigimties (pvz.,
klimato pokyčiai), tiek nulemti socialinių, ekonominių, techninių priežasčių. Natūralių ir
technogeninių aplinką veikiančių veiksnių ribų minimoje sistemoje nenurodoma.
Tai pat paminėtina, kad Jungtinių Tautų darnaus vystymo komisija (UN
Commission on Sustainable Development – CSD) plėtoja darnios plėtros indikatorių sistemą,
susidedančią iš 134 indikatorių, iš kurių yra nagrinėjami ir keli gamtinių išteklių
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naudojimo ir būklės aspektai (http://www.un.org/esa/sustdev/worklist.html). Tačiau dauguma
iš minimų indikatorių daugiausiai yra susiję su socialiniais-ekonominiais reiškiniais ir
atitinkamomis ekonominėmis bei teisinėmis jų reguliavimo priemonėmis. Natūralūs
geologinės aplinkos pokyčiai, galintys turėti įtakos darniai plėtrai, beveik nenagrinėjami.
Paminėtina, kad tam tikriems gamtos ar aplinkos būklės reiškiniams apibūdinti yra
naudojami specialūs indikatoriai: pavyzdžiui, paviršinio vandens baseinų indikatoriai
(www.epa.gov/iwi), žemės kokybės indikatoriai (www.esd.worldbank.org/lqi) ir kt.
Kitas pavyzdys – klimato pokyčių indikatoriai. Jiems apibrėžti ieškoma ekologinių
ar ekonominių reiškinių (matuojamųjų parametrų), kuriais būtų galima nustatyti ir
apibūdinti tokių sudėtingų gamtinių reiškinių, pavyzdžiui, klimato pokyčiai, poveikį
aplinkai. Nurodoma, kad, pavyzdžiui, potencialūs klimato pokyčių indikatoriai aplinkoje
galėtų būti kai kurios paviršinio vandens savybės. O gyvosios gamtos reiškiniai (išskyrus
lašišinių žuvų elgesio rodiklius) nėra tinkamas rodiklis klimato pokyčiams patikimai
apibūdinti. Taigi, ieškant klimato pokyčių poveikio aplinkai rodiklių, siekiama įvardyti
labai konkrečius, lengvai pastebimus ir matuojamus aplinkos parametrus, kurie būtų
atstojamieji sudėtingų klimato pokyčių matai – indikatoriai.
Daugelyje šalių aplinkos būklės informacinėse suvestinėse ar ataskaitose (State of
Environment Report) yra nagrinėjami tik kai kurie aspektai, apibūdinantys geologinės
aplinkos komponentus. Pavyzdžiui, nors Kanadoje tam tikruose regionuose (Princo
Edvardo saloje, Britų Kolumbijoje, Pietinėse prerijose) geriamąjį vandenį ima iš
požeminių horizontų, aplinkos indikatorių serijoje (Canada's national Environmental
Indicator publication series. www.ec.gc.ca/soer-ree/english) apibūdinama tik gyvoji gamta
ir atmosfera.
Estijos 2000 metų aplinkos būklės vertinimo leidinyje (State of Environment in
Estonia…, 2001) apžvelgta tik požeminio vandens būklė pagal valstybinio požeminio
vandens monitoringo sistemos (funkcionuojanti sistema susideda iš 367 stebėjimo
gręžinių, kuriuose stebima požeminio vandens cheminės sudėtis ir požeminio vandens
lygis) duomenis. Šiuo atveju iš daugelio geologinės aplinkos būklės komponentų yra
apibūdinamas tik vienas – požeminis vanduo.
Antrojoje Baltijos šalių aplinkos būklės vertinimo ataskaitoje pateikta duomenų
tik apie kelis su geologine aplinka susijusius komponentus – kietųjų naudingųjų
iškasenų, durpių ir požeminio vandens gavybą (2nd Baltic State of Environment Report,
2000). Tačiau pateikiama informacija apibūdina iš esmės tik technogeninius procesus,
kurie yra vertintini kaip aplinkos apkrova.
Be jau minėtų pavyzdžių, daugelyje iki šiol publikuotų aplinkos būklės vertinimo
ataskaitų beveik nėra pateikiama informacijos apie gamtinius geologinės aplinkos
pokyčius, išskyrus požeminio vandens išteklius, atsižvelgiant į jų reikšmingumą bendram
vandens išteklių sunaudojimo balansui. Pažymėtina ir tai, kad net ir regionuose, kur
aktuali žemės drebėjimų, užtvindymų, purvo srautų, nuošliaužų tikimybė, šiems
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natūraliems procesams vertinti nacionalinėse aplinkos būklės ataskaitose (SoER) taip pat
pasigendama adekvataus dėmesio. Nors aktyviems geologiniams ir kitiems fiziniams
geografiniams procesams stebėti ir stichinėms nelaimėms prognozuoti skiriama daug lėšų
ir dedama pastangų (www.mitch-ec.net; www.es.mq.edu.au/NHRC; www.volcanoes.usgs.gov),
tačiau duomenys apie šiuos procesus pateikiami ir nagrinėjami atsietai nuo integruotos
aplinkos monitoringo sistemos. Taigi galima daryti prielaidą, kad iki šiol aplinkos būklės
vertinimo suvestinėse (SoER) pateikiama nepakankamai informacijos apie tokius svarbius
aplinkos komponentus – jūros lygio svyravimai, jūrų ir vandenynų krantų dinamika, upių
erozija, dirvožemių cheminė sudėtis, seismingumas ir kt. (Berger, 1997; 1998).
Viena iš priežasčių, kodėl geologiniai procesai yra ignoruojami, matyt, yra ta, kad
šie procesai yra suprantami tik kaip ilgai trunkantys, matuojami tik geologiniu laiku ir
neturintys tiesiogiai įtakos ekosistemai ir žmogaus gyvenimui. Tačiau jau dabar turima
pakankamai daug duomenų, įrodymų ir pavyzdžių, kaip geologinė aplinka yra pakitusi
ir nuolat kinta per palyginti trumpą laiką, ką jau kalbėti apie staigius katastrofinius
reiškinius – nuošliaužas, seisminius smūgius, karstinių tuštumų įgriuvas ir pan. Dėl
egzogeninių ir endogeninių veiksnių įtakos nuolat kinta požeminio vandens lygis ir
cheminė jo sudėtis, formuojasi dirvožemis ir kinta jo bei vandens telkinių dugno
nuosėdų cheminė sudėtis, kinta hidrologinis tinklas, performuojami upių ir kitų
vandens telkinių krantai ir t. t. Ypač ryškiai fizinės aplinkos pokyčius lemia klimato
svyravimai (Bukantis et al., 2001; Satkūnas et al., 2005; Berger, 2006; 2007; Graniczny ir
Satkūnas, 2005a; 2005b; Dark nature..., 2007).

Geoindikatorių samprata
1994 metais Tarptautinės geologinių mokslų sąjungos (IUGS) komisija Geomokslai
aplinkosauginiam planavimui (COGEOENVIRONMENT) Gros Morne nacionaliniame
parke (Kanada) vykusiame seminare paskelbė deklaraciją (The Gros Morne Declaration….
1995), kurioje pabrėžta, kad pokyčiai yra neatsiejama dinamiško pasaulio dalis ir tiek
natūralūs, tiek žmogaus indukuoti aplinkos pokyčiai turi būti pastebėti, įvardyti ir
valdomi, todėl yra būtina stebėti platų aplinkos pokyčių spektrą. Gross-Morno
deklaracijoje suformuluota geoindikatorių samprata vėliau buvo išplėsta ir pagrįsta
praktiniais pavyzdžiais (Berger and Iams, 1996; Berger, 1997).
Taigi greitiems geologiniams pokyčiams apibūdinti ir vertinti IUGS
rekomenduoja naudoti geoindikatorius. Geoindikatoriai – tai geologinių procesų ir
reiškinių, vykstančių ar esančių žemės paviršiuje ar arti jo ir darančių įtaką aplinkos
būklės pokyčiams per ne ilgesnį kaip šimto metų laikotarpį, matavimo priemonės
(matuojami ar aprašomi atstojamieji dydžiai, parametrai, dažniai, pokyčiai).
Geoindikatoriais gali būti apibūdinami tiek katastrofiniai reiškiniai, tiek laipsniški,
palyginti lėti geologinės aplinkos pokyčiai.
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Apibrėžiant geoindikatorių, siekiama, kad jis leistų atsakyti į klausimus: kas
vyksta aplinkoje? kodėl tai vyksta? koks pokyčių poveikis? ar tie pokyčiai reikšmingi? ar
galima juos valdyti? Todėl geoindikatoriai gerai įsikomponuoja į aplinkos indikatorių
sistemą pagal DPSIR (angl. driving force→pressure→state→impact→response) „veikiančių
jėgų→aplinkos apkrovos→būklės→poveikio→atsako“ modelį (1 pav.) (Berger, Hodge,
1998).
Yra parengtas išsamus geoindikatorių sąrašas, kuriame (Tools…, 1996,
www.geoindicator.org) vienodu formatu yra aprašyti 27 geoindikatoriai, apimantys
fliuvialinę, karsto, krantų, požeminės hidrosferos, dykumų, kalnų ir kitas geologinių,
fizinių geografinių procesų ir reiškinių sistemas.
Aprašymuose pateikta: geoindikatoriaus pavadinimas, trumpas apibūdinimas,
reikšmė, natūralios ar technogeninės priežastys, pritaikymo aplinka, monitoringo vietos,
reiškinio erdvinis paplitimas, matavimo metodas, stebėjimo ribojimai, pritaikymo
galimybė praeities rekonstrukcijoms ir prognozėms; galimos ribinės (kritinio virsmo)
reikšmės, svarbiausia literatūra, kiti informacijos šaltiniai, bendras įvertinimas.
Pažymėtina, kad nėra įvardyti tokių svarbių, tačiau lėtų žemės gelmių procesų –
metamorfizmo, litosferos plokščių tektonika geoindikatoriai. Geoindikatorių nustatymas
ir vertinimas yra pagrįstas standartinėmis metodikomis, taikomomomis geologiniuose,
geofiziniuose, hidrologiniuose ir kt tyrimuose. Geoindikatoriais yra apibūdinami
procesai ir aplinkos paramentrai, kurie kinta be žmogaus įtakos, tačiau žmogaus veikla
gali juos sukelti, paspartinti ar pakeisti. Geoindikatoriai gali būti pritaikyti globalinių
aplinkos pokyčių, apibrėžtų Dienotvarkėje – 21, geologiniams aspektams apibūdinti.
Rengiant geoindikatorių apibūdinimus (Tools…, 1996) buvo siekiama nustatyti
minimalų parametrų skaičių ar jų rinkinius, kurie parodo ir apibūdina sudėtingus
procesus, t. y. surasti geologinių pokyčių atstojamąsias (indeksus), suprantamas ne vien
geologijos mokslų specialistams.
Geoindikatorius gali sudaryti grupės ir kompleksai tiriamųjų parametrų, bet
svarbiausia – geoindikatoriai turi aiškiai parodyti aplinkos pokyčius. Pavyzdžiui, karstinio
proceso vyksmas ir jo suaktyvėjimas reiškia ne vien ištirpintos uolienos kiekio padidėjimą,
tai gali reikšti daugelį aplinkos pokyčių, lemiančių karsto vyksmą – klimato, hidrologinio ir
hidrogeologinio režimo, požeminio vandens sudėties ir t. t. (Taminskas, Marcinkevičius,
2002; Satkūnas, Taminskas, Dilys, 2006; Satkūnas, 2005). Kita vertus, karstinio proceso
geoindikatoriai rodo reljefo, žemėnaudos, gruntų savybių, požeminio vandens cheminės
sudėties ir kitų gyvenamosios aplinkos komponentų pokyčius (Satkūnas ir Taminskas,
2006).
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2 pav. Lietuvos teritorijoje vykstančių geologinių procesų grupės, pogrupiai ir paplitusių
reiškinių rūšys (V. Marcinkevičius) (Lietuvos…, 2001)

Geologijos mokslų specialistai jau seniai ir profesionaliai stebi geologinius procesus,
sistemina duomenis ir juos vertina (2 pav.) (Lietuvos…, 2001), tačiau iki šiol geologinių
procesų monitoringas (stebėsena) tėra palyginti mažai integruotas į aplinkos monitoringo
ir vertinimo sistemas. Taigi geoindikatoriai, kaip sudėtingų geologinių procesų
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atstojamieji parametrai, reiškiantys aplinkos pokyčius, yra būdas susieti abiotinių ir
biotinių komponentų monitoringą į bendrą sistemą (May 2001 Taminskas et al., 2005).

Geoindikatorių pritaikymo praktika
Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga (IUGS) 2001 metais įkūrė specialią
Geoindikatorių iniciatyvinę grupę, kurios veiklos tikslas – plėtoti geoindikatorių, kaip
aplinkos pokyčių stebėjimo priemonių, sistemą ir praktinį pritaikymą įvairiomis
geografinėmis sąlygomis, stiprinti tarptautinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą
(Berger, 2000; Berger, Satkūnas, 2002; Satkūnas, Berger, 2000a; 2000b).
Pastarųjų metų patirtis rodo, kad geoindikatorių samprata tampa priimtina ir
naudojama vis plačiau. Pavyzdžiui, JAV nacionalinių parkų tarnyba aktyviai diegia
geologinių procesų stebėsenos (monitoringo) sistemą nacionaliniuose parkuose,
naudodama geoindikatorių sampratą ir terminologiją (Higgins, 2000; Shaver, Wood,
2001). Tam rengiami specialūs seminarai, nustatoma, kurie – natūralūs ar technogeniškai
indukuoti – geologiniai procesai yra aktualiausi konkretiems parkams ekosistemų
integralumo požiūriu. Parengtas federalinis planas, pagal kurį iki 2005 metų geologiniai
procesai turi būti inventorizuoti 53-juose nacionaliniuose parkuose, daugiausia dėmesio
atkreipiant į priežastis, susijusias su žmogaus veikla. Inventorizuojant geologinius
procesus naudojama geoindikatorių schema: kas vyksta (procesas) – trendai –
priežastys – ekologinė reikšmė – priemonės reguliuoti. Akcentuojama, kad parkai – tai
teritorijos, kur galima nustatyti natūralius procesus ir atskirti juos nuo procesų, sukeltų
technogeninės veiklos. Geologiniai procesai sukuria bioįvairovės buveines, tačiau
staigūs pokyčiai gali dezintegruoti ekosistemas. Praktiniu požiūriu, monitoringas didina
nacionalinių parkų vertę, visuomenės susidomėjimą, pažintinio lankymosi srautą.
Geologiniai procesai (pokyčiai) turi būti identifikuojami, jų stebėjimo būdai ir priemonės
vaizdžiai eksponuojami nacionaliniuose parkuose šalia kitų gamtinių objektų
(Liverman, 2001; Welch, 2002).
Be Kanados ir JAV nacionalinių parkų sistemų, geoindikatoriai randa vis platesnį
pritaikymą ir pripažinimą. Ir visų pirma tiesioginis ir išsamiausias jų pritaikymas –
aplinkos būklės vertinimo ataskaitos ar suvestinės (SoER), rengiamos pagal pirmiau
aprašytus indikatorių principus.
Litosferos ir požeminės hidrosferos stebėjimai Lietuvoje turi gilias tradicijas,
sukauptus ilgų stebėjimų masyvus. Ypač tai pasakytina apie požeminio vandens
stebėjimus, atliekamus Lietuvoje nuo 1946 metų (Lietuvos..., 2005), karstinio proceso ir
Baltijos jūros krantų monitoringą. Šie darbai ir patirtis apžvelgiami ktuose skyriuose.
Be to, būtina pabrėžti, kad geologinės aplinkos pokyčių indikatoriai nuolat yra
įtraukiami į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rengiamus aplinkos būklės
įvertinimo leidinius (Aplinkos būklė, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) (žr. lentelę).
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Lentelė. Svarbiausi geologinės aplinkos būklės indikatoriai naudojami Lietuvoje
Aplinkos
komponentai

Geoindikatoriai

Gruntinio vandens
lygio pokyčiai

Požeminis
vanduo

Kraštovaizdis

Dirvožemis

Reikšmė
Rodo gamtinių išteklių pasipildymą (ar
išsekimą), požeminio vandens gamtinės
kiekybinės būklės indikatorius
Kokybės būklės, technogeninė taršos
indikatorius

Chloruotų
angliavandenilių
kiekis
požeminiame
vandenyje
Nitratų kiekis grunti- Kokyb÷s būkl÷, žem÷s ūkio poveikio
(apkrovos) indikatorius
niame vandenyje
Kokybės būklės intensyviai naudojamuose
sluoksniuose indikatorius. Rodo galimą
Sulfato ir chlorido
prietaka iš giliau slūgsančių didesnės
jonų kiekiai
mineralizacijos sluoksnių arba užteršto
vandens pritekėjimą iš viršaus
Smėlio
sąnašų Krantų būklės ir raidos tendencijų
balansas išilgai Baltijos indikatorius
jūros kranto linijos
Smegduobių skaičius Karstinio
kraštovaizdžio
būklės
karstiniame regione
indikatorius
Cheminės denudacijos Karstėjimo proceso intensyvumo arba
greitis
apkrovos indikatorius
Vertingiausių
negyvosios
gamtos
Geotopai
kraštovaizdžio elementų skaičius, žinių
apie juos būklė
Inventorizuotų potencialių geologinės
Taršos židiniai
aplinkos taršos židinių skaičius, žinių apie
juos būklė
Gamtinių išteklių eksploatacijos greitis ir
Naudingųjų iškasenų
kasybos paveikto kraštovaizdžio būklės
gavybos intensyvumas
indikatorius

Šioje lentelėje išvardytų indikatorių sąrašas toli gražu nėra baigtinis. Galimi ir kiti
labiau specifiniai arba apibendrinantys indikatoriai. Atkreiptinas dėmesys, kad jie yra
nevienodo pobūdžio – vieni yra natūralius procesus apibūdinantys rodikliai,
atitinkantys iš esmės geoindikatoriaus sampratą (pvz., cheminės denudacijos greitis),
kiti indikatoriai rodo antropogeninės veiklos padarinius (naudingųjų iškasenų gavyba)
arba tiesiog žinių apie geologinę aplinką būklę (pvz., taršos židiniai). Taigi indikatorių
sistema turėtų būti ir bus plėtojama bei tobulinama, įtraukiant naujus geoindikatorius ar
modifikuojant jau žinomus. Pavyzdžiui, svarstytina, ar įtrauktini gravitacinio lauko
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pokyčiai, kurie rodo giluminius geologinius procesus, tačiau jų intepretacija dar nėra
aiški. Be to, nėra nustatytas šio endogeninio proceso poveikis ekosistemai.
Svarbu yra tai, kad aplinkos foninės natūralios kokybės tyrimai būtų stabilūs,
užtikrinantys būklės ir jos pokyčių supratimą. Tai yra išskirtinai svarbu ir būtina
vertinant poveikį aplinkai, istorinės taršos ar natūralaus geologinių procesų vyksmo
įvertinimo darbuose ir daugelyje kitų praktinių sričių. Jeigu nebus žinoma dabartinė
geologinės aplinkos natūralios būklės kokybė, jos kitimo greitis, nebus galima kalbėti
apie jos pokyčius tiek natūralius, tiek antropogeniškai indukuotus, prognozuoti poveikį
aplinkai, ir atvirkščiai, – geologinės aplinkos poveikį technosferai ir ekosistemoms.
LITERATŪRA:
Aplinkos būklė 2001 / ats. red. Stoškus L.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. – Vilnius
2002. – 188 p.: iliustr.
Aplinkos būklė 2002 / ats. red. Ignatavičius G.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. – Vilnius
2003. – 147, [1] p.: iliustr.
Aplinkos būklė 2003 / ats. red. Ignatavičius G.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. – Vilnius
2004. – 165, [1] p.: iliustr.
Aplinkos būklė 2004 / ats. red. Ignatavičius G.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. – Vilnius
2005. – 191, [1] p.: iliustr.
Aplinkos būklė 2005. Tik faktai / ats. red. Ignatavičius G.; Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. – Vilnius 2006. – 83, [1] p.: iliustr.
Berger A. R., Iams W. J. (eds.). Geoindicators: Assessing Rapid Environmental Changes in Earth
Systems. – Rotterdam: A. A. Balkema, 1996. – 480 p.: iliustr.
Berger A. R. Assessing rapid environmental change using geoindicators // Environmental
geology. – 1997. – Vol. 32, No. 1. – P. 36–44: iliustr.
Berger A. Geoindicators for the Humid Tropics // Report on a Geoindicators Symposium held
during the 31st International Geological Congress in Brazil, August, 2000.
Berger A. Environmental Change, Geoindicators, and the Autonomy of Nature // GSA Today. –
1998. – Vol. 8, No. 1. – P. 3–8: iliustr.
Berger A. Hodge R. Natural change in the environment: A challenge to the pressure-state-response
concept // Social Indicators Research. – 1998. – Vol. 44. – P. 255–265: iliustr.
Berger A. Abrupt geological changes: Causes, effects, and public issues // Quaternary
International. – 2006. – Vol. 151, No. 1. – P. 3–9: iliustr.
Berger A., Satkūnas J. Introduction to special issue of Environmental Geology Journal on
geoindicators // Environmental Geology. – 2002. – Vol. 42, No. 7. – P. 709–710
Berger A. Where is sustainability when landscape dange rapidly? / Institute for Environment and
Development (LESTARI), University Kebangsaan. – Malaysia, 2007. –
Dark Nature: rapid environmental dange and human response // Quaternary International. – 2007. –
Vol. 173–174. – P. 1–3

14

Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje / Bukantis A. Gulbinas
Z. ... et al.; Geografijos institutas, Vilniaus universitetas. – Vilnius: Geografijos institutas, 2001. –
280 p.: iliustr.
The Amsterdam Declaration on Global Change // Challenges of a Changing Earth: Global Change
Open Science Conference. The Netherlands. 13 July 2001 / B. Moore III, A. Underdal, P. Lemke,
M. Loreau; IGBP, IHDP, WCRP, DIVERSITAS. – Amsterdam. – 2001. – 2 p.
(http://www.sciconf.igbp.kva.se/AMS_DECLARATION.rtf)
Claudio V.-F. Monitoring the Earth: Physical geology in action. – London, 2002. – 183 p.: iliustr.
Graniczny M., Satkūnas J. Exogenic geological processes as a landform shaping factor // Geology
and Ecosystems. – Boston / Dordrecht / London: Kluwer Academic Publishers, 2005. – P. 171–
182
Graniczny M., Satkūnas J. Monitoring geological processes as part of general environmental
monitoring // Geology and Ecosystems. – Boston / Dordrecht / London: Kluwer Academic
Publishers, 2005. – P. 309–324
Guideline. List of questions to be answered by a state of the environment report. September 30,
1999. Finnish Environment Institute.
Higgins R. D. 2000. Geoindicators – Making geologic connection to resource issues and research in
the National Park Service // Annual Meeting of the Geological Society of America, Nevada,
November 9–18, 2000: Abstracts. – Nevada, 2000
Lietuvos geologijos tarnyba – veikla ir uždaviniai: 60 metų / ats.red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos
tarnyba. – Vilnius, 2001. – 66 p.: iliustr.
Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 2004: informacinis leidinys / ats.red. J. Giedraitienė;
Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2005. – 81, [1] p.: iliustr.
Liverman D. Geoindicators for Ecosystem Monitoring in Parks and Protected Areas. Report on an
international workshop held at the Discovery Centre, Gros Morne National Park, Western
Newfoundland, September 10–14, 2001
May C. Geoindicators: Common sense strikes again // GSA Today. – February 2001. – P. 10
Ostrovskij N. Analiz sovremennongo sostojanija melkomasstabonogo i
geoekologicheskogo kartografirovanija. – Moskva: VSEGINGEO, 2001 (rusų k.)

obzornogo

Satkūnas J., Taminskas J., Oberman N. 2005. The influence of climate change on geology and
ecosystem interaction // Geology and Ecosystems. – Boston / Dordrecht / London: Kluwer
Academic Publishers. – 2005. – P. 265–280: iliustr.
Satkūnas J., Taminskas J. Geoindicators: Tools for Understanding Environmental Change and
Communicating Geoscience // Proceedings of the Thematic Session on „Sustainable
Development of Geo-resources and Geo-environment“, 16–17 September 2005. 42nd CCOP
Annual Session, 13–18 September 2005, Beijing, China. – Bangkok, 2006. – P. 27–34: iliustr.
Satkūnas J., Berger A. Focusing on geoindicators of relevance to Eastern and Central Europe,
Vilnius, Lithuania, October 11–16, 1999 // Episodes. – 2000. – Vol. 23, No. 1. – P. 41–42: iliustr.
Satkūnas J., Berger A. Geoindicators – the workshop in Vilnius, Lithuania, October 11–16, 1999 //
Geological Quarterly. – 2000. – Vol. 44, No. 4. – P. [346]
Satkunas J., Taminskas J., Dilys K. 2006. Geoindicators of changing landscapes – an example of karst
development in North Lithuania // Geological Quarterly. – 2006. – Vol. 50, No. 4. – P. 457–464

15

Shaver D. B., Wood J. F. Geology in the National Park Service // Geotimes. – April 2001. – P. 14–19.
2nd Baltic State of Environment Report based on environmental indicators / Baltic Environmental
Forum. – Riga, 2000. – 190 p.
State of Environment in Estonia on the treshold of XXI century / Estonian Environment Information
Centre, Tallinn, 2001 (http://enrin.grida.no/htmls/estonia/env2001/content/soe/)
Taminskas J., Marcinkevičius V. Karst geoindicators of environmental change: the case of
Lithuania // Environmental geology. – 2002. – Vol. 42, No. 7. – P. 757–766: iliustr.
Taminskas J., Paškauskas R., Žvikas A., Satkūnas J. Karst and ecosystems // Geology and
Ecosystems. – Boston / Dordrecht / London: Kluwer Academic Publishers, 2005. – P. 61–76
The Gros Morne Declaration – Assessing Rapid Environmental Change // Episodes. – 1995. –
Vol. 18, No. 4 and GSA Today, May 1995.
Tools for assessing rapid environmental changes. The 1995 Geoindicator Checklist / International
Institute for Aerial Survey and Earth sciences (ITC). – Enschede, The Netherlands, 1996. – 102 p.
Welch D. Geoindicators for monitoring Canada’s national narks: a proposal // Parks Canada
Ecosystem Science Review Report 017. – 2002. – 39 p.
World Commission on Environment and Development. – Oxford: Oxford University Press, 1987. –
416 p.:iliustr.

16

KLIMATAS IR GEOLOGINĖS APLINKOS POKYČIAI
Klimato ir geologinės aplinkos būklės sąsaja yra labai glaudi. Klimatas yra pagrindinis
geografinės aplinkos veiksnys didesnėje žemės paviršiaus dalyje lemiąs kraštovaizdžio
ir jos specifinių komponentų formavimąsi, veikiantis egzogeninius geologinius
procesus, akvatinę ir sausuminę ekosistemą, žmonių visuomenė socialinius ir
ekonominius procesus (Bukantis et al., 2001; Rimkus ir kt., 2006; Global..., 2004; Steffen et
al., 2002; Valdiya, 2002; Lipovsky, 2005).
Europoje, pavyzdžiui, viena iš pačių aktualiausių ekologinių problemų grupė yra
susijusi su klimato pokyčiais ir meteorologinėmis nelaimėmis – net 75 proc. ekonominių
nuostolių dėl gamtinių nelaimių buvo susiję su meteorologiniais reiškiniais. Vien
Portugalijoje 2003 metų vasaros miškų gaisrai kainavo 925 mln. eurų, o metiniai
nuostoliai Europoje gali siekti 10 milijardų eurų. Blogiausia, kad nuostolių kasmet
didėja.
Klimato tyrėjai nurodo, kad XX amžiuje pasaulio mastu paviršiaus temperatūra
pakilo 0,6 °C, o praėjusio šimtmečio dešimtasis dešimtmetis buvo šilčiausias dešimtmetis
per visą meteorologinių stebėjimų istoriją (Proceedings..., 2001; Weart, 2003). Pasaulinio
okeano lygis per pastaruosius šimtą metų pakilo 10–20 centimetrų. Antroje XX amžiaus
pusėje 2–3 procentais padidėjo gausių kritulių dažnis vidutinėse ir šiaurinėse platumose,
vis rečiau pasitaiko ekstremaliai žemų temperatūrų laikotarpiai. Klimatiniai įvykiai,
lemiami El Nino pobūdžio reiškinių, tapo dažnesni ir intensyvesni nuo 1970 metų
vidurio.
Klimato pokyčiai matomi pagal pietinių zooplanktono rūšių ekspansiją į Šiaurę.
Be to, šis reiškinys aiškiai matomas pagal ledynų mažėjimą (išskyrus Norvegijos). Nuo
1850 metų iki 1970 Europos Alpių ledynų užimama teritorija sumažėjo 33 proc., o jų
masė – net 50 proc. Šis procesas labai paspartėjo nuo 1980 metų, kai ištirpo 20–30 proc.
ledynų. Manoma, kad tokia sparta iki 2050 metų ištirps net 75proc. Šveicarijos ledynų.

Klimato pokyčiai geologinėje praeityje
Klimato kitimas yra natūralus procesas, būdingas geologinei istorijai. Antarktidos ir
Grendlandijos ledo gręžiniai rodo, kad yra buvę klimato pokyčių, siekusių 7 °C ,
įvykusių per dešimtmetį ar panašų trumpą laiko tarpą. Greiti regioniniai klimato
pokyčiai registruoti per kvartero periodą ne kartą ir siekė 10 °C ar daugiau
(Morphodynamics and climate..., 2006; Loess and palaeoenvironments..., 2006;
Quaternary palaeoenvironmental..., 2006; Asian Lake..., 2004; Alley et al., 2003;
Aubekerov et al., 2003; Zheng, 1998).
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Klimato pokyčiai yra palikę savo būdingus pėdsakus geologiniuose sluoksniuose,
reljefo formose ir pradeda stratigrafiniams padaliniams identifikuoti bei jų koreliacijai, uolienų
formavimosi sąlygoms atkurti, savybėms prognozuoti (Lietuvos stratigrafijos…, 2002).
Pastaruoju metu vis daugiau informacijos kaupiama apie klimato pokyčius
kvartero periodu, tobulėja jo klimato stratigrafinės periodizacijos tikslumas. Praeities
klimato pokyčių rekonstrukcija domina tyrėjus ne vien klimatostratigrafinio
suskirstymo, stratigrafinės koreliacijos atžvilgiu, bet ir pačių pokyčių dėsningumo
nustatymo ir jų galimos ekstrapoliacijos ateičiai požiūriu (Wasson, Clark, 1985; Wasson,
1994; Satkūnas, 2004).
Paleoklimatiniai tyrimai gali būti skirtingo rango, mastelio ir detalumo – nuo
makroklimatinių praeities pokyčių (ciklų) rekonstrukcijų iki dabartinių klimato variacijų
vertinimo, jų poveikio geologiniams procesams dabartyje ir ateityje.
Pleistoceno stratigrafinis suskirstymas remiasi laiko intervalų su skirtingomis
vyraujančiomis paleogeografinėmis sąlygomis identifikavimu (Satkūnas, 1991). Atkurti
paleoekologines sąlygas padeda nuosėdų genezės, paleobotaniniai, paleontologiniai,
geomorfologiniai duomenys ir jų interpretavimas. Iš šių duomenų svarbiausi yra
duomenys, teikiantys daugiau ar mažiau tiesioginę informaciją apie apibūdinamo
laikotarpio klimatines sąlygas, kurios savo ruožtu yra klimatostratigrafinio
idetinfikavimo ar paleogeografinių rekonstrukcijų raktas.
Siekiant apibrėžti stratigrafinio įvykio sampratą, galima ši formuluotė – tai
klimato pokyčio ciklas, kurio metu įvyko reikšmingi, pastebimi ir rekonstruotini
augmenijos pokyčiai aptariamoje teritorijoje. Stadialai yra svarbiausi stratigrafiniai
įvykiai, identifikuojami vėlyvojo pleistoceno metu. Atsižvelgiant į klimato pobūdį jie
vadintini krio- arba termostadialais (Lietuvos stratigrafijos…, 2002).
Klimatostratigrafinis vėlyvojo pleistoceno (paskutiniojo tarpledynmečio –
ledynmečio klimatinio makrociklo) suskirstymas rodo, kad klimato sąlygos šiuo
laikotarpiu kito labai ženkliai maždaug kas dešimt–dvylika tūkst. metų. Arktinio
klimato laikotarpiu (kriomerus) keitė šiltesni (termomerai), kuriems buvo būdinga
taigos ar miškatundrės paleogeografinė aplinka. (1.1–1.2 pav.).
Klimato sąlygos Rytų Baltijos regione kito ir poledynmečiu (prasidėjusiu
maždaug 16 kyr BP, jos lėmė žmonių įsikūrimą, Baltijos jūros stadijas. Atviri
miškatundrės kraštovaizdžiai buvo būdingi biolingo ir ankstyvojo driaso laikotarpiams,
o šviesūs pušies–beržo miškai įsivyravo aleriodo laikotarpiu dabartinėje Lietuvos
teritorijoje (Stančikaitė, 2000).
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1.1 pav. Fennoskandinavijos kontinentinis
ledyninis skydas jo maksimalaus
išplitimo metu (vėlyvojo Nemuno
(Weichselio)) ir paleogeografinio
profilio linija (Satkūnas, 1999)

1.2 pav. Klimatostratigrafinių
įvykių
seka
ir
paleogeografinės aplinkos
apibūdinimas
vėlyvuoju
pleistocenu šiaurės Europos
regione
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1.1 lentelė. Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno nuosėdų stratigrafinė schema ir archeologiniai
laikotarpiai. Lietuvos vėlyvojo ledynmečio ir holoceno periodizacija pagal M. Kabailienę
(1998), archeologinių laikotarpių periodizacija pagal R. Rimantienę (1995)

Klimatas žemėje visada kito dėl astronominių priežasčių, ypač dėl Žemės
padėties Saulės atžvilgiu. Trumpalaikius klimato pokyčius lemia vulkanų išsiveržimai
(Pinatubo vulkano Filipinuose 1991 metais) ar oro masių cirkuliacijos pakitimai (El Ninjo
1997–1998 metais).
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1.3 pav. Klimato svyravimų kreivė poledynmečiu (Field trip…, 2005)

Poledynmečiu, per pastaruosius 10 tūkst. metų yra buvę laikotarpių, kai
temperatūra buvo dviem laipsniais aukštesnė negu XX amžiuje (1.3 pav.).
Tyrinėjant Jukono ežerų nuosėdų deguonies izotopinę sudėtį nustatyta, kad
Aleutų žemų slėgių sritis (apimanti Aliaskos įlanką) poledynmečiu ne kartą keitė savo
poziciją (Anderson, 2005). Pagal paleoklimatinius duomenis, holoceno pradžia buvo
šilta ir sausa. Prieš 10–9 tūkst. metų staiga kilo vandens lygis ežeruose – tai rodo
padidėjęs kritulių kiekis. Prieš 7500–4500 metų ežerų lygis buvo palyginti stabilus,
penkiais metrais žemiau dabartinio lygio. Tuo metu Aleutų žemų slėgių sritis (AŽSS)
buvo toliau į Vakarus nei dabar. Tarp 4500–3500 metų AŽSS sustiprėjo arba pasislinko į
rytus. Šiuo laikotarpiu padidėjo drėgnumas, pakilo ežerų lygis, prasidėjo intensyvus
kalnų ledynų augimas (Anderson, 2005).
AŽSS atsitraukė į rytus 3000–2000 metais. Taip pat spartūs AŽSS pokyčiai
užfiksuoti prieš 1200 ir 400 metų, tai atitinka Mažojo ledyninio periodo įvykius: būtent
šiuo laikotarpiu išaugdavo kalnų ledynų liežuviai. Pažymėtina, kad klimato pokyčiai
per pastaruosius 2000 metų buvo dažnesni nei ankstesniais holoceno periodais
(Edwards, 2005).
Klimato pokyčius Arktikoje rodo ir kalnų ledynų formavimosi istorija.
Pavyzdžiui, aukščiausio Kanados kalno – Logano – ledyno gręžiniai atskleidžia ledo
kaupimosi laikotarpį nuo 5000 arba net 30 000 metų praeityje iki dabarties (Fisher, 2005).
Šis ledynas – tai kertinė vieta, kuri rodo Aleutų žemo slėgio srities (AŽSS) „kelionių
maršrutus“. Paskutinysis pokytis užfiksuotas 1840 metais ir beveik sutampa su Mažojo
ledyninio periodo pabaiga. Kitas žymus klimatinis įvykis – 800 m. e. metai, Europos
viduramžių šiltėjimo pradžia. Įdomu, kad minėti klimato pokyčiai buvo labai spartūs –
įvyko per kelerius metus.
Klimato svyravimai pastaruoju tūkstantmečiu Arktikoje gana pakankamai
išraiškingi. Pavyzdžiui, liepos mėnesio vidutinių temperatūrų svyravimai Inuvike,
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nustatyti pagal medžių rievių analizę, aiškiai rodo viduramžių pašiltėjimą (1200–
1300 m. e. metai) (5 pav.). Paskui buvo mažasis ledyninis periodas, pasibaigęs maždaug
prieš šimtą metų. Per pastaruosius šimtą metų Vakarų Arktikoje vidutinė metinė oro
temperatūra pakilo 1,5 °C (Fisher, 2005).
Klimato pokyčiai nustatomi ir tiriant jūros nuosėdų paleobotaninę sudėtį. Antai
Ellsemere ir North Devono salų akvatorijose išgręžtų gręžinių duomenys rodo, kad
prieš 8500–4600 metų buvo tarpsnių, kai vasaros buvo keliais laipsniais šiltesnės nei
dabar (Mudie, 2005).

1.4 pav. Klimato kitimo kreivė Inuvike, rodanti viduramžių šiltąjį periodą ir Mažąjį
ledynmetį (Begin et al., 2000)

Klimato kitimas ir ypač jo šiltėjimas dabar yra siejamas su technogenine veikla,
kurios dėka stiprėja vadinamasis šiltnamio efektas. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad
ir istorinėje praeityje yra daug faktų rodančių buvus staigius klimato pokyčius, kurie
įvyko natūraliai, nesant pramonės sukelto šiltnamio efekto.
Klimato kitimas ir žmonių bendruomenių reakcija
Klimatinės sąlygos visada buvo reikšmingos aplinkos ekologines būkles žmonių
civilizacijos raidai (Linking African..., 2006; Impact of rapid environment..., 2006; Dark
nature..., 2006; Climate change..., 2004; Dodson et al., 2004; Brooks et al., 2005; Driessen,
Macdonald, 2000; Geddes, 1982; Hare, 2005; Chapin, 2005; Satkūnas, 2006).
Jos turėjo lemiamą įtaką žmonių bendruomenių raidai aridinėse ir subarktinėse
srityse, tačiau galėjo būti pakankamai reikšmingos ir tropikuose. Pavyzdžiui, nauji
Karibų jūros šelfo darinių tyrimai rodo, kad Majų civilizacijos žlugimas Jukatano
pusiasalyje įvyko dėl šimtmečio trukmės sausros, po kurios buvo trumpesnės, bet vis
tiek kelerių metų trukmės sausros maždaug 810, 860, 910 metais. Staigus gyventojų
skaičiaus padidėjimas klimato atžvilgiu tinkamiausiu laikotarpiu maždaug apie 550–750
metus privedė Majų civilizaciją iki ekologinių galimybių ribos (1.5 pav.). Taigi, dėl
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sausrų majų kultūra, būdama labai jautri aplinkos situacijai, buvo pasmerkta žlugti
(Haug et al., 2003).

1.5 pav. Trys klasikinės majų civilizacijos pabaigos fazės (~AD760–910) Jukatano pusiasalyje,
Meksikoje: 1 – pradinė teritorijos apleidimo fazė, kur lietus buvo pagrindinis vandens
šaltinis; 2 – apleista teritorija, kur gėlo vandens lagūnos buvo naudojamos kaip gėlo
vandens šaltiniai; 3 – plataus masto likusių miestų apleidimas (Haug et al., 2003)

Panaši ekologinė katastrofa ištiko ir vikingus, įsikūrusius Grendlandijoje, kai
klimato pašaltėjimo metu Mažajame ledyniniame amžiuje (XV–XVII a.) susidarė
neįmanomos gyvenimo sąlygos ir jie buvo priversti palikti įkurtas gyvenvietes.
Klimato kitimas tiesiogiai lėmė civilizacijų raidą Viduriniuose Rytuose.
Nustatyta, kad klimato pašiltėjimo etapai pasireiškė aridinių sąlygų įsivyravimu šiame
regione, kurios savo ruožtu lėmė ekonomines krizes ir masinę migraciją. Tuo tarpu šalti
periodai lėmė kritulių padidėjimą ir aridinių teritorijų apgyvendinimą (Issar and Zohar,
2004).
Minėta, kad klimatas buvo ne tik lemtingas veiksnys bendruomenių raidai
Arktikoje ir Subarktikoje, bet ir lėmė migracijos sąlygas gerokai plačiau.
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Paleogeografinės rekonstrukcijos leidžia teigti, kad Beringijos žemės tiltas buvo
susidaręs maždaug prieš 30 tūkst. metų, kai ledynų formavimasis suintensyvėjo ir
vandenyno lygis nukrito apie 100 metrų. Tai buvo apie 1000 km pločio tundrinės gamtos
sausumos juosta. Beringijos tiltas su šimtais salų pakrantėje, gausiomis ruonių ir vėplių
buveinėmis suteikė sąlygų žmonių bendruomenėms persikelti iš Azijos į Ameriką
(Brigham-Grette, 2005).
Klimato atšilimas ir jūros ledo plotų sumažėjimas per paskutiniuosius 3000 metų
visada teikdavo katastrofinių padarinių inuitams: dėl klimato pokyčių bendruomenės
turėdavo palikti tradicines gyvenamąsias vietas (Mudie, 2005).
Pavyzdžiui, Dorseto paleoeskimų bendruomenės, gyvenusios Niufaundlendo saloje,
dėl klimato pokyčių buvo priverstos keisti savo tradicinį gyvenimo būdą prieš 1200 metų,
nes dėl pakitusių priekrantės srovių nebegalėjo medžioti ruonių nuo ledo (Bell, 2005).
Archeologiniai duomenys rodo, kad thulių tauta dėl klimato pokyčių išnyko apie
1600-uosius m. e. metus. Iki to laiko jie vertėsi banginių medžiokle, tai nustatyta iš
archeologinių duomenų (Douglas, 2005). Jų stovyklose dėl banginių kaulų sankaupų ir
dabar nustatomas padidėjęs maisto likučių, turinčių būdingą penkioliktojo azoto
izotopo koncentraciją, kiekis.
Kanadoje atliekami intensyvūs sociologiniai dabartinių vietos žmonių
bendruomenių tyrimai, siekiant nustatyti jų reakciją į klimato pokyčius ir prisitaikymo
galimybes (Ford, 2005; Parlee, 2005). Ypač domimasi Šiaurės gyventojų tautosaka,
kurioje atsispindi klimato pokyčiai, vykę Ledyninėje Aliaskos įlankoje net prieš 3000
metų, pavyzdžiui, ledyno liežuvių pasistūmėjimai (Howel, 2005).
Nors klimato kaita Arktikoje tiesiogiai ir netiesiogiai veikia žmonių gerovę ir
sveikatą, tačiau yra ir regionų aspektų, priklausančių nuo žmonių adaptacinių
galimybių, dabartinio sveikatingumo. Vietinės mažos, uždaros bendruomenės, kur
neišplėtota infrastruktūra ir sveikatos priežiūros sistema, yra labai pažeidžiamos. Taip
pat bendruomenės, besiverčiančios išimtinai žūkle ir jūros gyvūnų medžiokle, yra
priklausomos nuo ledo formavimosi sąlygų.
Kinta ir gyvūnų populiacijų ribos, savo ruožtu sukuriančios galimybes pernešti ir
platinti infekcines ligas. Pateikiamas pavyzdys, kaip pavojingas žinduoliams ir
žmonėms Vakarų Nilo virusas, pirmą kartą užfiksuotas 1999 metais Šiaurės Amerikos
rytinėje pakrantėje, kurį platina moskitai, 2002 metais išplito į 43 JAV valstijas ir šešias
Kanados provincijas. Migruojančių paukščių ir vabzdžių pernešamas virusas yra kilęs iš
tropinės Afrikos, sėkmingai adaptavosi Šiaurėje ir vis labiau plinta (Impacts..., 2004).
Klimato lemiami geoindikatoriai
Staigūs geologinės aplinkos pokyčiai, egzogeniniai procesai, kurių skatinamoji jėga yra
klimatas, dažnai gali būti katastrofiniai (nuošliaužos, potvyniai). Klimato kitimas lemia
atitinkamus laipsniškus geologinės aplinkos pokyčius – ledynų recesiją, požeminio vandens
lygio svyravimus, dirvožemio savybių pokyčius ir kt. Klimato atšilimas yra globalaus masto,
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tačiau jo įvairiapusiai padariniai pasireiškia lokaliai, priklausomai nuo geografinių ir
geologinių sąlygų (Wasson, 1994). Pavyzdžiui, gipso denudacijos intensyvėjimas, matomas
pastarąjį dešimtmetį Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, yra siejamas su klimato
pašiltėjimu, ypač šaltuoju metų periodu (Taminskas ir Marcinkevičius, 2002; Satkūnas et al.,
2005). Ženkli Baltijos krantų erozija taip pat iš dalies susijusi su klimato pokyčiais.
Minėta aukščiau, kad žmonijos istorija, tam tikrų civilizacijos židinių, plėtra,
susiformavimas ar išnykimas buvo lemiami klimato sąlygų pokyčių, kurie juos palietė
tiesiogiai arba dėl klimato sukeltų geologinės aplinkos pokyčių.
Staigus geologinės aplinkos pokytis gali būti įvairaus mastelio – nuo pokyčio,
apimančio kontinentus (pvz., aridizacija, hidrologinio režimo pokytis), iki individualių
kraštovaizdžio vienetų (pvz., didelė nuošliauža).
Pokyčių greitis taip pat nevienodas – trunkąs šimtmečius (pvz., vandens telkinių,
vandens išteklių netekimas dėl klimato aridizacijos) arba staigus (pvz., potvynis).
1.2 lentelėje pateikiamas geoindikatorių sąrašas juos grupuojant pagal
vyraujančią priklausomybę nuo skatinamųjų jėgų – klimato arba endogeninių jėgų
veiksnių.
Pažymėtina, kad reguliarios aplinkos kitimo sistemos ir stabilios struktūros gali
susiformuoti ir chaoso sąlygomis, nes jos turi savireguliacijos gebą be išorės postūmių (Peat,
2002). Tai upių vagų kitimas ir meandravimas, krantų linijos padėtis ir kt. Lentelėje
parodoma geoindikatorių priklausomybė nuo pagrindinių priežasčių (Berger, 2004)
1.2 lentelė. Geoindikatorių pokyčius lemiančios potencialios priežastys
Klimatas
(egzogeninės
priežastys)

Žemės gelimų
energija
(endogeninės
priežastys)

Saviorganizacija

Žmogaus įtaka
(tiesioginė – D,
netiesioginė – I)

Dykumų paviršiaus
plutos ir plyšiai
Kopų formavimasis ir
aktyvėjimas
Dulkių audros
Vėjo erozija

Y

N

N

Y (D)

Y

N

Y

Y (I)

Y
Y

N
N

N
N

Y (I)
Y (D)

Koralų cheminė
sudėtis ir augimo
greitis
Santykinis jūros lygis
Krantų linijos padėtis
Ežerai

Y

N

N

Y (I)

Y
Y

Y
Y

N
Y

N
Y (I)
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Ežerų lygis ir
druskingumas

Y

Y

N

Y (I)

Požeminio vandens
kokybė
Aeracijos zonos
požeminio vandens
cheminė sudėtis
Požeminio vandens
lygis
Paviršinio vandens
kokybė

Y

?

N

Y (D)

Y

Y

N

Y (D)

Y

Y

N

Y (D)

Y

N

N

Y (D)

Upių vagų morfologija
Nuotėkis
Srauto nuosėdų kiekis
ir sąnašavimas

Y
Y
Y

N
N
N

Y
Y
Y

Y (D)
Y (D)
Y (D)

Seismingumas

N

Y

?

Y (D)

Dirvožemio ir grunto
erozija
Dirvožemio kokybė

Y

N

N

Y (D)

Y

N

?

Y (D)

Šlapžemių
Y
N
N
Y (I)
formavimasis ir
hidrologija
Saviorganizacijos parametrai yra tie, kurie kinta nepriklausomai nuo išorinių
jėgų – klimato kitimo ar edogeninės energijos. Endogeniniai veiksniai šioje lentelėje
apima – šilumos srautą, neotektoninius litosferos judesius, gravitacinio lauko pokyčius.
Atkreiptinas dėmesys, kad daugelį geoindikatorių taip pat gali lemti žmogaus veikla –
tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz., per klimato pokyčius).
Akivaizdu, kad klimato pokyčiai lemia ar turi įtakos beveik visiems geologinės
aplinkos pokyčiams, tačiau yra ir atvirkštinis ryšys, pavyzdžiui, vulkanų išsiveržimai.
Pinatubo vulkano išsiveržimas (Filipinuose) 1991 metais ir jo metu išmestos dulkės ir
dūmai sutrikdė globalią atmosferos srautų cirkuliavimo sistemą ir sukėlė laikiną
atšalimą (Pinsker, 2002).
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ARIDINIŲ SRIČIŲ KLIMATO LEMIAMI GEOINDIKATORIAI
Pagal originalų dykumėjimo arba dykumų formavimosi (Goudie, 2002) apibrėžimą
„dykumėjimas – tai žmogaus indukuotas žemės degradacijos procesas ir jos virtimas
dykumų tipo regionu“. Tačiau šį antropoblamistinį požiūrį pakeitė 1992 metų Rio de
Žaneiro konferencija, skirta aplinkos ir ūkio plėtros globalioms problemoms, kai buvo
pripažinti klimato kaitos veiksniai, ir Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija dėl
kovos su dykumėjimu (1996), kurioje dykumėjimas yra apibrėžtas kaip „sausringų,
pusiau sausringų ir sausų subtropinių teritorijų žemių degradavimas, kurį lemia įvairūs
veiksniai, tokie kaip klimato kaita ir žmogaus veikla“. Lietuva šią konvenciją ratifikavo
2003 metų liepos 3 dieną.
Dykumėjimui apibūdinti yra pasiūlyta įvairių apibrėžimų, kuriuos galima
sugrupuoti į keletą grupių (Smith, Koala, 1999; Reynolds et al., 2002). Vienos grupės
apibrėžimuose pripažįstama, kad žmogaus veikla yra svarbiausia dykumėjimo
priežastis. Kitos grupės apibrėžimuose teigiama, kad dykumėjimą lemia tiek gamtinės,
tiek antropogeninės priežastys. Tai – socialiniai ir ekonominiai veiksniai, globalizacija,
nevienodas gamtinių išteklių pasiskirstymas ir kita.
Pagal Žemės politikos instituto (2003; www.earth-policy.org) duomenis,
dykumėjimas apima iki vieno trečdalio žemės sausumos teritorijos ir veikia apie
milijardą gyventojų 110-yje pasaulio šalių. Šie skaičiai dar gali būti gerokai sumažinti. Be
to, pripažįstama, kad dykumos nuolat keičia savo kontūrus – plečiasi arba mažėja.
Migruojančios kopos gali palaidoti dirbamus laukus, miškus, statinius. Jos taip pat gali
lemti požeminio vandens lygio svyravimus, suformuodamos dangas, mažinančias
požeminio vandens išgaravimą. Tokios situacijos yra aprašytos Kazachstane, Kenijoje,
Nigerijoje, Kinijoje (Reynolds et al., 2002).
Dykumėjimas yra glaudžiai susijęs su žmonių civilizacijos istorija. Pavyzdžiui,
Negevo dykumoje yra šešių miestų liekanos, datuojamuos nuo Nabatėjos valstybės iki
Bizantijos imperijos laikų (300 BC iki 500 AD). Tradicinis požiūris, kad šie miestai
klestėjo dėl ekstensyvios irigacijos ir sėkmingai išspręsto vandens tiekimo, o jų
sunykimą lėmė arabų klajoklių, kurie nesirūpino žemės ūkiu ir irigacinės sistemos
palaikymu, invazija. Tačiau detalūs paleoekologiniai tyrimai rodo, kad Izraelio
pakrantės smėlio kopos susiformavo jau Bizantijos imperijos pabaigoje, dar prieš arabų
invaziją. Taigi dykumėjimo procesas buvo prasidėjęs jau anksčiau ir lėmė dykumos
plitimą šiaurės kryptimi ir anksčiau klestėjusių miestų sunykimą (Issar and Zohar, 2004).
Taigi paleoekologiniai duomenys verčia kitaip vertinti istorijos įvykius ir jų priežastis,
kaip šiuo atveju – arabų invazijos reikšmę.
Dykumėjimo dariniai yra gerokai aiškiau matomi nei jo priežastys. Tai:
• Padidėjusi dirvožemio erozija.
• Druskožemio susidarymas paviršiniuose dirvožemio sluoksniuose.
• Dirvožemio struktūrinio stabilumo mažėjimas.
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• Paviršiaus plutų atsiradimas ir padidėjęs paviršinis nuotėkis.
• Sumažėjusi dirvožemio infiltracinė geba ir dirvožemio drėgmės atsargos.
• Miško virtimas savana ar krūmynais.
• Paviršinio nuotėkio vagų susiskaidymas.
• Paviršinio vandens telkinių druskėjimas.
• Rūšių įvairovės ir augalinės biomasės sumažėjimas.
Šių reiškinių stebėsena (monitoringas) nėra sudėtinga techniniu požiūriu, tačiau
svarbu atrinkti svarbiausius matuojamuosius parametrus. Siūlomi stebėti šie
indikatoriai:
• Kritulių kiekis ir sezoniškumas.
• Augalinė danga (satelitiniai duomenys).
• Albedo (satelitiniai duomenys).
• Dulkių audrų dažnumas ir trukmė, dulkių pernaša.
• Paviršinio vandens telkinių išplitimas.
• Paviršiaus druskožemio išplitimas.
• Žemėnaudos pokyčiai.
• Krūmynų gaisrų dažnumas.
• Kopų susidarymas ir stabilizavimas.
• Dykumų plutų ir plyšių susidarymas.
• Vėjo erozija.
Toliau trumpai aptariami su dykumėjimu susiję svarbiausi procesai ir jų
geoindikatoriai.

Dulkių pernaša
Dykumėjimas yra labiau tik pačių aridinių sričių savybė, o problemos, susijusios su dulkių
debesų tolima pernaša iš sausų sričių, yra globalios ir veikia klimatą bei žmogaus sveikatą
kraštuose, esančiuose toli nuo dykumų (Brooks, Le Grand, 2000; Kohfeld, Harrison, 2001;
Global..., 2002). Dulkių audrų dažnumas, trukmė ir dydis yra matuojamieji parametrai,
siekiant įvertinti smulkiųjų frakcijų (dulkių ir smėlio) pernašą iš aridinių ir pusiau aridinių
regionų arba kitų regionų, kuriuose užtrukę sausrų periodai.
Dykumų vėjai perneša daugiau smulkios medžiagos nei visi kiti geologiniai
procesai (2.1 pav.). Dulkių ir mineralinių aerozolių, patenkančių į atmosferą, kiekis
vertinamas apie 3000 milijonų tonų per metus, iš jų apie 1/3 išpustoma vien tik iš
Sacharos (Chiapello et al., 1999; Middleton, Goudie, 2001). Skaičiuojama, kad iš Afrikos
apie 15 milijonų tonų dulkių patenka į Amazonės baseiną (Griffin et al., 2002). Vienos
dulkių audros metu lokaliai yra pernešama daugiau nei 200 milijonų tonų dulkių. Kartu
su dulkėmis gali būti pernešamos ir toksinės cheminės medžiagos iš nuotėkų dumblo
saugyklų ir sąvartynų, mikroorganizmai (bakterijos, grybeliai, virusai), dirvožemio
teršalai (herbicidai, pesticidai). Vėjo išpustomos dalelės iš išdžiūvusių ežerų baseinų gali
būti labai druskingos, o smulkiausi aerozoliai kenksmingi sveikatai.
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Dulkių audros, prasidedančios Kinijoje, perneša dulkes į JAV. Bakterijos ir
grybeliai, su dulkių debesimis pernešami iš Sacharos, yra galima koralinių rifų nykimo
priežastis Karibų salose. Nuo 1970-ųjų dulkių kiekis, pernešamas iš Afrikos per Atlantą,
yra padidėjęs: dėl dulkių net 17 kartų padaugėjo susirgimų astma Barbadose. Dulkės
yra viena iš pagrindinių sveikatos problemų dykumų pakraščiuose Vidurio ir Rytų
Azijoje (Skinner and Berger, 2003), kur dykumėjimas plečiasi dėl gyvulių ganymo ir
miškų nykimo. Nors dar nėra galutinai įrodyta, tačiau manoma, kad pagrindinė
pneumokoniozės (ne industrinės kilmės silikozė, sukeliama įkvepiant kvarco daleles)
priežastis yra Šiaurės Kinijos liosiniai dariniai (Skinner and Berger, 2003).

2.1 pav. Dulkių pernaša. Dykumų dukių vėduoklė iš Egipto ir Libijos virš Viduržemio jūros
(NASA palydovinė nuotrauka, 2003 m. sausio 12 d.)

Korėjos aplinkos apsaugos institutas 2006 metais paskelbė, kad dėl smėlio audrų
Pietų Korėjoje kasmet žūva iki 165 žmonių, o 1,8 mln. suserga.
Padidėjęs dulkių išpustymas siejasi su klimato sausėjimo ir didesnio vėjuotumo
periodais, kurie nustatomi pagal istorinius duomenis arba geologinius pjūvius. Tačiau
būtina atkreipti dėmesį, kad vulkanai, nors ir nėra geografiškai susiję su aridinėmis
sritimis, tačiau taip pati gali būti milžiniško dulkių kiekio šaltiniai.
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2.2 pav. Dulkių pernaša. Dešinėje – sunkvežimis bando pabėgti nuo smėlio audros (1930 m.
JAV). Apačioje – smėlio audros debesis kabo virš kaimelio Senegale. (JAV Žemės
ūkio departamento Vėjų erozijos tyrimų padalinys)

Dulkių audros gali veikti oro temperatūrą dėl padidėjusios saulės radiacijos
absorbcijos. Poveikis klimatui gali pasireikšti per debesų kondesavimosi intensyvėjimą,
oro masių konvekcijos pakitimą, jūros biologinio produktyvumo pakitimą. Dulkės
veikia fizinius ir biogeocheminius apykaitos procesus tarp atmosferos, sausumos ir
okeanų. Be to, į okeanus ir paviršinius vandens telkinius, dirvožemį dulkių pavidalu
patenka maistinės medžiagos (pvz., geležis), atnešamos iš toli esančių jų pirminių
šaltinių.
Dulkių audros rodo intensyvią dirvožemio eroziją, dykumėjimo intensyvėjimą.
1930-aisiais dėl sausrų ir dulkių audrų susiformavęs „Dulkių katilas“ labai smarkiai
paveikė žemės ūkio produktyvumą Šiaurės Amerikos prerijose (2.2 pav.). Dulkių audrų
dėka kaupiasi maistingos medžiagos dykumų pakraščiuose, formuojasi liosai.
Vykdant monitoringą, matuojamas audrų dažnumas, audrų periodo trukmė,
pernešamų medžiagų kiekis, oro skaidrumas ir kiti meteorologiniai duomenys (pagal
WMO specifikuotus rodiklius). Palydoviniai duomenys tampa pačiu pagrindiniu
monitoringo būdu ir informacijos šaltiniu, tam naudojami du pagrindiniai metodai –
infraraudonojo spektro dulkių skirtumo indekso skiačiavimas (Difference Dust Index),
kurį matuoja METEOSAT, ir bendras ozono storio zondavimas (Total Ozone Mapping
Spectrometer). Tolimųjų pernašų kiekis turėtų būti vertinami ne rečiau kaip kas 10 metų.
Dulkių pernaša prasideda jau esant 5–10 m/s vėjo greičiui, tačiau patį procesą
lemia žemės paviršiaus tipas, augalinė danga ir kiti veiksniai.
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Kopų susidarymas ir aktyvėjimas
Kopos ir smėlio dangos formuojasi labai plačiomis klimato ir geografinėmis sąlygomis,
jų susidarymą lemia daug veiksnių, įskaitant vėjo greitį ir kryptį, drėgmę, pustomų
sąnašų išteklius (Berger, Iams, 1996; Cooke et al., 1993; McKee, 1979). Pakrantės kopos
priklauso nuo jūros lygio, paplūdimio pločio ir kitų veiksnių (Nordstrom et al., 1990).
Kopų sistemos ir smėlio dangos kontinentinėmis sąlygomis susidaro iš vėjo pustomų
nešmenų. Naujos generacijos kopos remobilizuojasi dėl klimato pokyčių ir/ar žmogaus
veiklos. Gerai aprašytas ir dokumentuotas kopų susidarymas ir jų judėjimas įvairiose
dykumų pakraštinėse srityse ir smėlėtose pakrantėse.
Smėlio judėjimą lemia drėgmės kiekis ir augmenijos danga, todėl kopos gali būti
ir arti paviršiaus slūgsančio gruntinio vandens lygio kitimo indikatorius.
Kopų morfologijos pokyčiai gali rodyti aridizacijos variacijas, vėjo stiprumo ir
krypties pokyčius arba žmonių veiklos padarinius.
Kopų pokyčiai gali būti susiję su klimato kitimu. Tam naudojami klimato
aridiškumo indeksai. Taip pat naudojamas kopų mobilumo indeksas (M), kuris
išreiškiamas vėjo energijos ir kritulių santykiu – potencialios evatranspiracijos santykiu.
Judančios kopos gali pasiekti ir palaidoti po smėliu pastatus, dirbamus laukus,
transporto infrastruktūrą (2.3 pav.). Aktyvios kopos subhumidiniuose ir aridiniuose
regionuose dažnai užima ganyklas, dirbamus laukus (Muhs, Holliday, 1995). Kranto
kopos yra reikšmingas kranto stabilumo veiksnys, nes jose kaupiasi smėlio sankaupos,
pustomos iš paplūdymių. Svarbus kopų vaidmuo ekososistemų stabilumo atžvilgiu, jos
sukuria morfologines, hidrologines bioįvairovės buveinių sąlygas.

2.3 pav. Parabolinių smėlio kopų susidarymas ir atsinaujinimas, Great Sand Hills
(Didžiosios Smėlio kalvos), Saskečevanas, Kanada. Kopų keteros juda į dešinę
2,1 m/metus greičiu. Kopos apsupusios medelį, kurio viršūnė matosi nuotraukos
centre. (Wolfe et al., 2001)
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Bendra aktyvių kopų ekologinė reikšmė yra labai didelė. Žmogaus bandymai
sustabdyti mobilias kopas paprastai yra mažai sėkmingi, nes dažniausiai tai natūralią
pusiausvyrą sutrikdančios priemonės. Yra buvę daug bandymų sustabdyti judančias
kopas pakrantėse sodinant smėlį sulaikančią augmeniją. Judančios kopos gali pakelti
gruntinio vandens lygį, nes sumažina paviršiaus evatranspiraciją. Taigi kopos yra labai
svarbus ekologinių pokyčių indikatorius ypač aridiniuose, pusiau aridiniuose ir
pakrančių rajonuose.
Kopų plėtros ir morfologijos pokyčiai gali būti susiję su klimato sausėjimu,
besikartojančiomis sausromis. Plačiai stebimi pokyčiai gali būti nulemti vėjo rožės
pokyčių ir dėl žmogaus veiklos, pavyzdžiui, pakrančių procesų reguliavimo ar
pakeitimo, nuosėdų biudžeto pakeitimo, augmenijos dangos sunaikinimo, gyvulių
ganymo, egzotinių rūšių introdukavimo.
Monitoringo objektai:
• Aktyvių kopų plotų pakraščiai.
• Smėlio kalvos ir augalijos sutvirtintos kopos kontinentinėmis sąlygomis,
idealiu atveju išsidėsčiusios išilgai klimatinių transsektų.
• Erdvinė skalė nuo konkrečios vietovės ar kraštovaizdžio vieneto iki regiono.
Matavimo metodai: kopų laukų ar smėlio dangų užimto ploto pokyčiai gali būti
stebimi pakartotiniais stebėjimais nuo žemės, naudojant aerofotonuotraukas ir
kosminius duomenis.
Kopų sistemos turėtų būti matuojamos kas 5–10 metų tam, kad stebimus
pokyčius kopose susieti su sausrų ciklais. Kai stebimi pokyčiai, matavimų dažnis turėtų
būti didesnis. Kopų aktyvėjimas vertinamas kopų mobilumo indeksu M. M – (1) laiko
procentinio kiekio, kai vėjo stiprumas yra daugiau kaip 5 m/s (riba, kai smėlis
pradedamas pustyti) ir (2) metinio kritulių kiekio, padalyto iš potencialios transpiracijos,
santykis. Galima kritinė vertė yra > 50, tada kopos pradeda aktyviai persiformuoti.
Didžiausia problema – kai nėra duomenų apie klimato pokyčius, ypač vėją.
Kopų kaitos stebėjimai per pastaruosius 50 metų gali būti sudaryti daugeliui
pusiau aridinių sričių ir susieti su temperatūros ir kritulių stebėjimais. Stebėjimų
duomenys, įskaitant paleovėjo rožes, gali būti atsekti iš reliktinių kvartero periodo
kopų, kurios plačiai paplitusios Afrikoje, Australijoje, Indijoje ir Šiaurės Amerikoje.
Potencialūs klimato pokyčiai gali turėti poveikį eolinėms sistemoms ir šis poveikis turi
būti vertinamas.

Dykumų paviršiaus plutos ir plyšiai
Plonų nuo milimetro iki centimetro storio plutų susidarymas aridiniuose ir pusiau
aridiniuose regionuose ant plajų darinių ir depresijose rodo staigius aridizacijos sąlygų
(kritulių kiekio, temperatūros) pokyčius (Bowler, 1986; Petit-Maire, 1996).
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Susidarę poligoniniai plyšiai aleurito, dumblo nuosėdose rodo sausrų pradžią,
aridizacijos intensyvėjimą. Be to, iš susidariusių druskingų plutų galima spręsti apie
gruntinio vandens lygio kilimą.
Šie paviršiai gali turėti ir kitos kilmės plyšių ar struktūrinių skiriančiųjų
elementų – sedimentacines daikas, evaporitų darinius, druskos poligonus, bangavimo
ruzgas.
Dykumų plutos yra labai reikšmingos, nes apsaugo smulkias daleles nuo
išpustymo. Jų susidarymas yra natūralus procesas, išskyrus techniniu būdu sukeltus
hidrologinio režimo pakeitimus.
Aplinka, kurioje gali būti pritaikomi plutų stebėjimai – plajų dariniai ir sabkhos
aridiniuose regionuose (Rosen, 1994). Lauko sąlygomis rekomenduojama stebėti plutų
paplitimą, storį.
Plyšiai turėtų būti matuojami kas 1–50 metų, plutos – kas 5–10 metų.
Pagrindinė problema yra ta, kad šie paviršiaus dariniai yra labai jautrūs ir ilgesnį
laiką gali neišlikti.

Vėjo erozija
Apibūdinama kaip vėjo poveikis uolienoms ir nuosėdoms abraduojant jų paviršių ir
pernešant uolienų daleles (2.4 pav.) (Abrahams, Parsons, 1994; Cooke et al., 1993;
Lancaster, 1996). Dėl eolinio poveikio formuojasi kopos, yardangai (ištęstos tam tikra
kryptimi pagrindinių uolienų kalvos). Vėjo erozijos dėka yra atidengiamos po dirvožemiu
slūgsančios uolienos, medžių šaknys, sunaikinama augmeninė danga vadžiuose,
formuojasi akmenų grindiniai. Pakrančių kopų grandinėse formuojasi vėjo erozinės
griovos ir depresijos, o jų orientacija rodo vyraujančias vėjo kryptis. Vėjo erozijos
potencialas padidėja dėl pakrančių erozijos, augalijos sunykimo, rekreacijos ir statybų.
Vėjo suformuoto paviršiaus morfologijos ir augmeninės dangos kitimas yra
neatsiejami dykumėjimo rodikliai.
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2.4 pav. Vėjo nešamų dalelių judėjimo būdai

Vėjo erozija paveikia dideles teritorijas, ypač aridiniuose ir pusiau aridiniuose
regionuose: sunaikina dirvožemį, išneša sėklas, maisto medžiagas.
Tai natūralus procesas, tačiau antropogeninė veikla glaudžiai susijusi su šio
proceso aktyvėjimu.
Stebėjimo būdai: lauko tyrimai, panaudojant aerofotonuotraukas, istorinių
duomenų analizė, palydovinių duomenų interpretacija. Matavimų dažnumas – kas 5–20
metų. Būtina atkreipti dėmesį, kad vėjo erozijos poveikį sunku įvertinti lyginant
skirtingas uolienas ir reljefo formas, kurios sukuria skirtingas aerodinamines sąlygas.
Duomenis apie vėjo eroziją galima gauti studijuojant palaidotus dirvožemius.
Savo ruožtu tai suteikia informaciją apie paleoklimato savybes, nes erozinės formos
rodo esant aridinio klimato sąlygas.
Klimato pokyčių lemiamų gamtinių sąlygų kaita – Sacharos pavyzdys
Mauritanijos Islamo Respublika yra Sacharos dykumos ir sahelio šalis, besiribojanti su
Senegalu, Vakarų Sacharos Respublika, Maliu ir Alžyru. Jai būdingas tropinis aridinis
klimatas, dykumų ir uolėtų plato kraštovaizdis. Tačiau gausu požymių, rodančių, kad
palyginti netolimoje praeityje klimatas buvęs drėgnesnis (2.5–2.11 pav.). Dykumoje
Adraro plato regione ir daugelyje kitų vietų galima matyti daugybės holoceno metu (per
pastaruosius dešimt tūkstančių metų) – egzistavusių ežerų ir pelkių sistemų darinius,
kurie praeityje buvo ir žmonių gyvenimo aplinka (Satkūnas, 2004). Tai rodo gausybė
archeologinių radinių – nuo paleolito iki neolito, gausiai aptinkamų visose paleoežerų
pakrantėse.
Dėl klimato sausėjimo dykumų sąlygos šiame regione jau pradėjo įsivyrauti
maždaug prieš penkis su puse tūkstančio metų (ICSU..., 2004). Geologiniai ir
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archeologiniai duomenys rodo prieš tai buvus kur kas drėgnesnį klimatą, gausią
augmeniją ir gyvūniją (2.9–2.10 pav.).

2.5 pav. Chemchane palaeoežero krantas (J. Satkūno nuotr.)

Mauritanijos Atlanto pakrančių pelkių sistemai būdinga turtinga bioįvairovė,
susidariusi jau plioceno periode. Tyrinėjant pakrančių pelkių geologinius pjūvius galima
atskleisti ilgą ir unikalią turtingos mangrovinės ekosistemos raidos istoriją. Pelkių
sistema yra saugoma pagal RAMSAR’o konvenciją, o dalis patenka į Banc D’Arguin
nacionalinį parką.
Šalies gamta mažai tyrinėta, turizmo infrastruktūra vis dar labai silpnai išplėtota.

2.6 pav. Dykumos ekspansija – smėlio užpustomas kaimas nedidelėje oazėje (J. Satkūno
nuotr.)
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Mauritanija – viena iš skurdžiausių Afrikos ir pasaulio šalių. Dauguma
gyventojų, o jų bendras skaičius neviršija dviejų su puse milijono, – klajokliai. Žmonių
migracija būdinga ir šiandien – žmonių gyvenimo sąlygos blogėja dėl aridizacijos ir
jūros lygio kilimo. Matoma migracija į Šiaurę, į Gibraltaro regioną arba į pietus
(subsahelinę Sacharą).

2.7 pav. Kraštovaizdžio įvairovė Adraro plato regione: defliacinė lyguma, aktyvios
barchaninės kopos, smiltainių eroziniai plokščiakalniai (J. Satkūno nuotr.)

Adraro plato – tai regionas centrinėje Mauritanijos dalyje, Vakarų Sacharoje.
Plato – šiek tiek nuolaidi lyguma su kelių šimtų metrų aukščio stačiašlaičiais
plokščiakalniais, dėl erozijos susidariusiais per ilgą geologinę raidą. Plato sudarytas iš
kambro–ordoviko periodų (prieš 560–440 milijonų metų) smiltainių, vietomis su
karbonatų ir sekliavandenių stromatolitų intarpais. Du žymimieji geologiniai sluoksniai
šioje storymėje turi daug kilmės bruožų, būdingų kontinentinio apledėjimo sąlygoms, –
tai diamiktoniniai konglomeratai (senosios morenos arba tilitai), „avinų kaktos”, eskerai
(ozai), įšalo formos (poligonai) ir kt. Manoma, kad minimi sluoksniai susidarė
vėlyvajame kambre ir vėlyvajame ordovike buvusių apledėjimų metu. Tuo metu Afrikos
kontinentas buvo dabartinio pietų ašigalio vietoje. Plato paviršius yra senojo vėlyvojo
ordoviko paviršiaus dalis, ant kurio per vėlesnius geologinius periodus nesiklostė
nuosėdos ir kiti geologiniai dariniai.
Viena iš būdingų, senajį ordoviko apledėjimą liudijančių formų – Zerga eskeras.
Šis, ir dar kitas – Herrour kalnas – yra tipiški eskerai, esantys Adraro plato centrinėje
dalyje. Tai ledyninio skydo tuneliuose susidarę dariniai, kai tekantis vanduo suklojo
nešmenis. Ištirpus ledynui, užpildyto smėliu tunelio vietoje liko ilga kalva.
Abi šios formos yra apie penkiasdešimties kilometrų ilgio ir maždaug vieno
kilometro pločio, iškilusios virš supančios lygumos nuo kelių dešimčių iki šimto metrų.
Deynoux, tyrinėjęs šias formas, teigė, kad šios formos yra didžiuliai paleoeskerai ne vien
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tik dėl jiems būdingo ištęstos kalvos formos vingiuotumo, bet ir dėl litologinės sudėties.
Šios geologinės formos yra sudarytos iš rupaus smiltainio su izoliuotomis gargždo
linzėmis. Pastebima įkypos tekstūros, būdingos palyginti stipriam orientuotam srautui,
fragmentų. Tai lyg ir patvirtintų ozinę šios formos kilmę, bet tyrimų, akivaizdu, –
neužtenka. Šios formos yra išlikusios dėl skirtingo erozijos greičio, nes eskeras,
suklostytas iš rupesnės medžiagos ir yra atsparesnis dūlėjimui ir erozijai.
Zergos kalvoje aptinkama daug uolų piešinių. Juose vaizduojami gyvūnai,
gyvenę kur kas drėgnesnėmis sąlygomis – žirafos, hipopotamai ir kt.

2.8 pav. Warane ergas – smėlio jūra. Tolumoje Zerga eskeras (J. Satkūno nuotr.)

Svarbiausia Mauritanijos Sacharos kraštovaizdžio sudedamoji dalis – smėlio
jūros – ergai, sudarytos iš aktyvių kopų grandinių – juostų, tarpkopinių pažemėjimų
(ilgi pažemėjimai tarp gūbrių yra vadinami „tayyret“) su išpustytais ežeriniais dariniais
ir beužpustomomis oazėmis.
Vienos iš kopų gūbrių aukštis – apie šimtą metrų, plotis – maždaug du
kilometrai, ilgis sunkiai išmatuojamas, nes jie susilieja. Bet pagal topografinius
žemėlapius ir satelitines nuotraukas tęsiasi šimtus kilometrų. Kopų gūbriai orientuoti
maždaug šiaurės rytų ir pietryčių kryptimi.
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2.9 pav. Gamtinių sąlygų kaitos interpretacija – kritulių kiekio ir agmenijos dangos
tarpusavio ryšys (ICSU…, 2004)

2.10 pav. Vieno iš paleoežerų dariniai – diatomitas su gėlavandenių kriauklių sankaupomis.
Spėjamas amžius – ankstyvasis holocenas (J. Satkūno nuotr.)
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2.11 pav. N’Khal–Chorfa oazė. Dėl didelio garavimo formuojasi druskožemiai ir sūrėja
vanduo bedžiūstančiuose vandens telkiniuse. Jie pasipildo tik liūčių metu, kartą ar
du kartus per metus (J. Satkūno nuotr.)

Klimato kitimas akivaizdžiai veikia ekosistemą ir dykuma plečiasi. Tyrimų ar
monitoringo sistemos nėra, tačiau ir fragmentinių stebėjimų Mauritanijoje ir gretimose
Sacharos šalyse duomenys rodo, kad aktyvios kopos juda nuo penkių iki dešimties
metrų per metus, okupuodamos iki šiol smėliu neužpustytus plotus. Jau stebima, kad
Sacharos ekspansija lemia ne tik gamtinės aplinkos pokyčius šiame regione, bet ir
gerokai plačiau.
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ARKTINIŲ IR SUBARKTINIŲ SRIČIŲ KLIMATO SĄLYGOJAMI
GEOINDIKATORIAI
Klimato kitimas Arktikoje
Pokyčiai Arktikoje labai svarbūs globaliu mastu, nes šiauriniai regionai, būdami
ypatingai jautrūs klimato kaitos atžvilgiu, savo ruožtu reikšmingai įtakoja klimatą kitose
platumose (Rapid..., 2005; Proceedings..., 2001; Satkūnas, 2006). Pasaulio klimatas kinta
ir globali temperatūra kyla greičiu, kuris neturi precedento dabartinės visuomenės
istorijoje. Šiame fone Arktikos vidutinės temperatūros pakilo dvigubai, lyginant su
pokyčiais per pastaruosius kelis dešimtmečius likusioje pasaulio dalyje. Spartus ledynų
tirpimas, jūros ledo ploto mažėjimas, kylančios amžino įšalo temperatūros
nedviprasmiškai rodo klimatą globaliai atšylant.
Kodėl Arktika šyla greičiau nei žemesnių platumų vietos yra paaiškinama
keliomis priežastimis (Impacts... 2004):
•

ištirpus sniegui ir ledui, tamsūs žemės ir okeano vandens paviršiai absorbuoja
žymiai daugiau saulės energijos;

•

didesnė papildomos energijos dalis negrįžta į atmosferą ir šildo žemę ir
vandenį;

•

atmosferos sluoksnis, kuris turi įšilti tam, kad sušildytų žemės paviršių,
Arktikoje yra plonesnis;

•

atmosferos ir okeanų srovių cirkuliacijos pokyčiai taip pat gali paspartinti
atšilimą.

Arktikai būdinga ir regioninės klimato kaitos įvairovė dėl oro masių ir okeaninių
srovių cirkuliacijos – dėl jų vieni regionai šyla greičiau nei kiti. Tačiau pastebima ir
bendroji tendencija: žiemos temperatūros kyla greičiau nei vasaros. Aliaskoje ir Vakarų
Kanadoje žiemos temperatūros per pastaruosius 50 metų pakilo 3–4 °C.
Per ateinančius šimtą metų klimato kaita, manoma, dar pagreitės ir lems labai
reikšmingus fizinius, ekologinius, ekonominius bei socialinius padarinius. Procesai
Šiaurėje, be visuotinio klimato šiltėjimo, paveiks visą likusį pasaulį ypač sparčiai
keldami jūrų lygį. Be to, Arktikos klimato atšilimo greičiai ateityje numatomi dar
didesni dėl šiltnamio efekto. Prognozuojama, kad per ateinančius 100 metų, vidutinės
metinės temperatūros sausumoje pakils 3–5 °C ir iki 7 °C – okeano akvatorijoje (3.1 pav.)
Žiemos temperatūros kilimas prognozuojamas 4-7 °C sausumoje ir net 7–10 °C
okeanuose (Impacts..., 2004).
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3.1 pav. Klimato kitimo modeliai (Šaltinis: Impacts of a warming Arctic. Arctic Climate Impact
Assessment, 2004; http://www.acia.acia.uaf.edu)

3.2 pav. Mažėjantis jūros ledo plotas yra svarbiausias tiesioginis klimato kitimo indikatorius
(Impacts..., 2004)

Tirpstantis Arktikos ledas ir globalus jūros lygio kilimas
Mažėjantis jūros ledo plotas yra svarbiausias tiesioginis klimato kaitos indikatorius
(3.2 pav.). Per paskutiniuosius 30 metų, metinis vidutiniškai jūros ledo plotai Arktikoje
sumažėjo maždaug 8 proc., arba apytiksliai vienu milijonu kvadratinių kilometrų. Šis
procesas vis spartėja, prognozuojama, kad 10–50 proc. ledo ploto ištirps iki 2100 metų.
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Kai kurie modeliai rodo, kad iki to laiko vasaromis ledas gali beveik visiškai ištirpti
(Impacts..., 2004).
Grenlandijos ledyninis skydas yra didžiausias ledo masyvas Arktikoje. Jis nuo
1979 metų iki 2002 sumažėjo apie 16 proc. – tai teritorija plotu prilygstanti Švedijai.
Ledyno pavirišinio tirpimo rekordas buvo užfiksuotas 2002 metais, kada tirpstantys
ledynų paviršiai buvo stebimi net 2000 metrų aukštyje. Ledynų tirpimas stabtelėjo tik
1992 metais, po Pinatubo ugnikalnio išsiveržimo 1991 metais.
Pasaulinis jūros lygis per pastaruosius 20 metų pakilo apie 8 centimetrus.
Pirminės priežastys – terminis vandens tūrio padidėjimas dėl vandens įšilimo ir
sausumos ledo tirpimas. Todėl numatoma, kad per XXI-ąjį šimtmetį jūros lygis gali
pakilti nuo 10 iki 90 centimetrų, o pats kilimas vyks geometrine progresija. Esti
prognostinių modelių, kurie rodo, kad Grendlandijos ledynas gali ir visiškai ištirpti, dėl
ko vandenyno lygis pakils 7 metrais.
Jūros ledo išlitimas sąlygoja jūrinės navigacijos galimybes bei gamtinių išteklių
eksploatacijos sąlygas kontinentiniame šelfe. O tai savo ruožtu padidins ekologinių
katastrofų, avarinių naftos išsiliejimų riziką.
Klimato kitimo poveikis ekosistemoms, kraštovaizdžiui ir inžinerinei infrastruktūrai

3.3 pav. Kanados Arktikoje amžinas
įšalas
apima
dideles
teritorijas. Pietinėje Jukono
dalyje amžinas įšalas nėra
ištisas, apima apie 10 proc.
teritorijos. Toliau į Šiaurę
įšalas yra išplitęs ištisai,
išskyrus gilių ežerų vietas

Amžinas įšalas Jukone, Whitehorse regione yra apie 16 metrų storio, aktyvus jo sluoksnis
1,4 metro (3.3 pav.). Daugiametė vidutinė amžinojo įšalo temperatūra yra -0,7 °C. Sniego
danga retai viršija 20 centimetrų. Jeigu klimatas per ateinančius 50 metų pašiltės 5
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laipsniais, įšalas Jukone taps gerokai plonesnis arba net iš viso išnyks (Rapid..., 2005).
Aliaskos borealinių miškų teritorijoje klimatas šyla greičiau, nei kurioje nors kitoje
Žemės vietoje (Rapid..., 2005). Šiltėjimas, klimato pasausėjimas ir audros su žaibais –
faktoriai, lemiantys gaisrų padažnėjimą, o tai savo ruožtu dar labiau didina šiltnamio
efektą. Miško gaisrai yra natūralus ekosistemos atsinaujinimo būdas. Po gaisrų vietose,
kuriose tai leidžia įšalo gylis, spygliuočius pakeičia beržų ir drebulių bendrijos, ženkliai
pagausėja baltųjų kiškių, ir jais mintančių grobuonių – lūšių. Miškų gaisrai sąlygoja
egzogeninių procesų suintensyvėjimą. Sudegus miškui, susiformuoja sąlygos greičiau
tirpti amžinam įšalui, didėti vasaros metu atitirpstančio veikliojo sluoksnio gyliui. Tai savo
ruožtu sąlygoja šlaitų procesus, skatina nuošliaužas, grunto suslūgimus (3.4–3.5pav.).
Pavyzdžiui, po 2004 metų liepos ir rugpjūčio gaisrų, sudeginusių visą augmeniją bei
organinį dirvožemį Indėnų upės regione piečiau Dousono miesto, labai suintensyvėjo
nuošliaužų formavimosi procesai, padidėjo grunto nestabilumas (Rapid..., 2005).
Hidrologinį režimą sausumoje klimato atšilimas gali įtakoti įvairiomis formomis
(3.6–3.7 pav.). Didėjant kritulių kiekiui, didėja paviršinis nuotėkis, tačiau santykinai
padidėja ir išgaravimas. Tirpstant amžinajam įšalui, padidėja požeminės hidrosferos
talpos, daugiau kritulių susigeria į gruntą, dėl ko gali išnykti ežerai. Dėl klimato atšilimo
pavasario tirpsmo periodas gali prasidėti anksčiau bei tęstis ilgiau, taigi sumažėja
santykinis potvynių dažnumas ir trukmė. Kita vertus, potvynių mastai gali padidėti dėl
žemesniame aukštyje esančių kalnų ledynų intensyvesnio tirpimo.
Įšalo atšilimas gausiai pažeria geotechninių problemų, pavyzdžiui, nuo jo gylio
labai priklauso žiemos kelių eksploatavimo trukmė. Jau dabar šiaurinėse platumose
statant kelius ir saugojant amžinąjį įšalą, klojami specialūs geomembranos sluoksniai
arba, kad įšalas neatšiltų, įrengiamos dirbtinės pavėsinės. Be to, gruntui atšaldyti
įrengiami termosifonai, o pastatai statomi ant polinių pamatų.
Vis aktualesne problema tampa intensyvi krantų erozija. Mažėjant jūros ledo
plotams, didėja bangavimas, vis dažniau krantus užgula štormai. Atšylantis įšalas
silpnina krantų pastovumą, dėl to nemažai pakrančių gyvenviečių yra priverstos
išsikelti kitur. Problemos mastą iliustruoja Boforto jūros regiono pavyzdys – šios jūros
krantai yra intensyviai eroduojami. Erozijos greitis vietomis yra daugiau nei 10 metrų
per metus. Klimato atšilimas mažina krantų įšalo gylį, ir dėl to gausėja nuošliaužų.
Tokie pokyčiai yra labai nepalankūs navigacijai, priekrantės išteklių gavybai ir tiesiogiai
veikia pakrančių gyvenviečių infrastruktūrą.
Kitas pavyzdys – labai svarbus Vakarinės Arktikos pakrantės transporto centras
Tuktoyaktukas. Nuo pat jo įkūrimo 1934 metais čia stebima intensyvi erozija, kurią
skatina plonas, ypač vasarą, jūros ledas bei štormai. Didžiausios audros buvo stebimos
1944, 1970, 1993 ir 2000 metais. Miesto stadionas buvo sugriautas1980 metais, mokykla
sugriauta ir uždaryta 1990 metais. Jūros lygio kilimas šį krantų erozijos efektą dar labiau
sustiprina.
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3.4 pav.
Klimato
atšilimo
pasekmės
amžinam įšalui – gruntas tampa
nestabilus, atsiveria plyšiai, gruntas
suslūgsta bei slenka net esant
mažiausiam nuolydžiui. Tai ypač
nepalankus
procesas
kelių,
dujotiekių stabilumui. Fotografuota
prie Aliaskos greitkelio. Jukonas,
Whitehorse apylinkės

3.5 pav. Klimato atšilimas sąlygoja
dažnesnes
kalnų
šlaitų
nuošliaužas. Prie šių procesų
prisideda kalnų ledynų tirpimas
bei seisminiai smūgiai. Kluanio
nacionalinio
parko
pakraščiu
einąs
Aliaskos
greitkelis
pastaraisiais metais ne kartą buvo
uždarytas
dėl
nuošliaužų
(J. Satkūno nuotr.)

3.6 pav. Šv. Elijaus kalnagūbris užstoja kelią
patekti į Jukono teritoriją oro masėms
su krituliais iš Ramiojo vandenyno
pusės, todėl jų metinis kiekis yra tik
apie 250 mm. (J. Satkūno nuotr.) Dėl
gruntinio vandens garavimo ir mažo
kritulių
kiekio
formuojasi
druskožemiai – dirvos paviršiuje
kristalizuojasi mirabilitas, tenarditas
ir halitas. Reiškinys, labiau būdingas
stepėms
ir
pusdykumėms,
Subarktikoje
sukuria
unikalias
sąlygas labai specifinėms halofitinės
bioįvairovės buveinėms
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3.7 pav.
Termokarstinis
ežerėlis –
daugiamečio
įšalo
atšilimo
pasekmė (J. Satkūno nuotr.)

Įšalo procesai
Apibūdinimas ir reikšmė
Įšalo procesai vyksta apie 13% (18 milijonų km2) pasaulio sausumos dirvožemių ir apie
25% bendros pasaulio sausumos teritorijos. Įšalas – tai aplinkos pokyčių faktorius,
veikiąs žmogaus infrastruktūrą, natūralias ekosistemas, hidrologiją ir daugelį kitų
faktorių (French, 1996; Romanovskij et al., 1996; Living…, 1998).
Įšalo procesai kriogeninėse (periglacialinėse) srityse ar vidutinio klimato
regionuose kur vyksta ekstensyvus grunto įšalimo atšilimo procesas, sukuria platų
įvairių išraiškų ir poveikio aplinkai formų bei pavidalų spektrą. Įšalo procesai veikia
statinius ir komunikacijas, grunto formas, ekosistemas. Procesai būdingi arktinėse
platumose ir aukštikalnių zonose (arktinėse ir šaltose dykumose, tundroje, taigoje,
kalnuose) kur vyksta intensyvus grunto įšalimas. Jautrios periglacialinės struktūros yra
išplitusios palei ledynus aukštikalnėse, netgi žemose platumose, iš ištisai – poliariniuose
regionuose.
Amžino įšalo vystymasisi (agradacija) ir degradacija yra jautrus ir greitas klimato
pokyčių indikatorius.
Reikšmingiausi abiotiniai parametrai amžino įšalo regionuose yra (Oberman,
2005; Williams, Smith, 1989):
1) aktyvaus sluoksnio storis. Nuo jo priklauso ne tik grunto laikomoji geba, bet
daugybės fizinių ir biologinių procesų vyksmas;
2) dirvožemio drėgmė ir temperatūra, litologija, reljefo formos – tai aplinkos
komponentai sąlygojantys aktyviojo sluoksnio storį. Dirvožemio temperatūra, ir drėgmė
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iš esmės priklauso nuo klimatinių faktorių. Vienas iš svarbiausių yra sniego storis ir jo
dangos trukmė, nuo jo priklauso aktyviojo sluoksnio pokyčiai. Jeigu, pavyzdžiui,
vidutinė metinė oro temperatūra svyruoja kelis laipsnius, tai aktyviojo sluoksnio storio
pokyčiai tampa matomi tik po kelių metų ar net dešimtmečių.
Įšalas yra bazinis fizinis procesas sąlygojantis tiek paviršiaus ar arti paviršiaus
vykstančius procesus, amžinojo įšalo didėjimą, bet ir veikia žmogaus pastatytus
objektus.
Daugelis įšalusių gruntų talpina savyje žymiai daugiau drėgmės, nei jų sausi
ekvivalentai, ir jų tūris įšalusioje būklėje padidėja 10–20%.
Įšalo procesai ir jų tirpimo pasekmės turi didelę reikšmę ir sukuria tokias
unikalias reljefo formas kaip daugiamečius kupstus, sezoninius iškilimus, grunto
poligonus, palsas ir pingus.
Įšalo plyšiai paprastai yra statūs dėl uolienos tūrio sumažėjimo užšalimo metu ir
užpildyti ledu. Jie paprastai susijungia suformuodami poligonus. Vertikaliai jie
suformuoja ledo pleištus, į kuriuos patenka ir smulkžemis, palaipsniui užpildantis
ištirpusio ledo tūrį. Grunto įtrūkimų dažnumas priklauso nuo žiemos šalčio. Klimatui
šiltėjant, ledo pleištus pakeičia jų užpildai. Tai gali įvykti per dešimt metų ar daugiau.
Ledo dangos – tai plokščių formos sluoksniuoto ledo masės susiformuojančios
ant žemės paviršiaus, kai ant jo palaipsniui išsilieja vanduo patenkantis iš užšalančios
upės ar šaltinio.
Ledo dangų intensyvumas priklauso nuo žiemų šalčio, sniego dangos storio,
rudenį iškritusių kritulių kiekio. Toliau į šiaurę, ledo dangos didėja, tačiau jų
pasikartojimų skaičius mažėja klimatui šaltėjant, ir atvirkščiai – šiltėjant klimatui
šiaurinėse platumose ledo dangų pasikartojimų skaičius didėja.
Termoerozija – tai vandens terminio poveikio gruntui procesas. Maži kanalai
virsta kelių kilometrų ilgio griovomis ir gali vystytis 10–20 m/metai greičiu. Smėlio
gruntuose greitis gali siekti 1 m/val. Šį procesą kontroliuoja sniego tirpimo greitis ir
vasaros krituliai – t. y. klimatiniai faktoriai.
Termokarstas apima procesus būdingus lyguminio reljefo vietose, kur įšalo
tirpimas viršija įšalo formavimąsi. Teromokarsto bruožai teritorijoje būna pasiskirtę
nevienodai – tai įšalo kupstai ir kalvelės, vandeniu užpildytos depresijos, “girtas
miškas”, purvo srautai pašlaitėse, naujos pelkės, ir daugelis kitų savybių sąlygojančių
geotechnines problemas periglacialinėse srityse. Nors ir grunto įšalimai pasikartoja,
termokarstinės formos kartą susiformavę išlieka ilgą laiką.
Amžinojo įšalo teritorijose vyksta labai įvairūs šlaitų procesai: dirvožemio
šliaužimas, uolinių ledynų susiformavimas, nuošliaužos, ir kt.
Amžinojo įšalo teritorijose gali būti seklaus bet masyvaus ledo sluoksniai.
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Tose vietose, kur šis ledas yra atidengiamas dėl nuošliaužų ar erozijos, šlaitai
tampa ypatingai nestabilūs.
Amžinojo įšalo tyrimai teikia informacijos apie praeities klimato pokyčius.
Kriogeninės formos gali būti gerais paleogeografiniais rodikliais ir gali būti naudojami
paleogeografinėse rekonstrukcijose kaip klimatostratigrafiniai rodikliai.
Jų buvimas rodo ankstesnius šaltus periodus, tuo tarpu įšalo degradacinės
formos rodo arba klimato atšilimą ankstesniais periodais arba dabar vykstantį atšilimą.
Įšalo tirpimas gali paskatinti šiltnamio dujų išsiskyrimą. Nurodoma, kad apie
12% dirvožemio anglies yra susiję su organine medžiaga aktyviajame įšalo sluoksnyje ir
įšalusiame grunte. Todėl ilgalaikis klimato atšilimas pagreitins organinės medžiagos
skilimą ir CO2 išsiskyrimą ir tuo savo ruožtu pagreitins šiltnamio efektą. Įšalo procesai
lemia žemės paviršiaus pokyčius, šlaitų procesus, ir kitus kriogeninius reiškinius.
Įšalo formavimosi ir atšilimo procesą kontroliuoja klimato pokyčiai, tačiau jie gali
būti modifikuojami dėl žmogaus veiklos.
Matavimai
Aktyvaus sluoksnio storis gali būti matuojamas zonduojant jo storį plieno virbu išskyrus
stambianuolaužinius gruntus.
Geofiziniai metodai – georadaras gali būti sėkmingai pritaikomas atitirpusio
grunto storio nustatymui ir ledo sluoksnių identifikavimui.
Detalesni bei patikimesni duomenys gali būti gaunami įrengus įšalimo matavimo
vamzdžius ir atliekant juose sistemingus temperatūros matavimus.
Įšalo poveikis paviršiui gali būti matuojamas lygio matuokliais, įrengtais įšalo
vamzdžių išorėje, arba vietovės pakartotiniu niveliavimu, GPS pritaikymu ir pan.
Tyrimai turi būti kasmečiai. Šalčio plyšiai turėtų būti matuojami kasmet. Galima
įrengti juose trūkinėjančius kabelius, tam, kad nustatyti plyšių plėtrą.
Ledo dangų išlikimas vasaros laiku rodo santykinį klimato šaltėjimą. Ledo
dangos gali būti nustatomos iš kosminių ar aerofotonuotraukų.
Termoerozijos ir termokarsto reiškinių dažnumas ir trukmė rodo regioninius
klimato kitimo padarinius ir taip pat gali būti gerai nustatomi aerofotonuotraukose bei
kosminėse nuotraukose. Šlaitų pastovumas ir medžiagos slinkimas gali būti nustatomi
įrengiant inklinometrus.
Greiti procesai turi būti stebimi dažniau – kas savaitę, tuo tarpu lėtesni procesai
kasmet ar net kas dekadą.
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Ledynų fluktuacijos
Apibūdinimas ir reikšmė
Ledynai yra labai jautrūs, natūralūs ir reprezentatyvūs žemės paviršiaus energijos
balanso poliarinėse platumose bei aukštikalnėse rodikliai (Casly, Dugmore, 2004). Tai –
vieni iš pačių jautriausių klimato pokyčių indikatorių (UNEP/GEMS, 1992;
Valiuškevičius, 2007; Šinkūnas, 2007).
Ledynų judėjimo, dydžio, tūrio pokyčiai gali sąlygoti labai reikšmingą poveikį
aplinkai, pavyzdžiui, jiems staigiai pradėjus tirpti, tai gali sukelti katastrofinius
potvynius. Arba atvirkščiai, gali įvykti staigūs jų postūmiai (pvz., Beringo ledynas
Aliaskoje yra pasistūmėjęs 12 km per 60 dienų laikotarpį)
Liežuvio pakraščio ir jo lateralinių linijų padėtis įtakoja daugelį fizinių bei
biologinių procesų.
Juose sukaupiamas vandens kiekis per ilgus periodus kontroliuoja paviršinio
vandens balansą, ledynų pasistūmėjimai ir atsitraukimai sukelia pavojingas situacijas
techninei infrastruktūrai, sukeldami nuošliaužas, potvynius, lavinas, katastrofinį
patvenktinių ežerų išleidimą.
Matavimai
Standartiniai matuojamieji parametrai: masės balansas ir ledyno ilgis, kuris apsprendžia
jo pakraščio poziciją (Nesje, 1996; Hambrey, 1994). Masės balansas atspindi metinį
skirtumą tarp bendrosios akumuliacijos ir tirpimo (abliacijos). Savo ruožtu šį parametrą
sąlygoja tokių faktorių kaip specifinis balansas, akumuliacijos srities plotas,
pusiausvyros linijos altitudė ir kt. kombinacija.
Svarbūs ir hidrologiniai parametrai, pvz., išsikraunančio iš po ledyno vandens
kiekiai, kurie gali rodyti staigius pokyčius ir būti įspėjamaisiais ženklais apie galimus
potvynius.
Stebėjimai paprasčiausiai atliekami naudojant ortofoto nuotraukas arba aukštos
rezoliucijos satelitines nuotraukas, tačiau panaudotini ir GPS duomenys tam, kad
nustatyti ledynų staigius pasistūmėjimus (bangas) bei ledyno tūrio pokyčių matavimui.
Stebėjimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kasmet. Kontinentinių ledynų –
Antarktidos, Grenlandijos – stebėjimas yra labai komplikuotas, labai sudėtinga įvertinti
jų tūrio, kurie sąlygoja jūros lygį, pokyčius. Horizontalūs ploto pokyčiai niekada
adekvačiai neatspindi viso ledyno masės balanso.
Ledynuose gaunama informacija yra labai svarbi paleotemperatūrų ir kitų
praeities aplinką apibūdinančių parametrų atkūrimui.
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3.8 pav. Illecillewaet Glacier ledyno pakraščio padėties pokyčiai nuo 1887 m. (Britų
Kolumbija, Kanada) (Dan McCarthy)

3.9 pav. Grinnell Glacier ledyno pokyčiai
Glacier nacionaliniame parke, Montana,
nuo 1850 m. iki 1981 m. Prognozuojama,
kad dėl klimato atšilimo apie 2020 m. visi
ledynai šiame parke ištirps (Dan Fagre)
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POŽEMINIO VANDENS KOKYBĖS GEOINDIKATORIAI
Požeminio vandens kokybė
Požeminis vanduo visame pasaulyje yra labai svarbus geriamojo vandens šaltinis, todėl
jo kokybės pokyčiai gali turėti labai rimtų pasekmių (Zektser, 2001, 2007; Shiklomanov,
1990; Juodkazis, 2003). Be to, požeminis vanduo sąlygoja ir paviršinio vandens kokybę
bei kiekybę, kai požeminis vanduo išsikrauna į hidrografinį tinklą. Požeminio vandens
cheminė sudėtis yra vandens tinkamumo matas geriamam vandeniui ruošti, irigacijai,
pramonės reikmėms ir t. t. Požeminis vanduo sąlygoja ir ekosistemų sveikatingumą ir
funkcionavimą, todėl ypač svarbu yra laiku nustatyti taršos požymius. Specifinėse
geologinėse sąlygose, natūralus požeminis vanduo gali būti endeminių susirgimų
priežastimi (pvz., fluorozė dėl fluoridų pertekliaus, skydliaukės susirgimai dėl jodo
trūkumo, arsenozė dėl arseno (As) pertekliaus (pvz., Gango–Brahmaputros deltos
regionas). Todėl žinant požeminio vandens natūralios cheminės sudėties specifiką, šiais
atvejais reikia ieškoti alternatyvių geriamojo vandens šaltinių.
Požeminio vandens kokybinius pakitimus gali sąlygoti technogeninė tarša ar kiti
žmogaus veiklos veiksniai. Požeminio vandens monitoringas suteikia galimybę stebėti
vandens kokybės pakitimus ir numatyti prevencijos ar priežasčių šalinimo priemones
(Foster, 2006).
Požeminio vandens cheminė sudėtis (kokybė) atspindi atmosferos, uolienos–
vandens sąveikos (dūlėjimo) poveikį, o taip pat taršos, susijusios su kalnakasyba, miško
kirtimu, žemės ūkiu, rūgščiais lietumis, sąvartynais ir kt. technogeniniais veiksniais
(Ingebritsen et al., 2006; Appelo, Postma, 1993; Organic…, 2003; Hem, 1985). Požeminio
vandens apytaka uolienose yra dešimtis kartų lėtesnė nei paviršinio vandens. Pirmos
eilės požeminio vandens geoindikatoriai, atspindintys požeminio vandens pokyčius per
50–100 metų, suskirstyti į 6 specifines grupes yra šie:
1) Druskingumas: bendra mineralizacija, Cl, elektros varža (SEC – specific
electrical conductance), SO4, Br, Mg/Ca, δ18O, δ2H, F;
2) Rūgštingumas ir redokso potencialas: pH, HCO3, Eh, DO, Fe, As;
3) Radioaktyvumas: 3H, 36Cl, 222Rn;
4) žemės ūkio tarša: NO3, SO4, ištirpinta organinė anglis (DOC – dissolved organic
carbon), K/Na, P, pesticidai ir herbicidai;
5) Kalnakasybos tarša: SO4, pH, Fe, As, kiti metalai, F, Sr;
6) Urbanistinė tarša: Cl, HCO3, DOC, B, angliavandeniliai, organiniai tirpikliai.
Eksploatuojant požeminio vandens sluoksnius, natūrali bendra cheminė sudėtis
gali pakisti, ir tie pokyčiai gali būti žalingi arba kartais ir naudingi žmonių
sveikatingumui (pvz., F, As, Cl kiekių padidėjimas). Kintantys parametrai turi būti
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stebimi atliekant monitoringą. Gruntinio vandens kokybės pokyčiai gali būti susiję
egzogeniniais procesais, žemėnaudos pokyčiais, dirvožemio tarša ir kt. veiksniais, dėl
kurių infiltracinis vanduo keičia savo dinaminius parametrus.
1. Druskingumas. Gėlo vandens išplitimas lateraliai gali būti apribotas tam tikrais
uolienų tipais arba jūros vandens intruzijomis į vandeningus sluoksnius, o vertikaliai –
mineralizuoto vandens sluoksniais. Druskingo vandens intruzijos į pakrančių
vandeningus sluoksnius gali įvykti dėl pernelyg didelio požeminio vandens siurbimo,
kada formuojasi depresinės piltuvės, arba dėl paviršinio pritekėjimo sumažėjimo
(pastačius užtvankas arba nukreipiant paviršinio vandens srautą) į aliuvinius bei
deltinius požeminio vandens rezervuarus. Stiprus išgaravimas taip pat gali būti
druskėjimo priežastimi. Todėl yra svarbu sekti Cl ar SEC pokyčius ir nustatyti
druskėjimo priežastį.
2. Rūgštingumas. SOx ir NOx emisijos iš pramonės objektų gali sąlygoti lietaus
kritulių pH sumažėjimą. Tai savo ruožtu padidina vandens agresyvumą, jo tirpinamąją
gebą, sumažina dirvožemio ir grunto (ypač mažai karbonatingo). Rūgštėjimas yra labai
svarbi problema Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Europoje Pietryčių Azijoje ir Pietų
Amerikoje. Paviršinio vandens įtaka dar padidėja, kai sumažėja
Redukcinio-oksidacinio potencialo (pagrindinai dėl O2 redukcijos) sumažėjimas
gali greitai įvykti dėl mikrobinių ar cheminių procesų ir natūraliose sistemose bei taršos
poveikyje. Rūgštingumo padidėjimas (pH sumažėjimas) ar Eh (redukcinio-oksidacinio
potencialo) sumažėjimas gali lemti nepageidautinų ištirpintų metalų kiekių padidėjimą.
Redukcinių sąlygų susiformavimas gali sąlygoti ir in situ denitrifikaciją.
3. Radioaktyvumas. Natūralus foninis radioaktyvumas yra susijęs su uolienomis
ir mineralais, talpinančiais uraną ar kitas radioaktyvias medžiagas. Ištirpusių Rn dujų
koncentracijos yra vienas iš rodiklių, atspindinčių vandens radioaktyvumą. Ekologiniu
požiūriu ypač svarbu nustatyti galimus radionuklidus migruojančius iš atominių
jėgainių, branduolinių bandymų poligonų ir pan. Tokiais atvejais 3H yra jautriausias
hidrologinio ciklo rodiklis.
4. Žemės ūkio tarša. Nitratų kiekiai požeminiame vandenyje per kelis
paskutiniuosius dešimtmečius daugelyje šalių didėja dėl mineralinių trąšų naudojimo ir
melioracijos. Nitratai ir kiti parametrai K (K/Na), DOC ir SO4 tarnauja gerais
technogeniškai indukuotos ekologinės degradacijos rodikliais. Herbicidai ir pesticidai
(insekticidai, fungicidai) ir kiti biologiškai nedegraduojantys žemės ūkio chemikalai
rodo išsklaidytąją žemės ūkio taršą ypač per paskutiniuosius 20–30 metų.
5. Kalnakasybos tarša. Sulfatai, atsirandantys oksiduojantis sulfidiniams
mineralams, yra geriausi taršos, susijusios su metalų rūdų, akmens anglies, naftos ir
dujų gavyba, indikatoriai. Bendrai, pH sumažėjimas taip pat yra susijęs su kalnakasyba,
kaip kad ir ištirpusios Fe ir kitų metalų kiekių padidėjimas. Šie komponentai gali
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užteršti vandens telkinius, ypač kai vanduo išteka iš senų, neveikiančių šachtų. F ir Sr
gali būti hidrotermalinių mineralų dūlėjimo indikatoriais.
6. Urbanistinė ir pramonės tarša. Atliekų deponavimas pasireiškia labai įvairių
chemikalų kiekiais požeminiame vandenyje, tačiau jo kokybę visų pirma sąlygoja
mobiliausi chemikalai. DOC, Cl ir HCO3 yra tiesioginiai pirminiai pramonės taršos
indikatoriai. Biologinis poveikis gali būti fiksuojamas nustatant indikatorines bakterijas,
tokias, kaip pavyzdžiui, E. coli. Tačiau žalingi mikroorganizmai dažniausiai žūva
požeminio vandens sraute per kelis šimtus metrų, todėl patartina vertinti biologinius
procesus, nustatant DOC ir HCO3. Antriniais indikatoriais tarnauja B (kai naudojami
detergentai), tirpikliai ir angliavandeniliai.
Monitoringo taškais gali būti gręžiniai, kastiniai šuliniai šaltiniai, kur yra aktyvus
požeminio vandens srautas. Vandens lygio matavimams netinka gręžiniai, įrengti į
sulėtėjusios apykaitos ar visiškai izoliuotus sluoksnius, kur nevyksta požeminio
vandens judėjimas. Stebėjimo taškai turi būti išdėstyti išilgai hidraulinių gradientų
linijų, pasroviui nuo potencialių taršos objektų.
Požeminio vandens kokybiniai pokyčiai paprastai nustatomi atliekant tyrimus ne
rečiau kaip kasmet ar kas sezoną, tačiau optimalus tyrimų skaičius yra 4 kartai per
metus.

Požeminio vandens kokybė aeracijos zonoje
Infiltracinės mitybos greičių pokyčiai turi tiesioginę reikšmę gruntinio vandens išteklių
atsinaujinimui (Cook et al., 1993; Geake, Foster, 1989; Edmunds et al., 1988; Edmunds,
Tyler, 2002). Aeracijos zonoje gali kauptis arba migruoti teršalai, galintys staigiai
pabloginti požeminio vandens kokybę.
Kritulių ir paviršinis vanduo įsifiltravęs į poringą gruntą ir juo judėdamas žemyn,
esant palankioms sąlygoms gali turėti cheminės sudėties bruožus, liudijančius apie
uolienų dūlėjimo procesus, klimato variacijas (Cl kiekiai ar izotopinė sudėtis), žemės
ūkio (NO3), rūgštėjimą (H+). Aeracijos zonos vandenns kokybė tokiu būdu gali būti
dirvožemio savybių ir šių savybių pokyčių indikatoriumi. Drėgmės judėjimo greitis
paprastai yra 0,1–1,0 m/metai. Aeracijos zona labai svarbi buferinė zona, galinti sulaikyti
metalus, kitas žalingas medžiagas, sumažinti drėgmės rūgštingumą.
Procesus, vykstančius aeracijos zonoje, palankiausia stebėti nekonsoliduotuose,
biriuose homogeniškos sudėties gruntuose, vietovėse kur yra tik nežymus paviršinis
nuotėkis ir kur aeracijos zonos storis yra 10–30 m.
Porinis vanduo iš grunto bandinių yra išgaunamas centrifuguojant, ar cheminiais
metodais. Imant bandinius izotopinei analizei (3H, δ18O, δ2H) gali būti naudojama
vakuuminė distiliacija. Cl, NO3, SO4 ir kitų reprezentatyvių jonų nutatymas atliekamas
standartiniais cheminės analizės metodais, pritaikytais analizuoti nedidelės apimties (5–
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10 ml) vandens mėginius. Monitoringo trukmė turėtų apimti ne trumpesnį kaip 5-10
metų intervalą, siekiant patikimai nustatyti ištirpusių medžiagų judėjimo parametrus ir
kiekius. Kai kurie teršalai gali judėti pakankamai greitai per grunto plyšių sistemas,
todėl turi būti tinkamai įvertinta grunto sluoksnių struktūra.

Požeminio vandens monitoringas Lietuvoje
Požeminės hidrosferos sistemingi stebėjimai Lietuvoje atliekami nuo 1946 metų
(Lietuvos..., 2005, 2006, 2007; Groundwater..., 2007) ir turi gilias tradicijas, sukauptus
ilgų stebėjimų masyvus, teikiančius galimybę patikimai pažinti požeminio vandens
išteklių ir kokybės formavimosi procesus, kaitos tendencijas ir jų priežastinį ryšį.
Požeminio vandens kiekybės ir kokybės indikatoriai pastoviai yra įtraukiami į
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rengiamus aplinkos būklės įvertinimo
leidinius (Aplinkos būklė, 2002, 2003, 2004, 2005), tačiau šių indikatorių apibrėžtis bei
sudėtis dar nėra galutinai nusistovėjusi. Atkreiptinas dėmesys, kad ir tarptautiniu mastu
(JTO, UNESCO ir IHA pastangomis) bandoma apibrėžti požeminio vandens būklės
indikatorius (Development..., 2003)
Mineralizuoto vandens intruzijos (sulfatai, chloridai ir fluoridai)
Požeminio vandens kokybės pokyčiai gali būti ir dėl natūralių priežasčių (Arustienė et
al., 2006). Vanduo gali būti natūraliai prisotintas kai kurių druskų ar mikroelementų,
kurių koncentracijos viršija geriamam vandeniui nustatytas vertes. Tokio vandens
prietaka (vadinamosios intruzijos) susiformuoja kai kurių vandenviečių intensyvios
eksploatacijos metu (Klimas, 2006).
Dėl mineralizuoto vandens prietakos padidėja gėlo vandens mineralizacija,
kietumas, išauga natrio, chlorido arba/ir sulfatų koncentracija, vandenyje gali formuotis
kiti nepageidaujami junginiai (sieros vandenilis).
Mineralizuoto vandens intruzijų paplitimas Lietuvoje yra žinomas (4.1 lentelė,
4.1 pav.). Tačiau mineralizuoto vandens elgseną, jo poveikį gėlo vandens
vandenvietėms prognozuoti gana sunku, nes kiekviena tokia zona pasižymi
unikaliomis, išskirtinomis geologinėmis-hidrogeologinėmis sąlygomis, kurios lemia
anomalijos pobūdį, atskirų komponenčių kaitą, požeminio vandens kokybę.
Požeminio vandens kokybės kaitą, eksploatuojant vandenvietes iliustruoja
pateikti grafikai (4.1 pav.). Tokioms vandenvietėms, siekiant apsisaugoti nuo
mineralizuoto vandens prietakos, yra skaičiuojamas ir parenkamas optimalus jų darbo
režimas – kiek ir iš kokio gylio gręžinių turi būti siurbiamas vanduo.
Kiek kitokio pobūdžio yra fluoridų anomalija Šiaurės Vakarų Lietuvoje
(Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Kelmės raj.). Spūdinių sluoksnių
gėlame vandenyje dėl palankių geologinių sąlygų – karbonatinių uolienų ir didelio jų
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slūgsojimo gylio – yra randama daug fluorido. Optimali fluorido koncentracija
geriamame vandenyje yra 0,5–1,5 mg/l. Didesni jo kiekiai gali sukelti dantų fluorozę
(Balčiūnienė et al., 2001) . Šiose rajonuose net ~70% gręžinių fluoridų koncentracija yra
didesnė už 1,5 mg/l. Didžiausios koncentracijos būdingos Kretingos rajonui, jos siekia 4–
5 mg/l. Kretingos miesto vandenvietėje netgi minimalios fluoridų reikšmės yra
aukštesnės nei šio jono didžiausia leidžiama norma. Šiek tiek mažesnė fluoridų
koncentracijos būdingos Skuodo ir Kelmės rajonuose. Požeminio vandens eksploatacija
fluoridų koncentracijos nekeičia.
4.1 lentelė. Mineralizuoto vandens prietakos zonos požeminio vandens baseinuose (Lietuvos
aplinkos..., 2008)
Požeminio vandens
baseinas

Viršutinio–vidurinio
devono

Viršutinio devono,
Stipinų
Permo – viršutinio
devono
Viršutinės–apatinės
kreidos
Pietryčių Lietuvos
kvartero
Vakarų Žemaičių
kvartero

Mineralizuoto vandens prietakos zonos
Pavadinimas

Plotas,
m2

Joniškio

516

Kėdainių–
Dotnuvos

1142

Viršutinio
devono,
Stipinų*
Palangos–
Šventosios

Mineralizuoto vandens šaltinis ir
indikatorius
mineralizuoto vandens prietaka iš
kaimyninių horizontų (SO4)
• mineralizuoto vandens kontūras
vakariniame pakraštyje (Cl, SO4)
• mineralizuoto vandens prietakos
suformuotas apatinis hidrocheminis
aukštas (Cl)

5161

vandeningojo sluoksnio uolienos (SO4)

75

jūros vandens prietaka (Cl)

Suvalkijos

1306

Klaipėdos

340

mineralizuoto vandens prietaka iš
apačios per lūžių zonas (Cl)
mineralizuoto vandens kontūras
horizonte (Cl)

Pavienės intruzijos, neturi įtakos geriamo vandens kokybei
Pavienės intruzijos, neturi įtakos geriamo vandens kokybei
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Joniškio vandenviet÷

Bubių (Šiaulių IV) vandenviet÷

1600

700

1400

600

data

data

09.07
01.04

98.07

76.08

09.07

02.09

95.10

88.12

82.02

75.04

68.06

0

95.10

50

93.01

100

40
30
20
10
0
90.05

150

87.08

200

84.11

Cl, mg/l

250

82.02

300

90
80
70
60
50

79.05

350

61.08

02.09

Palangos vandenviet÷

400

54.10

95.10

data

Klaip÷dos II-oje vandenviet÷

Cl, mg/l

88.12

54.10

06.10

04.01

01.04

98.07

95.10

93.01

90.05

87.08

0

84.11

100

0
82.02

200

200

82.02

300

400

75.04

600

400

68.06

800

61.08

SO4, mg/l

500

1000

79.05

SO4, mg/l

1200

data

4.1 pav. Sulfatų ir chloridų kaita rizikos zonų vandenvietėse (Lietuvos aplinkos..., 2008)

Gruntinio vandens kokybė ir išteklių balansas
Gruntinis vanduo slūgso arčiausiai žemės paviršiaus ir greičiausiai reaguoja į
antropogeninę apkrovą (Lietuvos aplinkos..., 2008). Todėl jis jautrus aplinkos būklės
indikatorius, o jo įtaka požeminei hidrosferai yra labai svarbi. Gruntinis vanduo,
užimdamas tarpinę padėtį tarp paviršinio ir spūdinio vandens, sulaiko ir transformuoja
teršiančias medžiagas, saugo gilesnių spūdinių horizontų vandenį nuo taršos. Be to,
pastaraisiais metais vis dažniau stebimi įvairūs ekstremalūs reiškiniai – potvyniai,
dažnėjančios sausros ir kt. reiškiniai, sietini su oro sąlygomis ir klimato pokyčiais,
sukelia ne tik ekonominius nuostolius, bet veikia ir kitas ekosistemas. Gruntinį vandenį
šachtiniais šuliniais vartoja apie milijonas šalies gyventojų. Dalis gruntinio vandens ne
tik papildo gilesnių vandeningųjų horizontų vandens išteklius, bet yra ir kitų
ekosistemų egzistencijos pagrindas. Sutrikus optimaliam vandens režimui dirvožemyje,
ypač augalų vegetacijos laikotarpiu, sutrinka jų šaknų sistemos aprūpinimas vandeniu.
Dėl to kenčia žemės ūkio kultūrų derlingumas, padidėja medžių išdžiūvimo rizika,
sumažėja gruntinio vandens iškrova į upes. Tuo būdu, nepertraukiami gruntinio
vandens būklės – kiekybinės ir kokybinės stebėjimai suteikia duomenis apie tarpusavio
ryšius tarp atskirų aplinkos komponenčių: gruntinis – paviršinis vanduo, gruntinis
vanduo – dirvožemis, gruntinis vanduo – žemės ūkio kultūros, miškai.

61

Kiekybinė gruntinio vandens išteklių būklė vertinama pagal nepertraukiamus
lygių matavimus nacionalinio monitoringo tinkle. Tuo tarpu vertinant kokybinę
vandens išteklių būklę, dažniausiai yra operuojama nacionalinio, savivaldybių ir ūkio
subjektų monitoringo duomenimis.
Gruntinio vandens išteklių kiekybinė būklė
Gruntinio vandens išteklių kiekybinę būklę atspindi jo slūgsojimo gylis (lygis).
Gruntinio vandens ištekliams kaupiantis, vandens paviršius kyla ir slūgsojimo gylis
mažėja. Ištekliams mažėjant, gruntinis vanduo senka slūgsojimo gylis didėja (Lietuvos
aplinkos..., 2008). Tuo būdu, vandens paviršiaus svyravimai: trumpalaikiai (paros,
dekados, sezoniniai) ar ilgalaikiai (daugiamečiai) rodo to laikotarpio gruntinio vandens
išteklių kiekybinę būklę, jos kaitos tendencijas (4.2 pav.).
Pirmieji požeminio vandens lygio stebėjimai Lietuvoje prasidėjo 1946 m.,
regioninį mastą įgavo 1962–1965 m. Ištisas dvidešimtmetis (1962–1982 m.) buvo
pašvęstas detaliems gruntinio vandens balanso formavimosi tyrimams Lietuvoje,
kuriems vadovavo D. Sakalauskienė. Tuo metu susiformavo regioninis požeminio
vandens monitoringo tinklas, buvo nustatyti svarbiausi balanso formavimosi
dėsningumai ir įvertinti gamtiniai gruntinio vandens ištekliai

4.2 pav. Vidutinių metinių slūgsojimo gylių kaita (J. Giedraitienės duomenys ir interpretacija).
Gruntinis vanduo slūgso: 1–2 – priemolyje, priesmėlyje; 3–4 – įvairiagrūdžiame smėlyje

Dabartiniu metu, Lietuvai pereinant prie vandens išteklių naudojimo ir apsaugos
upių baseinuose bei siekiant įgyvendinti integruotą visų aplinkos komponenčių
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valdymą ir apsaugą, auga reprezentatyvios kompleksinės informacijos poreikis. Dėl to
nacionalinio monitoringo tinklas 2005 metais išplėstas ir automatizuotas (4.3 pav.),
(Lietuvos požeminės..., 2006, 2007). Elektroniniai duomenų kaupikliai kartą per parą
fiksuoja ne tik vandens slūgsojimo gylį, bet ir vandens temperatūrą. Kai kuriuose
postuose papildomai yra kaupiami kompleksiniai duomenys apie oro temperatūrą,
kritulius, paviršinio vandens lygius ir debitus.
Požeminio vandens, ypač gruntinio, kiekybinė būklė tiesiogiai priklauso nuo
meteorologinių sąlygų. Lygių stebėjimai (1962–2006 m.) rodo, kad gruntinio vandens
lygių režime per pastaruosius 20 metų stebimi tam tikri neigiami pokyčiai. Jų
intensyvumas daugiausiai priklauso nuo to, kaip giliai ir kokiose nuogulose yra
susikaupęs gruntinis vanduo ir ryškiausiai matomas analizuojant daugiamečius
svyravimus. Pavyzdžiui, jei ilgalaikiuose lygio svyravimuose, kur išskirtas 30–35 metų
trukmės ciklas (nustatė J. Giedraitienė, B. Karmazinas, 2000, 2002 m.), lygio kilimo fazės
trukmė siekė 15 metų (iki 1981–1985), tai žemėjimo nusitęsė net iki 22–25 metų. Jau 15 m.
kai beveik visoje Lietuvos teritorijoje gruntinio vandens paviršius yra giliau vidutinio
daugiamečio lygio. Itin žemi metiniai lygiai buvo 2003–2004, 2006 m. Pastarasis
dešimtmetis apibūdinamas kaip itin nevandeningų metų laikotarpis, kuomet vidutiniai
metiniai lygiai charakterizuojami pačiomis žemiausiomis arba artimomis joms
reikšmėmis. Ypač tai jaučiama silpnai drenuotuose molingų nuogulų rajonuose, kur
gruntinis vanduo renkasi gylyje iki 5 metrų nuo žemės paviršiaus. Dėl itin nepalankių
oro sąlygų čia dažniausiai vyravo eikvojamoji balanso dalis – vis daugiau vandens buvo
sunaudojama išgaravimui, augalų transpiracijai, teko požeminiam nuotėkiui. Dėl to
požeminiame vandenyje stebime užsitęsusį sausmetį (Lietuvos požeminės..., 2006, 2007).
Rajonuose, kur gruntinis vanduo yra giliau 5 m, šie nuostoliai ne tokie ryškūs.
Nes didėjant slūgsojimo gyliui, meteorologinių sąlygų poveikis silpnėja dėl sumažėjusio
išgaravimo. Panašu, kad ilgametis lygių kritimas šiuose rajonuose jau baigėsi ir
gruntinio vandens paviršius nežymiai ima kilti.
Gamtiniai ištekliai, įvertinti pagal 2006 m. gruntinio vandens lygius, sudarė
101 142 77 m3/d arba 117,1 m3/s ir buvo net 20 m3/s mažesni už vidutinius (138 m3/s)
išteklius.
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4.3 pav. Požeminio vandens nacionalinio monitoringo tinklas (Lietuvos požeminės..., 2006,
2007). Monitoringo postas įrengtas 2005 m.: 1 – šalia vandens matavimo stoties; 2 –
meteorologinėje stotyje; 3 – tipinėse gruntinio vandens režimo ir balanso formavimosi
sąlygos; 4 – stebėjimai vyksta nuo 1962–1965 m.

Gruntinio vandens kokybė
Dažniausiai ir plačiausiai gruntinis vanduo yra teršiamas azoto junginiais. Jie gali būti
tiek mineralinės, tiek organinės kilmės. Mineralinės formos azoto junginius sudaro
amonis (NH4), nitritai (NO2) ir nitratai (NO3). Nitratai yra galutinis azoto junginių
oksidacijos produktas. Amonis ir nitritai nestabili mineralinio azoto forma, kuri
gruntiniame vandenyje dažniausiai sutinkama redukcinėje aplinkoje, pradinėje taršos
pasireiškimo stadijoje. Nitrifikacijos proceso metu amonis palaipsniui oksiduojasi į
nitratą. Tokiu būdu nitratai yra plačiausiai paplitęs, taršą rodantis azoto junginys
gruntiniame vandenyje.
Nitratai priskiriami prie žmogaus vartojamo ir geriamojo vandens toksinių
(cheminių) rodiklių. Didžiausia leidžiama jų koncentracija (DLK) požeminiame
vandenyje neturi viršyti 50 mg/l vertės. Pagal ES direktyvų reikalavimus
aplinkosauginių priemonių reikia imtis, kuomet nitratų koncentracija vandenyje
pastoviai didėja ir pasiekia 75% DLK (37 mg/l) (Arustienė, Kadūnas, 2007).
Gamtinėse sąlygose nitratų gruntiniame vandenyje nedaug (Mičiudienė, 2000).
Požeminio vandens nacionalinio monitoringo duomenimis vidutinė jų vertė smėlingų
nuogulų gruntiniam vandeniui sudaro 1,5, o molingų – 2,4 mg/l. Šias reikšmes galima
laikyti gamtiniu hidrocheminiu fonu gruntiniame vandenyje. Valstybinio monitoringo
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duomenys rodo, kad nitratų kiekis gruntiniame vandenyje kinta nuo 0,2 mg/l iki
22 mg/l. Didžiausios koncentracijos sutinkamos dirbamose žemėse, urbanizuotose
teritorijose, mažesnės – pievose, miške.
Didesni nitratų kiekiai gruntiniame vandenyje siejami su išsklaidyta ir sutelktąja
(koncentruota) tarša. Išsklaidytos taršos sąlygomis besiformuojančiame gruntiniame
vandenyje, apie 30% monitoringo gręžinių, nitratų koncentracija yra didesnė už
gamtinio fono ribines reikšmes ir dažnai kelis kartus viršija foninę (~6 mg/l). 4.4 pav.
pateiktos daugiametės (1999–-2006 m.) nitratų kaitos gruntiniame vandenyje
tendencijos.
Kaip jau minėta, didžiausi nitratų kiekiai gruntiniame vandenyje yra intensyvios
ir koncentruotos žemdirbystės regionuose. Nereti atvejai, kai stambių gyvulininkystės
kompleksų ūkinės veiklos rajonuose gruntinio vandens užteršimo lygis nitratais viršija
2–15 kartų DLK geriamajam vandeniui. Padidinti nitratų (>25 mg/l) kiekiai gruntiniame
vandenyje sutikti 25 iš 46 gyvulininkystės kompleksų. Net 21 komplekse yra viršijama
DLK. Kaip ir išsklaidytos taršos atveju, taip ir gyvulininkystės kompleksų ūkinės veiklos
zonoje (sutelktosios taršos atveju) nitratų koncentracijų dinamikoje pasireiškia visi
galimi jų kaitos tendencijų variantai (didėjimo, stabilizacijos, mažėjimo). Ši įvairovė iš
esmės apspręsta kompleksų gamybinių ypatumų ir gamtinių sąlygų pasireiškimu.
Monitoringo duomenų analizė rodo, kad mažiausiai gruntinis vanduo teršiamas
nitratais natūraliose gamtinėse sąlygose (2,6% viršija DLK), intensyviausiai –
koncentruotos taršos ūkio subjektų (gyvulininkystės kompleksų) veiklos zonoje (45,7%
viršija DLK). Tarpinę padėtį užima šachtinių šulinių vandens kokybė. Dėl šachtinių
šulinių netinkamos vietos taršos šaltinių atžvilgiu parinkimo, blogos jų priežiūros per
30–40% gyvenvietėse ir kaimuose tirtų šachtinių šulinių vandenyje nustatyta padidėjusi
(>50 mg/l) nitratinė tarša.
Gruntinio vandens naudojamo viešajam tiekimui kokybė nitratų atžvilgiu iš
esmės yra gera. Nors PR Lietuvoje, kur naudojamas gruntinis fliuvioglacialinių nuogulų
vanduo, išsiskiria taršos nitratais rizikos zona, kur vidutinė jų koncentracija viršija
10 mg/l. Į šią zoną patenka Lentvario, Marcinkonių, Varėnos ir kitos viešojo tiekimo
vandenvietės.
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4.4 pav. Nitratų kiekio gruntiniame vandenyje kaita (Lietuvos požeminės..., 2007)

Vandens kokybės monitoringas ir apsauga
Vandens koybės monitoringas yra viena iš svarbiausių prevencinių taršos priemonių.
1999 metais, sukūrus teisinį ir metodinį pagrindą (Ūkio..., 2000; Požeminio..., 1999)
Lietuvoje pradėta sistemingai rengti ir vykdyti ūkio subjektų, potencialių požeminio
vandens teršėjų, monitoringo programas. Iki 2007 metų pradžios buvo parengtos ir
patvirtintos 824 objektų – potencialių teršėjų požeminio vandens monitoringo
programos. (4.5 pav.)

4.5 pav. Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas (J. Arustienės duomenys)
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Dažniausiai požeminio vandens monitoringas vykdomas skysto kuro degalinėse.
Daugiau nei 560 degalinių turi monitoringo programas, tai beveik 70 proc. visų stebimų
objektų. Monitoringo programos parengtos 40 naftos produktų saugyklų, 24 katilinėms ir
elektrinėms, 18 naftos gavybos aikštelių, 65 buitinių atliekų sąvartynams ir pavojingų
atliekų saugojimo aikštelėms, 20 valomųjų įrenginių teritorijoms, 32 gyvulininkystės
kompleksams ir srutų laistymo laukams. (4.6 pav.)

4.6 pav. Požeminio vandens monitoringo programos pagal ūkinės veiklos pobūdį
(J. Arustienės duomenys)

Ūkio subjektų, vykdančių požeminio vandens monitoringą, pasiskirstymas
atskirų savivaldybių teritorijose labai skiriasi. Daugiausiai tokių objektų yra didžiųjų
Lietuvos miestų savivaldybių teritorijose. (4.7 pav).
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4.7 pav. Ūkio subjektų vykdančių požeminio vandens monitoringą pasiskirstymas
savivaldybėse (J. Arustienės duomenys)

Didžiausia tarša būdinga objektams, paveldėjusiems „istorinę“ taršą, kuriuose yra į
požemį patekusių naftos produktų židiniai (Organic..., 1999; Marcinonis..., 2007). Ypač
užteršti yra geležinkelio objektai, naftos produktų saugyklos, buvę Rusijos kariškių objektai,
ir kt. Nors labiausiai užterštose kuro bazėse Vilniuje, Valčiūnuose, Alytuje ir šalia Zoknių
aviacijos bazės buvo vykdomi valymo darbai, naftos angliavandenilių koncentracijos
gruntiniame vandenyje jų poveikio zonoje vis dar išlieka didelės.
Gausią grupę objektų, kurių aplinkoje stebima tarša sudaro buvusios AB „Lietuvos
kuras“ degalinės, bei buvusios įvairios žinybinės degalinės ir nedidelės kuro saugyklos,
kurios dabar priklauso kelių tvarkymo ir autotransporto įmonėms, miškų urėdijoms, žemės
ūkio bendrovėms. Likvidavus konkrečius taršos šaltinius ar židinius degalinių teritorijoje,
gruntiniame vandenyje stebime benzeno koncentracijų mažėjimo tendenciją. (4.8 pav.)

4.8 pav. Benzeno koncentracijų
kaita užterštų degalinių
gruntiniame
vandenyje
(J. Arustienės duomenys)

68

Naujuose objektuose gruntinis vanduo teršiamas žymiai mažiau. Juose
nesusidaro pastovūs taršos naftos produktais židiniai grunte ar aeracijos zonoje, galima
tik epizodinė tarša avarinių išsipylimų ar kanalizacijos sistemos gedimo atvejais. Tarša
sunkiaisiais metalais būdinga katilinių, geležinkelio infrastruktūros bei gamybinių
teritorijų gruntiniam vandeniui, į kurį jie patenka iš užteršto dirvožemio.
4.2 lentelė. Žmogaus ūkinės veiklos įtakos požeminiam vandeniui indikatoriai (Ūkio
subjektų..., 2000)

Taršos požymiai (taršos rodikliai)
Ūkin÷s veiklos tipas
(pramon÷s ar taršos
šaltinio rūšis)

1

Chemijos pramon÷

Fizinių ir cheminių vandens
savybių pokyčiai. Pagrindinių
jonų koncentracijų did÷jimas,
specifinių medžiagų požeminiame
vandenyje atsiradimas

Padidintos mikroelementų
koncentracijos; naujų
mikroelementų susidarymas
vandenyje

2

3

Labai diferencijuoti ir priklauso nuo gaminamos produkcijos savybių,
naudojamos žaliavos, gaminamų produktų, taikomų, technologijų,
produkcijos sand÷liavimo ir transportavimo sistemos, atliekų
utilizacijos, nuot÷kų valymo metodų ir t. t.
Pvz.: bendrosios mineralizacijos,
bendrojo
kietumo,
vandens
agresyvumo ir el. laidumo,
plastmasinių
dirbinių
oksidacinių savybių did÷jimas, Pvz:
gamyba:
Cd,
Li,
Se,
Sn.
skonio ir kvapo pasikeitimas, BDS
2+
–
ir ChDS augimas. SO4 , Cl , Detergentų gamyba: Cd, Li.
HCO3–, CO32–, Na+, K+, Ca2+, Trąšų gamyba: Cd, Cr, Cu, F,
Mg2+, Fe3+, azoto ir fosforo Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn.
junginių
kiekio
did÷jimas, Gumos pramon÷: Cu, B, Ba, Cd,
detergentų,
formaldehidų, Cr, Cu, Hg, Sr, Zn, bei Br, J,
chlororganinių junginių, H2S ir kt. Mn, Tl, Pb, Sb, V.
Vaistų pramon÷: As, Br, Co, Cu,
atsiradimas.
J, Sr, W, Zn.
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Medžio apdirbimo
pramon÷

Labai
pastebimas
vandens
mineralizacijos padid÷jimas, jo
nuspalvinimas, skonio ir kvapo
pasikeitimas, padidintos ChDS
reikšm÷s, auga pH. CO32–, HCO3–,
Na+, K+, C–, padidintos azotinių
Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn.
junginių
reikšm÷s,
SO42+.
Organinių specifinių medžiagų,
pvz.: terpenų, organinių rūgščių,
cukrų, aldehidų, alkoholio, metano,
be to, fenolių, formaldehidų,
metanolio, timolio, fufurolio ir kt.

Maisto pramon÷

Labai diferencijuota, priklauso nuo produkcijos rūšies, naudojamos
žaliavos, gaminamų produktų, gamybos technologijos, sand÷liavimo ir
transportavimo sistemos, atliekų utilizacijos, nuot÷kų valymo metodikų
ir t. t. Galimi padidinti detergentų, chlororganinių junginių kiekiai.

Nerūdinių naudingųjų
iškasenų perdirbimo
pramon÷

Vandens
mineralizacijos
ir
deguonies
kiekio
did÷jimas,
mikrokomponentų
organoleptinių savybių pokyčiai Gausus
didesni BDS ir ChDS dydžiai. kompleksas priklauso nuo jų
perdirbamose
Padidinti SO42+, HCO3–, Cl–, azoto susikaupimo
ir fosforo junginių, Na, K, ir Fe medžiagose.
kiekiai.
Organinių
rūgščių,
aldehidų, alkoholio, NH3, H2S
Labai diferencijuota, priklauso nuo produkcijos rūšies, naudojamos
žaliavos, gaminamų produktų, gamybos technologijos,
sandėliavimo ir transportavimo sistemos, atliekų utilizacijos, nuot÷kų
valymo metodų ir t. t.
Didesn÷ bendroji mineralizacija,
laidumas ir vandens kietumas, Stiklo pramon÷: B, Ba, Pb, Sr,
organoleptinių
savybių taip pat As, Bi, Co, F, Ni, Se, Tl.
pasikeitimas, didesni HCO3–, Ca2+, Keramikos pramon÷: B, Ba, Bi,
Mg2+, Fe3+, Mn2+, azoto ir fosforo, Co, F, Ni, Sr.
sieros junginių, fenolių kiekiai,
organinių medžiagų atsiradimas

Žem÷s ūkis
(intensyvi žemdirbystė,
gyvulininkyst÷s
kompleksai ir t. t.)

Labai diferencijuota, priklauso nuo naudojamų organinių,
mineralinių ir cheminių medžiagų; auginamų techninių kultūrų
amžiaus, rūšies; žemdirbyst÷s ir gyvulininkyst÷s intensyvumo;
hidrogeologinių rajono sąlygų.
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Šilumin÷s
elektrin÷s

Kuro
saugyklos,
degalin÷s

Energetikos
pramon÷

atomin÷
elektrin÷

Didesn÷ bendroji mineralizacija,
kietumas, didesni, azoto, fosforo,
sieros junginių, magnio ir kalcio
oksidų, kalcio hidrokarbonato,
geležies kiekiai, BDS, ChDS ir t. t.

Pvz.: augalų apsaugos nuo
kenk÷jų ir ligų priemon÷s: As,
Br, Cd, Hg, Pb, Sn, TL Za
Dirbtin÷s trąšos: Cd, Cr, Cu, F,
Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn.
Komposto duobės: Cd, Cr, Cu,
Hg, Mn, Ni, Pb, Zn.

Didesn÷ bendroji mineralizacija, el.
laidumas ir vandens kietumas,
didesni SO42+ ir NO3–, azoto
junginių, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Mn2+
jonų
kiekiai.
Mažesn÷s
pH
reikšm÷s.
Didesn÷ bendroji mineralizacija,
vandens organoleptinių savybių
pasikeitimas. Pastebimas SO42+
jonų, azoto junginių kiekio
padid÷jimas;
naftos
produktų
vandenyje,
fenolių,
angliavandenilių
ir
aldehidų
atsiradimas. Didesn÷s ChDS ir
mažesn÷s pH reikšm÷s.

Elementų sąrašas priklauso nuo
šioje pramon÷je naudojamos
žaliavos. Dažniausiai pastebimi
Ag, As, Be, Br, Cd, Cr, F, Fe,
Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, V, Zn.
Dažniausiai: As, B, Ba, Br, Cd,
Cr, Cu, Kg, Mn5 Ni, Pb, Sn, V,
Zn ir kt.

Radionuklidų:
tričio
(H-3),
radioaktyviosios anglies (Crad),
cezio-137 (Cs-137), kobalto-60
(Co-60) tyrimai Kai kurių jonų: K+,
NH4+, SO42–, CI–, koncentracijų,
azoto junginių didesni kiekiai;
naftos
produktų
vandenyje
atsiradimas,
didesn÷s
ChDS
reikšm÷s.

Kai kurių mikroelementų, susijusių su galvanika, didesni
kiekiai vandenyje: Pb, Hg, Zn,
Cu, Al, Cd.

Sąvartynai yra patys didžiausi potencialios taršos židiniai (Lietuvos..., 2008). Jų
plotai siekia nuo keliasdešimt kvadratinių metrų iki keliasdešimt hektarų. Požeminiam
vandeniui didžiausią pavojų kelia tie sąvartynai, kurie įrengti ant laidžių nuogulų be
apsauginio ekrano ir kur pavojingos atliekos saugomos netoli vandenviečių ar pavienių
eksploatacinių gręžinių.
Daugeliu atveju ūkio subjektų veiklos įtakoje užterštas gruntinis vanduo toli
nepaplinta, tačiau tam tikrose sąlygose gali kelti pavojų paviršinio ir požeminio vandens
išteklių kokybei. Ypač tai aktualu miestų teritorijoms, kuriose koncentruojasi daug
objektų ir po kuriomis yra susiformavusi savita gruntinio vandens sudėtis. Daugiau nei
trečdalis potencialių taršos objektų patenka į vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas
(SAZ), daugiausiai į III-ią – apsaugos nuo cheminės taršos juostą. Informacija apie
nustatytą taršą teikiama regioniniams aplinkos apsaugos departamentams.
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4.9 pav. Gruntinio vandens užterštumas ūkio subjektų aplinkoje (J. Arustienės duomenys)

Požeminio vandens gamtinė sauga
Vienas pagrindinių gamtinių faktorių, lemiančių potencialių geologinės aplinkos taršos
židinių pavojingumą, yra požeminio vandens (pirmiausia gruntinio, o vėliau ir
spūdinio) gamtinė sauga. Tai – geologinių-hidrogeologinių sąlygų visuma lemianti
teršalų patekimo į požeminę hidrosferą galimybę bei greitį (Kanopienė et al., 2005).
Gruntinio vandens specifinę saugą lemia gamtiniai faktoriai, teršalų saugojimo
žemės paviršiuje sąlygos ir jų savybės. Svarbiausi gamtiniai faktoriai yra: aeracijos zonos
storis ir sandara, aeracijos zoną sudarančių nuogulų filtracinės ir sorbcinės savybės,
infiltracinės mitybos pobūdis ir dydis, ir kt. Teršalų slūgsojimo paviršiuje sąlygos
(specialūs baseinai, specialiai įrengti arba neįrengti sąvartynai, srutomis laistomi laukai
ir kt.) lemia jų prasiskverbimo į gruntinį vandenį pobūdį, o teršalų migracinė geba,
sorbavimosi ypatumai, destrukcijos laikas ir kt. – patekimo į gruntinį vandenį galimybę
ir, iš dalies, greitį.
Suprantama, kad kuo prastesnės aeracijos zoną sudarančių uolienų filtracinės
savybės ir kuo giliau slūgso gruntinis vanduo, tuo geriau jis apsaugotas nuo paviršinės
taršos. Reiškia, visų pirma, svarbiausia įvertinti gruntinio vandens saugos gamtines
sąlygas.
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Vertinant gruntinio vandens gamtinę saugą Lietuvoje, pasirinktas daugelį faktorių
integruojantis rodiklis – drėgmės migracijos nuo žemės paviršiaus iki gruntinio vandens
lygio laikas. Įvairiais ankstesniais tyrimais nustatyta, kad Lietuvos sąlygomis drėgmės
migracijos greitis moreniniame priemolyje ir priesmėlyje yra nuo 1 iki 1.5 metro per metus, o
smėlingose nuogulose – nuo 1,2 iki 2 metrų per metus. Kadangi moreninis priemolis ar
priesmėlis, slūgsantis iki 1,5 m gylio, būna išdūlėjęs ir plyšiuotas, o jo filtracijos koeficiento
reikšmės kartais siekia 1 m/d ir daugiau, tai šios nuogulos gali būti laikomos vandeniui
laidžiomis. Todėl vertinant gruntinio vandens gamtinę saugą ir sudarant žemėlapį, laikoma,
kad vidutinis drėgmės migracijos greitis moreniniame priemolyje ar priesmėlyje,
slūgsančiame giliau nei 1,5 m, yra lygus 1 m/m. (metrui per metus), o smėlyje – 2 m/m. Tai
apibendrintas drėgmės migracijos greitis, pagrįstas eksperimentiniais matavimais. Šio
parametro vertės išreiškia keleto faktorių nulemtą rezultatą tam tikrose aeracijos zonos
geologinėse sąlygose. Remiantis minėtais drėgmės migracijos greičio tyrimais ir gruntinio
vandens lygio gylio daugiamečiais stebėjimais, 2004 m. Lietuvos geologijos tarnyboje buvo
sudarytas Lietuvos gruntinio vandens gamtinės saugos žemėlapis M 1:200 000
(R. Kanopienė, LGT fondai). Gruntinio vandens gamtinė sauga žemėlapyje įvertinta
minimaliam prognozuojamam gruntinio vandens lygio gyliui.
Žemėlapio informacija yra naudojama preliminariai vertinant potencialių
geologinės aplinkos taršos židinių pavojingumą inventorizacijos metu.
Tarptautinių požeminio vandens baseinų stebėjimai
Požeminio vandens baseinus dažnai dalijasi kelios valstybės, formuodamos skirtingą jų
technogeninę apkrovą, išteklių atsinaujinimo galimybę ir naudodamos požeminio
vandens išteklius. Pasaulyje gerai žinomi dideli tarpvalstybiniai požeminio vandens
baseinai – tai Paranos, Nubijos, Slovakijos karsto – Aggteleko, Bugo ir Dniepro baseinų
ir t. t. (WHYMAP ... 2006). Siekiant subalansuotai plėtoti požeminio vandens apsaugą ir
racionalų naudojimą, yra rekomenduojama bendromis kaimyninių valstybių
pastangomis vykdyti požeminio vandens monitoringą ir jo duomenų pagrindu diegti
taršos prevencijos ir kitas išteklių valdymo priemones (Inventory..., 1999; Satkunas,
Graniczny, 1997).
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje bendras kvartero vandeningų sluoksnių
monitoringas yra vykdomas nuo 1994 metų (Giedraitienė et al., 2002). Monitoringo
tinklą sudaro 24 stotys,
15 iš jų – Lietuvos teritorijoje, 9, – Lenkijos pusėje. Monitorinio duomenys rodo,
kad požeminio vandens kokybė (tiek gruntinio tiek ir kvartero storymės tarpmoreninių
sluoksnių) yra gera abipus sienos, atitinkanti standartų reikalavimus. Tačiau pastebėti
kai kurie sudėties specifiniai bruožai, sietini su žemė anaudos struktūra ir bei istorine
tarša. Lietuvos pusėje požeminiame vandenyje didesni žemės ūkio taršos, paveldėtos iš
kolūkinio laikotarpio, požymiai. Tuo tarpu šios taršos (nitratai amonis) didėjimo trendai
ryškesni Lenkijos pusėje, kur iki šiol žemės ūkio gamybos lygis iš esmės nebuvo pakitęs.
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4.10 pav. Cl, SO4, pH pokyčiai

Be to, Lietuvos pusėje pastebėtas sulfato, chlorido koncentracijų didėjimas, matyt
paaiškintinas mineralizuoto vandens intruzijomis. Sulfato kiekio didėjimas ustatytas ir
Lenkijos pusėje, Gibų stotyje.
Bendras požeminio vandens monitoringas pasienio teritorijose turi būti
sistemingai tęsiamas ir vystomas kituose pasienio regionuose.
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KARSTINIŲ PROCESŲ GEOINDIKATORIAI
Karsto samprata
Karstas tai kraštovaizdžio tipas išsivystęs karbonatinėse uolienose (klintyse,
dolomituose, marmure) arba evaporituose (gipse, anhidrite, akmens druskoje) ir yra
apibūdinamas labai įvairiomis formomis – uždaromis paviršiaus depresijomis, gerai
išvystytomis požeminio drenažo sistemomis. Karstiniam kraštovaizdžiui būdingas
paviršinių drenažinių formų nebuvimas (Gvozdeckij, 1981; Jennings, 1985).
Karstiniu vadinamas ypatingas kraštovaizdžio tipas, kuriame formos,
susidariusios tirpinimo procesų pasekmėje vyrauja, lyginant su kitomis reljefo
formomis.
Cheminių, fizinių, biologinių procesų tarpusavio sąveikos įvairovė sąlygoja labai
platų geologinių reiškinių spektrą ir apima uolienų ištirpinimą, nuosėdų iškritimą ir
mineralizaciją, žemės paviršiaus įgriuvimą ir kt. (Beck, 1989; Dreybrodt, 1988; Ford,
Williams, 1989).
Tokios diagnostinės savybės, kaip smegduobės (dolinos), pradingstantys upeliai,
olos ir dideli šaltiniai, yra požeminio vandens cirkuliacijos rezultatas. Pagrindinis
požeminio vandens kiekis teka laminariniu srautu išilgai siaurų pyšių, kurie palaipsniui
yra tirpinami ir tampa požeminėmis tuštumomis, kuriose vandens srautas jau tampa
turbulentiniu.
Olos talpina didžiulę įvairovę tirpinimo formų, nuosėdų ir speleotemų – darinių
susiformavusių išsikristalizuojant įvairiems mineralams – pagrindinai kalcitui (Genty et
al., 2001; Special…, 2001). Speleotemos savo ruožtu gali suteikti informaciją apie
paleoklimato, geologinės aplinkos pokyčius. Karstinės nuosėdos ir formos gali išlikti
ypatingai ilgą laiką karstinių tuštumų arba paleokarstinių reiškinių pavidalu.
Karstas gali būti CO2 šaltiniu arba jo deponavimo būdu, nes šis reiškinys yra
globalaus anglies apykaitos proceso sudėtinė dalis, kada anglis cirkuliuoja tarp
atmosferos, paviršinės ir požeminės hidrosferos, ir karbonatinių mineralų. Šių mineralų
tirpinimas, kurį sąlygoja rūgštus vanduo, prijungia CO2 vandenyje HCO3– pavidalu.
Ištirpintų karbonatinių mineralų iškritimas savo ruožtu išlaisvina CO2. Daugelyje
karstinių vietovių CO2 emisijos yra susiję su klintinio tufo (travertino) formavimusi
šaltinių išrovose žemės paviršiuje.
Nors karstiniai reiškiniai dažniausi humidinėse srityse, jie gali būti randami ir
aridinėse srityse, kur H2S talpinantis požeminis vanduo kyla iš didesnių gylių ir patenka
į oksidacinę zoną, kur susiformuoja sieros rūgštis, kuri gali formuoti didžiules olas,
tokias kaip Karlsbado Kavernos Naujajame Meksike. Analogiški procesai gali vykti ir
humidiniuose rajonuose, tačiau čia jie yra daugiau užmaskuoti dėl CO2 reakcijos.
Sulfatai ir akmens druska retai kada atsidengia paviršiuje humidiniuose rajonuose, nes
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yra labai jautrūs ir greitai ištirpinami periodinių liūčių poveikyje. Tuo tarpu šios
uolienos gali atsidengti žemės paviršiuje suasesnėse srityse.
Karstas yra būdingas reiškinys visuose humidiniuose rajonuose (vidutinėse
platumose, tropinėse, poliarinėse platumose, alpinėse altitudėse, tačiau giluminiai
požeminio ištirpinimo procesai gali būti aptinkami ir aridiniuose regionuose.
Karstinių formų skalė varijuoja nuo mikroskopinių (pvz., cheminių nuosėdų
zoniškumas) iki ištisų drenažinių baseinų (kur požeminės olų sistemos drenuoja šimtų
kvadratinių kilometrų teritorijas ir karstinius plato.
Lėtas palaipsniškas nuosėdų kaupimasis, vykstantis karstinėse tuštumose ir
depresijose ne mažesniu tempu kaip kad tirpinimo procesas, šias tuštumas užpildo.
Tačiau, tais atvejais kai nuosėdos yra išnešamos požeminiais kanalais, formuojasi
uolienų ar dirvožemio arka virš požeminės tuštumos, anksčiau ar vėliau neišlaikanti
savo svorio ir įgriūvanti į tuštumą. Riba tarp staigaus dangos įgriuvimo ar palaipsniško
jos įlinkimo į tuštumą yra neprognozuojama.

Karsto reikšmė
Karsto kraštovaizdis užima apie 10% žemės paviršiaus (pavyzdžiui Italijoje jis apima
beveik 20% šalies teritorijos). Apie ketvirtis pasaulio gyventojų yra aprūpinami
vandeniu iš karstinių sistemų (pvz., 51% gėlo vandens Floridoje yra išgaunamas iš
karstinių vandeningų horizontų) (Drew, Hotzl, 1999; Springs…, 2002; Drake, 1980).
Karstinės sistemos yra labai jautrios daugelio ekologinių faktorių atžvilgiu.
Požeminių tuštumų buvimas ir jų plėtimas sąlygoja trumpalaikes problemas, tokias kaip
smegduobių formavimasis, vandens debitų staigus sumažėjimas, prasta požeminio
vandens kokybė dėl filtravimosi faktoriaus nebuvimo, monitoringo sistemų
sudėtingumas ir kt. Karstinių paviršių nestabilumas vien tik Šiaurės Amerikoje kasmet
atneša milijonus dolerių nuostolių dėl žalos keliams ir kitiems infrastruktūros
objektams. Radono lygiai karstiniame požeminiame vandenyje daugelyje regionų yra
pakankamai aukšti.
Kadangi karstinėse tuštumose besiformuojančios nuosėdos yra apsaugotos nuo
dūlėjimo ir kitų egzogeninių faktorių, jose galima aptikti žymiai geresnius
paleoekologinius duomenis, lyginant su kitais geologiniais dariniais. Iš olų speleotemų
galima nustatyti paleotemperatūras, kritulių kiekius, dirvožemio ir agmenijos sudėtį,
požeminio vandens režimo parametrus.
Karstinės teritorijos turi ypatingą ekologinę reikšmę, nes jose paprastai būdinga
mažesnė technogeninė apkrova ir todėl vandens ištekliai yra geresnės kokybės.
Karstinėse sistemose, olose dažnai aptinkami ypatingai reikšmingi biotopai su
endeminėmis ir reliktinėmis rūšimis.
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Gipsas yra labai tirpus mineralas. Esant natūralioms gipso atodangoms upių
vagose, tekant vandeniui, vieno metro storio gipso sluoksnis gali būti ištirpintas per
metus. Esant tokiems tirpinimo greičiams, gali greitai išsivystyti didelės požeminės urvų
sistemos kaip kad pavyzdžiui Ukrainoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Dėl didelio tirpinimo
greičio, gipso urvų metmenys gali didėti atitinkamai greitai ir dėlto dangos gali greitai
tapti nestabilios t. y. formuotis paviršiaus smegduobės.
Daugelyje šalių, kur gipso sluoksniai turi kontaktą su vandeniu, yra būdingos
grunto slūgimo ir smegduobių formavimosi problemos (Britain…, 2004; Le Voragini…,
2002; Tripe et al., 2000). Žemės ūkio naudmenose tai sukuria daug nepatogumų, o
urbanizuotose teritorijose tai yra geologinis pavojus ir civilinės saugos faktorius. Gipso
karstas kaip geologinis pavojingas faktorius yra būdingas Biržų ir Pasvalio miestams
Lietuvoje, Ripono ir Darlingtono miestams Anglijoje. Be to, daugelyje ir kitų Europos
miestų gipso karsto pavojus sąlygoja urbanistinę plėtrą pvz: šis procesas yra žinomas
Saragosos ir Calatayudo miestuose Ispanijoje, Paryžiaus priemiesčiuose, Štutgarte
(Vokietijoje), daugelyje miestelių Hartzo priekalnėse. Be šių pavyzdžių, gipso karsto
tirpinimo ir grunto sėdimo problemos yra žinomos daugelyje kitų šalių. Taigi gipso
karsto procesai yra svarbi prielaida sąlygojanti teritorijų panaudojimą ir ekonominę
plėtrą (5.1 pav.).
Karstinių urvų užliejimas tankiai gyvenomosiose vietovėse, gali būti priežastimi
greitam teršalų patekimui į požemį. Pavyzdžiui, 1980 metais potvynio metu užliejus
urvus esančius po Bowling Green miestu Kentukyje, naftos produktai iš saugyklų labai
greitai pateko į požeminės hidrosferos sistemą ir didelėmis koncentracijomis (iki
sprogstamo lygio) pasiekė pastatų pagrindus, šulinius bei gręžinius.
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5.1 pav.Karstinis urvas Kuala Lumpure (Malaizija), intensyviai augančiame Pietryčių Azijos
mieste (du milijonai gyventojų), kurio plėtrą sąlygoja kalnų apribota erdvė ir
karstiniai reiškiniai (J. Satkūno nuotr.)

Esant dideliems hidrauliniams gradientams karstiniai plyšiai gali greitai plėstis ir
lemti greitą požeminio vandens pertaką. Tai ypač svarbus faktorius statant užtvankas ir
vandens saugyklas. Toks padidėjęs požeminio vandens srautas XX a, viduryje yra
užfiksuotas pastačius Tenesio slėnio užtvankas. Iš kitos pusės, užtvankų įrengimas,
didina požeminio vandens srautą ir tuo sąlygoja intensyvesnį karstinio proceso vyksmą.
Karstinių sistemų požeminio vandens monitoringą komplikuoja jos
sudėtingumas ir skirtingas srauto pobūdis lyginant su nekarstinėmis (poringomis),
vandenį talpinančiomis uolienomis.
Karstiniai reiškiniai sąlygoja naudingųjų iškasenų (pvz. klinties, dolomito, gipso)
kokybę dėl paleotuštumų užpildų buvimo, karstinės požeminio vandens sistemos –
požeminės kasybos sąlygas.
Karstinėse sistemose yra randamos
kasiteritas, realgaras, boksitai, nafta ir dujos.

naudingosios

iškasenos:

malachitas,

Karstiniai reiškiniai turi didelę reikšmę kaip kraštovaizdžio įvairovės, rekreacijos
ir turizmo, religijos bei geologinio paveldo objektai (pvz., Cradle of Humankind ola,
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Pasaulio paveldo objektas, Johanesburge), Tower Karst, Guiline, Stalagmite Clamouse
Cave, Prancūzija).
Karstas yra natūralus procesas. Tačiau jį gali įtakoti žmogaus veikla –
žemėnaudos keitimas (pvz., miškų iškirtimas), sąvartynų įrengimas, urvų angų
uždarymas ar atidengimas – t. y. visi veiksmai, kurie gali paveikti nuosėdų kaupimąsi,
speleotemų formavimąsi, požeminio vandens kokybę ir kt. Intensyvus gyvulių ganymas
prieš kelis šimtmečius Europoje, buvo padidėjusios dirvožemio erozijos priežastimi, kuri
savo ruožtu atidengė plyšiuotas karstėjančias uolienas ir suaktyvino karsto procesą.
Požeminio vandens intensyvus siurbimas ir vandens lygio bei slėgio sumažėjimas gali
paskatinti karstinių smegduobių formavimąsi.
Gipso karsto proseso ir reiškinių buvimas reikalauja atsakingų planavimo
priemonių. Tai turi būti atliekama visų pirma identifikuojant ir kartografuojant
potencialiai pavojingas teritorijas.

Monitoringo būdai
Kastinės olos ir urvų sistemos yra unikalūs tiesioginio tyrimo objektai. Jų kilmė,
morfologija, paplitimo tinklas, sąryšis su paviršine bei požemine hidrosfera yra
dominuojantys faktoriai sąlygojantys paviršiaus pokyčius, smegduobių formavimasi,
požeminio vandens tekėjimo kryptis. Tokiu būdu, pati karstinė sistema turi būti
patikimai kartografuota. Gręžiniai, šuliniai, kasiniai yra nepakankamai tinkantys
monitoringo vykdymui, kadangi teikia tik taškinę informaciją.
Karsto tyrimams rekomenduojamas holistinis požiūris, apjungiantis: geologinius,
cheminius, inžinerinius, dirvožemio, biologinius, meteorologinius ir ypatingai
hidrologinius tyrimus. Hidrologiniai ir geocheminiai šaltinių, įtekančių į požemį upelių,
požeminių srautų tyrimai suteikia duomenų apie trumpalaikius vandens kokybės
pokyčius, cheminius procesus. Svarbiausi matuojamieji parametrai pH, temperatūra, Ca,
Mg, Na, Cl, HCO3, ir SO4. Išsiurbimo bandymai gręžiniuose yra atliekami tam, kad
nustatyti poringumo vandens pralaidumo parametrus karstinėse sistemose. Traseriai
yra naudojami tam, kad nustatyti požeminius hidraulinius ryšius. Speleotemų
mineraloginės ir geocheminės sudėties tyrimai (rentgenostruktūrinė, luminescetinė,
izotopų santykių, spektrinė analizės) gali teikti informacijos apie paleotemperatūras,
drėgmę, infiltracijos greičius ir kt. Urbanizuotose teritorijose yra labai svarbu
identifikuoti tiek esančias tiek ir užpildytas tuštumas, naudojant geofizinius metodus,
gręžinius, pakartotinį niveliavimą.
Paviršius karstinėse teritorijose yra ypatingai nestabilus ir gali staigiai,
dažniausiai katastrofiškai keisti savo padėtį. Humidiniame klimate dažniausiai
smegduobės susiformuoja potvynių ar staigių polaidžių metu. Požeminio vandens
cheminė sudėtis ir užterštumas potvynių metu kinta labai greitai, todėl pastovūs
stebėjimai yra reikalingi tam, kad suprasti karstinės sistemos sandarą.
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Karsto proceso tyrimus komplikuoja dar ir ta aplinkybė, kad paviršiaus formų
susidarymą kontroliuoja požeminio vandens srautai, geoterminis režimas. Dažnai
smegduobių įkritimą paskatina seisminiai virpesiai. Be to, karstinis procesas dažnai yra
labai greitas ir tai komplikuoja patikimos monitoringo strategijos parengimą.

Karstiniai procesai ir reiškiniai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone
Šiaurės Lietuvos karstinis rajonas – tai Biržų, Pasvalio ir dalies Panevėžio rajonų
teritorija, kur arti žemės paviršiaus slūgsančiose viršutinio devono Tatulos svitos
uolienose aktyviai vystosi karstiniai procesai ir reiškiniai (Marcinkevičius, Bucevičiūtė,
1986; Marcinkevičius, 1998; 2007; Narbutas et al., 2001; Paukstys et al., 1997).

5.2 pav. Tatulos svitos sukarstėjimo schema (V.Narbutas, 1957–1998)

Ištirpus gipsui, susidaro požeminės tuštumos ir paviršinės karstinės reljefo
formos (5.2–5.3 pav.), iš kurių plačiausiai paplitusios smegduobės. Šiaurės Lietuvos
karstiniame rajone aptinkamos įvairaus amžiaus senos ir atsiranda naujos smegduobės
(5.3–5.4 pav.). Pagal jų paplitimą plote galima įvertinti teritorijos sukarstėjimo laipsnį
(5.5 pav) (Marcinkevičius, Bucevičiūtė, 1986; Marcinkevičius, 1998; 2007; Taminskas,
1994; Taminskas, Marcinkevicius, 2002).
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono inžinerinės geologinės sąlygos, karstinių
procesų ir reiškinių vystymosi dėsningumai tiriami jau keli dešimtmečiai. Šiaurės
Lietuvos karstiniame rajone 1976–1999 metais buvo atliktas 1:50 000 masteliu
kompleksinis geologinis, hidrogeologinis ir inžinerinis geologinis kartografavimas ir
buvo išryškintos svarbiausios regioninės karstinių procesų ir reiškinių vystymosi
sąlygos (Marcinkevičius, Bucevičiūtė, 1986; Marcinkevičius, 1998; 2007). Sudarytas
komplektas 1:50 000 mastelio karsto vystymosi sąlygas charakterizuojančių žemėlapių:
kvartero ir prekvartero geologiniai, hidrogeologinis, inžinerinis geologinis ir kt., tame
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tarpe karstinio rajono teritorijos sukarstėjimo žemėlapis. Pagal tai, kiek smegduobių
esama kvadratiniame kilometre, visa Šiaurės Lietuvos karstinio rajono teritorija buvo
suskirstyta į ypač, labai, vidutiniškai ir mažai sukarstėjusius plotus, kuriuose
priskaičiuojama atitinkamai daugiau nei 80, nuo 80 iki 50, nuo 50 iki 20 ir mažiau negu
20 smegduobių kvadratiniame kilometre. Be to, yra sudaryta karstinio rajono 1:100 000
mastelio zonavimo schema (5.5 pav.), kurioje pagal smegduobių, galinčias atsirasti per
metus viename kvadratiniame kilometre, skaičių teritorija suskirstyta į skirtingo
karstinio pastovumo plotus. Karsto grėsmės laipsnis statiniams kiekvienoje iš šių zonų
yra skirtingas, skirtingas turi būti ir inžinerinių geologinių tyrimų detalumas prieš
projektuojant ir statant statinius (Marcinkevičius ir Mikulėnas 2006).

5.3 pav. Kirkilų ežerai – tipiškas karstinis kraštovaizdis (K.Barono nuotr.)

2006 metais sudarytas Karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo 1:50 000
mastelio žemėlapis (Marcinkevičius, 2007). Tai vienas iš svarbiausių karsto vystymosi
sąlygų žemėlapių. Sudarytas žemėlapis apima visą Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną
(plotas beveik 849 km2) – Biržų ir Pasvalio administracinius rajonus, dalį Panevėžio ir
Radviliškio rajonų. Žemėlapyje pavaizduotos paviršinės karstinės formos –
smegduobės, kurių čia priskaičiuojama virš 10 000. Jam sudaryti panaudotas Karstinio
rajono smegduobių išsidėstymo žemėlapis 1:50 000 masteliu. Duomenys apie
smegduobių išplitimą ir teritorijos sukarstėjimo laipsnį buvo gauti dešifruojant 1958
metais (kai natūralus kraštovaizdis buvo dar mažai pakeistas) darytas ir 1967 metais
pataisytas 1:10 000, 1:12 000 ir 1:17 500 mastelio juodai baltas aerofotonuotraukas.
Dešifruojant aerofotonuotraukas buvo surinkti duomenys apie smegduobių lokalizaciją,
dydį, ilgųjų ašių orientaciją ir raidos stadiją. Vėliau šie duomenys buvo tikslinami
geologinių maršrutų metu, atliekant Karstinio rajono stambaus mastelio (1:50 000)
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kompleksinį geologinį-hidrogeologinį ir inžinerinį geologinį kartografavimą 1976–2002
metais bei remiantis sukarstėjusių plotų detalaus mastelio (1:2 000, 1:1 000) planais.
Nustatyta, kad Šiaurės Lietuvoje paplitusios įvairaus morfologinio tipo, dydžio,
gylio ir amžiaus smegduobės. Dažniausiai – apvalios ir ovalios, lėkštiškos ir dubeniškos,
rečiau piltuvo formos. Smegduobių morfologinis tipas buvo nustatytas pagal jų gylio ir
skersmens santykį. Lėkštiškoms smegduobėms šis santykis yra mažesnis už 0,1;
dubeniškoms – 0,1–0,25; piltuviškoms – didesnis už 0,25. Didžiausios smegduobės
būdingos Šiaurės Lietuvos karstinio rajono vakarinei daliai, kur gipsingos,
sukarstėjusios viršutinio devono Tatulos svitos uolienas dengia 3–4,5 m storio Įstro
svitos dolomitas. Smegduobių morfologinį tipą didele dalimi lemia jų amžius. Labai
senoms ir senoms smegduobėms būdinga lėkštės forma, naujoms – dubens forma,
jaunoms – piltuvo forma. Žemėlapyje skirtingais masteliniais ir nemasteliniais ženklais
ir pavaizduotos trijų skirtingų amžių (labai senos ir senos, naujos ir jaunos) smegduobės.
Be to, žemėlapyje pavaizduoti karstiniai šaltiniai.
Karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo žemėlapyje pagal tai, kiek
smegduobių esama kvadratiniame kilometre, jis suskirstytas į ypač, labai, vidutiniškai ir
mažai sukarstėjusius plotus, kuriuose priskaičiuojama atitinkamai daugiau nei 80, nuo
80 iki 50, nuo 50 iki 20 ir mažiau nei 20 smegduobių kvadratiniame kilometre. Didžioji
Karstinio rajono teritorijos dalis mažai sukarstėjusi. Ypač sukarstėjusių ir labai
sukarstėjusių plotų daugiausia yra 5–7 km pločio ruože, kuris tęsiasi iš pietvakarių į
Šiaurės rytus nuo Pasvalio per Kirdonis bei Karajimiškį iki Biržų šiaurinių apylinkių. Jų
yra šio ruožo vakarinėje (apie Pasvalį), centrinėje (Gerkiškiuose, Daumėnuose,
Kirdonyse, Kiršonyse, Trečionyse) ir rytinėje (apie Biržus, Drąseikius, Ežerėliuose,
Karajimiškyje, Mantagailiškyje, Šlepščiuose, Ažubaliuose, Valantiškyje) dalyse. Kai kur
priskaičiuojama per 200 smegduobių kvadratiniame kilometre (pvz., Ripeikiuose,
Karajimiškyje). Čia jos užima 30 ir daugiau procentų ploto ir suformuoja tik šiai
Lietuvos daliai būdingą karstinį kraštovaizdį. Kitose Karstinio rajono dalyse aptinkami
tik nedideli vidutiniškai sukarstėję ploteliai.
Remiantis šiuo žemėlapiu (nors jis sudarytas atsižvelgiant tik į paviršines karsto
formas) galima spręsti ir apie negiliai nuo žemės paviršiaus slūgsančių viršutinio
devono Tatulos svitos uolienų sukarstėjimo laipsnį, nes nustatyta, kad ten, kur labiausiai
sukarstėjusios šios svitos uolienos, yra ir aptinkami labiausiai sukarstėję rajono plotai.
Sudarytas Karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo žemėlapis pasitarnaus
parenkant įvairių statinių statybos vietas, prieškarstines priemones, rengiant
gamtosauginius projektus, karsto žemių grupavimui pagal karstinių reiškinių
intensyvumą, patikslinant Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribą (Marcinkevičius 2007).
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5.4 pav. 11 m skersmens ir 2,5 m
gylio
karstinė
įgriuva
Panevėžio raj., Naujamiesčio
sen.,
Bučių
kaime
(V. Mikulėno nuotrauka)

Pastarąjį dešimtmetį karstiniai procesai ir reiškiniai intensyviai vystosi Šiaurės
Lietuvos karstinio rajono šiaurrytinėje, šiaurinėje, centrinėje ir pietinėje dalyje
(Marcinkevičius, Mikulėnas, 2006; Taminskas, 1994; Taminskas, Marcinkevicius, 2002).
1993–2004 metų laikotarpiu Pasvalio mieste, Vilniaus, Panevėžio,
Nepriklausomybės ir Žaliojoje gatvėse, Pasvalio rajone – Manikūnų, Kurpalaukio,
Pumpėnų kaimuose, taip pat Biržų mieste „Žilvičio“ sodų teritorijoje ir Biržų rajone
Šlepčių, Juodelių, Kirdonių, Naciūnų ir Drąseikių kaimuose atsirado virš 30 pavienių
smegduobių (5.7–5.8 pav.). Smegduobės yra ovalios ir apvalios, dažniausiai piltuvo ir
dubens, rečiau – šulinio formos, nedidelės ir vidutinio dydžio. Jų skersmuo kinta nuo
2,4 m (Biržai, „Žilvičio“ sodai iki 18 m (Pasvalys, Žalioji gatvė), o gylis – nuo 1,3 m
(Pasvalio rajonas, Pumpėnai) iki 21 m (Pasvalys, Vilniaus gatvė, Nr. 30). Didžiausios ir
giliausios smegduobės atsirado Pasvalyje, Vilniaus gatvėje 1995 metais – 6 m skersmens
ir 21 m gylio ir Žaliojoje gatvėje 1999 metais – 18 m skersmens ir 14 m gylio. Pastarosios
smegduobės atsiradimą lydėjo katastrofiškos dviejų gyvenamųjų namų deformacijos.
Šios smegduobės atnešti nuostoliai sudarė virš 300 tūkst. litų. 1995 metais į Pasvalyje,
Vilniaus gatvėje prie namo Nr. 30 atsiradusią smegduobę įgriuvo šalia buvęs mūrinis
rūsys. 1997-04-05 smegduobė atsirado ant kelio Panevėžys–Pasvalys, Panevėžio gatvėje
ir 1997-04-11 – Biržų rajone, Naciūnų kaime po gyvenamojo namo priebučiu. Namas
tapo netinkamu gyventi.
Ypač intensyviai karstinis procesas vystosi Biržų regioninio parko smarkiai
sukarstėjusiuose plotuose, Karajimiškio, Mantagailiškio, Drąseikių, Kirkilų kaimų
apylinkėse (Taminskas 1994; Taminskas & Marcinkevicius 2002). Pagal Biržų regioninio
parko administracijos 1997–2004 metų paviršinio sukarstėjimo stebėjimo duomenis
karstinis procesas suintensyvėjęs 1998 metais (atsirado 38 naujos smegduobės) ir
pasiekęs maksimumą 2000 metais (atsirado 56 naujos smegduobės) ir toliau išlieka
intensyvus. 2004 metais Biržų regioninio parko teritorijoje atsirado 52 naujos
smegduobės. Daugiausia jų atsirado Karajimiškyje – 18 ir Mantagailiškyje – 13.
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Smegduobės dažniausiai yra sufozinės kilmės, ovalios, piltuvo, rečiau dubens formos,
mažos ir vidutinės (1,0–14,9 m skersmens), negilios ir vidutinio gylio (0,3–7,5 m)
(Marcinkevičius, Mikulėnas, 2006).

5.5 pav. Šiaurės Lietuvos
karstinio
rajono
žemės
paviršiaus
sukarstėjimo schema
(STR 1.04.03:2004)

Karsto monitoringas Lietuvoje
Karstinio proceso monitoringas Lietuvoje yra atliekamas nuo 1994 m. (Taminskas, 1994;
Taminskas, Marcinkevicius, 2002; Taminskas et al., 2005; Satkunas et al., 2006) ir apima dvi
dalis: hidrosferos monitoringą ir karstinio reljefo monitoringą. Pagrindinis reljefo
monitoringo uždavinys yra įvertinti smegduobių formavimosi intensyvumą. Jis
atliekamas keliais būdais. Visų pirma skaičiuojamos naujos smegduobės, jų tūriai,
vertinama lokalizacija. Tai jau karsto proceso pasekmių skaičiavimas. Šis reiškinys
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priklauso nuo požeminės cheminės gipso denudacijos (ištirpinimo) greičio ir požeminių
tuštumų formavimosi tempų. Tokiu būdu, cheminės denudacijos dydis gali būti rodikliu,
leidžiančiu palyginti šio proceso intesyvumą skirtingais metais ar kitais laiko tarpais.
Denudacijos monitoringas atliekamas matuojant ištirpusio gipso kiekį – Ca2+ ir
SO42– jonų koncentraciją vandenyje, išsikraunančiame iš karstinio regiono (5.6 pav.).
Karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringas su pertraukomis
vykdomas nuo 1963 metų. Gipso cheminės denudacijos intensyvumo monitoringo
svarbiausias tikslas – tai gipso kiekio, išnešamo su upių nuotekiu iš Tatulos baseino
(m³/km²per metus), nustatymas. Šiuo parametru – galima apytiksliai vertinti kiek
susidaro požeminių tuštumų intensyvaus karsto rajone, kurios anksčiau ar vėliau
sąlygoja pavišiaus smegduobių susiformavimą. Taigi, gipso denudacija yra tipiškas
integruotas geologinio proceso intensyvumo parametras – geoindikatorius (Satkūnas,
2001, 2002; Satkūnas, Taminskas 2004a; 2004b; 2006).
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5.6 pav. Karsto denudacija (m³/km²per metus) Tatulos baseine 1963–2004 m. (Taminskas et al.,
2005; Satkunas et al., 2006)

Per laikotarpį nuo 1980 m iki 2006 m Tatulos baseine gipso cheminės denudacijos
greitis buvo apie 30% didesnis lyginant su 1962−1979 metais. Tai lėmė klimato kaita,
keičianti meteorologines sąlygas ir karstinio regiono vandens balansą.
Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos baseine išliko didelis ir 2004
metais – 245 m³/km². 2005 metais jis kiek sumažėjo ir sudarė 199 m³/km². 2006 metais dėl
sausringos vasaros denudacijos intensyvumas dar sumažėjo. Taigi, nustatyta, kad 1994–
1999 metų laikotarpiu palyginant su 1962–1979) gipso denudacijos greitis aktyvaus
sulfatinio karsto karsto zonoje buvo 30% didesnis. Ypatingai staigus intensyvėjimas
fiksuotas 1979 m. Šis reiškinys visų pirma galėjo būti susijęs su klimato pokyčiais –
didesniais kritulių kiekiais ir šiltesnių žiemų periodu.
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Karstiniai procesai ir statybos sąlygos
Dažniau įvykstančios smegduobės patvirtina, kad negiliai nuo žemės paviršiaus
formuojasi tuštumos, anksčiau ar vėliau virstančios smegduobėmis, sukeliančiomis
ekonominius nuostolius (Marcinkevičius, Mikulėnas, 2006; Satkunas et al., 2007).
2004 metais buvo parengtas statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2004
„Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“, kuriuo būtina
vadovautis atliekant detalius inžinerinius geologinius tyrimus įvairios paskirties statinių
statybos sklypuose. Statybos sklypo tinkamumas sumanyto statinio statybai, pagal šį
reglamentą, vertinamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, statinio
statybos pagrindimu, projektavimo technine užduotimi ir inžinerinių geologinių tyrimų
duomenimis atsižvelgiant į: 1) statybos sklypo sukarstėjimo laipsnį; 2) naujų karstinių
įgriuvų grėsmės laipsnį; 3) statinio rūšį; 4) statinio konstrukciją; 5) statinio jautrumą
deformacijoms ir kt.
Statybos sklypas karsto grėsmės aspektu vertinamas kaip: 1) tinkamas sumanyto
statinio statybai; 2) netinkamas sumanyto statinio statybai; 3) tinkamas statinio statybai,
parenkant prieškarstines priemones (Marcinkevičius, Mikulėnas, 2006).
Pastačius pastatus jų statybai tinkamuose statybos sklypuose, arba reikalui esant
panaudojus prieškarstines priemones, jų pastovumas turėtų būti garantuotas per jų
naudojimo normatyvinę trukmę.
Sudėtingiausia įvertinti karsto grėsmės laipsnį, t. y. nustatyti kokioje statybos
sklypo vietoje, kada ir kokio dydžio gali atsirasti karstinė įgriuva. Atliekant inžinerinius
geologinius tyrimus sumanytų statinių statybos aikštelėse ir jose aptikus karstines
tuštumas, reikėtų nustatyti jų aukštį, skersmenį, dengiančių uolienų (gruntų) storį ir
fizikines mechanines savybes. Tada, panaudojus esamus analitinius sprendimus, galima
būtų įvertinti tuštumų skliautų laikomąją gebą.
Dauguma senųjų pastatų yra pastatyti prieš tai neatlikus inžinerinių geologinių
tyrimų. Todėl dažnai jie deformuojasi – sienose ir pamatuose atsiranda platėjantys
plyšiai (Pasvalio bažnyčia, nemažai gyvenamųjų namų Biržų ir Pasvalio miestuose).
Tokiems pastatams reikia atlikti inžinerinius geologinius tyrimus ir įvertinti jiems
gresiantį karsto pavojų.
2003 m. buvo pradėti vykdyti programos „Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas“ 1:5000 masteliu kartografavimo darbai. Jų metu
vertinamos šių miestų inžinerinės geologinės sąlygos, o jų teritorijos suskirstomos į
skirtingo pastovumo karsto vystymosi atžvilgiu plotus (Marcinkevičius, Mikulėnas,
2006).
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5.7 pav. 9 m skersmens ir
6 m gylio karstinė
įgriuva atsirado
2005 m. gegužės
mėnesio
pabaigoje Biržų
rajone, Šlepščių
kaime
(V. Mikulėno
nuotr.)

5.8 pav. Karstinė įgriuva
Biržų raj., Kirkilų
kaime,
didysis
skersmuo
3,7 m,
gylis –
1,9 m
(V. Mikulėno
nuotrauka)
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DIRVOŽEMIO IR GRUNTO EROZIJA
Apibūdinimas ir reikšmė
Erozija – tai dirvožemio, gruntų ir uolienų dalelių išnešimas vykstantis vandens
plokštuminės ir linijinės išplovos ar vėjo poveikyje (Osterkamp et al., 1991; Osterkamp,
Schumm, 1996; Schumm et al., 1984). Erozija tiek upinė tiek eolinė (vėjo) yra paprastai
didesnė aridiniuose ir pusiau aridiniuose regionuose, kur dirvožemis yra menkai
išsivystęs ir mažai teapsaugotas augalinės dangos (6.1 pav). Erozija žymiai
suintensyvėja vietovėse, kur dėl žemės naudojimo pažeidžiama natūrali dirvožemio
būklė. Kalnuotose vietovėse dirvožemio ir nuosėdų erozijos greitis prilygsta denudacijai
(6.1 pav.), tačiau daugelyje sričių išplautos nuosėdos akumuliuojasi šlaitų papėdėse,
ežeruose ar kituose vandens telkiniuose, o nuosėdų transportavimo srautų greitis yra
žemesnis negu denudacijos greitis (Surface…, 1990; Meade et al., 1990).
Dėl erozijos suintensyvėja paviršinis vandens nuotėkis, mažiau vandens patenka
į dirvą, tai sumažina pasėlių našumą. Erozijos metu iš dirvožemio išplaunamos
maistmedžiagės, sumažėja dirvožemio organizmų įvairovė ir gausa. Erozijos dėka
pernešami pramoniniai teršalai, nešmenimis užteršiami vandens telkiniai, padidėja jų
drumstumas.

6.1 pav. Po liūties karbonatinių uolienų dūlėjimo plutoje susiformavusi erozinė griova.
Kusko provincija, Peru. (J. Satkūno nuotr.)
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Dirvožemio erozija yra svarbi socialinė ir ekonominė problema ir bei labai
reikšmingas faktorius ekosistemų gyvybingumo ir funkcionalumo atžvilgiu (6.2 pav.).
Erozijos mastų įvertinimas yra svarbi prielaida sėkmingam žemės ir vandens
ūkio vystymui. Stebint dirvožemio ir nuosėdų eroziją galima įvertinti žemės
degradacijos greitį. Jungtinėse Amerikos Valstijose dirvožemis pastaruoju metu yra
eroduojamas apie 17 kartų didesniu greičiu nei jis formuojasi (Foster, Lane, 1987). Apie
90% JAV pasėlių laukų šiuo metu dirvožemis yra degraduojantis. Dirvožemio erozijos
tempai Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje yra vertinamas kaip dvigubai didesnis negu
JAV. Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad iki 2010 metų apie 140
milijonų hektarų aukštos kokybės dirvožemio degraduos daugiausia Afrikoje ir Azijoje,
jeigu nebus įdiegti pažangesni žemės tvarkymo metodai.

6.2 pav. Dirvožemio sluoksnis Maltoje dėl intensyvios žemėnaudos ir drėgmės deficito labai
plonas, todėl žemės degradacija Maltoje yra labai aktuali problema. Žemdirbystės
sklypeliai atskirti vienas nuo kitos akmenų tvoromis tam, kad sulaikytų dirvožemio
nuplovimą (J. Satkūno nuotr.)

Erozija yra sudėtingas natūralus procesas, kurį gali ženkliai įtakoti įvairios
žmonių veiklos rūšys, tokios kaip intensyvi žemdirbystė (arimas, drėkinimas, ganymas),
statyba, kasyba ir urbanizacija (6.2 pav.). Apskaičiuota, kad dėl žmonių veiklos
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degraduoja apie 15% (2000 mln. ha) žemės dirvos paviršiaus tarp 72 ° šiaurinės ir 57 °
pietinės platumos. Truputi daugiau negu pusę dirvožemio netekimo vyksta dėl žmonių
sukeltos vandens erozijos ir trečdalis dėl vėjo erozijos (abiem atvejais prarandamas
viršutinis dirvos sluoksnis), likusi dalis prarandama dėl cheminio ir fizinio dirvožemio
dūlėjimo.

Stebėjimo būdai
Lėtam dirvožemio ar grunto sluoksnio slinkimui stebėti, naudojama įprastinė geoinžinerinė technika, pavyzdžiui, šlaite įrengiami reperiai (stulpeliai), pažymėti akmenys
(Field…, 1967). Sudaromi besiformuojančių griovų išilginiai profiliai, juose užfiksuojant
naujas duobes, daromos griovų fotografijos, šlaitų topografinės ir aerofotonuotraukos.
Nuosėdų trasavimo būdai taikomi nustatyti dirvožemio judėjimą. Pasirinktuose
taškuose (įdubose) periodiškai (kas sezoną) surenkamos nuo šlaito nuoplovos būdu
susikaupiančios nuosėdos, matuojami jų tūriai. Dirvožemio erozijos greitis gali būti
apskaičiuotas naudojant erozijos prognozės lygtis ir modelius (Universal Soil Loss
Equation, Revised Universal Soil Loss Equation, Water Erosion Prediction Project
Model, European Soil Erosion Model ir kt.) (Predicting…, 1996).
Matavimai turėtų būti sezoniniai, kasmetiniai, ar vieną kartą per dekadą,
atsižvelgiant į vietines sąlygas ir matavimo kriterijus.
Miškų gaisrai ir dirvų erozijos bei granitinių uolienų dūlėjimo intensyvėjimas,
Kanberos (Australija) apylinkių pavyzdys
2002–2003 metų Australijos vasara dėl El Ninjo įtakos buvo ypatingai karšta ir sausa.
Gaisras prasidėjo 2003 metų sausio dešimtą, kai perkūnijos metu žaibai uždegė miškus
Snowy kalnuose į vakarus nuo Kanberos (6.3 pav). Lietaus nebuvo, gaisras tęsėsi
devynias dienas, sudegė keturi šimtai namų priemiesčiuose, žuvo keturi žmonės
(Satkūnas, 2004).
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6.3 pav. Gaisras buvo matyti ir iš kosmoso. Spektroradiometrinė nuotrauka MODIS (NASA
palydovas). Raudona spalva – degantys miškai ir krūmynai. Kanbera – po dūmų
skraiste

Žemės erozija ir degradacija yra ypač aktuali problema Australijoje, kuriai
būdinga labai savita bei jautri ekosistema ir labai trumpa žemės naudojimo istorija,
lyginant su kitais kraštais, kuriuose žemdirbystė turi tūkstantmetes tradicijas (Wasson,
1994). Aborigenai įsikūrė Australijoje maždaug prieš penkiasdešimt tūkstančių metų.
Archeologiniai ir paleogeografiniai tyrimai rodo, kad jie naudojo lydyminę
žemdirbystę – t. y degindavo mišką, tačiau matyt gaisrai vykdavo ir dėl natūralių
priežasčių. Manoma, kad Australijai būdingas savanos tipo kraštovaizdis yra
susiformavęs dalinai dėl gaisrų ir dalinai dėl klimato sausėjimo per pastaruosius tris
tūkstančius metų.
Europiečių kolonizacija Australijoje prasidėjo tik 1820 metais ir jos poveikis
vietinei ekosistemai vadinamas netgi kolonijine ekologine revoliucija. Skaičiuojama, kad
dėl miškų iškirtimo bei intensyvios gyvulininkystės dirvožemio erozija po europiečių
kolonizacijos padidėjo du šimtus penkiasdešimt kartų. Dabartiniu metu Australijos
kontinento mastu dirvožemio erozija yra vertinama maždaug 28 x 10 9 t per metus. Iš
šio kiekio apie 50% eroduojamo dirvožemio yra susijusi su plokštumine nuoplova, o kita
pusė yra linijinės erozijos rezultatas (Wasson et al., 1996).
Plokštuminė nuoplova ypač padidėja po miškų ir krūmynų gaisrų (6.4 pav.).
Eksperimentais bei tiesioginiais stebėjimais nustatyta, kad šlaitų erozija po gaisro
padidėja apie šešiasdešimt kartų (Wasson et al., 1996). Panašus efektas yra stebimas ir
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fosforo bei azoto išplovimo iš dirvožemio atžvilgiu. Dėl organinės medžiagos sunešimo į
vandens telkinius ženkliai padidėja vandens telkinių eutrofizacija.

6.4 pav. Namadgi nacionalinis parkas – po gaisro suintensyvėjusios dirvos erozijos
suformuota išnašų vėduoklė (J. Satkūno nuotr.)

6.5 pav. Granito blokų dūlėjimas „svogūninio“ lukštenimosi būdu tropiniame klimate
trunka tūkstantmečius. Šis procesas daug kartų suintensyvėja miško gaisrų įtakoje.
(J. Satkūno nuotr.)

96

Gaisro metu gyvūnijai išsigelbėti galimybių beveik nėra. Degant eukaliptų ir
pušų miškui temperatūra pasiekia tūkstantį laipsnių Celsijaus. Degant sausų eukalipto
lapų paklotei uolų paviršius įkaista virš penkių šimtų laipsnių. Šios temperatūros
užtenka, kad pradėtų lydytis kvarcas (6.5 pav.). Temperatūrų skirtumas uolienos
gilesniuose sluoksniuose ir jo paviršiuje kaitimo ir aušimo metu lemia vieno–trijų
centimetrų storio paviršinio sluoksnio atitrūkimą ir jo savotišką “svogūninio tipo”
lukštenimąsi (6.5–6.6 pav.).

6.6 pav. Gaisrai yra lėmę savotiškų kraštovaizdžio formų – stelų bei „kiaušinių“ susidarymą.
(J. Satkūno nuotr.)

6.7 pav. Tipiška granito dūlėjimo gaisrų poveikyje forma. (J. Satkūno nuotr.)
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Klimatinės kilmės gamtinės katastrofos yra būdingos gamtai ir daro įtaką jos
evoliucijai. Ypatingai tai pastebima kalbant apie gyvąją gamtą. Mažesnio masto įvykiai –
pavyzdžiui šlaito nuošliauža – netgi sukuria didesnę bioįvairovę ir skatina ekosistemų
vystymąsi. Didesnio masto katastrofos, tokios kaip miškų gaisrai, sunaikina buveines ar
ištisas populiacijas, kurioms atsikurti reikia gerokai ilgesnio laiko. Gaisrai, kaip rodo
aukščiau aprašytas pavyzdys yra reikšmingas faktorius ne tik augmenijai ir gyvūnijai
bet ir geologinės aplinkos stabilumui. Jeigu gyvūnija ir augmenija gali sėkmingai
atsikurti (pavyzdžiui – apdegę eukaliptai išleidžia naujus vešlius ūglius nepraėjus ir
metams po gaisro), taigi geologinės aplinkos pokyčiai yra negrįžtami. Klimato kaita,
globalinis pašiltėjimas, intensyvi žemėnauda liudija globalinės ekologinės revoliucijos
pradžią, kurios požymiai aiškiai pastebimi aridiniuose regionuose. Taigi geologinės
aplinkos pokyčių stebėjimas yra būtina ir neatsiejama integruoto aplinkos monitoringo,
aplinkos būklės vertinimo dalis.

Dirvožemio kokybė ir jos kitimas
Dirvožemio kokybė yra jautrus natūralios ar technogeniškai veikiamos aplinkos
indikatorius. Savo ruožtu, dirvožemio kokybė gali įtakoti paviršinio ir gruntinio
vandens kokybę. Todėl dirvožemio savybių pasikeitimų stebėjimas gali padėti išsaugoti
ne tik dirvožemio vertingąsias savybes, bet ir kitus aplinkos komponentus.
Dirvožemio savybės varijuoja labai plačiame susiformavimo laiko, sąlygų ir
sudėties diapazone. Dirvožemis turi pastovias savybes (pvz., mineraloginę ir
granuliometrinę sudėtį) ir tokias savybes, kurios gali greitai pakisti dėl aplinkos sąlygų
kitimo (pvz., dirvožemio įšalimas) (Soil…, 1994; The health…, 1995). Pastarosios
charakteristikos apima dirvožemio drėgmę bei joje esančią mikrobiotą ir šios
charakteristikos yra ypatingai svarbios išskiriant maistingąsias medžiagas ir šiltnamio
dujas. Apskaičiuota, kad borealinių regionų įšalo dirvožemis talpina anglies kiekį
ekvivalentišką 60% dabartinės atmosferos anglies tūrio: todėl prognozuojamas ilgalaikis
klimato atšilimas pagreitins šių regionų dirvožemio organinės medžiagos irimą bei
džiūvimą (A review…, 1992). Dėl šių procesų gali įvykti didžiulis metano ir CO2 kiekio
išskyrimas į atmosferą. Naujausi moksliniai tyrimai parodė, kad Aliaskos tundroje jau
nebevyksta anglies deponavimas, ir vietoje šio proceso pradeda didėti anglies dioksido
emisija į atmosferą.
Dauguma dirvožemių nereaguoja į trumpalaikius klimato pasikeitimus, bet kai
kurie jų tipai gali turėti negrįžtamai pasikeisti – susiformuoti lateritinės plutos, jauriniai
sluoksniai, dirvožemis gali būti eroduotas. Dirvožemio savybės ir klimato kintamieji
parametrai – kritulių kiekis, temperatūra – yra koreliuojami pagal matematinę funkciją.
Cheminė dirvožemių degradacija vyksta dėl tirpių elementų išplovimo,
uždruskėjimo, užteršimo atmosferinės pernašos medžiagomis, mineralinėmis trąšomis,
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pesticidais. Plačiai paplitęs reiškinys, kai dirvožemio organinė medžiaga ir molio
mineralai absorbuoja toksinius metalus ir radionuklidus (pvz., Cu, Hg, Pb, Zn, 226Ra, 238U).
Šių cheminių komponentų antrinis pasklidimas dėl dirvožemio rūgštėjimo,
erozijos, sausros ir kitų faktorių gali būti katastrofinis, todėl užteršti dirvožemiai dažnai
vadinami „cheminėmis laiko bombomis“. Dirvožemis tai pat yra pirminis barjeras
sulaikantis organinių teršalų migraciją į gruntinį vandenį. Svarbiausi dirvožemio būklės
indikatoriai yra pH, organinės medžiagos kiekis, agregatinė struktūra, katijonų mainų
geba ir katijonų prisotinimas (Methods…, 1982, 1986).
Dirvožemio fizinė degradacija vyksta dėl velėnos suardymo, erozijos ir
struktūros sutankinimo. Dirvožemio struktūra gali keistis, todėl filtracijos savybės ir
poringumas gali sumažėti, o masės tankis ir pasipriešinimas šaknų įsiskverbimui gali
padidėti. Tokie dirvožemiai sulėtina drėgmės drenažą ir greitai prisisotina. Dėl to didėja
paviršinis nuotėkis, kuris gali pagreitinti eroziją ir teršalų (pvz., pesticidų), pernešimą.
Svarbiausias dirvožemio fizinės būklės indikatorius yra jo struktūra (ypač molio kiekis),
tankis, granuliometrinės sudėties stabilumas, sugebėjimas išlaikyti vandenį.
Dirvožemis yra viena gyvybiškai svarbiausių ekosistemų, talpinanti,
transformuojanti ir teikianti maistingąsias medžiagas. Dirvožemyje nuolatos
perdirbamos organinės liekanos, jame absorbuojamos teršiančios medžiagos, filtruojasi
ir talpinasi drėgmės atsargos, deponuojasi CO2, metanas ir azoto oksidai.
Pramoninių zonų, urbanizuotų teritorijų dirvožemiai dažnai yra užteršti
priklausomai nuo taršos židinių ir veiklos tipų (Geochemical…, 2006; Assessment…,
2007; Environmental…, 1998). Transportas miestų teritorijose skleidžia į aplinką šiuos
būdingus elementus: šviną (kuras), Zn ir Cd sklinda dėvintis automobilių padangoms,
stibis (Sb) (dėvintis stabdžių kaladėlėms), platinos grupės elementai sklinda iš
katalizatorių.
Švinas taip pat yra pagrindinis baltų dažų cheminis elementas, todėl pastebėtos
aukštos šio elemento koncentracijos miestuose, kuriuose daug baltai dažytų medinių
namų. Krematoriumai gali skleisti į aplinką gyvsidabrį. Akmens anglies ir mazuto
deginimas katilinėse ar jėgainėse skleidžia: sierą (S), sidabrą (Ag), vanadį (V), bromą (Br)
ir barį (Ba). Impregnuotos medienos naudojimas gali sąlygoti aukštų arseno (As),
koncentracijų susidarymą. Tai pastebėta Skandinavijos šalių vaikų žaidimų bei poilsio
aikštelėse, kur naudojami impregnuotos medienos įrengimai.
Statybinėse plastikinėse medžiagose, dažuose gali būti aukštos organinių teršalų,
ypatingai polichlorinių bifenilų (PCB), kurie galiausiai susikaupia miestų
dirbožemiuose. Anglies ir medžio deginimas, dyzelinio kuro naudojimas, kokso gamyba
skleidžia į aplinką policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAH).
Dirvožemis gali degraduoti ar pagerėti tiek dėl gamtinių procesų ar žmonių
veiklos. Pastaroji – tai žemdirbystė, mineralinės trąšos, transportas, rūgštūs lietūs ir kt.
Dirvožemio degradacija yra viena iš didžiausių ekologinių grėsmių: per paskutinį pusę
99

amžiaus dirvožemių produktyvumas žymiai sumažėjo daugiau nei 1,2 milijardo hektarų
žemės (plotas didesnis negu Kinija ir Indija drauge sudėjus). Yra apskaičiuota, kad apie
15% dirvožemio tarp 72° šiaurės ir 57° pietų platumos produktyvumas yra sumažėjęs
dėl žmonių veiklos: 7% – dėl prarastų dirvožemio maistinių medžiagų ir/ar organinių
medžiagų (daugiausia Afrikoje ir Pietų Amerikoje), 4% – dėl uždruskėjimo (daugiausia
Azijoje), apie 3% – dėl fizinių savybių pablogėjimo (suspaudimo, poringumo praradimo,
apsitraukimo pluta), ir 1% dėl dirvožemio tąršos. Du minėti pastarieji veiksniai
daugiausia būdingi Europoje.
Dirvožemio monitoringui naudojamos žemės ūkio ir mišku apželdintos vietovės,
o taip nedirbami laukai, pievos ir miškai, kurie gali suteikti informacijos apie fonines
dirvožemio savybes, palyginimui su dirbamu ar technogeniškai intensyviai veikiamu
dirvožemiu žemės ūkio, miško ir urbanizuotose teritorijose.
Dirvožemio monitoringas Lietuvoje
Lietuvai yra aktualiausios organinės medžiagos praradimo, pasklidosios taršos,
dirvožemio uždengimo ir erozijos grėsmės.
Nuolatiniai dirvožemio stebėjimai Lietuvoje pradėti 1992–1993 metais. Miškų
dirvožemio monitoringas – sudedamoji Tarptautinės bendradarbiavimo programos
miškų būklei vertinti (toliau vadinama – ICP Forests) dalis – vykdomas nuo 1992 metų.
1993–2002 metų laikotarpiu buvo atlikti du 5 metų laukų dirvožemio kokybės pokyčių
stebėjimų ciklai, kurių metu (kaip ir miškų dirvožemiams) įvertintos bendros
dirvožemio savybės – reakcija, humuso, bendras ir judriųjų elementų – fosforo, kalio,
kalcio, magnio, sieros, aliuminio – ir sunkiųjų metalų kiekiai, mainų katijonai
skirtinguose dirvožemio sluoksniuose.
Valstybinės aplinkos monitoringo 2005–2010 programos dirvožemio monitoringo
priemonėje numatoma stebėti dirvožemio būklę ir poveikį jai, daugiausia dėmesio skirti
rūgštėjimo, pasklidosios taršos, dirvožemio plotų užstatymo problemoms. Šioje
Programoje numatyti dirvožemio organinės medžiagos stebėjimai, kurie įgalins surinkti
informaciją apie organinės medžiagos mažėjimą viršutiniame derlingame dirvožemio
sluoksnyje. Rūgštingumo parametrų grupė leis vertinti spartėjantį gamtinių priežasčių
nulemtą dirvožemio (ypač dirbamų laukų) rūgštėjimo, kartu ir degradavimo, procesą.
Metalų, apibūdinančių pasklidąją taršą, matavimai sudarys galimybę iš esmės patikslinti
ir atnaujinti informaciją apie Lietuvos dirvožemių būklę (ypač apie sunkiųjų metalų
kiekį dirvožemiuose) tarptautiniu lygiu. Be to, ši priemonė sudarys sąlygas vertinti
galimą Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikį dirvožemio būklei (jeigu
pradėjus intensyviai eksploatuoti Elektrėnų šiluminę elektrinę regione padidėtų
pasklidoji tarša sieros junginiais bei vanadžiu), taip pat reikšmingo taršos emitento –
uždariosios akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, – skleidžiančio sieros junginius,
vanadį, nikelį (tvarius teršalus, deponuojamus ir konservuojamus dirvožemyje), ūkinės
veiklos poveikį dirvožemio kokybei regioniniu lygiu.
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Programos įgyvendinimo metu būtina atlikti specialų tyrimą erozijos paplitimui
įvertinti. Tai sudarytų sąlygas parengti nuotoliniais stebėjimo metodais ir matematiniu
modeliavimu pagrįstą erozijos proceso plėtros ir intensyvumo vertinimo sistemą. Pagal
šią sistemą, apimančią kraštovaizdžio, žemėnaudos ir kritulių kiekio dinamikos
duomenis, gaunama informacija turėtų užtikrinti dirvožemių erozijos Lietuvoje
žemėlapių aktualizavimą, erozijos raidos jautriausiose zonose prognozę ir erozijos
valdymo priemonių identifikavimą.
Valstybinė aplinkos monitoringo 2005–2010 metų programoje (LRV 2005 02 07
Nutarimas Nr. 129, Valstybės žinios. 2005, 608) numatyti dirvožemio monitoringo
uždaviniai:
• Programos uždavinys: Vertinti miškų ir laukų svarbiausių dirvožemio kokybės
rodiklių – bendrųjų savybių, organinės medžiagos būklės ir rūgštingumo parametrų –
pokyčius:
– Uždavinio priemonė: dirvožemio būklės monitoringas
Stebimi parametrai ar parametrų grupės: bendrosios dirvožemio savybės –
dirvožemio profilio aprašymas, dirvožemio tipas, dirvodarinė uoliena, aikštelės
charakteristikos, tankis, granuliometrija (įskaitant skeletą), rūgštingumas. Stebėjimo
vietos ir periodiškumas: 138 aikštelėse (ne didesnėse kaip 250 kv. metrų), iš jų – 67
miškų dirvožemio aikštelėje (įeina į 4.2.1 priemonę) ir 71 laukų dirvožemio aikštelėje
(stebėjimai ne mažiau kaip 2 gyliuose – humusingajame ir dirvodariniame), 1 kartą per
10 metų
Stebimi parametrai ar parametrų grupės: dirvožemio organinės medžiagos
būklė – bendros organinės anglies, bendro organinio azoto kiekis, kaitinimo nuostolis
(LOI);
dirvožemio rūgštingumo parametrai: rūgštingumas, mainų katijonai (Ca, Mg, K,
Na, Fe, Al, Mn)
Stebėjimo vietos ir periodiškumas: 138 aikštelėse (ne didesnėse kaip 250 kv.
metrų), iš jų – 67 miškų dirvožemio aikštelėse (įeina į 4.2.1 priemonę) ir 71 laukų
dirvožemio aikštelėje (stebėjimai ne mažiau kaip 2 gyliuose – humusingajame ir
dirvodariniame), 1 kartą per 5 metus
• Programos uždavinys: Vertinti dirvožemio pasklidosios taršos iš žemės ūkio
veiklos mastą atsižvelgiant į grėsmę, kad vėl suintensyvėjus žemės ūkio veiklai gali
padidėti užterštumas pesticidų likučiais ir azoto junginiais, bei į vietinę ir regioninę taršą
iš reikšmingų ūkio subjektų ypač pavojingomis medžiagomis, vertinti dirvožemio
praradimo dėl urbanizacijos laipsnį ir greitį
– Uždavinio priemonė: poveikio dirvožemio būklei monitoringas
 pasklidosios dirvožemio taršos monitoringas

101

Stebimi parametrai ar parametrų grupės: metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb,
Se, Zn), fosforo (P), sieros (S) kiekis aqua regia ištraukoje
Stebėjimo vietos ir periodiškumas: 138 aikštelėse (tose pačiose kaip 3.1.1
priemonei, stebėjimai ne mažiau kaip 2 gyliuose, papildomai – ne mažiau kaip 10
procentų apimties privalomųjų dublikatų), 1 kartą per 10 metų
 dirvožemio plotų užstatymo stebėjimai
Stebimi parametrai: užstatytos teritorijos ploto kaita
Stebėjimo vietos ir periodiškumas: suderintai su kraštovaizdžio monitoringo
priemonėmis, 1 kartą per 5 metus.
• Uždavinio priemonė: užtikrinti, kad būtų vertinamas iš kitų stacionarių taršos
šaltinių išmetamų teršalų poveikis dirvožemio kokybei
– Uždavinio priemonė: dirvožemio taršos šaltinių monitoringo, atliekamo ūkio
subjektų, vykdymo užtikrinimas
Stebimi parametrai: atsižvelgiant į įmonės gamybai būdingus išmetamus teršalus
Stebėjimo vietos ir periodiškumas: pagal Aplinkos ministerijos sudarytą juridinių
ir fizinių asmenų, privalančių vykdyti monitoringą, sąrašą, atsižvelgiant į įmonės
gamybai būdingų išmetamų teršalų rūšį ir kiekį.
Dirvožemių geocheminės taršos kartografavimas Lietuvoje
Dirvožemių geocheminė sudėtis, ypač jų užterštumas sunkiaisiais metalais arba
atvirkščiai – tam tikrų elementų deficitas – įvairias būdais gali sąlygoti žmonių
sveikatingumą (Satkūnas, 2001; Gregorauskienė et al., 2003; Medical Geology..., 2003;
Geology and Health..., 2003; Essentials…, 2005). Tai vizualiai nematomas aplinkos
kokybės faktorius, kuris turi būti įvertintas plėtojant miestų teritorijas, gyvenamuosius
rajonus, industrines ar žaliąsias zonas (Gregorauskienė, Satkūnas, 2005; Satkūnas,
Kanopienė, 2008).
Miestų geocheminio kartografavimo pradžia Lietuvoje reikėtų laikyti 1985 metus,
kai tuometinio Geologijos instituto specialistai ekologiniais tikslais ėmėsi tirti Vilniaus
dirvožemį, upių dugno nuosėdas ir sniegą. Nuo to laiko savivaldybės užsakymu buvo
paruošti Naujamiesčio, Šnipiškių, Senamiesčio geocheminiai žemėlapiai ir tikslinami
viso miesto teritorijos geocheminiai tyrimai (Taraškevičius, 2000). Laipsniškai
rengiamame Vilniaus miesto suminės taršos žemėlapyje matyti, kad pavojingai užterštas
yra Naujamiesčio ir Senamiesčio dirvožemis, o buvusių ir tebeveikiančių įmonių
teritorijos užterštos itin pavojingai (6.8 pav.). Pagal Sveikatos apsaugos ministro 200403-08 patvirtintą ir tebegaliojančią Lietuvos higienos normą HN 60:2004 toks, ypač
pavojingai užterštas, įmonių dirvožemis turėtų būti nukastas ir išgabentas į pavojingų
atliekų sąvartyną, o pavojingai užterštas gyvenamųjų rajonų dirvožemis – rekultivuotas
iki leistino taršos lygio (Lietuvos..., 2004). Beje, pastaroji higienos norma yra susieta su
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gyventojų sveikatingumo rodikliais (lentelė) ir reglamentuoja tik dirvožemio –
viršutinio puriojo žemės plutos sluoksnio, taršą. Dirvodarinių uolienų ir/ar žemės
gelmių, prasidedančių ~1,5 metro gylyje, tarša Lietuvos Respublikoje iki šiol nėra
reglamentuojama jokiais dokumentais. Greičiausiai todėl, kai kurios statybos bendrovės
vykdo gyvenamųjų namų statybas rekultivuotų sąvartynų papėdėse, kur tebevyksta
teršiančių elementų sklaida, ar buvusių medicininių atliekų talpyklų teritorijose.

6.8 pav. Vilniaus miesto dirvožemių užterštumas sunkiaisiais metalais pagal Zd rodiklį
(Taraškevičius, 2000)
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Lentelė. Dirvožemio užterštumo pavojingumo įvertinimas pagal suminį užterštumo rodiklį
Zd (Lietuvos..., 2004)

Užterštumo laipsnis
I.

Leistinas

II. Vidutinio
pavojingumo

III. Pavojingas

IV. Ypač pavojingas

Zd
< 16
16–32

32–128

> 128

Gyventojų sveikatos rodiklių pasikeitimas
dirvožemio užteršimo vietose
Mažiausias vaikų sergamumas ir minimalus funkcinių
nuokrypių dažnis
Didėja bendras suaugusiųjų ir vaikų sergamumas
Didėja bendras suaugusiųjų ir vaikų sergamumas,
daugėja vaikų, sergančių chroniškomis ligomis,
turinčių širdies ir kraujagyslių funkcionavimo
sutrikimų
Vaikų sergamumo didėjimas, moterų reprodukcinės
funkcijos
pažeidimai
(nėštumo
intoksikacija,
priešlaikinių gimdymų, negyvų naujagimių skaičiaus,
naujagimių hipotrofijos skaičiaus didėjimas)

1989–1992 metais buvo detaliai ištirtas Šiaulių miesto ir tuometinių jo gamyklų
dirvožemis bei miestą drenuojančios Kulpės upės ir Talšos ežero dugno nuosėdos
(Taraškevičius, 1992; Taraškevičius, Gregorauskas, 1993). Rastos teršiančių sunkiųjų
metalų anomalijos, atspindinčios tuometinės gamybos pobūdį (specifinis Šiaulių miesto
teršalas buvo ir tebėra chromas) ir leidžiančios nustatyti gamyklų poveikio zonas
(6.9 pav.) Vėlesnių tyrimų metu buvo identifikuoti ir antriniai teršiančių elementų
srautai iš sąvartynų ar dėl užvežto užteršto grunto, pvz., kur naudojamos Kairių
sąvartyno užterštos durpės (Gregorauskienė, 1997).
1993 metais sudarytas Kėdainių miesto ir šalia jo esančio Kėdainių chemijos
kombinato (dabar AB „Lifosa“) geocheminės taršos žemėlapis, nustatytos įmonės
cheminio poveikio zonos, kurios buvo patikslintos 1997 m. LGT atlikto geocheminio
monitoringo metu (6.10 pav.) (Taraškevičius, 1997; Gregorauskienė, 1997]. Šio regiono
dirvožemiai labiausiai teršiami retųjų žemių elementais (stronciu, lantanu, fosforu) –
trąšų gamybos atliekomis.
1994–1995 metais Geologijos instituto specialistai paruošė Panevėžio miesto
geocheminį atlasą, atspindintį ne tik miesto gyvenamųjų rajonų taršos lygį, bet ir miesto
įmonių poveikio zonas bei Nevėžio upės užterštumą (Tverkutė et al., 1997). Panevėžio
dirvožemio geocheminė situacija patikslinta 2004 metais išleistame Panevėžio apskrities
geocheminiame atlase, kuriame publikuojami ir kitų apskrities miestų Biržų, Pasvalio,
Rokiškio ir Kupiškio geocheminiai žemėlapiai (6.11 pav.) (Radzevičius et al., 2004).
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6.11 pav. Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Biržų miestų dirvožemių užterštumas
sunkiaisiais metalais pagal Zd rodiklį (Radzevičius et al., 2004)
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Pagal grunto užterštumo laipsnį ir pavojingumą aiškiai išsiskyrė Panevėžio miestas,
kurio įmonių teritorijos ir filtraciniai laukai, kur buvo deponuojamas valymo įrenginių ir
technologinis dumblas, yra užteršti pavojingai ir ypač pavojingai. Kituose apskrities
miestuose didesnis sunkiųjų metalų kiekis rastas senamiesčių grunte, taip pat geležinkelio
įtakos zonoje. Pavienės anomalijos nustatytos garažų, sandėlių, autoservisų ar gamyklų
teritorijose Šiaip, Rokiškio, Pasvalio ir Biržų teritorijų gruntas yra leistino užterštumo lygio ir
žmonių sveikatai pavojaus nekelia, švariausias yra Kupiškio miesto gruntas.
1996–1997 metais atlikti Alytaus miesto dirvožemio ir sniego dangos,
atspindinčios oru pernešamą taršos apkrovą, tyrimai. Tarša tiesiog rodo miesto
pramonės ir savavališkų buitinių atliekų sąvartynėlių išsidėstymą – cinko, vario, sidabro
ir kt. teršalų anomalijos nustatytos šalia „Snaigės“ gamyklos, tekstilės fabriko,
geležinkelio, žemės ūkio mašinų gamyklos, garažų bei nusausintame Dailidės ežere
(6.12 pav.). Taršos anomalijos rastos ir naujuose gyvenamuosiuose rajonuose, kur
rekultivacijos tikslais buvo naudojamas Dailidės ežero dumblas.

Zd

SUMINIS UÞ TERÐTUMAS
TOTAL INDEX OF
POLLUTION

ALYTAUS MIESTO DIRVOÞEMIS
TOPSOIL OF ALYTUS

8

16

32
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0
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1000 m

6.12 pav. Alytaus miesto dirvožemių užterštumas sunkiaisiais metalais pagal Zd rodiklį
(Kadūnas et al., 1999)
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2001 m. išleistame Mažeikių rajono geocheminiame atlase pateikiami ir Mažeikių
miesto geocheminiai žemėlapiai, atspindintys naftos perdirbimo pramonei būdingą taršą
(vanadžiu, švinu, nikeliu) (Kadūnas et al., 2001). Visas miesto gruntas, ypač lyginant su
kitais šalies miestais, nėra labai užterštas, išskyrus ruožą palei geležinkelį, kur tarša siekia
pavojingą žmonių sveikatai lygį.
Pastaraisiais metais geocheminis kartografavimas yra atliekamas Vilniaus
apylinkėse, kur intensyviai plėtojami gyvenamieji rajonai, tačiau geocheminių tyrimų
tempai gerokai atsilieka nuo planavimo, žemės tvarkymo bei tiesioginio panaudojimo
projektų. Siekiant objektyvaus žemės vertės įvertinimo bei užterštų teritorijų eliminavimo
iš gyvenamosios statybos zonų, dirvožemių bei grunto geocheminių tyrimų duomenys
turėtų būti panaudojami žymiai plačiau.
Europos Sąjungos Dirvožemio apsaugos teminė strategija, priimta 2006 m. ir jos
įgyvendinimo priemonės (Dirvožemio..., 2006) turėtų iš esmės sustiprinti sistemingus
dirvožemio kokybės tyrimus ES šalyse. Pavyzdžiui, strategijoje numatoma, kad remdamosi
bendra užterštų sklypų apibrėžtimi (t. y., sklypai, kurie kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai
ir aplinkai), tuo, kaip valstybės narės ją taiko, ir bendru galinčios teršti veiklos rūšių sąrašu,
valstybės narės turės nustatyti užterštus sklypus savo šalyje ir sukurti nacionalinę jų valymo
strategiją. Šioje strategijoje bus racionaliai ir skaidriai nustatomas išvalytinų sklypų
eiliškumas – taip siekiama sumažinti dirvožemio taršą ir jo keliamą pavojų bei sukuriamas
„bešeimininkių“ sklypų valymo finansavimo mechanizmas. Be to, parduodant sklypą,
kuriame yra arba buvo vykdoma galinti teršti veikla, pardavėjui arba būsimam pirkėjui
nustatoma prievolė pateikti dirvožemio būklės ataskaitą administracijai ir kitai sandorio
šaliai. Direktyvoje taip pat siekiama taršos prevencijos nustatant reikalavimą riboti į
dirvožemį patenkančių pavojingų medžiagų kiekį.
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VANDENS TELKINIŲ KRANTŲ LINIJOS PADĖTIES KITIMAS
Apibūdinimas ir reikšmė
Vandens telkinių, jūrų pakrančių sedimentacinė aplinka – tai nuo dinaminės kranto
linijos sausumos link besitęsianti erdvė, kurioje sausumos paviršiui ir jį sudarančioms
nuosėdoms tiesioginį poveikį turi jūros vandens dinamika. Taip apibrėžiant jūros
pakrančių aplinkos sąvoką, ji beveik sutampa su okeanologų skiriama litoralės zona
(Trimonis, 2005; Carter, 1988) (7.1 pav). Kartais nuo litoralės, į sausumos pusę
pakrantėje, dar skiriama supralitoralė – zona, kuria užlieja tik didžiausi potvyniai
štormų metu. Žemiau dinaminės kranto linijos kranto zona visuomet yra po vandeniu ir
ji priskiriama sublitoralei.

7.1 pav. Vandens telkinio kranto liniją
apibūdinantys elementai. A –
apibendrintas
paplūdimio
profilis, B – sudėtingas smėlio
paplūdimys
C–
sudėtingas
gargždo paplūdimys (Trimonis,
2005)

Okeanų
bei
kontinentinių
vandens telkinių (ežerų) krantų
linijos padėtis kinta labai plačiame
laiko diapazone priklausomai nuo
vandens lygio svyravimų, erozijos ar
akrecijos greičio, žemės paviršiaus kilimo ar grimzdimo ir kitų faktorių (Berger, Iams,
1996; .Carter, Woodroffe, 1994; Godschalk et al., 1989; Pilkey et al., 1989).
Ilgalaikių pokyčių tendencijos gali būti užmaskuotos po trumpalaikiais 0,1–10 ar
daugiau metų pokyčiais ar atskirais štormais ar štorminiais periodais (El Ninjo ir pan.).
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Krantų linijos padėtį atspindi kranto sąnašų biudžetas. Jo pokyčiai gali reikšti
natūralius ar žmogaus veiklos indukuotus veiksmus išilgai krano linijos arba betarpiškai
besiribojančiuose upių baseinuose. Kranto zonos (pliažo) profilis ir sąnašavimo pobūdis
yra labai jautrūs aplinkos komponentai okeaninių pokyčių (įskaitant giliųjų bangų
energiją), priekrantės bangų, štormų, potvynių ir kitų priekrantės procesų atžvilgiu
(Carter, 1988; Žaromskis, 1996; Soomere et al., 2007).
Kokybinis krantų linijos morfologijos apbūdinimas gali būti naudojamas kaip
atstojamasis rodiklis bendram priekrantės procesų būklės įvertinimui, kai nėra
kiekybinių rodiklių.
Kranto linijos pokyčiai veikia jūrų transporto sąlygas, kranto infrastruktūros
objektus, žmonių bendruomenę ir ekosistemą. Šie pokyčiai gali būti labai drastiški ir
labai nuostolingi ekonominiu požiūriu. Kranto linijos vystymosi tendecija (krantas
stabilus arba krantas traukiasi į kontinentą ar į jūrą) yra ypatingai svarbus faktorius
pakrančių gyvenamųjų vietovių bendruomenėms. Globaliu mastu konstatuojama, kad
nuo 1985 metų eroziniai procesai vyrauja apie 70 proc. visų sedimentacinių
(akumuliacinių) krantų. Juo labiau, pažymint, kad pusė pasaulio gyventojų gyvena 60
kilometrų atstumu nuo jūros kranto, o Viduržemio jūros atveju, vasaros sezono metu
žmonių skaičius pajūrio zonoje padidėja dar 50 procentų, jūrų krantų ardos (erozijos)
procesų vertinimas tampa vis aktualesnis (Italo–Maltese..., 2007).
Kranto erozijos (nuplovimo) greičiai siekiantys 5–10 m per metus yra užfiksuoti
daugelyje pasaulio vietų, o atskirose vietovėse šie greičiai gali būti dar didesni
(Godschalk, 1989, Pilkey et al, 1989). Krantų degradacija yra labai aktuali problema
Italijos Viduržemio ir Adrijos jūrų pakrantėse – pvz., San Bartolo klifo (Marche
regionas) stebėjimai 1943–2000 metų laikotarpiu rodo jo traukimąsi 0,5 metro per metus
greičiu. Dėl to daugelyje svarbių kranto atkarpų jau įprastas yra paplūdimių maitinimas
smėliu. Dar didesni krantų pokyčiai stebimi Jungtinėje karalystėje pvz., Dorseto ir Rytų
Devono pakrantėse (Pasaulio paveldo vietovė, taip vadinamas „Juros periodo krantas“),
kur po vienos audros krantai yra nuardomi net iki 10 m. Vis didesnių investicijų krantų
tvarkymui reikia ir kituose pasaulio regionuose. Pavyzdžiui, Newcastle Beach miesto
(Australija) paplūdimių infrastruktūrai tvarkyti dėl erozijos tempų didėjimo, kasmet
išleidžiama vis daugiau lėšų ir planuojama, kad ateinantiems 20 metų reikės po
maždaug po 60 milijonų AUD kasmet.
Krantų erozija vien tik JAV kasmet pareikalauja investicijų prevencijai bei
padariniams likviduoti, kurios siekia iki $700 milijonų JAV dolerių. Kaip rodo nesena
istorija, pakrančių užtvindymai štormų metu Bengalijos įlankoje vieno įvykio metu gali
nusinešti net 50 000 gyvybių.
Prognozuojama, kad dėl ledynų tirpimo, šylančio vandens tūrio didėjimo,
intensyvėjančių ciklonų ir gausesnių kritulių pagal optimistines prognozes pasaulinio
vandenyno vandens lygis 2100 metais pakils 40 cm, o pagal pesimistines – daugiau nei
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1 metrą. Dėl vandenyno lygio kilimo kaimai yra evakuojami Vanuatu salyne – pvz.,
Tengua saloje.
Erozija ir nuosėdų kaupimasis kranto zonoje yra natūralus procesas. Žmogaus
veikla (pavyzdžiui, kranto zonos gilinimas, naudingųjų iškasenų gavyba priekrantėje,
įtekančių upių vagų keitimas, priešerozinių statinių įrengimas, kranto augmenijos
šalinimas ir kt.) gali iš esmės pakeisti nešmenų srautą ir tuo pakeisti kranto procesų
vyksmą, kranto morfologiją.

Matavimo būdai
Kranto linijos padėtis, kaip aplinkos būklės geoindikatorius gal būti taikomas okeanų
bei ežerų krantams, estuarijoms (Berger, 1996). Monitoringo objektais gali būti klifai,
pliažai, priekrantės kopos bei šlapžemės ir kiti objektai. Monitoringo apimtis bei erdvinė
padėtis gali varijuoti nuo konkrečios vietovės iki regiono.
Kiekybiniai tyrimai gali būti įpastiniai antžeminiai stebėjimai (naudojant
markerius, niveliavimą, elektroninių stočių įrengimą, aerofotografavimą, GPS
pritaikymą, kartografinę analizę ir t. t.). Šių tyrimų metu gali būti matuojami šie
parametrai:
1. Sauso pliažo plotis, vidutinė kranto linijos padėtis, maksimali vandens lygio
altitudė ir kt., tačiau matavimai gali būti priklausomi nuo lokalių vandens lygio bei
smėlio kaupimosi variacijų. Todėl matavimai turi apimti ne mažiau kaip 10 metų
laikotarpį tam, kad atskirti ilgalaikius pokyčius nuo metinių ar žemesnio rango.
3. Priekrantės bei viršutinės kranto dalies augmenijos pokyčiai. Būtina atkreipti
dėmesį, kad augmenija gali pasikeisti per labai trumpą laikotarpį, ir netgi vystytis
priešinga kryptimi nei kranto linijos padėtis.
4. Pliažo profilis sąnašų judėjimo kryptimi (statmenai kranto linijai).
Tinkamiausia matuoti sezoninius ar kitus trumpo periodo kranto linijos pasistūmėjimus,
pliažo zonos morfologiją;
5. Siekiant suprasti kranto linijos padėties kitimą gali būti naudinga matuoti:
vandens lygį, vėjo kryptis ir dydį, audrų bangų dydį, priekrantės sroves. Štormų bangų
pasiekiamų kranto linijų ir kitų maksimalaus vandens lygio indikatorių matavimas yra
taip pat labai svarbus ir rodo meteorologines bei okeanografines veikiančiąsias jėgas.
6. Kranto sąnašų sankaupos ir nuplovimai (nuosėdų biudžetas) specifinėse kranto
atkarpose. Nuosėdų sunašavimo (akrecijos) padidėjimas yra paprastai susijęs su kranto
linijos pasistūmėjimu jūros link, o tuo tarpu nuosėdų deficitas lemia jūros kranto
atsitraukimą. Ši procedūra apima nuosėdų šaltinio bei sąnašavimo laiko identifikavimą.
Paprastai nuosėdų šaltiniu yra įtekančios upės, pliažai ir pakrantės kopos, vidinis
kontinentinis šelfas. Nuosėdų netekčių priežastys dažniausiai yra štormai, išpustymas į
pakrantės kopas, potvynių deltų, seklumų formavimasis, kontinentinio šelfo seklėjimas.
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Kokybinis kranto linijos bei pakrantės morfologijos pokyčių įvertinimas gali būti
atliekamas vizualiai. Tokiu būdu paprastai bei tiesiogiai galima nustatyti kranto būklę –
erozijos ar akrecijos santykį. Tai gali būti atliekama naudojant fotonuotraukas,
kartografinius dokumentus (Povilanskas et al., 2006; 2008) (7.2 pav.), videoįrašus,
padarytus iš orlaivio, fiksuojant kranto liniją, augmenijos išplitimą, kranto sankaupų
išplitimą kranto link, kranto klifų padėtį.

7.2 pav. Kuršių marių kranto linijos pokyčiai,
nustatyti
pagal
kartografinius
duomenis (Povilanskas et al., 2006,
2008).

Paprastas monitoringas gali būti
atliekamas
pakartotinai
įvertinant
pokyčius
ypatingose
vietose
arba
skaičiuojant eroduojamų atkarpų kiekį
tiriamajame regione.
Paplautos ar suskaidytos kopos, nuplautas deliuvis jų papėdėse, išplauti medžių
kelmai ar apnuogintos pakrantės medžių šaknys, siauri paplūdimiai, nuosėdų
vėduoklės seklumose – šios išvardintos savybės rodo dabartinę ar nesenai vykusią
eroziją.
Intensyviai eroduojami krantai pasižymi išnašų vėduoklėmis, potvynių kanalais,
juose nėra kopų ir augmenijos, o žmogaus statiniai yra atsidūrę jūroje. Be to, būdingos
nuošliaužos bei nuogriuvos, užgriuvusios olos.
Augančius ar stabilius krantus rodo pastovios kopos, platūs bei naujai
besifomuojantys paplūdimio ruožai su aiškiomis naujomis nerijomis. Kopos juose
ištisinės, nesuskaidytos, nerijose formuojasi augmenija, pakrantės miškas bei visa
augmenija nepažeista, pakrantės klifų papėdėse susikaupęs deliuvis.
Ilgalaikį kranto linijos stūmimąsi jūros link liudija skirtingos sudėties medžiagos
sankaupos klifų papėdėse. Tia gali būti reliktinės medžiagos sankaupos, senos durpės ar
moliuskų kiaukutai.
Matavimų dažnumas turi būti sezoninis, kasmetinis, prieš štormus ir po jų.
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Monitoringo problemos dažniausiai yra susijusios su tuo kad, procesai yra
skirtingi skirtingose specifinėse kranto vietose, stebėjimų duomenys yra skirtingos
kokybės, o istoriniai užrašai paprastai yra trumpi. Nuosėdų sąnašavimo biudžeto
skaičiavimai labai priklauso nuo priekrantės batimetrijos ir kranto topografijos
duomenų tikslumo, lygių datavimo tikslumo ir kt.
Gretimi kranto ruožai (segmentai) gali reaguoti skirtingai esant toms pačioms
sąlygoms. Iš rupios medžiagos suklotos priekrantės sistemos gali rodyti progresyvų
kranto facijų augimą ir gerėjantį nuosėdų išrūšiavimą einant į viršų pakrantės sąnašų
pjūviu.
Jūros lygio bei nuosėdų srauto pokyčiai yra kritiniai faktoriai kranto evoliucijos
bei ekosistemos stabilumo prasme.
Kai kuriais atvejais nuosėdų prietaką gali kontroliuoti išoriniai veiksniai –
ledyninių liežuvių padėties pasikeitimai, upių potvyniai bei jų drenažinės sistemos
pokyčiai.
Šio geoindikatoriaus ekologinė reikšmė yra išskirtinai didelė. Kranto linijos
pokyčiai sąlygoja druskingų priekrantės pelkių, estuarijų seklumų sistemų
funkcionavimą, pakrantės resursų naudojimo bei infrastruktūros įrengimo planavimą
(7.3 pav.) ir t. t.
Apibendrinantis įvertinimas – kranto linijos padėtis gali būti pats
reikšmingiausiasveiksnys žemų pakrantės sričių ir salų gyventojų bendruomenėms, o
šio veiksnio kiekybinis įvertinimas gali būti naudojamas prognozuoti kranto linijos
padėtį ateityje.
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7.3 pav. Krantų erozija yra labai aktuali daugelyje Viduržemio jūros pakrančių, tame tarpe ir
Maltos bei Gozo salose. Tokie akumuliaciniai smėlėti pliažai yra gana reti ir yra
susidarę tik keliose įlankose. Vaizdas nuo Kalipsės olos, Malta (J. Satkūno nuotr.)

Baltijos jūros pakrančių kitimas
Problemų, susijusių su pakrančių ruožų planavimu, aktualumą liudija tai, kad pakrantės
buvo ir bus intensyviai naudojamos, jose koncentruojasi, o dažnai ir konfliktuoja, ūkinės
veiklos bei subalansuoto vystymo interesai. Paprastai pajūrio zonose koncentruojasi
gamtiniai, rekreaciniai, prekybos ir transporto ištekliai, jiems būdinga didžiulė gamtinė
įvairovė reikalaujanti subalansuoto vystymo ir apsaugos (Gailiušis ir Kriaučiūnienė,
2006; Gulbinskas, 2006; Gulbinskas, Trimonis, 2006; Gelumbauskaitė et al., 2006; 2007,
Natural..., 2006; Žaromskis 2006; 2007). Tankiausiai apgyvendintos teritorijos visame
pasaulyje yra pajūrio ir aliuvinės žemumos, joms tenka didžiausia antropogeninė
apkrova. Pavyzdžiui, Latvijoje 41,2 proc. šalies gyventojų yra susitelkę pajūryje.
Gamtinės aplinkos raida (klimato kaita, izostazija, neotektoniniai judesiai,
vandens sudėties kitimas) ir žmogaus veiklos tarpusavio sąveika yra ryškiausiai
užfiksuota pakrančių dariniuose – nuosėdose, reljefo formose ir kt. Dėl to pakrančių
teritorijų geologiniai, paleoekologiniai, archeologiniai tyrimai turi būti ypač detalūs ir
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turėti tarpdisciplinines sąsajas. Praeities studijos pakrantės ruožuose yra pagrindas
ateities pokyčių prognozėms, tai fundamentalus pagrindas ūkinės veiklos ir aplinkos
apsaugos planavimui. Pažymėtina, kad poledynmetyje ir Holocene Baltijos jūros lygis
kito iki 28 m diapazone (Uscinovicz, 2006).

7.4 pav. Kvarkeno archipelago kraštovaizdis (Vaasa regionas) – čia sausuma palaipsniui
išnyra iš jūros (S. Ollqvist nuotr.)

Baltijos jūros pakrantės pasižymi labai didele litodinamikos, morfologijos ir
vystymosi sąlygų įvairove. Pavyzdžiui, Vaasos regionui (PV Suomija) yra būdingas
intensyvus neotektoninis žemės plutos kilimas (iki 10 mm per metus), o tai sukelia
tokius specifinius reiškinius kaip uostų seklėjimą, naujų sausumos teritorijų atsiradimą,
jūros įlankų virtimą ežerais ir pan. (Satkūnas, 1997). Visa tai sukuria nemažai
ekologinių, socialinių, urbanistinių ir kt. problemų. Apie 30 000 m3 grunto yra iškasama
uosto prieigų gilinimui kiekvienais metais. Čia įlankos virsta pelkėmis, seklėja įplaukos
kanalai (7.4 pav.). Problemos sprendimui yra siūloma daryti naujas salas, panaudojant
iškastą gruntą, jas vėliau sujungiant vieną su kita ir taip seklėjančią įlanką paverčiant
izoliuotu ežeru. Per 10 metų jau sukaupta 900 000 m3 grunto, suformuojant dirbtiną
kalną. Iš jūros išgriebti gruntai kelia ir kitas problemas – iš jų išsiplauna sulfidai
užteršiantys dirvožemius ir didinantys jų rūgštingumą.
Vaasos miesto pavyzdys – tai vienas iš specifinių pakrantės gamtinės raidos
scenarijų. Galimi ir kitokie scenarijai. Jeigu dėl izostazinio žemės plutos kilimo jūros
lygis iki 2100 m. Botnijos įlankoje nepakils, tai Pietinėje Baltijos jūroje jis pakils iki 60–
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80 cm (7.5 pav.) Didžiausi neotektoniniai grimzdimai ir jūros lygio kilimas
prognozuojami Gdansko regione (Kallio & Virkki, 2004; Schmidt-Thome et al., 2006; Sea
Level…, 2006; Hilpert et al., 2007). Intensyvūs kranto erozijos procesai vyksta Šiaurės
Estijos klinte (Miidel & Raukas, 2005), kurio bendras ilgis yra 1200 km.

7.5 pav. Baltijos jūros lygio kilimo
prognozė iki 2100 metų
(Kallio & Virkki, 2004).

Naujausi duomenys rodo, kad
Lietuvos
krantas
grimzta
maždaug 1–2 mm per metus
greičiu (Sea Level…, 2006). Per pastaruosius 30 metų, vandens lygis ties Klaipėda pakilo
12,3 cm (Žaromskis, 2006; 2007). Nuo 1975 metų Baltijos jūroje ties Klaipėda vandens
lygis pakyla 4,1 mm per metus. Kiek mažiau – 2,4 mm per metus kyla Kuršių marių
lygis. Kylant vandens lygiui, intensyveja krantų abrazija, kyla gruntinio vandens lygis,
paplūdimiai pradeda žliugti. Lietuvos pajūryje sunki padėtis susidarys, kai jūros lygis
pakils apie 60 cm. Tada žemesnėse vietose pvz., ties Būtinge, bangos persiris per kopas,
gali pasiekti naftos produktų terminalą (Žaromskis, 2004; 2006).
Dinaminę pusiausvyrą krantas išlaiko tik tuomet, kai pakanka nešmenų, kuriuos
bangos bei srovės paskleidžia ilgoje kranto atkarpoje. Kelis tūkstantmečius Lietuvos
pakrantę nešmenimis maitino ardomi Sambijos pusiasalio krantai. Tačiau išplovus
smukiąją medžiagą, Sambijos priekrantę padengė ištisas riedulių ir gargždo grindinys,
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kurio neįveikia bangos. Be to, XX a. Sambijos krantai buvo intensyviai tvirtinami.
Septintajame XX a. dešimtmetyje pro Klaipėdą į šiaurę migruodavo apie 0,5 mln. m3
nešmenų per metus (7.6 pav.). Nešmenų migracija pristabdyta pradėjus intensyviai
gilinti Klaipėdos uostą. (Žaromskis, 2004; 2006; Žilinskas, 1998).

7.6 pav. Apibendrinta nešmenų srauto struktūra nuo Sambijos pusiasalio iki Rygos įlankos
(Baltijas…, 1998). Juoda juosta pažymėtas nešmenų srautas, skaičiumi – nešmenų
intensyvumas tūkst. kub. m nuosėdų per metus. Strėlės kryptis rodo nešmenų
akumuliaciją krante ar kranto eroziją.
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Sąnašų balansas
Dabartinė Lietuvos jūrinio kranto būklė prastėja bei mažėja poilsio zonų rekreacinė
erdvė, gali nukentėti kranto zonoje esantys hidrotechniniai įrenginiai ir kiti ūkiniai
objektai bei jų infrastruktūra (Kirlys, 1990; Žilinskas et al., 1994). Bene geriausias tokio
reiškinio pavyzdys – Palangos tilto (promenados) „atsiskyrimas” nuo sausumos 1999
metų gruodį praūžus uraganui „Anatolijus”: atsitraukus paplūdimiui bei apsauginiam
paplūdimio kopagūbriui proksimali tilto dalis nugriuvo (Žilinskas et al., 2000; 2004;
Jarmalavičius, Žilinskas, 2001). Todėl tiltą teko pailginti (buvo pastatytos dar trys eilės
atramų) sausumos link apie 20 m, kad jį vėl būtų galima eksploatuoti. Tačiau šioje
vietoje krantas išlieka labai pažeidžiamas, todėl praūžus kitam uraganui bus susidurta
su ta pačia problema (7.7 pav.). Ne ką geresnė situacija ir daugelyje kitų kranto ruožų
(ypač žemyniniame krante).
Baltijos jūros Lietuvos krantų morfodinamikos tendencijas 1993–2004 metais
ištyrė bei apibendrino G. Žilinskas, D. Jarmalavičius ir D. Pupienis (Žilinskas et al., 2004).
Minėtų tyrinėtojų duomenų pagrindu (Žilinskas et al., 2004) žemiau yra pateikiamas
krantų morfodinamikos įvertinimas kaip kompleksinio geoindikatoriaus pavyzdys.
Būtina pažymėti, kad šis kranto būklę reprezentuojantis geoindikatorius yra
pateikiamas LR Aplinkos ministerijos aplinkos būklės sąvaduose (Aplinkos…, 2002).
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7.7 pav. Labiausiai lankomo Lietuvoje Palangos kurorto paplūdimiai per 4 metus susiaurėjo
nuo 45–60 m iki 15–25 m, apsauginis paplūdimio kopagūbris nuardytas iki 20 m: a –
1998 10 01; b – 2002 03 29 (Žilinskas et al., 2004)
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Metodika
Kadangi kranto regeneracijos procesai yra daug kartų lėtesni (trunka nuo kelių iki
keliolikos metų) nei jo arda (dažnai įvykstanti per vieną ar kelias paras), vizualiai jie
dažniausiai neišryškėja. Kranto būklės dinamikos tendencijoms nustatyti būtini tikslūs
daugiamečiai matavimai, apimantys bent kelis jo ardos bei regeneracijos ciklus. Tuo
tarpu epizodinių matavimų, atliktų po ekstremalių audrų, neatsižvelgiant į kranto
regeneracijos (santykinai ramiais orais) laikotarpį, duomenys neatspindi realių
daugiamečių dinamikos tendencijų.
Lietuvos jūrinių krantų (7.7 pav) dinamikos tendencijų tyrimo darbe (Žilinskas et
al., 2004) remtasi matavimais, atliktais 1993, 1999, 2001, 2002 ir 2004 metais. Krantų
dinamikai šiuo laikotarpiu įtakos turėjo du ekstremalūs štormai: 1993 m. sausio 13–25 d.
ir 1999 m. gruodžio 4–5 d. bei du santykinai ramių orų (kranto regeneracijos)
laikotarpiai: 1994–1999 m. (iki uragano „Anatolijus“) ir 2000–2004 m. Tokio stebėjimų
laikotarpio pakanka norint konstatuoti santykinai realias pastarojo dešimtmečio kranto
sąnašų kiekio dinamikos tendencijas, t. y. įvertinti, ar po ekstremalių nuoplovų krante
buvo akumuliuotas buvęs sąnašų kiekis (t.y. ar krantas spėjo atsistatyti) ar ne. Tai
nustačius, kranto ruožai, kur po dviejų jo vystymosi (arda – regeneracija, arda –
regeneracija) ciklų krantą sudarančių sąnašų kiekis išliko nepakitęs (arba išplovimo ar
akumuliacijos pokyčiai buvo nedideli), buvo priskirti stabiliems, o atkarpos, kur sąnašų
kiekis neatsistatė, – išplaunamiems kranto ruožams. Akumuliaciniams kranto ruožams
priskirtos tos kranto atkarpas, kuriose per tyrimų laikotarpį (1993–2004 m.) sąnašų
kiekis krante gerokai padidėjo.
Tyrimais buvo nustatyti ir kranto elementų (kranto linijos, apsauginio
paplūdimio kopagūbrio arba kranto skardžio ir klifo viršūnių bei papėdžių) linijiniai
pokyčiai erdvėje, tačiau nurodyta, kad geriausiai kranto daugiametes geodinamines
tendencijas atspindintis geoindikatorius – paviršinių kranto sąnašų biudžetas (m3/m):
išplautos ar išpustytos bei akumuliuotos krantą sudarančios medžiagos, apskaičiuotos iki
vidutinio daugiamečio jūros lygio, pokyčių laike ir erdvėje suma.
Nustatant Lietuvos jūrinio kranto (tiek žemyno, tiek Kuršių nerijos) pastarųjų
metų paviršinių sąnašų biudžetą buvo remtasi Geologijos ir geografijos instituto Jūrų
tyrimų skyriaus Krantotyros ir krantotvarkos sektoriaus sukurto Lietuvos jūrinio kranto
dinamikos monitoringo duomenimis. Tyrimai (kartotinė niveliacija) buvo atliekami
1993 m. įrengtuose 93 kranto postuose. Matavimų poste pastatyti du reperiai:
pagrindinis ir papildomas. Pagrindinis reperis tarnauja kaip matavimų atskaitos taškas.
Papildomas – padėti atkurti stebėjimų profilį, jei kartais būtų sunaikintas (o tai pasitaiko
ne taip jau ir retai) pagrindinis reperis. Kita svarbi papildomo reperio funkcija –
matavimo profilio krypties nustatymas (atliekamas gairėmis ir nivelyro arba teodolito
pagalba) kartotinų niveliacijos metu. Kiekvienas postas reprezentuoja vidutiniškai
0,9 km ilgio kranto atkarpą. Pažymėtina, kad matavimai buvo atliekami tuo pačiu
sezono metu, t. y. pavasario viduryje arba pabaigoje, kad būtų išvengta (kiek tai
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apskritai įmanoma)
regeneracijos).

trumpalaikių

sezoninių

pokyčių

(žiemos

ardos,

vasaros

Duomenų interpretacija
Krantotyrininkai yra nustatę (Bird, 1985; Šujskij, 1986) tris svarbiausius klastinės
medžiagos patekimo į kranto zoną šaltinius: kietasis upių nuotėkis, ardomi kranto šlaitai
(klifai bei skardžiai) ir povandeninis priekrantės šlaitas. Deja, „mitybinės bazės“
atžvilgiu, Lietuvai priklausantys Baltijos jūros krantai dabar yra nepalankioje situacijoje.
Nemuno, vienintelės stambesnės upės, beveik visas kietasis nuotėkis (tinkamas kranto
sąnašų papildymui) nusėda Kuršių mariose ir iš jūros kranto zonos „mitybinės“
grandinės iškrinta. Povandeninio priekrantės šlaito sąnašų ištekliai irgi baigia išsekti
(ypač ties žemyno krantu). Kuršių nerijos kranto zonos sąnašų atsargas papildo iš
Sambijos pusiasalio klifų bei paplūdimių išplauti ir srovių „atnešami“ nešmenys. Tuo
tarpu į žemyno kranto zoną sąnašoms patekti iš gretimų Kuršių nerijos bei Sambijos
pusiasalio ruožų (atsižvelgiant į nešmenų migracijos atstojamąją, kuri nukreipta iš pietų
į šiaurę) trukdo Klaipėdos uosto molai, ištekančios Klaipėdos sąsiaurio srovės,
Klaipėdos įplaukos kanalo gilinimas ir kiti veiksniai. Todėl audrų metu žemyno krante
prarandamas (išnešamas negrąžintinai į jūrą bei į šiaurę – Latvijos pusėn) kranto sąnašas
iš esmės gali kompensuoti tik klifų, kranto skardžių ar apsauginio paplūdimio
kopagūbrio bei paplūdimių arda. Atsižvelgiant į aprašytas aplinkybes galima teigti, kad
žemyno krante be žmogaus pagalbos (krantovarkinių priemonių įdiegimo, ypač kranto
zonos rekultivacijos papildant sąnašų atsargas) sąnašų nuolatos mažės. To pasekoje
ateityje žemyninio kranto būklė vis blogės.
2002–2004 metais dėl suintensyvėjusios cikloninės veiklos kranto ardos procesai
sustiprėjo beveik visame Lietuvos jūriniame krante ir daugelyje kranto ruožų viršijo
daugiamečius kranto išplovimo dydžius. Šį teiginį gerai atspindi 7.8 ir 7.9 paveiksluose
pateikiami vidutiniai daugiamečių ir pastarųjų metų kranto pokyčių tendencijas
iliustruojantys duomenys.
Bent kiek ryškesnė smėlio akumuliacija šiuo laikotarpiu užfiksuota tik ties
Ošupiu (Palangos kranto ardos išdava) ir ties Kopgaliu (dėl pailgintų uosto molų).
Tradiciškai stabilūs (su akumuliacinėm tendencijom) kol kas išlieka kranto ruožai
piečiau Šventosios uosto molo, ties I-ąja Melnrage, ties Smiltyne, ir į pietus nuo
Juodkrantės bei Nidos.
Blogiausia situacija išlieka kranto ruožuose ties valstybine siena su Latvija,
Palangos tilto (Rąžės upelio – Birutės kalno), bei Olandų Kepurės ir Kopgalio kranto
ruožuose.
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7.8 pav. Paviršinių kranto sąnašų kiekio (Q, m3/m per metus) pokyčiai žemyno krante. 1 –
daugiamečiai (1993–2004 m.) duomenys; 2 – 2002–2004 m. duomenys (Žilinskas et al.,
2004)

7.9 pav. Paviršinių kranto sąnašų kiekio (Q, m3/m per metus) pokyčiai Kuršių nerijos krante.
1 – daugiamečiai (1993–2004 m.) duomenys; 2 – 2002–2004 m. duomenys (Žilinskas et
al., 2004)
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7.10 pav. Intensyviai ardomas moreninis klifas prie Šaipių gyvenvietės: a) – 1998 10 01; b) –
2002 03 29; c) – 2004 05 20 (Žilinskas et al., 2004)

126

Išvados
1.

Daugiamečių kranto dinamikos tendencijų nustatymui būtini matavimai,
apimantys bent vieną arba kelis kranto ardos bei regeneracijos ciklus. Tuo tarpu
epizodinių matavimų, atliktų po ekstremalių arba stiprių audrų ir neatsižvelgiant į
kranto regeneracijos (ramių orų) laikotarpį, duomenys neatspindi realių
daugiamečių dinamikos tendencijų.

2.

Bendras viso Lietuvos jūrinio kranto (1993–2004 metai) vidutinis metinis smėlio
biudžetas buvo neigiamas (–38 000 m3/m). Šiuo laikotarpiu, per metus, žemyno
krantas vidutiniškai prarasdavo apie 58 000 m3 smėlio (1,5 m3 iš vieno tiesinio
kranto metro), o Kuršių nerijos krante buvo akumuliuojama apie 20 000 m3 smėlio
(0,4 m3 viename tiesiniame kranto metre).

3.

Bendras viso Lietuvos jūrinio kranto (2002–2004 metai) vidutinis metinis smėlio
biudžetas buvo neigiamas (–246 500 m3/m). Šiuo laikotarpiu, per metus, žemyno
krantas vidutiniškai prarado apie 209 500 m3 smėlio (5,4 m3 iš vieno tiesinio kranto
metro), o Kuršių nerijos krante apie 37 000 m3 smėlio (0,73 m3/m).

4.

Pastaraisiais metais (2002–2004 m.) dėl suintensyvėjusios cikloninės veiklos kranto
ardos procesai sustiprėjo beveik visame Lietuvos jūriniame krante (7.7–7.10 pav.) ir
daugelyje kranto ruožų viršijo daugiamečius kranto išplovimo dydžius.
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ŠLAITŲ DEFORMACIJŲ PROCESAI
Apibūdinimas ir reikšmė
Šlaitų deformacijos turi daugelį formų, kurias galima sugrupuoti į 3 pagrindinius tipus:
tai nuošliaužas, srautus ir nuobiras (Selby, 1993) (8.1 pav).

8.1 pav. Šlaitų deformacijų būdai. A – grunto tekėjimas (grunto masės ir nuobirų srauto), B –
uolienų masyvų slinkimas (grunto masės ir uolienų blokų), C – uolienų kritimas
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Nuošliauža – tai grunto masė, slenkanti arba nuslinkusi šlaitu žemyn, veikiant
sunkio jėgai.
Šlaitų deformacijos yra būdingas visame pasaulyje procesas, vykstantis ant stačių
ir vidutinio statumo šlaitų (Jones, Lee, 1994; Novosad, Wagner, 1993; Proceedings...,
2004; Some..., 2003; Proceedings..., 2005; Miidel, Raukas, 2005). Tačiau netgi labai
nuolaidūs šlaitai gali deformuotis, jeigu jie yra šalia stačių šlaitų ar gilių upių ar kitų
vandens telkinių slėnių. Nuošliaužų susiformavimo rizika yra didesnė esant uolienų
plyšiuotumui (8.2–8.4 pav.), arba esant gruntams, galintiems suskystėti (dirvožemis,
molis, aleuritas ir kiti gruntai).
Šlaitų procesai gali vykti daugeliu būdų, priklausomai nuo šlaito statumo,
prisotinimo vandeniu, grunto tipo, ir netgi lokalių faktorių tokių kaip grunto
temperatūra.
Svarbiausi faktoriai, sąlygojantys šlaitų deformacijas yra šie:
•

šlaito nuolydis;

•

uolienų tipas, sluoksnių orientacija;

•

konsolidacijos laipsnis;

•

vanduo ir augalija;

•

meteorologinės sąlygos;

•

žemės drebėjimai ir vulkanizmas

Šlaito deformacija įvyksta ten kur, yra viršijamas kritinis šlaito nuolydžio ir
pastovumo kampas. Šis kampo dydis priklauso nuo grunto, formuojančio šlaitą,
rišlumo. Šis kampas yra didesnis esant rupiai ir su mažai apzulintais kampais,
medžiagai, lyginant su smulkiagrūdžiais gruntais. Sausas, birios struktūros gruntas gali
būti stabilus esant šlaito nuolydžiui 33 °– 37 °. Drėgnas, nerišlus gruntas gali būti
netabilus net ir esant 1 ° šlaito nuolydžiui.
Amžino įšąlo zonoje, šlaito stabilumo pokyčio taškas sutampa su grunto perėjimu
iš įšalusios fazės į atšilusią. Humidinėse srityse, šlaito deformacijos prasideda jam
atitinkamai įmirkus.
Masės judėjimas (nuošliauža) gali įvykti staiga ir katastrofiškai, nuobirų ar sniego
lavinos pavidalu, uolienų masės kritimu, grunto tekėjimo pavidalu (takūs moliai, liosai).
Pavyzdžiui, pradinis purvo srauto greitis gali net siekti 30 m/sek., o vėliau sulėtėti iki
kelių metrų per parą. Lėtesni šlaitų judėjimai pasireiškia nuošliaužomis (nuobirų,
uolienų blokų), nuogriuvomis, sudėtingomis nuošliaužomis, grunto tekėjimo formomis
(laharais). Nepaisant proceso formų įvairovės, nuošliaužos yra bendrai vertinamos kaip
labiausiai prognozuojami ir atspėjami geologiniai procesai.
Šlaitų masės balansas pakinta dėl kritulių, deliuvinių ar vulkaninių darinių
formavimosi. Šlaitų deformacijos vyksta dėl natūralių priežasčių, tačiau žmogaus veikla
gali jas paskatinti arba pristabdyti. Tai kelių tiesimas, šlaitų nukasimas ar lėkštinimas,
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hidrologinio režimo keitimas ir t. t. Nuošliaužos yra šlaitų stabilumo antropogeniškai
paveiktose teritorijose indikatorius ir jis gali būti naudojamas aplinkosauginių
priemonių pagrindimui.
Viena iš dažniausių technogeninių priežasčių, skatinanti nuošliaužų
susiformavimą, tai – vanduo, patenkantis ant šlaitų iš nesandarių vandentiekių,
kanalizacijos ir kitokių sistemų. Žemės drebėjimai, perkūnija, vibracija dėl kalnakasybos
ar transporto judėjimo gali paskatinti nuošliaužų susiformavimą.

8.2 pav. Dėl šlaitų deformacijos begriūvantis (sutrūkinėję sienos, apie pavojų įspėjantis
ženklas) rekreacinis pastatas ant klifo briaunos – dėsningas reiškinys Maltos
krantuose (J. Satkūno nuotr.)

Nuošliaužų praktinė reikšmė yra labai didelė (Brabb, Harrod, 1989; Jones, Lee,
1994; Novosad, Wagner, 1993; Landslides..., 2002). Kasmet nuošliaužos nusineša
tūkstančius gyvybių, iš jų apie 90% besivystančiose šalyse (IGOS…, 2004; 2007).
Tūkstančiai žmonių kasmet žūsta Kinijoje ir Peru, pavyzdžiui 2004 metais Kinijoje
dėl nuošliaužų žuvo 734 žmonės, 124 dingo be žinios, 549 – sužeisti. Visame PR Azijos
regione Kinija išsiskiria nuošliaužų mastais, kurias sąlygoja dažni žemės drebėjimai,
dideli kritulių kiekiai bei potvyniai dėl užtvankų avarijų. Kasmetiniai ekonominiai
nuostoliai pasaulio mastu siekia dešimtis milijardų dolerių, vien tik JAV nuostoliai siekia
daugiau nei $1,5 milijardo USD. Įvyksta daug mažų ir vidutinių nuošliaužų, kurios
padaro daug daugiau nuostolių nei retai įvykstančios didelės nuošliaužos (Miidel,
Raukas, 2005; Natural..., 2007). Poveikis ekosistemoms taip pat labai ženklus, nes
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nuošliaužos sunaikina buveines, bei sukuria naujas sąlygas (pavyzdžiui slėnio
užtvindymo atveju).

Stebėjimo būdai
Trys parametrai yra ypatingai svarbūs vykdant monitoringą. Tai plyšiai ir įtrūkimai,
masės judėjimo greitis ir nuošliaužos apimama teritorija (Selby, 1993; Schuster, Krizek,
1978).
Grunto įtrūkimai nuo kelių centimetrų iki kelių m pločio rodo aktyviai
besiformuojančią nuošliaužą. Grunto paviršiaus padėties kitimas irgi rodo masės
judėjimą šlaitu. Šlaitų procesų apimta teritorija rodo šių procesų mastą. Nuošliaužų
apimamo ploto didėjimas gali būti susijęs su miškų iškirtimu, kritulių kiekių padidėjimu
ir rodo kraštovaizdžio bei natūralios ekosistemos degradaciją.

8.3 pav. Turistų ypač dažnai lankomas Popeye kaimas Il-Prajjet kyšulyje (Malta). Virš kaimo
aiškiai matyti klinties sluoksnio plyšiai ir besiformuojanti uolinė nuogriuva. Kad ši
deformacija yra aktyvi ir plyšiai didėja, rodo matavimai GPS pagalba (J. Satkūno
nuotr.)
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8.4 pav. Plyšiai viršutinės koralinės klinties sluoksnyje virš turistinio Popeye kaimas IlPrajjet iškyšulyje (Malta). Jų plotis jau viršija metrą, o gylis gali siekti 6–8 metrus.
Viršutinis koralinės klinties sluoksnis yra suskeldėjęs ir sutrūkinėjęs dėl tektoninių
jėgų poveikio. Klintis slūgso ant nepralaidaus taip vadinamojo „mėlynojo molio“
sluoksnio, kuris, būdamas plastingas, sąlygoja klinties sluoksnio dezintegraciją ir jo
blokų slinkimą žemyn šlaitu kranto linijos link. Krantų stabilumas Maltoje yra
stebimas GPS sistemos būdu nuo 2005 metų rugsėjo mėn. Trijose nestabiliausiose
kranto atkarpose įrengtos 24 atraminės žymės, kuriose GPS pagalba matuojamas jų
erdvinės padėties pokytis. Preliminarūs stebėjimo rezultatai rodo kad nuošliaužos
yra aktyvios – atraminių žymių padėtis laikotarpiu nuo 2005 09 iki 2007 04
horizontalioje plokštumoje pakito nuo 0,13 cm iki 2,21 cm (Magri et al., 2006;
J. Satkūno nuotr.)

Tinkamiausios stebėjimo vietos – tai aukščiausios nuošliaužos vietos, kur
formuojasi plyšiai. Grunto išsipūtimas vyksta nuošliaužos papėdėje.
Stebėjimo metodai gali būti labai įvairūs pradedant plyšių ir įtrūkimų grunte
tiesioginiu pakartotinu matavimu, ir baigiant įrengimu įvairių instrumentų (tiltmeters,
inclinometers), bei nuotolinių (lazerinių, satelitinių metodų pvz., interferometrijos
(InSAR), pritaikymu (Remote..., 2006; Some..., 2003; Proceedings..., 2005).
Požeminiai metodai – tai uolienų triukšmo matavimas, deformacijų stebėjimas,
geofiziniai matavimai. Nuošliaužos apimamas plotas geriausiai nustatomas iš
arerofotonuotraukų. Satelitinė nuotraukos gali būti pritaikomos kartografuojnat dideles
nuošliaužas, stebint augalijos dangos pokyčius kurie gali būti susiję su šlaito deformacija
(Brabb, 1984; Keefer, 1987; Proceedings..., 2004; Casale, Fantechi, 1995).
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Monitoringo dažnumas priklauso nuo nuošliaužos masto, formavimosi
intensyvumo ir keliamos grėsmės. Kritiniai monitoringo momentai yra intensyvių liūčių
periodai, miškų gaisrai, uraganai, žemėnaudos pokyčiai.

8.5 pav. Kasitos (1405 m a.a.), vulkanas, Nikaragva. Jo šlaite matyti nuošliaužos, įvykusios
Mičo uragano metu, žymės šlaite (J. Satkūno nuotr.). Čia per uraganą 1998 metų spalio
30 d. iškrito daugiau nei 2000 mm kritulių, dėl to susiformavo apie 5 milijonų
kubinių metrų grunto nuošliauža. Dėl nuošliaužos ir potvynio Kasitos vulkano
papėdėje žuvo 2500 žmonių

8.6 pav. Nuošliaužos yra labiausiai būdingos kalnuotoms sritims. Tipiška nuošliauža
Lenkijos Karpatuose (Kamionkos kaimas, Žemieji Beskidai) (M. Graniczny nuotr.)
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8.7 pav. Nuošliaužų formavimosi suintensyvėjimas Karpatuose pastaraisiais metais yra
siejamas su klimato pokyčiais (Lachowice kaimas, Žemieji Beskidai) (M. Graniczny
nuotr.)

Nuošliaužos Lietuvoje
Nuošliaužos yra svarbus ir pavojingas geologinis procesas. Dauguma Lietuvos miestų –
Vilnius, Kaunas, Kėdainiai, Alytus, Druskininkai, Prienai, Birštonas ir kt. yra įsikūrę prie
didžiųjų Lietuvos upių – Nemuno, Neries, Nevėžio arba prie jų intakų su giliais slėniais,
kuriems būdingi aukšti ir statūs šlaitai. Upėms juos eroduojant formuojasi nuošliaužos
(8.8 pav.) (Bucevičiūtė et al., 2005; Bucevičiūtė, 2004; Lietuvos..., 2003).
Vilniaus mieste nuošliaužos dažniausiai formuojasi aukštuose (30–50 m aukščio)
ir stačiuose (35°–55 ° statumo) Neries ir Vilnios, rečiau – Vokės ir Riešės upių slėnių
šlaituose (Bucevičiūtė 2004). Daugiausia nuošliaužų – virš 20 aptikta Neries slėnyje ties
Kryžiokais ir Ožkinių–Valakupių ruože, taip pat ties Karoliniškėmis ir Bukčiais. Virš 10
nuošliaužų aptikta Vilnios slėnyje Rokantiškių–Markučių ruože (Lietuvos.... 2003).
Kauno mieste nuošliaužos išsibarsčiusios visoje teritorijoje. Jos dažniausiai
susiformuoja mažesnių upelių Jiesios, Marvelės, Sėmenos, Veršvos, Girstupio, rečiau –
Nemuno ir Neries upių slėnių bei griovų šlaituose, kurių aukštis kinta nuo 20 m iki
60 m, o polinkio kampas – nuo 35 ° iki 60 °. Dvylika nuošliaužų aptikta Kauno marių
krantuose Palemono–Armališkių ruože.
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8.8 pav. Nuošliaužų paplitimas Vilniaus ir Kauno miestuose (Lietuvos..., 2003)

Nuošliaužos dažniausiai yra šiuolaikinės aktyvios arba jau galutinai
susiformavusios, nedidelės (10–180 m3 tūrio) ir vidutinės (225–940 m3 tūrio). Keturios
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didelės nuošliaužos (3000–13750 m3 tūrio) aptiktos Vilniuje, Neries slėnio dešiniajame
šlaite ties Kryžiokais ir Turniškėmis bei aštuonios didelės nuošliaužos – Kauno mieste –
Girstupio upelio slėnio dešiniajame šlaite ties Slėnio gatve, taip pat Nemuno slėnio
dešiniajame šlaite ties Verkių gatve ir kitur. Didžiausia nuošliauža per paskutinį
dešimtmetį atsirado Vilniuje 2000 metų rugpjūčio 8 dieną Dvarčios upelio slėnio šlaite,
kurį sudarė iki 12,5 m storio technogeninis gruntas (8.9 pav.). Nuošliaužos tūris siekė
24 000 m3. Buvo sugriauti du bendrovės „Dvarčionių keramika“ sandėliai ir suardyti
inžineriniai tinklai. Nuošliaužos padaryti nuostoliai įvertinti 5,7 mln. Lt.

8.9 pav. AB „Dvarčionių keramika“ gamyklos teritorijoje 2000 08 11 susidariusios
nuošliaužos sukelta statinių ir komunikacijų griūtis (V. Mikulėno nuotr.)

Nuošliaužų inventorizacijos Vilniaus mieste metu nustatyta, kad šlaitų deformacijos
Neries slėnyje kelia grėsmę gyvenamiesiems namams ir kitiems statiniams, elektros
tinklams, įvairioms komunikacijoms, keliams ir gatvėms įrengtiems prie pat šlaito
atbrailos ties Veržuva, Kryžiokais, Turniškėmis, Bukčių vandenviete, Vilnios slėnyje ties
Markučiais, Vokės slėnyje ties Liudvinavu ir kitur. Kaune pavojingos nuošliaužos yra
paplitusios Nemuno slėnio dešiniajame šlaite, Verkių g. Nr. 61, Aukštuosiuose
Kaniūkuose, Žalčio karūnos alėja Nr. 34 raguvoje tarp Bakanausko g. ir Liūdesio alėjos,
raguvoje Žaliakalnyje, Savanorių g. Nr. 51, Nemuno slėnio kairiajame šlaite, Aleksote,
Veiverių g. Nr. 50, Neries slėnio dešiniajame šlaite, Domeikavoje, Marvelės slėnio
dešiniajame šlaite, Santarvės g. Nr. 29, autostrados Kaunas–Klaipėda iškasos šlaituose
(8.10–8.12 pav.).
Pagal nuošliaužų inventorizacijos Vilniaus ir Kauno miestuose duomenis
(Lietuvos ... 2003), nuošliaužos dažniausiai atsiranda ten, kur natūrali aplinka, palanki
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nuošliaužoms susidaryti, yra pažeista žmogaus ūkinės veiklos. Todėl daugelio klaidų ir
nelaimių galima būtų išvengti, jeigu nė vienas statybos ar ūkinės veiklos šlaituose
projektas nebūtų sudaromas be inžinerinių geologinių tyrinėjimų, o statybų leidimai
nebūtų išduodami be inžinerinės geologinės ekspertizės.
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai nuošliaužų inventorizaciją tęs visoje
Lietuvos teritorijoje (Lietuvos..., 203). Duomenys kaupiami geologinių duomenų banke
„Geolis“, geologinių procesų posistemėje. Lietuvos geologijos tarnyba 1997–2003 metais
vykdė nuošliaužų inventorizaciją upių slėniuose Vilniuje ir Kaune. Vilniuje buvo
inventorizuotos 35, o Kaune – 38 nuošliaužos (8.8 pav).

8.10 pav. Nuošliauža, susiformavusi 2003 10 06 Nemuno slėnio kairiajame šlaite, Kaune,
Veiverių gatvėje, Nr. 50 (V. Mikulėno nuotr.)
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8.11 pav. Nuošliauža, susiformavusi 1994 04 01 Kaune, Girstupio upelio slėnio dešiniajame
šlaite, Slėnio gatvėje (V. Mikulėno nuotr.)

8.12 pav. Nuošliauža, susiformavusi 1998 metais Kaune, kelio Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai ruožo 2,9–3,7 km iškasos šlaite (V. Mikulėno nuotr.)
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SEISMINGUMAS
Seklūs (įvykstantys kelių dešimčių kilometrų gylyje nuo žemės paviršiaus) žemės
drebėjimai yra salygojami žemės plutos judėjimo išilgai tektoninių lūžių bei sprūdžių,
taip pat jie gali būti sukelti ir technogenių faktorių. Žemės drebėjimai sukelia
kraštovaizdžio laikinus ar pastovius pakitimus, priklausomai nuo žemės drebėjimo
intensyvumo, epicentro lokalizacijos, gruntų savybių (Bolt, 1993; McGuire, 1993;
Modern..., 1995).
Kiekvienais metais USGS seismologinis monitoringas fiksuoja nuo 12 000 iki
14 000 žemės drebėjimų, t. y. apie 35 žemės drebėjimus kiekvieną dieną Paprastai
kasmet įvyksta apie 20 žemės drebėjimų, kurių magnitudė didesnė 7–7,9. Taigi, dideli
žemės drebėjimai yra dažnesni nei dideli vulkanų išiveržimai (Real-..., 1991).
Plokščių sandūrų teritorijos, kuriose galimi žemės drebėjimai, yra žymiai
didesnės nei vulkanų išsiveržimų galimo pavojaus zonos.
Žemės drebėjimai su giliai lokalizuotais židiniais (hipocentrais) (giliau – 70 km),
nors ir turėdami aukščiausią magnitudę, dažniausiai paviršiuje nepadaro rimtų
padarinių. Tam, kad išvengti ar sumažinti žemės drebėjimų ekologinių pasekmių yra
būtina žinoti žemės drebėjimų dydį, dažnumą ir lokalizaciją. Šie parametrai padeda
identifikuoti aktyvius lūžius ir jų judėjimo greitį.
Taip pat didelę reikšmę turi ir seismiškai neaktyvių zonų buvimas, jų sąryšis su
žinomais lūžiais ir aktyviais vulkanais. Mažiausiai trys monitoringo taškai yra reikalingi
tam, kad identifikuoti seisminio įvykio parametrus. Seisminiai stebėjimai yra vieni iš
seniausių sistemingų žemės gelmių procesų formų. Šiuo metu veikia daug nacionalinių,
regioninių ir tarptautinių seisminių tinklų kurie teikia informaciją apie žemės drebėjimų
lokalizaciją, dydį ir dažnumą bet kurioje pasaulio vietoje. Tačiau seklūs virpesiai
(nedidelės magnitudės) nebūtinai gali būti nustatyti šių tinklų pagalba ir todėl turi būti
stebimi labiau betarpiškai. Seisminio pavojingumo žemėlapiai yra sudaromi nustatyti
skirtingas vietas, kuriose žemės drebėjimai kelia pavojų (Seismotectonic..., 2001).
Žemės drebėjimai yra vieni iš pavojingiausių gamtinių reiškinių. Laikotarpiu tarp
I960 ir 1990 metų dėl žemės drebėjimų žuvo apie 439 000 žmonių o ekonominiai
nuostoliai siekė apie 65 milijardus USD (IGOS..., 2004). 1994 m. Northridge (Kalifornija)
žemės drebėjimas atnešė daugiau nei 30 milijardų USD nuostolių, o 1995 m. Kobėje
įvykęs žemės drebėjimas atnešė virš 100 milijardų USD nuostolių. Paviršiuje žemės
drebėjimas sukelia žemės suslūgimus ar pakilimus, įtrūkimus, nuošliaužas, nuobirų
srautus, gruntų suskystėjimą, žemės virpėjimus, cunamius akvatorijose. Visi šie
reiškiniai paprastai sukelia pastatų, komunikacijų pažeidimus.
Galingiausi pasaulio žemės drebėjimai nuo 1900 metų:
1. Čilė 1960 05 22 – M9,5
2. Princo Williamso sąsmauka, Aliaska 1964 03 28 – M9,2
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3. Andreanofo salos, Aliaska 1957 03 09 – M9,1
4. Kamčiatka 1952 11 04 – 9,0
5. Vakarų pakrantė, Šiaurės Sumatra 2002 12 26 – M9,0
6. Ekvadoro pakrantė – 1906 01 31 – M8,8
7. Rato salos, Aliaska – 1965 02 04 - M8,7
8. Assamas–Tibetas 1950 08 15 – M8,6
9. Kamčiatka 1923 02 03 – M8,5
10. Banda jūra, Indonezia 1938 02 01 – M8,5
11. Kurilų salos 1963 10 13 – M8,5
Žemės drebėjimai yra natūralus reiškinys, tačiau seklūs virpesiai gali būti
sukeliami dėl žmogaus veiklos keičiant uolienų ar fliuidų apkrovas. Tai – požeminio
vandens ar angliavandenilių gavyba (ar supumpavimas į žemės gelmes), kalnakasyba,
užtvankų įrengimas. Požeminiai sprogdinimai, ypač branduoliniai, taip pat gali sukelti
seisminius įvykius.
Monitoringo vietos paprastai turi būti kuo toliau nuo dirbtinius žemės virpesius
sukeliančių objektų. Tankiai apgyvendintose ir seismiškai aktyviose vietovėse
seismografų tinklai turi būti tankesni.
Standartiniai seismografai turi fiksuoti tris žemės dalelių akceleracijos
komponentus: gravitacinę akceleraciją (10–5 iki 1 g), dažnumo skalėje nuo 0,1 iki
20,0 Hz, išlaikant absoliutaus laiko tikslumą iki 5 ms. Antropogeniškai sukeltų žemės
drebėjimų monitoringas turi būti vykdomas naudojant arčiau išdėstytus instrumentus
(5 km), kurie galėtų užrašyti aukštesnių dažnumų (20–1500 Hz) virpesius. Seisminiai
duomenys turi būti perduodami greitai, realiame laike. Plutos įtampų, kurios sukelia
žemės drebėjimus, matavimas tampa dar reikšmingesnis, nes tokiu būdu galima
prognozuoti seisminį pavojų. Plutos įtampa gali būti matuojama daugeliu būdų
gręžiniuose, šachtose, matuojant gravitacinį ir elektomognetinį laukus, požeminio
vandens lygius, žemės paviršiaus deformacijas, tačiau visi šie matavimai negali pakeisti
seismingumo matavimų naudojant seismografus.
Seismingumo monitoringas suteikia galimybę nustatyti vietas kur gali įvykti
žemės drebėjimai, bei galimą jų magnitudę, tačiau nesuteikia informacijos apie laiką
kada jie įvyks. Seisminių tyrimų užrašai yra nuo praeitojo šimtmečio pradžios daugelyje
pasaulio vietų. Pridedant istorinius ir paleoekologinius duomenis, šiuos užrašus galima
pratęsti ir panaudoti seisminių įvykių dėsningumui erdvėje bei laike atkurti. Tačiau
nepaisant labai didelių pastangų, iki šiol nėra patikimo metodo progozuoti žemės
drebėjimams. Žemės plutos įtampos padidėjimai gali būti indikuojami tam tikrais
geologiniais ar geofiziniais rodikliais, įskaitant vandens lygio svyravimus,
geomagnetinių laukų pokyčius, pjezoelektrinius efektus, žemės paviršiaus pokyčius.
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Magnitudė ir intensyvumas
Žemės drebėjimų stiprumui nusakyti plačiai naudojami du parametrai – magnitudė ir
intensyvumas. Magnitudė nusako kiek energijos išsilaisvino žemės drebėjimo židinyje. Ji
apskaičiuojama iš seismografų užrašų. Intensyvumas nusako žemės drebėjimo sukeltų
virpesių stiprumą žemės paviršiuje tam tikroje vietoje. Intensyvumas nustatomas pagal
žmonių, pastatų ir gamtinės aplinkos reakcijas. Tam tikras žemės drebėjimas sukelia
skirtingų intensyvumų virpėjimus skirtingose vietose. Didžiausias intensyvumas
stebimas seisminio įvykio epicentre, mažesni intensyvumai išsidėsto koncentriškomis
zonomis aplink įvykio epicentrą. Sąryšis tarp magnitudės ir intensyvumo yra gana
sudėtingas. Intensyvumas, stebėtas tam tikroje vietoje, priklauso nuo įvykio
magnitudės, įvykio židinio gylio, atstumo iki židinio, grunto sąlygų ir drebėjimo
mechanizmo.
Skirtingoms seisminių įvykių charakteristikoms – magnitudei ir intensyvumui
matuoti naudojamos skirtingos matavimo skalės. Magnitudei matuoti naudojama, taip
vadinama, „Richterio“ skalė. Tiksliau, šiuo metu plačiau naudojamos septynios
skirtingai apibrėžiamos magnitudės skalės (pvz., lokalioji, tūrinių bangų, paviršinių
bangų, memento ir t. t), tačiau apytiksliai jos visos atitinka pačią pirmąją Charles Richter
(1900–1985) 1935 m. sukurtą „Richterio“ skalę. Kadangi ši skalė yra logaritminė, žemės
drebėjimų, kurių magnitudės skiriasi vienu skaičiumi, išsilaisvinusios energijos kiekis
skiriasi apie 30 kartų. Todėl, pavyzdžiui 7,0 magnitudės drebėjimas yra apie 900
(30*30=900) kartų stipresnis nei magnitudės 5,0 drebėjimas.
Intensyvumas vertinamas dvylikos balų skalėje (9.1 lentelė), nuo visiškai
nejaučiamo vieno balo (I) iki dvylikto balo (XII) – visiško visų pastatų sugriovimo.
Intensyvumo skalės yra naudojamos jau kelis šimtmečius ir palaipsniui jos vystėsi bei
tobulėjo. Nuo 60-tojo XX a. dešimtmečio plačiausiai Europoje buvo naudojama MSK-64
skalė. Šiuo metu Europos seismologijos komisija rekomenduoja naudoti patobulintą
MSK versiją – EMS-98 skalę. JAV naudojama Modifikuota Merkali skalė, o Japonijoje
dešimties balų – Japonijos meteorologijos agentūros (JMA) skalė.
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9.1 lentelė. Apytikslis sąryšys tarp „tipinio“ žemės drebėjimo stabiliose platformose
(drebėjimo židinio gylis 5–15 km) ir intensyvumo jo epicentre

Magnitudė
(„Richterio“
skalė)

Intensyvumas
epicentre
(MSK-64
skalė)

1–3

I

3–3,9

II–III

4,0–4,9

IV–V

5,0–5,9

VI–VII

6,0–6,9

VIII–IX

7,0–daugiau

X–XII

Trumpas intensyvumo apibūdinimas (MSK-64
skalė)
I. Nejaučiamas, arba jaučiamas tik esant ypatingai
palankioms sąlygomis.
II. Jaučia ramybės būklėje esantys žmonės, ypač
viršutiniuose pastatų aukštuose.
III. Jaučiama pastatų viduje, ypatingai viršutiniuose
aukštuose. Dauguma žmonių neatpažįsta, kad tai
žemės drebėjimas. Stovinčios mašinos gali silpnai
svyruoti. Įspūdis tarytum pravažiuotų sunkvežimis.
IV. Pastatuose dauguma žmonių jaučia drebėjimą.
Kai kurie gali pabusti iš miego. Virpa langai, indai,
durys.
V. Jaučiama išorėje. Dauguma pabunda. Nukrenta
kai kurie indai, suskyla langai, nestabilūs objektai
nuvirsta.
VI. Jaučia visi, dauguma išsigąsta. Juda kai kurie
sunkūs baldai. Sunku vaikščioti, nukrenta
paveikslai.
VII. Nedideli pastatų pažeidimai. Silpni pastatai gali
būti gana stipriai pažeisti, virsta kai kurie kaminai.
Muša varpai.
VIII. Stiprūs pastatų pažeidimai, daliniai
sugriovimai. Dideli silpnesnių pastatų pažeidimai.
Griūna kaminai, paminklai, bokštai, lūžta medžių
šakos.
IX. Dideli tvirtai pastatytų statinių pažeidimai.
Sutrūkinėja požeminiai vamzdynai. Aiškūs plyšiai
žemės paviršiuje.
X. Pažeisti tvirtai pastatyti mediniai pastatai.
Išlankstyti geležinkelio bėgiai.
XI. Dauguma pastatų sugriauta. Sugriauti tiltai.
Stipriai išlankstyti geležinkelio bėgiai.
XII. Visiškas sugriovimas.
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Žemės drebėjimai ir Lietuva
Šiame skyriuje pateikiama Lietuvos seisminių sąlygų analizė, seisminių įvykių
duomenys yra parengti valstybinio seismologinio monitoringo ataskaitų (Pačėsa, 2001a,
2001b, 2002, 2003, 2006) ir aktualių publikacijų pagrindu (Pačėsa et al., 2005a, 2005b,
2005c; International..., 2007; Zemletrjasenija..., 2007), kurias savo ruožtu paankstino 2004
metais rugsėjo 21 d. žemės drebėjimas Kaliningrado srityje. Pirmas seisminis smūgis šio
žemės drebėjimo metu įvyko 14:05 Lietuvos laiku (11:05 Grinvičo laiku) Kaliningrado
srityje, Laduškino vietovėje (Rusijos Federacija, koordinatės 54,7 ° šiaurės platumos ir
20,2 ° rytų ilgumos), užfiksuotas 4,4 magnitudės (Richterio skalė) žemės drebėjimas, jo
židinys buvo 10 km gylyje. Antras smūgis įvyko 16:32 Lietuvos laiku Kaliningrado
srityje, Primorsko mieste (koordinatės 54,77 ° šiaurės platumos ir 19,94 ° rytų ilgumos) ir
buvo 5,0 magnitudės stiprumo (9.1 pav.), židinio gylis – apie 10 kilometrų. Trečias,
gerokai silpnesnis seisminis smūgis užfiksuotas 16 val. 36 minutės. Pagal
makroseisminės analizės duomenis stipriausias žemės drebėjimas sukėlė VI balų
intensyvumo žemės paviršiaus virpesius, seisminių įvykių epicentruose Kaliningrade.
Drebėjimų sukelti virpesiai buvo juntami ir didelėje Lietuvos teritorijos dalyje.
Klaipėdoje grunto virpesių intensyvumas siekė IV–V balus, Kaune ir Vilniuje apie III
(9.2 pav.) ir sukėlė nuošliaužas, žemės plyšius, pastatų sienų įtrūkimus.
Baltijos kraštų seismingumas
Rytinė Baltijos jūros pakrantė tradiciškai traktuojama kaip aseisminė arba labai žemo
seismingumo sritis (European..., 2003). Tą nulemia geologinės sąrangos ypatumai
(ankstyvojo prekambro konsolidacijos Žemės pluta) ir didžiulis nuotolis iki aktyvių
tektoninių sričių. Tačiau turimi duomenys rodo, jog gretimuose Lietuvai kraštuose yra
buvę juntamų žemės drebėjimų (9.3 pav.). Pavyzdžiui, 1303 metais P. Duisburgietis
aprašė didelį žemės drebėjimą Prūsijoje – „…visoje Prūsijoje drebėjo žemė. Tris kartus
suvirpėjo žemė drauge su pastatais, kurių retas išliko nesugriuvęs…“. XX a. pradžioje
Rygos universiteto profesorius B. Doss iš įvairių šaltinių surinko duomenis apie 18 gana
stiprių (dabar vertinamų kaip 5–7 balų intensyvumo pagal MSK – 64 skalę) žemės
drebėjimų, vykusių Latvijos ir Estijos teritorijose. Jo sudarytas katalogas apėmė 1616–
1911 metus. 1988 metais Baltarusijos ir Baltijos respublikų mokslininkai išplėtė seisminių
įvykių katalogo geografinę aprėptį ir papildė jį iki 45 (Avotinia et al., 1988). Kataloge
galima atsekti žymesnį seisminio aktyvumo padidėjimą visuose Baltijos kraštuose 1908–
1909 metais. Jis sutapo su galingu žemės drebėjimu (M = 7,5) vykusiu Italijoje greta
Mesinos miesto 1908 m. gruodžio 28 d. 1976 metais Osmussare‘s saloje, Estijoje įvyko
stipriausias (M = 4,75), neskaitant pastarųjų Kaliningrado įvykių, žinomas žemės
drebėjimas Baltijos kraštuose.
Seisminis aktyvumas Lietuvoje, lyginant su Latvija ar Estija, yra mažiausias
(9.3 pav.). Patikimai nėra užfiksuoto nei vieno žemės drebėjimo Lietuvos teritorijoje. Yra
žinoma, kad 1909 metais buvo sudrebintas Bezdonių kaimas, esantis už kelių dešimčių
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kilometrų nuo Vilniaus, tačiau pranešimus apie šį įvykį reikėtų dar kartą nuodugniai
ištirti. Minėtasis P. Duisburgietis aprašė 1328 metais Skirsnemunės pilį sukrėtusį
drebėjimą, po kurio pilis buvo apleista. Tačiau ir šio pasakojimo patikimumas kelia tam
tikrų abejonių. Keletas vietinių drebėjimų yra vykusių netoli Lietuvos sienų, Latvijos ir
Baltarusijos teritorijose. O maždaug kas keli dešimtmečiai Lietuvą sudrebina seisminės
bangos, atsklidusios nuo galingų regioninių žemės drebėjimų epicentrų. 1904 metais
Vakarų Lietuvos gyventojai jautė III–IV balų intensyvumo virpesius atsklidusius nuo 5,4
magnitudės stiprumo drebėjimo Oslo fiorde. Lietuvoje taip pat buvo juntami
Rumunijoje vykę žemės drebėjimai: 1940 m. (magnitudė 7,2), 1977 m. (magnitudė 6,1),
1986 m. (magnitudė 6,2), 1990 m. (magnitudė 6,4). Gana stipriai turėjo būti jaučiamas
1940 m. drebėjimas, tačiau istorijos audros, greitai išdildė žmonių prisiminimus apie šį
neįprastą gamtos reiškinį.
Žemės drebėjimų prielaidos
Žemės pluta Pabaltijo regione yra netolygiai sueižėjusi, išskiriami įvairaus rango
tektoniniai lūžiai, kurie skiriasi dydžiu, orientacija, geometrija (9.4 pav.). Pastarųjų
dešimtmečių tyrimai pasaulyje įtikinamai parodė, kad nėra pasaulyje regionų, kurie
nebūtų veikiami tektoninių įtampų, tiesa jų dydis yra gana skirtingas, tektoninės jėgos
ypatingai didelės geologiškai aktyviuose regionuose (pvz., litosferinių plokščių
sandūros). Remiantis morfometriniais, geodeziniais, matavimų gręžiniuose ir kt.
duomenimis Lietuvos ir jai gretimos teritorijos taip pat yra veikiamos tektoninių
horizontalių įtampų (Šliaupa, 2001). Todėl natūralu, kad čia retsykiais įvyksta žemės
drebėjimai, kurių metu atpalaiduojama tektoninė energija susikaupusi išilgai stambių
lūžių arba jų zonų. Blokų persistūmimas išilgai vienos tokių tektoninių zonų ir sukėlė
stiprius žemės drebėjimus Kaliningrado srityje. Analizuojant tektoninius žemėlapius
(Stirpeika, 1999) išryškėja 2004 m. rugsėjo mėn. žemės drebėjimų epicentrų ryšys su
stambiausia Kaliningrado srityje Šiaurės Priegliaus tektonine zona. Ši tektoninė
struktūra yra viena geriausiai ištirtų. Kadangi zonos lūžiai siejasi su pagrindiniais naftos
telkiniais – čia atlikti detalūs seisminės žvalgybos, gręžimo darbai. Šiaurės Priegliaus
lūžių zona kartografuojama platumine kryptimi nuo pietinės Baltijos jūros dalies iki
rytinės Kaliningrado srities dalies, o kai kuriais duomenimis ji, kiek susilpnėjusi,
nusitęsia iki pat rytinės Lietuvos. Kadangi tai sudėtinga lūžių sistema, nenuostabu, kad
čia vienas po kito įvyko du stiprūs žemės drebėjimai, iš kurių antrasis buvo netgi
stipresnis, o tai yra gana retas reiškinys. Šiaurės Priegliaus lūžių zona buvo aktyvi per
visą nuosėdinės storymės formavimosi laikotarpį. Labai aktyvus lūžis buvo ir
neotekoniniame periode (paskutinieji 2 mln. m.), apie ką byloja didelė pakopa
pokvartero paviršiuje (Šliaupa, 2001), pietinis blokas yra santykinai nuleistas 30–40 m.
Remiantis seisminių bangų, kurios atsklido nuo Kaliningrado žemės drebėjimo
epicentro, užrašų seisminėse stotyse duomenimis (fokalinio mechanizmo sprendimas)
blokų poslinkį išilgai Šiaurės Priegliaus lūžio sukėlė VPV–RŠR tektoninis spaudimas
arba tempimas ŠŠV–PPR kryptimi.
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Panašaus rango lūžių esama ir Lietuvos teritorijoje. Čia pirmiausia paminėtinas
stambiausias Telšių lūžis (zona), kuris kerta Lietuvą nuo Baltijos jūros pakrantės (kiek
piečiau Palangos) iki Pasvalio ir užsibaigia Latvijos teritorijoje. Kaip ir Šiaurės Priegliaus
lūžis, jis orientuotas platumine kryptimi, labai ryškus nuosėdinėje dangoje, jo amplitudė
viršija 200 metrų (gerokai didesnė nei Šiaurės Priegliaus lūžio), lūžis sąlygoja
pagrindinius Lietuvos naftos telkinius. Be minėto lūžio, geologai nuosėdinėje dangoje
išskiria eilę smulkesnių dizjunktyvų, tačiau neretai žemiau slūgsančiame kristaliniame
pamate jie yra netgi stambesni.
Seismologinis monitoringas Lietuvoje
Ankstesniais seismotektoninės analizės duomenimis Lietuvoje ir greta esančiose
teritorijose potencialių žemės drebėjimų atsiradimų zonose galimi iki 4,5 magnitudės
žemės drebėjimai, galintys sukelti iki 7 balų intensyvumo (MSK – 64 skalė) žemės
paviršiaus virpesius epicentre (Ilginytė, 1998). Seisminiai įvykiai Kaliningrado srityje
verčia šiuos vertinimus peržiūrėti. Galingesnių žemės drebėjimų galimybę patvirtina ir
naujausi regioniniai seismotektoniniai tyrimai, kurių duomenimis maksimalių žemės
drebėjimų magnitudė gali siekti 5,0 (Novejšaja..., 2000).
Norint išsiaiškinti galimas seismiškai aktyvias sritis ir nustatyti jų parametrus,
reikalia atlikti pastovius seisminius stebėjimus, kitaip tariant – vykdyti seismologinį
monitoringą. Lietuvoje pirmieji instrumentiniai seisminiai stebėjimai pradėti apie 1970
metus, kai Vilniuje, Fizikos institute buvo įkurta seismologinė stotis (Ilginytė, Šalavėjus,
1994). Vilniaus stotyje buvo įrengti trijų komponenčių ilgo periodo (T = 25s) ir trijų
komponenčių trumpo periodo (T = 1,5s) seismometrai. Iki 1992 metų Vilniaus stotyje
surinkti duomenys apdorojimui ir tolimesniam saugojimui buvo siunčiami į didžiausią
Tarybų Sąjungos seismologijos centrą Obninske (Rusija). Vėliau seisminės stoties
priežiūrą ir duomenų apdorojimą perėmė Fizikos instituto darbuotojai.
1991–1995 metų Vilniaus seisminės stoties biuletenyje (Šalavėjus, Suveizdis, 1995)
yra užregistruoti 450 tolimi (tolimesni nei 2000 km) ir regioniniai (tolimesnių nei keli
šimtai, bet artimesnių nei 2000 km) seisminiai įvykiai. Atliekant standartines
seismogramų apdorojimo procedūras buvo nustatomi įvairių tipų bangų atėjimo laikai,
matuojamos bangų amplitudės ir periodai. Taip pat buvo apskaičiuojami atstumai nuo
epicentro iki Vilniaus seismologinės stoties. Per visą seisminės stoties veikimo laikotarpį
čia nebuvo užfiksuotas nei vienas vietinis seisminis įvykis t. y. įvykis, kurio epicentras
nuo seisminės stoties nutolęs ne toliau nei keli šimtai kilometrų. Galbūt tam įtakos turėjo
aukštas foninių triukšmų lygis – stotis įrengta Vilniaus miesto pakraštyje. Susidėvėjus
registravimo aparatūrai ir nesant reikalingo finansavimo Vilniaus seisminės stoties
darbas nutrūko 1999 metais.
Tais pačiais 1999 metais Ignalinos atominės elektrinės (AE) apylinkėse, vykdant
elektrinės saugumo didinimo projektus, buvo įrengtos keturios seisminio monitoringo
stotys (9.5 pav; Pačėsa, 2001a). Nuo to laiko Lietuvos geologijos tarnyba, pagal
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susitarimą su Ignalinos AE, apdoroja ir analizuoja šiose stotyse surenkamus duomenis.
Galutiniai rezultatai ir pasiūlymai dėl seisminio tinklo parametrų persiunčiami atgal į
Ignalinos AE. Taip Ignalinos AE seismologinės sistema įgalina vykdyti ŠR Lietuvos
seismologinį monitoringą. LGT kasmet sudaromi seisminiai biuleteniai ir ruošiamos
ataskaitos. Seismologiniai biuleteniai ir ataskaitos siunčiamos į tarptautinius duomenų
centrus bei kaimyninių šalių seismologams (Pačėsa, 2001–2006). Jų santraukos
talpinamos LGT tinklalapiuose (www.lgt.lt/seismo).
Ignalinos AE seisminio monitoringo yra skirta stebėti vietinius seisminius
įvykius. Tačiau matavimo įranga kasmet užregistruoja apie 70 tolimų ir apie 10
regioninių seisminių įvykių. Tuo tarpu, kaip ir buvo galima tikėtis, nuo 1999 metų
Ignalinos AE seisminis tinklas užfiksavo tik keletą vietinių įvykių. 2001 m. rugsėjo 4 d.
viena Ignalinos seisminė stotis užfiksavo 2,1 magnitudės įvykį, nutolusį nuo stoties per
~80 km. Deja, dėl duomenų trūkumo, tiksliau įvykio lokalizuoti nepavyko (Pačėsa,
2002). 2002 m. gruodžio 18 d. seisminės stotys užfiksavo žemės drebėjimą, kurio
epicentras buvo Baltijos jūroje piečiau Gotlando salos (4 pav.), o magnitudė siekė 3,5
balus (Pačėsa, 2003).
Seismologija yra vienas iš tų mokslų, kur tarptautinis bendradarbiavimas yra
nulemtas paties tyrimų objekto. Stipraus ir net vidutinio (M ≥ 5,0) žemės drebėjimo
sukeltas bangas galima registruoti bet kurioje pasaulio vietoje, o drebėjimui įvykus ties
dviejų valstybių riba jo epicentras patikimiausiai bus nustatytas panaudojant abiejų šalių
seisminių stočių duomenis. Taigi aiškinantis Lietuvos seismingumą labai svarbūs yra ir
kaimyninėse valstybėse šioje srityje atliekami darbai.
Latvijoje seismologinius stebėjimus atlieka Latvijos aplinkos, geologijos ir
meteorologijos agentūros specialistai. Latvijoje, netoli Valmieros rajoninio centro veikia
viena seisminė stotis. 2005 metais irengta nauja stotis Sliterėje. Joje tarybinės gamybos
seismometrai sujungti su šiuolaikiniu skaitmenimo įrenginiu ir kompiuteriu. Estijoje iki
2006 m. veikė dvi seisminės stotys: viena netoli Talino, Suuruppi vietovėje, kita už
40 km nuo Tartu miesto. Pastaroji stotis yra Vokietijos seisminio tinklo GEOFON dalis
(www.gfz-potsdam.de/geofon/), todėl duomenys pastoviai perduodami į Geofizikos tyrimų
centrą Potsdame ir ten apdorojami. Gana daug dėmesio seismologijai skiriama
kaimyninėje Baltarusijoje. 2006 metais veikė penkios seisminės stotys Naročyje,
Pleščenicuose netoli Minsko, Breste, Soligorske ir Gomelyje. Seismines stotis prižiūri ir
jų registruotus duomenis apdoroja Geofizikinio monitoringo centro (www.cgm.org.by),
priklausančio Baltarusijos mokslų akademijai, darbuotojai. Baltarusija taip pat patenka į
labai mažo seismingumo regioną, tačiau šioje šalyje susiduriama su žmogaus veiklos
išprovokuotais žemės drebėjimais. Soligorske yra Starobinsko kalio druskų telkinys.
Eksploatuojant šį telkinį, iškasami dideli kiekiai uolienų, tai keičia litosferos tektonines
apkrovas ir įtempimus ir išprovokuoja žemės drebėjimus. Nuo 1983 m. iki1997 metų čia
užregistruota apie 600 nestiprių seisminių smūgių (Aronov et al., 2003). Lenkijoje yra
aštuonios seisminės stotys. Viena jų įrengta greta Suvalkų, visai netoli nuo Lietuvos
sienos. Ši stotis taip pat yra įjungta į GEOFON tinklą, ir ji beje buvo arčiausiai
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Kaliningrado drebėjimų epicentrų. Kiek žinoma pastaraisiais dešimtmečiais
Kaliningrado srityje neveikė nei viena seisminė stotis, nors dar XX a. pradžioje
Karaliaučiaus universitetas vykdė tam tikrus seisminius stebėjimus.
Kiekviena Fenoskandijos šalis (Norvegija, Švedija, Suomija) turi po kelias
dešimtis šiuolaikiškai įrengtų skaitmeninių seisminių stočių ir vieną ar kelias mokslines
institucijas, tyrinėjančias seismotektonius procesus. Šių šalių seisminiai tinklai geba
registruoti net pakankamai silpnus signalus, sklindančius iš šaltinių esančių Lietuvoje,
pavyzdžiui sprogdinimų karjeruose. Taip pat labai paprasta gauti ir naudoti
Fenoskandijos seismologų surinktus duomenis – seisminių įvykių katalogai ir net pačios
seismogramos pateikiamos jų internetinėse svetainėse (pvz., www.norsar.no,
Panagrinėjus
www.geo.uib.no/Seismologi, www.geofys.uu.see, www.seismo.helsinki.fi).
Fenoskandijos šalių seisminius katalogus, buvo nustatyta, kad jų seisminės stotys geba
registruoti visus seisminius įvykius mūsų kraštuose, kurių magnitudės didesnės nei 2,5
(Pačėsa, 2004), tačiau seisminiai įvykai ne visada lokalizuojami pakankami tiksliai.
Dauguma epicentrų (~70 proc.) buvo lokalizuoti su paklaidomis siekiančiomis 60 km,
tačiau kai kurių epicentrų paklaidos siekė net 300 km (Pačėsa, 2001a, 2001b).
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9.1 pav. 2004 m. rugsėjo 21 d. Kaliningrado srityje Primorsk'o mieste įvykusio 5,0 magnitudės
žemės drebėjimo seismogramos, užfiksuotos Salako (ISAL) ir Zarasų (IZAR)
Ignalinos AE seisminėse stotyse. Seismogramose užfiksuoti grunto dalelių vertikalių
judesių greičiai. Maksimalios seismogramų amplitudės, dešinėje pusėje virš
seismogramų, pateiktos skaitmeniniais vienetais. P žymi išilginių bangų (P – bangų)
pradžią, S žymi skersinių bangų (S – bangų) pradžią. Kadangi žemės drebėjimas
sužadina dviejų tipų bangas, sklindančiais skirtingais greičiais, kai kurie žmonės
galėjo pajusti du atskirus smūgius: P – bangą ir maždaug po minutės S – bangą.
Seisminės stotys nuo drebėjimo židinio nutolusios skirtingais atstumais, todėl
seisminiai signalai skirtingas stotis pasiekė skirtingu laiku (punktyrinė linija)
(Pačėsa et al., 2005b).
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9.2 pav. Žemės virpesių intensyvumas Lietuvos teritorijoje sukelti antrojo Kaliningrado
žemės drebėjimo (16:32 vietos laiku). Maži skaičiai žymi intensyvumo (EMS – 98)
įvertinimus atitinkamose vietose, punktyrinės linijos skiria skirtingo intensyvumo
zonas, raudonas apskritimas – įvykio epicentras apskaičiuotas Lenkijos mokslų
akademijos Geofizikos institute (sudarė A. Pačėsa)
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9.3 pav. Baltijos kraštų seismingumas pagal Avotinia ir kt. (1988) ir Šiaurės Europos seisminį
katalogą (www.seismo.helsinki.fi/bul/index.html). Apskritimai žymi istorinius
įvykius t. y. žemės drebėjimus vykusius nuo 1616 m. iki 1965 metų, šešiakampiai –
tektoniniai įvykiai užregistruoti prietaisais (nuo 1965 m. iki 2004 m.), trikampiai –
veikiančios seisminės stotys (Pačėsa et al., 2005a)
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9.4 pav. Pietrytinio Baltijos regiono žinomi tektoniniai lūžiai – ištisinės linijos ir žemės
drebėjimai – juodi apskritimai (Pačėsa et al., 2005a, 2005b)
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9.5 pav. Ignalinos AE seisminio monitoringo stotis. Seismometras patalpintas 30 m gylio
gręžinyje, namelyje (už tvoros) įrengta aparatūra atliekanti pirminį seisminio signalo
apdorojimą, ant bokšto iškeltos duomenų perdavimo antenos (A. Pačėsos nuotr.)

9.6 pav. Šlaito nuošliauža Kaliningrado srityje, atsiradusi po žemės drebėjimo 2004 metais
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9.7 pav. Nemažai įskilimų po Kaliningrado žemės drebėjimų aptikta Kalvarijos miestelio
pastatuose (A. Pačėsos nuotr.)

Seismologinių tyrimų perspektyvos
Nuo 1999 metų Lietuvos geologijos tarnyba vykdo seismologinį monitoringą,
sistemingai kaupia geologinius duomenis apie tektoninę sandarą ir seisminių įvykių
prielaidas.
Kaip dar kartą priminė Kaliningrado įvykiai (9.5–9.7 pav.), stiprūs žemės
drebėjimai gali įvykti bet kokioje Baltijos regiono dalyje, kur yra stambios lūžių zonos.
Tokios zonos skiriamos ir Lietuvoje, todėl jos gali būti potencialiai pavojingos
geodinaminiu požiūriu. Deja, šiuo požiūriu turima medžiaga yra gana skurdi.
Pirmiausiai aiškiai trūksta instrumentinių seisminių stebėjimų sistemos. Ignalinos AE
stotys apima tik šiaurės rytinį šalies kampą. Jos gana gerai tinka stebėti Ignalinos AE
apylinkių seisminį aktyvumą, tačiau jos negali registruoti silpnesnių seisminių įvykių
kitoje Lietuvos teritorijos dalyje, ir įvykus nestipriam seisminiam įvykiui už kelių šimtų
kilometrų, jis gali būti tiesiog nepastebėtas (užgožtas triukšmų). Šią mintį patvirtina
minėtas faktas, jog Ignalinos AE seisminėse stotyse neregistruojami karjerų
sprogdinimai. Todėl visos šalies seismologiniam monitoringui būtina išplėsti
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instrumentinių tyrimų tinklą. Šio tinklo pagrindinis uždavinys – fiksuoti smulkius
seisminius įvykius Lietuvoje ir netoli jos sienų, kurie leistų nustatyti padidinto
aktyvumo tektonines struktūras, kadangi potencialiai aktyvių zonų skyrimas remiantis
tik geologine ir geofizine medžiaga nėra pakankamas atliekant teritorijos
seismotektoninį rajonavimą. Šis tikslas gali būti pasiektas įrengiant keletą seisminių
stočių įvairiose tinkamai parinktose valstybės vietose (International..., 2007).
Be seismologinių instrumentinių tyrimų, neretai siūlomas papildomas įvairių
geoparametrų monitoringas. Vienas jų – vandeningų sluoksnių lygio ir cheminės
sudėties matavimas. Kol kas netgi seismiškai aktyviuose regionuose nebuvo sukurta
bent kiek efektyvi perspėjimo sistema, juo labiau ši problema yra komplikuota
„pasyviuose” regionuose. Visgi, pagalbinių metodų reikšmės nereikėtų nuvertinti,
kadangi jų efektyvumas priklauso nuo mūsų žinių lygio, kurį lemia konkrečių stebėjimų
praktika. Todėl, pavyzdžiui, plečiant, hidrogeologinių automatizuotų stebėjimų tinklą
Lietuvoje pravartu šiuos darbus koordinuoti su seismologijos specialistais, parenkant
kai kuriuos stebėjimų punktus arti pagrindinių lūžinių zonų. Lygio svyravimo
duomenys gali suteikti nemažai informacijos apie gelmių reakciją į seismines įtampas –
prieš, drebėjimo metu ir po žemės drebėjimo.
Seismologinių tyrimų pagrindinis rezultatas yra seisminio potencialo žemėlapio
sudarymas, kuriame būtų nurodytas žemės drebėjimų potencialas, skirtingas
sprendžiant skirtingus tikslus (civilinei statybai, atominių reaktorių rengimui), išskirtos
potencialiai pavojingos tektoninės zonos ir galimos jų seisminės charakteristikos.
2006 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 935
patvirtino „Lietuvos seisminių sąlygų įvertinimo 2007–2010 metų programą“ (Žin. 2006,
Nr. 104–3970). Pagrindinis šios programos tikslas – įvertinti Lietuvos teritorijos
seismines sąlygas, užtikrinti nuolatinius seisminio aktyvumo stebėjimus, įvertinti
Lietuvos teritorijos seisminį pavojingumą. Lietuvos seisminių sąlygų įvertinimo 2007–
2010 metų programos priemonių plane numatyta išplėtoti ir modernizuoti
nepertraukiamai funkcionuojantį seisminių stočių tinklą, naujai įrengti tarptautinio
seisminio tinklo GEOFON programos labai plataus diapazono seiminės stotis, užtikrinti
nuolatinę seisminio monitoringo tinklo priežiūrą ir funkcionavimą, atlikti Lietuvos
seisminio pavojingumo įvertinimą, įsijungti į Europos ir tarptautinių seisminių
stebėjimų tinklą, užtikrinti nuolatinį operatyvų pasikeitimą seisminių stebėjimų
duomenimis ir kita informacija (International..., 2007).
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VULKANŲ SUAKTYVĖJIMAS
Apibūdinimas ir reikšmė
Gamtiniai pavojai susiję su 550 pasaulyje žinomų istoriškai aktyvių vulkanų
išsiveržimais kelia rimtą grėsmę maždaug 10% pasaulio gyventojų, ypač tankiai
gyvenamuose regionuose juosiančiuose Ramųjį vandenyną (Fisker et al., 1997;
Sgurdsson et al., 1996; van Rose, Mercer, 1991). Yra skaičiuojama, kad apie pusė
milijardo žmonių gyvena vulkanų rizikos sąlygose. Du netiesioginiai, bet su vulkanizmu
susiję reiškiniai – tai vulkanų išsiveržimų sukeliami cunamiai, bei po vulkanų
išsiveržimų įvykstantys badmečiai yra nusinešę daugiausiai žmonių gyvybių, lyginant
su kitomis gamtinėmis nelaimėmis. Jungtinių Tautų Aplinkos programa savo GeoDATA
portale, praneša, kad daugiau nei 26 000 žmonių žuvo dėl vulkanų išsiveržimų
laikotarpiu nuo 1975 iki 2000 metų.
Tačiau, tiesioginiai su sprogstamaisiais vulkanų išsiveržimais susiję reiškiniai
(pvz., piroklastiniai srautai ir pliūpsniai, nuolaužų ir purvo srautai (10.1 pav.), paprastai
irgi yra labai pavojingi ir nusineša daug žmonių gyvybių. Lavos srautai sunaikina žemės
ūkio naudmenis, statinius bet retai kada tiesiogiai nusineša žmonių gyvybes, išskyrus
labai greitai judančius srautus, pavyzdžiui kaip kad toks srautas nusinešė apie 100
žmonių gyvybes 1977 metais išsiveržus Nyiragongo, vulkanui centrinėje Afrikoje. 2002
metais tas pats vulkanas nusinešė jau 147 žmonių gyvybes ir nušlavė Gomos miesto
centrą (IGOS..., 2004). Pažymėtina, kad Afrikos kontinente tankiausiai apgyvendintos
teritorijos sutampa su aktyvaus
vulkanizmo zonomis (10.2 pav.).

10.1 pav. Ruahepu, aktyvus Naujosios
Zelandijos vulkanas, kuris išsiveržė
10 kartų nuo 1861 metų. Gili griova
susiformavo, kai kraterio pylimą
pralaužė ežero vanduo ir tokiu būdu
susiformavo nuobirų ir purvo
laharas
(NASA
Space
Shuttle
Endeavour, 2002)
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10.2 pav. Aktyvūs vulkanai (juodi
trikampiai) ir tankiausiai
urbanizuotos
teritorijos
(raudona spalva) Afrikos
kontinente

Pažymėtina, kad Filipinuose daugiau nei 700 tūkst. žmonių gyvena betarpiškoje
pavojingų vulkanų grėsmės zonoje. Indonezijos vulkanai yra patys pavojingiausi, nes iš
jų išsiveržianti andezitinės sudėties lava yra sprogstanti. Todėl daugiau nei 50 procentų
pasaulyje vulkanų išsiveržimų aukų yra Indonezijos gyventojai.
Vulkanizmas yra natūralus procesas vykstantis nuo pat žemės susiformavimo
pradžios. Nepaisant kelių bandymų nukreipti lavos srautus, žmonės negali įtakoti ar
valdyti šio proceso priežasčių.
Aktyviausi vulkanai yra išsidėstę ant konvergentinių ir divergentinių
kontinentinių plokščių sandūrų. Tačiau kai kurie vulkanai (pvz., Havajų) yra nutolę
tūkstančius kilometrų nuo plokščių pakraščių ir yra susiję su plokštės išlydymu jai
judant virš termalinės anomalijos (karšto taško) mantijoje.
Vulkaninių pelenų ir dujų injekcijos į aukštus atmosferos sluoksnius
sprogstamųjų vulkanų išsiveržimų metu turi globalias ekologines pasekmes. Didelių
sprogstamo tipo vulkanų suformuoti stratosferiniai vulkaninių aerozolių debesys (pvz.,
Tambora, Indonezijoje, 1815 m.; El Chichon, Meksikoje, 1982 m.; Pinatubo, Filipinuose,
1991 m.) sąlygoja pastebimus globalius klimato pokyčius tokius kaip plačių regionų
atmosferos atšalimas iki 0,5 laipsnio C, kuris gali išsilaikyti kelis metus. Vulkaninių
pelenų dabesys sukelia dideles lėktuvų judėjimo problemas, ypač augant oro transporto
srautams. Vulkanizmas iš esmės performuoja kraštovaizdį ir ekosistemas (tokie
pasikeitimai įvyko po St. Helenos vulkano išsiveržimo 1980 m.)
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Vulkanų išsiveržimai paprastai prasideda nuo vulkanų suaktyvėjimo, kurį
parodo įvairūs geofiziniai ir geocheminiai vulkano sistemos rodikliai. Šie geoindikatoriai
paprastai yra: seismingumo padidėjimas, grunto deformacijos, vulkaninių dujų sudėties
ir emisijų pobūdžio pakitimai, fumarolių ir grunto temperatūros pokyčiai, gravitacinio ir
magnetinio laukų pokyčiai.
Vulkanų suaktyvėjimas gali taip pat pasireikšti kraterių ežerų temperatūros,
sudėties ir lygių pakitimais, anomaliais ledynų ir sniegynų, esančių ant vulkanų, tirpimo
ar jų tūrių sumažėjimo tempais (Nemeth et al., 2006).
Pavojingų vulkanų geologinis kartografavimas ir lavų datavimas, jų išsiveržimų
išsami istorinė analizė gali padėti sumažinti vulkanų išsiveržimų pavojaus ir jų
nepageidautinų padarinių mastus. Nors ne visi vulkanų suaktyvėjimai užsibaigia
išsiveržimais: daugeliu atveju kylanti lava taip ir nepasiekia paviršiaus, tačiau patys
suaktyvėjimo indikatoriai kartais gali būti pakankamai žalingi. Pavyzdžiui, seisminių
smūgių padažnėjimas, nors ir neužsibaigiantis vulkano išsiveržimu, gali sukelti
nuošliaužas, grunto struktūrines deformacijas, vandens telkinių dugno nuosėdų dujų
išsiveržimus (pvz., Lake Nyos, Kamerūne 1986 m.).
Vulkanų monitoringo ir diagnostikos vietos – tai aktyvūs plyšiai, fumarolės,
kraterių ežerai, grunto įtrūkimai. Idealiu atveju monitoringo taškai turėtų būti išdėstyti
taip, kad apimtų visą vulkaninę sistemą ir būtų stebimi visi taškai kur gali prasidėti
vulkano išsiveržimas (Monitoring…, 1995; Scarpa, Tilling, 1996).
Vulkanizmo stebėjimai gali būti labai plataus masto – nuo konkrečių vulkanų
stebėjimų iki globalių klimato pokyčių po vulkanų išsiveržimų, kai į atmosferą ir
stratosferą yra išmetami milžiniški vulkaninių dujų kiekiai.
Optimalus vulkanų suaktyvėjimo monitoringas turi būti pagrįstas geofizinių,
geocheminių geodezinių metodų kompleksu. Apie vulkano centrą yra išdėstomi taškai
kuriuose yra matuojami jų horizontalūs ir vertikalūs padėties pokyčiai. (lazeriniai
atstumo matuokliai, slėgio davikliai, gravimetrai, linkimo matuokliai, GPS stotys),
seismingumas (automatinis įvykių registravimas, 3-dimensijų ir plačios apmplitudės
seismometrija, specialus seismometrų grupių išdėstymas), platus geocheminių
parametrų spektras. Instrumentai įrengti giliai (keli šimtai metrų) gręžiniuose yra labai
naudingi nes juose yra pagaunami silpnesni signalai ir pokyčiai, kuriuos paviršiuje gali
užgožti triukšmas. Gręžiniuose yra įrengiami seismometrai, slėgio, linkimo ir plėtimosi
davikliai. Vizualiniai stebėjimais fiksuojami formos pokyčiai, vulkaninių ežerų vandens
spalvos ir lygių svyravimai, augmenijos prie fumarolių pokyčiai, pačių fumarolių ir
geoterminių šaltinių elgsena, skeidžiamų dujų ir vandens debitai bei sudėtis.
Yra pasitvirtinę, kad vulkanų suaktyvėjimo seisminiai ir deformaciniai paviršiaus
stebėjimai yra gana patikimi diagnozuojant pirmuosius požymius. Šie du metodai
paprastai yra papildomi vulkaninių dujų, mikrogravitacijos, geomagnetinio lauko,
elektros pralaidumo matavimais ir distancinėmis nuotraukomis. Palydoviniai metodai
163

atranda vis platesnį pritaikymą matuojant paviršių pokyčius, bei dujų ir termikos
pokyčius vulkanų krateriuose. Pasaulinė patirtis rodo, kad vulkanų stebėjimai gali būti
patys efektyviausi, kai yra atliekami tam įrengtose observatorijose, kuriose dirba įvairių
sričių specialistai ir yra atliekami įvairūs stebėjimai, duomenų apdorojimas ir
interpretacija. Tolimose vietovėse, palydoviniai stebėjimai yra labai efektyvūs antyvam
vulkano išsiveržimo nustatymui, pelenų debesų aukščio ir judėjimo krypties sekimui.
Dažnai išveržiančių vulkanų stebėjimai turi būti pastovūs. Potencialiai aktyvių
vulkanų geofiziniai ir geocheminio fono tyrimai turėtų būti atliekami ne rečiau kaip kas
keli metai. Tačiau nustačius foninius pakitimus tyrimai turėtų būti išplėsti ir atliekami
dažniau ar pastoviai.
Vulkanų suaktyvėjimas ir išsiveržimas gali būti labai greitas ir trukti kelias
savaites, todėl ir pasyvūs vulkanai turi būti stebimi kaip galima dažniau.
Vulkanų suaktyvėjimo stebėjimai dabartiniu metu yra atliekami tik mažoje dalyje
pasaulyje aktyvių vulkanų. Dauguma labai pavojingų vulkanų yra silpnai
išsivysčiusiose šalyse, stokojančiose finansinių bei mokslinių resursų vykdyti
vulkanologinį monitoringą.
Nepaisant sukauptos mokslinės patirties vulkanologijos
galimybės prognozuoti sprogstamuosius išsiveržimus, išskyrus
įrengtos labai plačios sistemos ir vulkanai yra stebimi ilgą laiką.
vienodų vulkanų, kiekvieno iš jų elgesys yra individualus,
progozavimas tebelieka problematiškas.

srityje, iki šiol nėra
kelis atvejus kai yra
Pasaulyje nėra dviejų
todėl jų išsiveržimų

Esant dabartiniam žinių ir monitoringo technologijų lygiui iki šiol nėra galima
nustatyti procesų limitines reikšmes, kada vulkanų suaktyvėjimas pereina į jų
išsiveržimo stadiją. Tačiau keliuose jau seniai ir patikimai stebimuose vulkanuose
mokslininkai pradeda nustatinėti geoindikatorių reikšmes rodančius magmos judėjimą
ir (ar) hidroterminės energijos išsiveržimus. Vienaip ar kitaip, vulkanų veiklos tyrimai
prieš išsiveržimus, jų metu bei po, padeda geriau įvertinti negatyvias pasekmes, atlikti
potencialai pavojingų zonų kartografavimą ir numatyti preventyvines priemones.

Vulkanų veikla – grėsmės ir monitoringas, Nikaragvos pavyzdys
Centrinės Amerikos regione yra labai aktualios seismingumo, vulkanizmo, nuošliaužų ir
kitų gamtinių procesų keliamos problemos. Iš kitos pusės, su vulkanizmu yra susiję ir
geoterminės anomalijos, kurios gali būti panaudojamos energijos gavybai. Salvadore,
Nikaragvoje ir Kosta Rikoje yra vykdoma keletas (Ausoles, Momotombo ir Miravalles
ugnikalnių) geoterminės energijos naudojimo projektų (Satkūnas, Lazauskienė, 2006a,
2006b).

164

10.3 pav. San Kristobalio vulkanų grandinė, besitęsianti nuo Nikaragvos ežero iki
Chinanadegos, Vakarų Nikaragva

Nikaragvoje šiuo metu aktyviais laikomi 6 vulkanai (10.3 pav.), išsidėstę išilgai
San Kristobalio vulkanų grandinės, kurią sąlygoja dviejų tektoninių plokščių
subdukcinė sandūra, čia Vidurio Amerikos įlinkyje, okeaninė Kokoso plokštė nyra po
Karibų plokšte. Nors daug vulkanų centrų istoriniais laikais nebuvo išsiveržę ir yra
laikomi neaktyviais, potenciali išsiveržimų grėsmė yra didelė.
San Kristobalio stratovulkanas (1745 m) yra aukščiausias vulkaninis kūgis
Nikaragvoje (10.4 pav.). Jis užima maždaug 45 km2 plotą. Papėdė plyti 150 m altitudėje.
Vulkanas yra aktyvus. Vulkano šlaitai, sukloti iš birių vulkaninių uolienų nuolaužų ir
pelenų yra labai nestabilūs. Šlaitai nėra apaugę augmenija, lavų dangos liudijančios
išsiveržimus yra kelių generacijų – nuo kelių šimtų metų iki įvykusių netolimoje
istorinėje praeityje. Lavų srautai siekia 16 km nuo kraterio arba 10 km nuo vulkano
papėdės atstumą. Šlaituose yra keli nedideli, vadinamieji „parazitiniai“ vulkaniniai
kūgiai, suformuoti iš vulkaninių uolienų nuobirynų arba dacito išeigų.
Kasitos stratovulkano viršūnė yra 1405 m aukštyje virš jūros lygio. Šio vulkano
amžius yra apatinis–vidurinis pleistocenas. Jo šlaitai, sukloti iš lavos nuobirynų yra labai
pralaidūs vandeniui ir esant didelėms liūtims, sukaupia didelius kiekius vandens. Kai
šlaitų medžiaga yra pilnai prisisotinusi vandens, ji tampa nestabilia ir pradeda tekėti
kaip purvo ir uolienų masė, kaip kad įvyko katastrofinių liūčių metu per uraganą Mičą.
Analogiški, nestabilūs vulkanų šlaitai yra būdingi ir kitiems Nikaragvos vulkanams
(10.5–10.9 pav.).
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10.4 pav. San Kristobalio vulkanas – aukščiausias (1745 m a.a.) Nikaragvoje, tipiškas
stratovulkaninis kūgis. Didžiausias paskutinysis išsiveržimas įvyko 1997 metais
(J. Satkūno nuotr.)

10.5 pav. Cero Negro vulkanas. Tai vienas iš pačių jauniausių vulkanų Nigaragvoje,
susiformavęs prieš 150 metų. Suaktyvėja maždaug kas dveji metai. Jo papėdėje –
antrinis vulkano centras, atsivėręs 1999 m. rugpjūčio mėnesį ir buvęs aktyvus apie
savaitę laiko (J. Satkūno nuotr.)
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Pagrindinius stratovulkanus paprastai supa grupės mažesnių vulkaninių centrų,
kurie dažniausiai yra išsidėsę ant kalderų pakraščiuose ar išilgai tektoninių lūžių
Maarai dominuoja San Kristobalio ir Kasitos plotuose. Taip pat čia būdingi
mažesni pelenų, tufo, parazitinių lavų, dacitų kūgiai ir srautai. Maarai paprastai yra
užpildyti ežerais, didžiausias iš jų yra 1 km diametro, o jų gylis yra 140 m.

10.6 pav. Cero Negro vulkanas.
Vienas iš šlaite susiformavusių
antrinių kraterių. Dugne matyti
geltonas
sieros
mineralais
prisotintas
kraterio
ežerėlis
(J. Satkūno nuotr.)

San Kristobalis istoriniais laikais yra išsiveržęs keletą kartų, paskleisdamas
didelius efuzyvinių pelenų ir nuolaužų bei bazaltinių lavų srautus (Geoenvironmental...,
2005; Graniczny et al., 2006). Šio vulkano išmetami pelenai ir rupesnė medžiaga naujo
išsiveržimo atveju pasiektų Chinandegos miestelį, nuniokotų dirbamus laukus ir galėtų
užteršti vandens telkinius. Dar didesnė grėsmė yra susijusi su galimais piroklastinės
medžiagos išsiveržimais, kurių būta vulkano praeityje. Be to, didelį pavojų kelia ir
galimi rūgščios ir daug dujų talpinančios lavos susikaupimai priepaviršinėse kamerose
ir jų sprogimai.

10.7 pav. Cero Negro vulkano pagrindinis
krateris. Nuolatos iš uolienų plyšių
išsiskiriančios
dujos
formuoja
specifinę sieros mineralų įvairovę
ir koloritą (J. Satkūno nuotr.)
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Palyginti mažesnis vulkaninio suaktyvėjimo pavojus yra progozuojamas Kasitos
vulkano atveju. Tačiau ir šio vulkano šlaituose yra galimas antrinių vulkaninių centrų
susiformavimas pagal tektoninius lūžius ir, ypač šių lūžių sankirtos vietose. Apie
vulkaninių procesų aktyvumą liudija Kasitos vulkano apylinkėse esantys dabartiniai arba
jau užgesę fumarolių laukai.
Taip pat yra prognozuojamas ir visiškai naujų vulkanų susiformavimas. Taip yra
įvykę 1999 m. rugpjūčio mėnesį, kada trys nauji vulkaniniai centrai staiga susiformavo
Cerro Negro vulkano papėdėje išilgai lūžio ir buvo aktyvūs apie savaitę laiko.

10.8 pav. Momotombo ir Momotombito stratovulkanai (J. Satkūno nuotr.)

Managva, sostinė yra geologinių procesų atžvilgiu dinamiškoje ir sudėtingoje
teitorijoje. Ji plyti pietvakariniame Nikaragvos depresijos pakraštyje, kurį riboja
tektoniniai lūžiai, didindami seisminių smūgių tikimybę. Tokiose tektoninėse sąlygose
slypi didelė vulkaninių išsiveržimų tikimybė. Taip pat galimi intensyvūs egzogeniniai
procesai – nuošliaužos, purvo srautai (laharai), užtvindymai, grunto sėdimai, požeminė
erozija (sufozija), būdinga vulkaninių pelenų formacijoms.
Vėliausias žemės drebėjimas čia vyko 1972 metais, kada tektoniniai blokai
pajudėjo vienas kito atžvilgiu pačiame Managvos centre, tuo patvirtindami čia esančią
labai sudėtingą, mozaikišką ir aktyvią struktūrą. Išskiriami grimztantys blokai, kurie
formuoja depresijas ir tuo formuoja tekonines įtampas, todėl depresijų pakraščiai yra
seismiškai patys pavojingiausi.
Dabartiniame reljefe tektoniniai lūžiai yra matomi slėnių, ištęstų depresijų
pavidalu.
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Managvos regione yra kelios dešimtys vulkanų centrų įvairiose aktyvumo ar
potencialaus aktyvumo stadijose.
Kitas netoli Managvos esantis aktyvus vulkanas – tai Masaya (10.9 pav.). 180 metru
gylio krateris pastoviai išleidžia vulkanines chemiškai agresyvias dujas, dėl kurių sklidimo
sektorius į šiaurės vakarus nuo vulkano, yra ypač pavojingas. Monitoringo duomenys
rodo, kad iš kraterio yra išmetama per dieną apie 5–10 tūkstančių tonų anglies dvideginio.

10.9 pav. Masaya vulkano 180 metrų gylio
krateris, iš jo per parą į aplinką
pasklinda apie 5–10 tūkstančių tonų
anglies dvideginio (J. Satkūno nuotr.)

Nors nedideli sprogimai krateryje vyksta kartas nuo karto, paskutinysis
katastrofinis išsiveržimas įvyko 1721 metais. Masaya vulkanas yra laikomas pavojingu,
todėl aplink keliolikos kilometrų atstumu nėra gyvenama. Šio vulkano apylinkėse
įsteigtas nacionalinis parkas. Prieš keletą metų vieno iš netikėtai įvykusių sprogimų
metu iš kraterio buvo išmestas uolienų blokas, kuris nukrito į apžvalgos aikštelę šalia
kraterio.
Kaip jau minėta, su vulkanų veikla yra susiję geoterminės anomalijos,
naudojamos energijos gavybai. Kadangi vulkanų kalderos paprastai yra suskaidytos
lūžių sistemomis, geoterminės energijos išteklių naudojimas įtakoja įtampų
pasiskirstymą geoterminiame rezervuare, kas, savo ruožtu padidina seismingumą ne tik
eksploatuojamame geoterminiame lauke, bet ir gretimose, taip pat ir kaimyninių šalių,
teritorijose. Pvz., Kosta Rikoje jau 15 metų vykdomo Miravalles geoterminio lauko
monitoringo duomenimis (geoterminės energijos naudojimas pradėtas 1994 m.) nuo
2000 metų ženkliai (iki 100 lokalių (mikro) iki 3,4 M intensyvumo žemės drebėjimų per
10 mėn.) pradėjo didėti teritorijos seismingumas. Taip pat yra nustatytas ne tik žemės
drebėjimų skaičiaus, bet ir magnitudės bei gylio didėjimo tendencijos. Taigi, siekiant
išvengti seisminių pavojų intensyvėjimo, prieš pradedant įgyvendinti analogiškus
projektus, yra labai svarbu suvokti geoterminės energijos naudojimo ir seismingumo
sąryšio mechanizmą. Ši problema tampa vis aktualesnė ir Nigaragvoje, kur planuojama
artimiausiu metu įrengti geoterminės energijos gavybos gręžinius San Hiacinto
fumarolių lauke (10.10 pav.)
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10.10 pav. San Hiacinto (Herrideros de
San Jacinto) fumarolių laukas
Santa Klara vulkano fone
(J. Satkūno nuotr.)

Vulkaniniai dariniai ir egzogeniniai procesai
Jaunas ir pastoviai kintantis vulkanogeninis reljefas yra intensyviai veikiamas egzogeninių
procesų. Vulkaninėse biriose uolienose linijinė erozija vyksta ypač greitai (10.11 pav.).
Palaidoti dirvožemiai taip pat lengvai eroduojami. Ypač dideli grunto kiekiai yra
nuplaunami staigių potvynių metu ir sunešami į depresijas, kur suformuoja išnašų
kūgius.

10.11 pav.
Vulkaninių
pelenų
sluoksniuotumas
(J. Satkūno
nuotr.)

Jeigu nuotėkis yra kanalizuotas, srautai dažnai užpildo kanalus ir išsilieja
užtvindydami gretimas teritorijas. Purvo srautams sulaikyti aukščiau urbanizuotų
teritorijų yra įrengiami specialūs baseinai nusėdintuvai.
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Kita inžinerinė geologinė problema yra sufozija, kuri vyksta pralaidžiuose
vulkaninių pelenų sluoksniuose. Susiformavę tuštumos neišlaiko kraigo svorio, dėl to
sėda paviršius ir deformuoja pastatų pagrindus.
San Kristobalio vulkanų grandinės regionas priklauso dviems klimatinėms
zonoms – pajūrio lygumos ir Nikaragvos depresijos lygumos patenka į tropikų sausą
zoną, kuriai būdingas šešių sausų mėnesių ir šešių mėnesių liūčių periodai. Vidutinė
metinė temperatūra svyruoja tarp 25 °C ir 30 °C, priklausomai nuo altitudės. Metinis
kritulių kiekis aridiškiausiuose regionuose – 700 mm ir virš 1500 mm drėgniausiuose
regionuose. Teritorijos esančios aukščiau 500 m virš jūros lygio ir žemiau 1500 m
priklauso tarpinei subtropikų zonai, kuriai būdingas ilgesnis liūčių sezonas, trunkantis
7–8 mėnesius. Vidutinė metinė temperatūra šioje zonoje yra 22–27 °C, o metinis kritulių
kiekis svyruoja nuo 1500 mm iki 2500 mm. Teritorija dažnai padengta debesimis. San
Kristobalio vulkano viršūnė (1745 m) patenka į apatinę aukštikalnių zoną, kurį
prasideda aukščiau 1500 m a.s.l. Šioje zonoje vidutinė metinė temperatūra yra apie
20 °C, o vidutinis kritulių kiekis – virš 2000 mm.
Tropinės audros ir uraganai, kartas nuo karto praūžiantys šiame regione
paprastai pasižymi didelėmis liūtimis. Pavyzdžiui, uragano Mitch’o metu, 1998 metų
spalio pabaigoje per tris uragano dienas, iškrito daugiau nei 2000 mm kritulių, o kai
kuriose vietose – net 4000 mm.

Vulkanų aktyvumo ir seisminio monitoringo sistema Centrinėje Amerikoje
INETER (Instituto Nicaraguense de Estudios Territioriales) – tai Nigaragvos geomokslų
institutas, atsakingas už žemės drebėjimų, vulkanų išsiveržimų, nuošliaužų, cunamių
stebėjimus ir ankstyvąjį perspėjimą. Šis darbas – tai nacionalinės gamtinių nelaimių
prevencijos sistemos dalis (Instituto..., 2005).
Integruoto monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistemą sudaro nuolatinė (visą
parą) gaunamų signalų iš seismologinių ir vulkanologinių stočių analizė ir, esant
pavojui, perspėjimo informacijos paskleidimas. Kai sistema gauna signalą apie stiprų
seisminį įvykį, budintis darbuotojas nedelsiant signalą apdoroja ir per 10–15 minučių
praneša apie įvykį civilinės saugos tarnybai, žiniasklaidai, kitoms Centrinės Amerikos
seismologijos institucijoms (iš viso apie 70 adresų). Taip pat analogiška informacija yra
paskleidžiama jei yra gaunamas signalas apie stebimų vulkanų suaktyvėjimą. Ypač
didelis dėmesys yra skiriamas kuo greičiau užfiksuoti seisminį smūgį didesnės nei
7,0 magnitudės priekrantinėje Ramiojo vandenyno akvatorijoje ir kuo greičiau pranešti
apie cunamio grėsmę.
Vulkanologinis monitoringas apima seismologinį monitoringą, kasmėnesinius
akyvių vulkanų tiriamuosius vizitus, pastovų (on-line) satelinių vaizdų apdorojimą,
matavimus GPS pagalba, meteorologinių duomenų analizę ir apdorojimą.
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Vietovės, kuriose gali susiformuoti nuošliaužos ir laharai (nuobirų, purvo
srautai), irgi yra monitoringo objektais, kur šie stebėjimai yra atliekami vizualiai.
Seismologinio monitoringo tinklą sudaro 37 telemetrinės seisminės trumpo
periodo stotys, ir viena ilgo periodo. Be to dar yra 19 skaitmeninių akcelerometrų kurie
yra įrengti didesniuose Nikaragvos miestuose.
Meteorologinės stotys yra įrengtos and keturių vulkanų: San Kristobalio, Kasitos,
Mombacho ir Koncepciono. Duomenys iš šių stočių yra perduodami per palydovinę
sistemą į JAV, iš kur internetiniu būdu juos gauna INETER duomenų apdorojimo
centras. Duomenys yra naudojami įspėti dėl laharų grėsmės.
Satelitiniu būdu yra pastoviai stebimi 6 vulkanai: San Kristobalis, Telica, Kasita,
Cerro Negro, Mombacho ir Koncepcionas. Satelitiniai šių vulkanų vaizdai kas 5 minutės
yra perduodami į INETER ir yra prieinami internetiniu būdu.
NOAA satelitų pagalba yra 6–8 kartus per dieną realiu laiku yra fiksuojama 24
Centrinės Amerikos vulkanų kraterių temperatūra, kaip indikatorius geriausiai rodantis
beprasidedančio išsiveržimo požymius. Vykstant vulkano išsiveržimui ta pati sistema
gali fiksuoti dujų ir ir dulkių stulpo aukštį bei judėjimo kryptį.
Vulkanologinio monitoringo sistema pastoviai plečiama ir tobulinama.
Pavyzdžiui, 2004 metais 12 ilgo periodo seisminių stočių buvo įrengta 6 veikiančiuose
Nikaragvos vulkanuose. Bendradarbiaujant su Atsinaujinančios energijos institutu ITER
(Ispanija) yra vykdomas nuolatinis Caldera de Masaya vulkano CO2 dujų emisijų
monitoringas.
Nors ir visi Nikaragvos seismologinio ir vulkanologinio monitoringo duomenys
yra prieinami visoms šiuos tyrimus atliekančioms intitucijoms, šie duomenys dar yra
siunčiami į Centrinės Amerikos duomenų centrą (CASC) esantį Kosta Rikos
Universitete, San Chose.
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ŽEMĖS PAVIRŠIAUS POKYČIAI IR SVYRAVIMAI
Apibūdinimas ir vertinimas
Daugelyje pasaulio regionų vyksta žemės paviršiaus padėties pokyčiai – kilimas–
grimzdimas, horizontalus persistūmimas, sukimasis. Šie judesiai vyksta dėl aktyvių
tektoninių procesų žemės gelmėse, tuštumų įgriuvimų arba uolienų sutankėjimo,
konsolidacijos (Cooper, 1998; IGOS…, 2004; Johnson, 1991; Land…, 1999).
Staigūs pokyčiai yra susiję su lūžinėmis deformacijomis žemės drebėjimų metu,
arba įgriūnant karstinėms arba dirbtinėms tuštumoms.
Lėtesni vietiniai paviršiaus grimzdimai vyksta dėl fliuidų (dujų, naftos,
požeminio vandens, geoterminės energijos) išsiurbimo iš žemės gelmių, durpių
sutankėjimo, šlapžemių nusausinimo (jose esančių gruntų oksidacijos, erozijos,
sutankėjimo), požeminio vandens filtracijos per liosinius gruntus kai ištirpinamos
druskos), sufozijos (Holzer, 1984).
Žymiai platesniu mastu žemės paviršiau padėties svyravimai vyksta dėl plutos
plokščių judėjimo, sedimendacinių baseinų uolienų sutankėjimo ir plutos atsistatymo po
ledynų apkrovos (izostazijos) (Chamot-Rooke, Rabaute, 2006; Active…, 1986).
Tektoniškai aktyviose kalnų srityse kilimas gali būti iki 20 mm per metus.
Kontinentinėse platformose, vertikalūs žemės plutos judesiai gali būti mažesni nei 1 mm
per 1000 metų. Greičiai, siekiantys 8–9 mm per metus, buvo nustatyti Čerčilio apylinkėse
Manitoboje, buvusio Laurentidos kontinentinio ledyno centre. Analogiškas intensyvus
neotektoninis žemės plutos kilimas dėl izostazijos (iki 10 mm per metus), yra būdingas
Vaasos miesto ir Kvarkeno archipelago regionui Pietų Suomijoje (11.1 pav.).
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Isobase

11.1 pav. Izostazinio kilimo greičiai (mm/metai) Fenoskandinavijos kontinentinio ledyno
teritorijoje. Rutuliu pažymėtas Kvarkeno archipelagas, į vakarus nuo Vaasos miesto
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11.2 pav. Žemės paviršiaus suslūgimas San Choakino slėnyje Kalifornijoje

Kalifornijoje, požeminio vandens siurbimas San Choakino slėnyje 1925–1967
metais (11.2 pav.) lėmė žemės paviršiaus suslūgimą iki 9 m, o naftos išgavimas Long
Byče buvo priežastimi miesto dalies paviršiaus suslūgimo iki 9,5 m.
Geoterminių garų (fluidų) išgavimas Wairaki, Naujojoje Zelandijoje sąlygojo iki
4,5 metrų paviršiaus suslūgimą. Paviršiaus suslūgimas Nilo deltoje dėl nuosėdų
kompakcijos siekia 50 mm per metus. Negyvosios jūros krantų atkarpos yra nuslūgę
6,5 cm tarp 1992 m. ir 1999 metų, kai buvo nukritę požeminio vandens lygiai ir dėl to
smėlio ir žvyro sluoksniai sutankėjo.
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11.3 pav. Medžių eilių persistūmimas Kalifornijos apelsinmedžių plantacijoje rodo plokščių
judėjimą išilgai lūžio (www.geoindicator.org)

Tektoninių plokščių lateralus judėjimas išilgai Sent Andrejaus lūžio, centrinėje
Kalifornijoje per pastaruosius du dešimtmečius siekė 3,2 mm/metai. Horizontalus
tektoninių plokščių judėjimas vidutiniškai siekia 7 cm/metai, kai kurios juda greičiau –
Ramiojo vandenyno plokštė slenka ant Tongos gūbrio prie Samoa iki 24 cm/metai
greičiu (11.3 pav.).
Lūžiai ir žemės plyšiai gali staigiai atsirasti dėl žemės drebėjimų, vulkanų
išsiveržimų, nuošliaužų, o taip pat esant skirtingiems kompakcijos grimzdimų
greičiams. Plutos plyšiai gali atsirasti dėl lūžių formavimosi 100 m per metus greičiu,
kaip kad buvo stebėta Kinijoje. Tektoninio lūžio siena gali kilti 60 mm per metus
greičiu – toks reiškinys stebėtas JAV, kada susiformavo 16 km ilgio 1 m aukščio iškeltas
tektoninio lūžio sparnas. Vyksta ir tektoninis teritorijos suspaudimas – 15 cm
suspaudimas 50 km ruože buvo nustatytas Japonijoje prieš įvykstant žemės drebėjimui
1995 m balandžio mėn. Po žemės drebėjimo teritorijos plotis grįžo į pirminę padėtį.
Grimzdimai urbanizuotose teritorijose (kaip, kad Bangkoke, Meksike, Šanchajuje,
Venecijoje, Tokijuje) sukelia daug problemų, pavyzdžiui užtvindymus, ypatingai
teritorijose, kurių altitudės yra arti jūros lygio (11.4–11.6 pav.). Grimzdimai sugadina
pastatų pamatus: Hiustono–Galvestono regione Teksase, čia esantys 80 lūžių dėl
teritorijos grimzdimo yra atnešę milijonus JAV dolerių nuostolių (Land…, 1999).
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11.4 pav. Gruntų suslūgimai dėl požeminio vandens intensyvios eksploatacijos – ypatingai
aktuali problema Kinijoje (He Qingcheng duomenys)

11.5 pav. Žemės plyšiai prie Cangzhou miesto, šiaurės Kinijos lygumoje, atsiradę dėl
požeminio vandens siurbimo (He Qingcheng noutr.)
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11.6 pav. Integruotas gruntų suslūgimo žemėlapis Kinijos šiaurės lygumoje, rodantis
nusėdimo mastus iki 3000 mm (He Qingcheng duomenys)

Žemės paviršiaus judesių stebėjimo ir matavimo būdai:
pakartotinis tikslus niveliavimas, sunkio jėgos matavimai, standartiniai geodeziniai
tyrimai, GPS, lazeriniai deformacijų matavimo būdai. Stebėjimų vietos – aktyvūs lūžiai,
vandens telkinių pakrantės, urbanizuotos teritorijos, kuriose intensyviai
eksploatuojamas požeminis vanduo, dujos ir nafta. Požeminio vandens eksploatuojamų
sluoksnių susispaudimas gali būti matuojamas pjezometrais, kurių pagalba stebima kaip
filtrinės kolonos, įrengtos į susispaudžiantį horizontą padėtis kinta paviršiaus atžvilgiu
(pvz., Chiba prefektūra, Tokijas; 11.7, 11.8 pav.). Nustačius, kad eksploatuojamasis
horizontas susipaudžia, vandens siurbimas iš yra sumažinamas.
Archeologiniai pakrančių gyvenviečių tyrimai padeda nustatyti kranto vystymosi
tendencijas.
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11.7 pav. Grunto suslūgimas dėl požeminio vandens išsiurbimo gali siekti net kelis metrus.
Nuotraukoje matyti, kaip dėl nusėdusio žemės paviršiaus primūryti trys papildomi
betoniniai laiptai (Chiba prefektūra, Tokijas; J. Satkūno nuotr.)

11.8 pav. Vertikalieji žemės paviršiaus judesiai
gali būti matuojami specialiai įrengtais
prietaisais –
pjezometrais,
kuriais
stebima, kaip susispaudžia vandeningi
sluoksniai iš kurių yra išsiurbiamas
požeminis vanduo (Chiba prefektūra,
Tokijas, J. Satkūno nuotr.)
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Palydovinė InSAR technologija
Žemės paviršiaus grimzdimas urbanizuotose teritorijose yra labai rimta problema, kurią
spręsti reikia specialių žinių ir ypatingų inžinerinių priemonių. Žinoma, pavyzdžiui, kad
Bankokas, Venecija, Džakarta ir Amsterdamas yra grimztantys miestai ir kokios
vyraujančios priežastys tuos procesus sąlygoja. Jei grimzdimą lemia požeminio vandens
eksploatacija, tai jos reguliavimas sulėtina grimzdimą (pvz., Šanchajuje ar Venecijoje).
Naujas galimybes efektyviai nustatyti paviršiaus padėties pokyčius suteikia naujos
technologijos, pavyzdžiui, InSAR (Synthetic aperture radar interferometry), kurios dėka iš
kosmoso jau galima matuoti paviršiaus pokyčių greitį milimetrų per metus tikslumu
(11.9–11.13 pav.).
Europos kosmoso agentūros (ESA – European Space Agency) projektas Terrafirma
yra vienas iš dvylikos ESA projektų, vykdomų Pasaulinio monitoringo ekologiniam ir
civiliniams saugumui užtikrinti (GMES – Global Monitoring for Environment and Security)
programos rėmuose. Terrafirma projekto tikslas – įvertinti žemės paviršiaus
geodinaminius judesius Europoje (pagrindinai urbanizuotose teritorijose) naudojant
modernią satelitinę InSAR technologiją (A ground…, 2005; Satkūnas, 2004).
Satelitinių duomenų interpretavimas InSAR (Synthetic aperture radar
interferometry) metodu per paskutiniuosius dvejus metus buvo gerokai patobulintas ir
dabar jau suteikia galimybę nustatyti žemės paviršiaus judėjimus 1 mm per metus
tikslumu. Matavimų technologija priklauso nuo radarinių reflektorių, kurie pastoviai
atspindi radaro signalus, gaunamus iš nuolatinio palydovo, identifikavimo patikimumo
ir jų tankio. Reflektoriai gali būti naturalūs bei techogeniniai aiškiai identifikuoti
objektai, o kur tokių nėra jie yra įrengiami specialiai.
Keturi reflektoriai viename kvadratiniame kilometre jau yra pakankamas tinklas
gauti patikimą rezultatą, tačiau kai kuriuose miestuose jau yra įrengta daugiau nei 500
reflektorių viname kvadratiniame kilometre. Tiksliausi matavimai gali būti gaunami
urbanizuotose arba aridinėse teritorijose kur nėra augmenijos, kuri gali iškreipti
interferometrinius matavimus.
InSAR technologijos efektyvumą liudija jau turimi rezultatai. Pavyzdžiui, Atėnų
miesto žemės paviršiaus interefograma sudaryta pagal 1992–1999 metų matavimus rodo
žemės paviršiaus grimzdimą 3 mm/m greičiu pakrantinėje zonoje bei dar ryškesnias
grimzdimo anomalijas miesto šiaurinėje dalyje, kurių paaiškinimui yra reikalingi
geologiniai duomenys.
Londone, apie 1,1 proc. miesto teritorijos nustatytas grunto sėdimas iki 4 mm per
metus dėl požeminio vandens eksploatacijos (11.9 pav.).
Lyginant radarinius duomenis prieš ir po Dinaro žemės drebėjimo, įvykusio
Turkijoje 1995 metais, buvo gauti ryškūs „Niutono žiedai“ rodantys signalų
interferenciją. Kiekvienas žiedas rodo 2,8 centimetrų žemės paviršiaus pakyčius.

181

Pažymėtina tai, kad interefometrinių matavimų duomenys, rodantys žemės
paviršiaus sėdimą buvo patvirtinti tiksliais antžeminiais bei GPS matavimais Londone,
Kalifornijoje ir Japonijoje (Browitt, 2004).
Interferometrinių duomenų šaltinis yra ESA (European Space Agency), kuriame
sukaupti jau 12 metų radarinių matavimų duomenys. Taigi identifikavus reflektorius
galima nustatyti geodinaminius pokyčius per minėtą laikotarpį.

Annual displacement rate
11.9 pav. Londono centrinės dalies žemės paviršiaus kitimas InSAR duomenimis
(www.terrafirma.eu.com). Mėlyna spalva rodo žemės paviršius kilimą, o raudona –
grimzdimą. Žydras plotas centrinėje dalyje žymi 2 mm per metus kylančią teritoriją.
Tai kvartalas, kur buvo susikoncentravusios popieriaus pramonės įmonės, spaustuvės
ir alaus daryklos intensyviai eksploatavusios požeminį vandenį prieš 30–40 metų.
Eksploatacijai sumažėjus, atsistato požeminio vandens lygiai, didėja gruntų tūris,
greičiausiais sąlygojantis ir paviršiaus kilimą. Paveikslėlio apačioje kairėje matyti,
kad Streatham‘o rajono atskiri plotai grimzta 3 mm per metus greičiu, o tai gerai
koreliuojasi su požeminio vandens lygio žemėjimu. Virš šito raudono lopo
besitęsianti linija iš šiaurės rytų į pietvakarius rodo paviršiaus grimzdimą virš
elektros perdavimų linijų, įrengtų tunelyje.
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11.10 pav. Interferometrijos taškai Silezijos požeminės kalnakasybos rajone (Lenkija).
Grimzdimą žymintys taškai tiksliai sutampa su tektoniniais lūžiais (M. Granizcny
duomenys)
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Lietuvos neotektoniniai judesiai
Lietuvoje lokalieji vertikalieji tektoninės kilmės judesiai gali siekti 2–5 mm per metus
(Zakarevičius, 2003; Neogeodynamics..., 2001, Zakarevičius et al., 2007) ir iki šiol buvo
matuojami tik geodeziniais metodais (11.11–11.12 pav.).

11.11 pav. Baltijos regiono neotektoninių
judesių
žemėlapis
(Pagal:
Neogeodynamica Baltica IGCP Project
346, 2001). Intensyviausių kilimų
arealas nurodomas Šiaurės Lietuvoje

11.12 pav. Vilniaus miesto
interferometrinių tyrimų
taškai
(Terrafirma
projektas). Raudoni taškai
žymi grimzdimą (Čyžienė
et al., 2007).
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Vilniaus miesto žemės paviršiaus interferograma sudaryta pagal 1992–2001
matavimo duomenis. Preliminari šių duomenų analizė rodo, kad Vilniaus miesto žemės
paviršius yra gana stabilus (11.13 pav.), kasmetinis žemės paviršiaus judesių greitis
dažniausiai svyruoja nuo -1,5 mm/metus iki +1,5 mm/metus (vidutinis kasmetinis greitis
yra -0,405 mm/metus). Tačiau stebimos ir anomalinės reikšmės (11.13 pav.). Vakarinėje
Vilniaus miesto dalyje sutinkamos kasmetinių žemės paviršiaus judesių greičių reikšmės
siekia -3 – -5 mm/metus ir daugiau. Šiaurinėje ir pietinėje Vilniaus dalyje šios reikšmės
vietomis svyruoja nuo +3 – +5 mm/metus. Įdomu tai, kad žemiausios grimzdimo reikšmės
sutampa su hidrocheminių anomalijų zona Vilniaus mieste (11.14 pav.).

11.13 pav. Vilniaus miesto teritorijos vidutinių kasmetinių žemės paviršiaus judesių
reikšmių schema (Čyžienė et al., 2007). Raudona spalva rodo teritorijos grimzdimą,
mėlyna – pakilimą. Raudona linija pavaizduotos neotektoniškai aktyvios linijinės zonos
(A. Šliaupa, 2002), violetinė linija – fotolineamentai (R. Guobytė, 1995), ruda linija –
lūžiai išskirti pagal geofizinę medžiagą (L. Korabliova, 2007), ruda punktyrinė linija –
lūžiai išskirti pagal J. Čyžienę ir S. Šliaupą, 2004
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11.14 pav. Vilniaus miesto hidrocheminių anomalijų žemėlapis (Arustienė, 2005)

Pagrindinės žemės paviršiaus grimzdimo priežastys Vilniaus mieste gali būti
siejamos su uolienų konsolidacija dėl požeminio vandens lygio žemėjimo/aukštėjimo
vandenvietėse eksploatacijos metu, taip pat didelę reikšmę gali turėti nuošliaužų
formavimasis dėl šlaitų nestabilumo ir pan. Tačiau žemės paviršiaus kilimo priežastis
nustatyti gana sudėtinga, tai galėtų būti susiję su neotektoniškai aktyviomis linijinėmis
zonomis, kurios yra nustatytos struktūriniais-geomorfologiniais bei geofiziniais
metodais bei atspindi kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos linijines dislokacijas,
susijusias su kristalinio pamato bei nuosėdinės dangos lūžiais. Tačiau dėl nustatyto
Vilniaus miesto žemės paviršiaus vidutinio (foninio) stabilumo ši pateikta prielaida lieka
diskutuotina.
Vykdant tolimesnę satelitinių InSAR duomenų analizę bus nustatoma tiksli
reflektorių išsidėstymo vieta, bus tikslinamos matavimo laiko ir žemės paviršiaus
judesių greičio reikšmės (atskiriamos kasmetinės matavimo reikšmės nuo apibendrintų
reikšmių, taip pat suskirstomos pagal atskirus metus). Gauti nauji satelitiniai InSAR
duomenys neabejotinai ras pritaikymą vykdant tolimesnę Vilniaus miesto plėtrą.
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