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GEOLOGICAL SURVEY
in 2015

J. Teišerskio nuotr. • photo by J. Teišerskis

Norėtųsi keliais svariais skaičiais (kaip aukso
luitais banke ar pilnais grūdų aruodais) apibūdinti Lietuvos geologijos tarnybos (Tarnybos)
veiklą, tačiau to padaryti neįmanoma, nes jos
veikla yra labai įvairi: nuo uolienų tyrimo atodangose ir vandens savybių matavimo, duomenų apibendrinimo, daugybės raštų nagrinėjimo
iki leidimų išgauti žemės gelmių išteklius ir
gavybos darbų kontrolės. Visi Tarnybos atlikti
darbai, kaip ir kasmet nuo 1992 metų, glaustai
išvardijami šioje metinėje ataskaitoje.

It would be good to characterise and express
the achievements of the Lithuanian Geological
Survey using a few solid indicators or igures. Yet
it is hardly possible because the activities of the
LGT are very wide and diverse and encompass
the ield of geological investigations, laboratory
tests, interpretation of various data, licensing of
research companies, and deposits of subsurface
resources, control of mining operations in quarries, and examination of numerous applications
from state institutions and citizens.

2015 metai Tarnybai buvo sėkmingi ir rezultatyvūs, nepaisant jos pastato remonto keliamų
nepatogumų.

All activities of the LGT are briely listed in
this annual Report, which is being published
since 1992. It could be assumed that in spite of
a number of inconveniences due to the major
repairs of the LGT building, the year 2015 was
successful and resultative.

Apžvelgdamas mūsų veiklą, tarsi nueitą kelią,
norėčiau pabandyti įsmeigti šiuos 2015 metų
„kelio ženklus“:

Viewing back into 2015, the following milestones could be listed:

Ε Užbaigėme valstybinių geologinių tyrimų
programą „Geologiniai ištekliai“ ir pasirengėme naujam geologinių tyrimų etapui – buvo
patvirtinta Lietuvos valstybinių geologinių
tyrimų 2016–2020 metų programa „Geoenergetika ir saugi aplinka“. Baigėme net 32
valstybinių tyrimų projektus ir užduotis.

Ε he programme of state geological investigations “Geological resources” was completed and the new programme for the period
2016–2020 titled “Geoenergy and the safe
environment” was approved;

Ε Užbaigtas dar vienas potencialių taršos židinių inventorizavimo ir tyrimo etapas, įvardy-

Ε hirty-two projects of the state geological investigations were completed;

tos tvarkytinos teritorijos. Tik tiksliai žinant
užterštas vietas ir taršos mastą galima jas deramai sutvarkyti.
Ε Inventorizuotos ir suskaičiuotos pažeistos žemės, duomenys apie jas pateikti atsakingoms
institucijoms. Tokio pobūdžio darbo nacionaliniu mastu nėra atlikta nė vienoje gretimoje šalyje.
Ε Surengėme Lietuvos geologijos tarnybos
75-mečio minėjimą.
Ε Deramai ir matomai paminėjome Lietuvos
geologų dieną, organizavome 21 seminarą,
kartu su Lietuvos karjerų asociacija pirmą
kartą Lietuvoje surengėme šv. Barboros – kalnakasių globėjos atlaidus ir kalnakasių profesinės dienos minėjimą.
Ε Pradėjome vykdyti naujas pareigas: išduoti
leidimus naudoti požeminį vandenį, registruoti geotermines sistemas, derinti gręžinių,
numatomų įrengti galimo požeminio vandens proveržio zonose, projektus.
Ε Pateikę svarių argumentų įveikėme konsolidavimo grėsmę: Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komitetas,
2015 m. birželio 25 d. (protokolas Nr. 5)
priėmė sprendimą nereorganizuoti Lietuvos
geologijos tarnybos.
Ε Geologinė informacija tampa vis reikalingesnė: 2015 metais išorės naudotojai (institucijų,
savivaldybių darbuotojai, geologinių įmonių
darbuotojai, studentai...) LGT informacinių
sistemų duomenimis pasinaudojo 94 522
kartus, arba po 259 žemėlapių ar ataskaitų
peržiūras kas dieną (įskaitant savaitgalius ir
šventines dienas).
Ε Išleidome 9 leidinius, paskelbėme net 89 pranešimus spaudai, buvome gerai matomi žiniasklaidoje.
Ε Lietuvos geologijos tarnybos komanda
„Amonitas“ tapo Aplinkos ministerijos Protų
mūšio laimėtoja.
Dėkoju visiems Tarnybos darbuotojams už nuoširdų atsakingai atliekamą darbą, linkiu gerų ir
turtingų geologinių rezultatų ateinančiais metais.
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
dr. Jonas Satkūnas

Ε In 2015, one of the stages of inventory of sites of potential contamination of geological
environment was inalised and the sites for
remediation were listed. For the irst time, an
inventory of sites of illegal excavations was
carried out and volumes of disturbed land
were calculated by ield measurements;
Ε he 75th anniversary of the Lithuanian Geological Survey was celebrated;
Ε he events devoted to the National Geologists Day were successfully organised. For the
irst time in Lithuania, in cooperation with
the Lithuanian Quarries Association, the St
Barbara event, over 20 seminars and various
information events took place;
Ε In 2015, the LGT started performance of
new duties: provision of licences for exploitation of groundwater, registration of geothermal systems and veriication of technical
documents of water wells projected in the
zones of groundwater outbursts;
Ε he LGT avoided consolidation with other
institutions as it was preliminary planned.
Having provided relevant arguments to the
Strategic Planning Committee of the Government of the Republic of Lithuania, the
LGT secured that a decision was made in
June 25 not to reorganise it;
Ε Geological information using electronic service
systems was requested by external users 94 522
times or 259 each day; his igure indicates an
increase of the usage of geological information;
Ε he Survey published nine books and announced 89 press-releases, which were given
welcome by mass media;
Ε he team of the Lithuanian Geological
Survey “Amonitas” became a winner of the
brainstorming competitions organised by the
Ministry of Environment.
My sincere thanks go to all colleagues–employees
of the Lithuanian Geological Survey for good
and responsible work and I wish and hope that
the next year will be successful and proliic in
terms of geological research results.

Valstybinis žemės gelmių
naudojimo reguliavimas
2015 metais

State Regulation of the Use of
the Underground in 2015

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

Žemės gelmių išteklių naudojimo State regulation of the use
reguliavimas of the underground
Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklėmis 2015 metais išduoti 83 leidimai (48 nauji ir
35 pakartotiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes,
sudarytos 359 išteklių naudojimo sutartys. Panaikintas 41 leidimo galiojimas, iš jų 35 leidimų – išduodant pakartotinį
leidimą, 6 – leidimo turėtojo pageidavimu.
2015 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti
žemės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 358 juridiniai asmenys ir dvi juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal
jungtinės veiklos sutartis.
Atlikti 37 planiniai ir 6 neplaniniai ūkio subjektų, turinčių leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes ir
naudojančių žemės gelmių išteklius, patikrinimai. Du neplaniniai patikrinimai atlikti, siekiant įspėti išteklių naudotojus apie galimai netinkamą naudingųjų iškasenų kasybos darbų organizavimą jų išgavimo vietose, keturiuose
neplaniniuose patikrinimuose dalyvauta kitų kontroliuojančių institucijų prašymu. Visuose tikrintuose objektuose
atliktų patikrinimų rezultatai pateikti surašytuose nustatytos formos patikrinimo aktuose.

In 2015, following „he delivery
procedure of permissions to use mineral resources (except hydrocarbons),
resources of industrial and mineral
groundwater and cavities of the underground“, permissions to use mineral resources were granted to 83
enterprises, 359 contracts of the use
of resources were concluded, and 41
permissions were revoked (35 – in the
case of granting a reissued permission,
6 – at the request of licence-holder).
By the end of December 2015, 358
enterprises and 2 groups of legal persons acting under the contract of joint
activity had permissions to use resources of solid minerals and mineral water.
Specialists from the Lithuanian Geological Survey were taking part in 37
planned and 6 unplanned inspections
at the places of potentially illegal
exploitation of mineral resources.

Išnagrinėti ir patvirtinti 46 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivacijos) projektai
arba šių projektų papildymai ir / ar žemės gelmių naudojimo planai.

Forty-six projects on the use of the
underground resources and additions
to these projects were analysed and
approved.

Apibendrinti 2014 metų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ir naftos bei vandens išteklių gavybos
statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND ir

Statistical reports on extraction in
2014, presented by the enterprises,
were generalized.
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1PV) duomenys. Parengti 165 informaciniai raštai juridiniams asmenims apie nepatenkinamą arba ne laiku naudojimo sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, nustatytų trūkumų ištaisymo terminus ir numatomas taikyti ar taikytas
poveikio priemones.

Five well drilling projects were assessed and approved, one well report
was evaluated, amendments of production and development projects of
two oil ields were assessed and approved, three seismic surveying projects
and two reports as well as two environmental impact assessment reports
were analysed and evaluated.

Išnagrinėti ir patvirtinti 2 angliavandenilių išteklių
naudojimo projektų papildymai. Išnagrinėtos 2 (gravimetrinių tyrimų ir seisminės žvalgybos) tyrimo ataskaitos.
Išnagrinėtas ir suderintas 1 paieškos gręžinio ir 5 gręžinių
gręžimo ir techninės būklės patikrinimo projektai, išnagrihe inspection of 17 wells was
nėti 3 seisminės žvalgybos tyrimo darbų projektai; išna- carried out in the well sites. he progrinėtos ir įvertintos 2 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. duction of four oil companies in 14
Nuolatos vykdyta angliavandenilių gręžinių gręžimo well sites was accounted and three
ir įrengimo priežiūra: kaupti, analizuoti ir vertinti naftos unplanned inspections of well sites
įmonių teikiamų gręžiamų gręžinių kasdienių gręžimo ir were carried out.
molio skiedinio ataskaitų duomenys – iš viso trijų gręžiOne hydrocarbon exploration and
nių; vykdyta angliavandenilių gręžinių gręžimo ir įrengi- production licencing agreement was
mo priežiūra darbų vietoje – atlikti 2 planiniai keturių signed and hydrocarbon exploration
naftos gavybos įmonių išgautos naftos apskaitos patikrini- and production permit was issued.
mai 14-oje gavybos aikštelių ir 3 neplaniniai naftos gavybos aikštelių patikrinimai.
Pasirašyta viena angliavandenilių išteklių naudojimo sutartis ir išduotas angliavandenilių išteklių naudojimo leidimas.

Regulation of Underground
Žemės gelmių geologinio tyrimo Investigations
reguliavimas Following “he order of issuing

Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklėmis 2015 metais išduoti 9 leidimai tirti žemės gelmes:
iš jų 5 leidimai tirti žemės gelmes naujoms įmonėms,
4 įmonėms, turėjusioms leidimą tirti žemės gelmes, išduoti nauji leidimai dėl tyrimų rūšies pasikeitimo. Panaikintas
leidimų galiojimas 5 įmonėms, iš jų: 4 dėl tyrimų rūšies
pasikeitimo, išduodant naujus leidimus, vienai įmonei
bankrutavus.

licences for underground research” in
2015, licences for underground research were issued to nine enterprises
and ive licences were revoked.
By December 31, 2015, 145 enterprises and 2 natural persons had licences
to carry out geological investigations.

In 2015, in compliance with “he
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo 145 order of approbation of explored solid
įmonės ir du iziniai asmenys.
mineral resources”, 42 reports of detailed and supplementary explo-ration
Įvertinti 42 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių arba
of solid mineral resources were analynaujų plotų prie esamų telkinių detalios ir / arba papilsed and approved.
domos geologinės žvalgybos ataskaitų duomenys. LGT
According to technical construcdirektoriaus įsakymu aprobuoti vienas dolomito ir klintion
regulation STR 1.04.02: 2011
ties, vienas durpių, vienas sapropelio, 6 smėlio, 9 žvyro ir
2 žvyro ir smėlio telkinių arba naujų plotų prie anksčiau “Engineering geological and geotechnical
investigations” (Oicial Gazette “Valsišžvalgytų telkinių ištekliai.
8
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Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin.,
2012, Nr. 5-144) nuostatas 2015 metais įvertintos 677
(30 proc. daugiau nei 2014 m.) inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų ataskaitos, 47 inžinerinių geologinių
ir geotechninių tyrimų darbų programos ir parengtos išvados apie jose numatytų darbų apimties ir sudėties nustatytų
reikalavimų atitiktį. Per metus parengtos 35 vertinamosios
išvados dėl atliktų inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų, atitinkančių trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.

Žemės gelmių registras
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais ir Žemės
gelmių registro tvarkymo taisyklėmis 2015 metais Žemės
gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti 12 naujų
kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 88 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, įrašyti 141 požeminio vandens telkinių ir vandenviečių duomenys. Iš viso
Registro išteklių dalyje įregistruoti 2 848 kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai arba jų sklypai, angliavandenilių
telkiniai bei požeminio vandens telkiniai ir vandenvietės.
Registro gręžinių dalyje 2015 metais įregistruota 1 460 gręžinių (iš jų 1 337 gręžiniai skirti požeminio vandens eksploatacijai). Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Registro gręžinių
dalyje įregistruoti 36 677 gręžiniai, o valstybinės geologijos informacinės sistemos Tyrimų gręžinių posistemyje yra
įrašyti 22 977 gręžinių duomenys (iš viso 59 654 gręžinių
duomenys).
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2015 metais įregistruoti 1 095 žemės gelmių geologiniai tyrimai. Iš viso
šioje Registro dalyje iki 2015 m. gruodžio 31 d. įregistruotas 4 991 žemės gelmių geologinis tyrimas.
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tybės Žinios”, 2012, No 5–144), the
quality of 677 reports of engineering
geological and geotechnical investigations was checked. Forty-seven programs of engineering geological and
geotechnical investigations were evaluated according to legal documents
and conclusions on correspondence
were provided. hirty-ive letters about
the quality of engineering geological
and geotechnical investigations related
with the projects of the third (diicult)
geotechnical category were prepared.

Underground Register
In accordance to “he Statute of
Underground Register” and “he Regulations of Underground Register
Arrangement “by December 31, 2015,
2848 deposits of mineral resources
and ground water were included into
the chapter of underground resources.
In 2015, 12 new deposits of mineral
resources and 141 deposits of underground water were included into the
chapter of underground resources;
1 460 boreholes were included into the
chapter of boreholes and 1 095 objects
of geological investigations were included into the chapter of geological investigations.
One hundred and one geothermal
wells were registered in the Register of
Geothermal Drilling System.

Co-ordination of Various
Projects and Documents
Įvairios paskirties projektų ir Related to the Use of
dokumentų, susijusių su žemės gelmių Earth’s Underground
naudojimu, derinimas In 2015, 34 projects of land reform,

Registro geoterminių gręžinių sistemų dalyje įregistruota 101 geoterminių gręžinių sistema.

2015 metais suderinti 34 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai ir 55 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 388 prašymai pateikti išvadas dėl izinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos apriboji-

55 passports of small quarries and 388
applications on the restrictions for
land plots falling under the areas of
mineral re-sources were examined and
coordinated.
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mo žemėse, patenkančiose į naudingųjų iškasenų telkinių
he Lithuanian Geological Sur-vey
teritorijas.
analysed ive projects and documents
and gave conclusions to the EnviIšnagrinėti 5 projektų ir dokumentų paketai bei pateikronmental Protection Agency on the
ti pasiūlymai Aplinkos apsaugos agentūrai dėl planuojaadmissibility of an intended economic
mos ūkinės veiklos leistinumo ir apribojimų, kai ši veikla
activity or restrictions in the case this
susijusi su žemės gelmių išteklių naudojimu ir apsauga.
activity was associated with the exploiIšnagrinėta 150 įvairaus lygmens teritorijų planavimo tation and protection of underground
dokumentų ir pateikta atitinkamų pasiūlymų šių doku- resources.
mentų rengėjams.
Specialists from the Lithuanian
Išnagrinėt ir patvirtintos 34 požeminio vandens van- Geological Survey examined 150
denviečių išteklių vertinimo ir sanitarinės apsaugos zonų documents of various levels related
nustatymo ataskaitos, LGT direktoriaus įsakymais apro- to territorial planning and presented
buoti 183 vandenviečių požeminio vandens ištekliai. adequate conclusions.
Bendras patvirtintų naudoti ir aprobuotų išteklių kiekis –
Hydrogeologically established sa126,494 tūkst. kub. m/parą. Patvirtinta 120 požeminio
nitary protection zones of 183 water
vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų projektų
bodies were registered and approved.
ir įrašyta į Žemės gelmių registrą. Įsteigta ir įregistruota
Žemės gelmių registre 81 vandenviečių sanitarinės apsauEighty-one projects of sanitary progos zona.
tection zones of water bodies were
approved. he total of approved resourSuderintos 254 poveikio požeminiam vandeniui monices amounts to 126,494 thou. m2/day.
toringo programos.
Two hundred and ifty four groundĮvertinta 218 ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritoriwater-monitoring programs were anajų tvarkymo darbų ataskaitų. 2015 metais didelę dalį atlysed and approved.
liktų preliminarių ir detalių ekogeologinių tyrimų sudarė
LGT vykdyto projekto „Urbanizuotose vietovėse esančių
Two hundred and eighteen reports
užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ metu atlikti ekoge- of environmental geological investiologiniai tyrimai. Vykdant šį projektą atlikti 97 prelimina- gations and remediation works were
rūs ekogeologiniai tyrimai ir 50 detalių tyrimų išskirtinai evaluated. In 2015, a big portion of
valstybinėje žemėje esančiose urbanizuotose teritorijose.
preliminary investigations were constituted from the research carried out
Vykdytos angliavandenilių išteklių naudojimo konkurby the EU-funded Lithuanian Geoso Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose organilogical Survey‘s project “Assessment
zavimo procedūros: vykdant konkurso rengėjo funkcijas
of contaminated sites in urban areas”.
rengta medžiaga konkurso komisijos posėdžiams, atliktas
Ninety-seven preliminary and 50 detechninis jų aptarnavimas, teisės aktų nustatyta tvarka
tailed eco-geological investigations
vykdytos kitos konkurso rengėjo funkcijos.
were accomplished under this project
Rengta įvairi informacija apie Lietuvos išsklaidytųjų exceptionally in urbanised sites on naangliavandenilių potencialą anglų ir lietuvių kalbomis.
tional grounds.
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė
priemonė „Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
procedūras naujame planuojamame angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso plote“. Patvirtintas angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote planas.
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he functions of the organizer of
the Hydrocarbon Licensing Tender
for granting licenses for the prospecting, exploration and production of
hydrocarbons in the Šilutė–Tauragė
block were outlined and the informa-
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Dalyvauta tarpinstitucinės darbo grupės Branduolinės
saugos užtikrinimo ir pasirengimo 7-ajam Branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikimo priemonių plano
rengimui ir įgyvendinimui veikloje.
Vertinti Baltarusijos Respublikos atsakingų institucijų
dokumentai, paklausimai ir atsakymai į Lietuvos pastabas
dėl Baltarusijos atominės elektrinės ir Baltijos atominės
elektrinės.
Aplinkos ministerijos įgaliojimu atstovauta Lietuvos
Respublikai Europos Komisijos Angliavandenilių, o ypač
skalūnų dujų, aplinkosauginių aspektų techninės darbo
grupės ir Angliavandenilių žvalgybos ir gavybos geriausių
esamų metodų rekomendacijų rengimo darbo grupės
veikloje.
Išteklių išgavimo 2015 metais

Exploitation of mineral resources

apimtis (parengė S. Saarmann,

in 2015 (compiled by S. Saarmann,

V. Stankevičienė)

V. Stankevičienė
Mato vnt.

Išgauta išteklių
2015 m.

1. Anhidritas / gipsas

tūkst. m3

0/0

2. Dolomitas

tūkst. m3

1304

Naudingosios iškasenos rūšis

3. Klintys
4. Kreidos mergelis

tūkst. m

3

751

3

0

tūkst. m

3

tūkst. m

251

iš jų devono

tūkst. m3

201

iš jų triaso

tūkst. m3

164

iš jų kitas

tūkst. m3

50

5. Molis:

6. Opoka

tūkst. m

7. Sapropelis

tūkst. m3

15

8. Žvyras

tūkst. m3

5885

9. Smėlis:

tūkst. m3

1903

3

3

0

iš jo smėlis moliui liesinti

tūkst. m

iš jo smėlis stiklui gaminti

tūkst. m3

39

iš jo smėlis silikatiniams dirbiniams

tūkst. m3

189

iš jo smėlis statyboms

3

tūkst. m

2

tūkst. m

10. Durpės:

tūkst. m3

3179,4

tūkst. m3

1808,4

iš jų mažaskaidės
iš jų gydymui ir sveikatinimui
11. Nafta

tūkst. m

3

tion for the Licensing Commission
was prepared.
he procedures of the strategical
environment impact assessment of
the hydrocarbon exploration and production in the Kaltinėnai block have
been inished.
he information on shale gas potential in Lithuania was prepared in
English and Lithuanian.
According to the competence,
environmental impact assessment
documents, relating to nuclear power plants in the Republic of Belarus,
were analysed. he reports about these documents were prepared for the
Ministry of Environment and for the
Ministry of Foreign Afairs.
he LGT participated in the preparation for the Seventh Review Meeting of the Contracting Parties to the
Convention on Nuclear Safety in
Vienna.
he LGT representatives in the
Technical Working Group of Member States on environmental aspects of
unconventional fossil fuels and Technical Working Group represented the
Republic of Lithuania for the Hydrocarbons BREF of European Commission.

1757

Iš viso: smėlis+žvyras

3
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7788

3,0

tūkst. t

74,0

12. Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

132 054,4

13. Mineralinis požeminis vanduo

tūkst. m3

121,7
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2015 METAIS BAIGTŲ
GEOLOGINIŲ DARBŲ
REZULTATAI

RESULTS OF PROJECTS
COMPLETED
IN 2015

Lietuvos geologinis
kartografavimas
M 1:50 000

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

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinis geologinis kartografavimas vykdomas nuo 1964 metų. Šiuo
metu M 1:50 000 kartografuota 55,5 proc., arba 36 1708 km2 Lietuvos
teritorijos (be ploto, kartografuoto aerofotogeologiniu būdu).
Erdvinis geologinis M 1:50 000 kartografavimas kompleksiniu būdu atliktas
25 047 km2, arba 38,4 proc. Lietuvos teritorijos, o 11 124 km2 (17,1 proc.)
plote atliktas tik kvartero (8 067 km2) arba tik prekvartero (3 057 km2)
geologinis kartografavimas.
Kvartero nuogulų geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliekamas
3 212 km2 (5 proc.) teritorijoje Anykščių, Mažonų, Jiezno, Žemaičių
Naumiesčio ir Pagėgių plotuose.
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State-of-art of National geological mapping at a scale of 1:50 000:
mapped 55.5 % or 36.1708 km2 of the territory of Lithuania (without
area, mapped by aerial photogeologic way).
hree-dimensional geological mapping in complax way at a scale of
1: 50 000: mapped 25,047 km2 or 38.4 % of the Lithuania territory. At
the 11 124 km2 of the Lithuania territory (17.1 %) performed only
Quaternary area (8067 km2), or only Pre-Quaternary area (3057 m2),
geological mapping.

Erdvinis geologinis
kartografavimas M 1: 50 000
Kvėdarnos plote

Spatial Geological
Mapping in the Kvėdarna
Area at a scale 1:50 000

A. Jusienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant Valstybinių geologinių tyrimų programos „Žemės gelmių erdvinių, atsinaujinančių
ir netradicinių išteklių tyrimai“ projektą „Erdvinis geologinis kartografavimas“, 2012–2015 metais Kvėdarnos plote (813,9 km2) atliktas erdvinis
geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu.
Sudaryti valstybiniai kartograiniai dokumentai 1:50 000 masteliu – kvartero geologinis (su
geologiniais pjūviais) ir geomorfologinis žemėlapiai. Taip pat sudaryti to paties mastelio faktinės
medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo (su
tipiniais litologiniais-genetiniais pjūviais) žemėlapiai. Parašytas žemėlapių komplekto aiškinamasis raštas.
Žemėlapiams sudaryti buvo dešifruotos stambaus mastelio aerofotonuotraukos, atlikti lauko
geologiniai-geomorfologiniai maršrutai, kurių
metu aprašyti 1 159 stebėjimo taškai, iš jų 84 –
šurfai. Iš šurfų paimti ir laboratorijoje ištirti 76
mėginiai granuliometrinei analizei, skirtai paviršinių nuogulų litologijai patikslinti. Nuvalyta ir detaliai aprašyta Ašvos upelio atodanga.
Kvartero geologiniame žemėlapyje pavaizduota
po dirvožemiu slūgsančių nuogulų ir nuosėdų
išplitimas, amžius, kilmė ir litologinė sudėtis.
Žemėlapį papildo du geologiniai pjūviai, kurie
vaizduoja kvartero storymės nuogulų ir nuosėdų
slūgsojimo sąlygas. Geomorfologiniame žemėlapyje (pav.) pavaizduota Kvėdarnos ploto reljefo
kilmė, amžius ir formų įvairovė. Litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapyje kartografuotas
plotas padalytas į du rajonus, kurie suskirstyti
į aštuonis mikrorajonus. Kartografuotoje teritorijoje vyraujantis kvartero nuogulų storis yra

In the period 2012–2015, the spatial geological mapping of the Kvėdarna area (813.9 sq km)
was carried out at a scale 1:50 000. On the basis of
the material collected in the course of mapping,
the geological (with geological cross-sections)
and geomorphological maps of the Quaternary
deposits as well as maps of factual data and lithomorphogenetic zoning (with 20 standard lithological-genetic sections), were drawn at a scale
1:50 000. he set of maps is supplemented with
an explanatory note.
he compilation of maps was based on the aerial photo interpretation and ield observations
in 1159 points, including 84 holes. Seventy-six
samples taken from the holes were granulometrically analyzed for speciication of lithological
composition of surface sediments. he outcrop
of the Ašva River was described. he Quaternary geological map outlines the sediments and
deposits occurring under the soil, their distribution, age, origin and lithology. he geological
structure of the Quaternary is represented in the
complementary two geological cross-sections.
he geomorphological map (Fig.) represents the
origin, age and morphosculpture of the relief of
the Kvėdarna area.
he mapped area is subdivided into two lithomorfogenetic districts, which are separated
into eight micro-districts in the lithomorphogenetic zoning map. he thickness of the Quaternary deposits is 100–120 m in the northeastern
part and 40–50 m – in the southwestern part in
the mapped area.
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Kvėdarnos ploto geomorfologinio žemėlapio
1: 50 000 masteliu fragmentas
Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno reljefas: 1 – šlaitas; lygumos:
2 – pelkės, 3 – limninė, 4 – salpinė, 5 – I viršsalpinės terasos, 6 – II
viršsalpinės terasos. Vėlyvojo Nemuno ledynmečio reljefas –
prieledyninės lygumos: 7 – limnoglacialinė, 8 – liuvioglacialinė; 9 –
moreninė lyguma; ledyno pakraščio reljefas: 10 – limnoglacialinis, 11 –
liuvioglacialinis, 12 – glacialinis. Reljefo formos, elementai, kiti ženklai:
13 – salpinis slėnis, 14 – raguvų, griovų dugnas, 15 – delta; kalvos: 16 –
liuvioglacialinė, 17 – limnoglacialinė, 18 – moreninė; pakilumos: 19 –
liuvioglacialinė, 20 – limnoglacialinė, 21 – moreninė; 22 – moreninis
gūbrys, 23 – glaciodislokacinė kalva, 24 – reliktinio srauto vaga, 25 –
abrazijos paveiktas reljefas, 26 – agraduotas reljefas, 27 – glaciokarstinis
šlaitas; akumuliaciniai šlaitai: 28 – liuvialinis, 29 – limnoglacialinis, 30 –
liuvioglacialinis, 31 – glacialinis; abraziniai šlaitai: 32 – limninis, 33 –
limnoglacialinis; eroziniai šlaitai: 34 – liuvialinis, 35 – liuvioglacialinis;
36 – griovos, raguvos, 37 – ledo luisto guolis, 38 – Norgėlų piliakalnis,
39 – aukštapelkė, 40 – žemapelkė, 41 – nenustatyto tipo pelkė, 42 –
tarpinio tipo pelkė, 43 – silpnai banguota lyguma, 44 – banguota
lyguma, 45 – santykinis reljefo formos aukštis (viena linija – 5 m), 46 –
paviršiaus absoliučiojo aukščio reikšmė (*spalva atitinka genezę)
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A fragment of the geomorphological map
of the Kvėdarna area 1:50 000 scale
he relief of Late Glacial and Holocene: 1 – slope; plains: 2 –
bog, 3 – limnic, 4 – lood, 5 – I-st terrace above lood-plain,
6 – IInd terrace above lood-plain. he relief of Late Nemunas
glacial – extraglacial plains: 7 – glaciolacustrine, 8 – outwash; 9 –
morainic plain; ice marginal zone relief: 10 – glaciolacustrine, 11 –
glacioluvial, 12 – glacial. andforms, details and other symbols: 13 –
lood valley, 14 – bed of ravine, 15 – delta; hills: 16 – glaciolaluvial,
17 – glaciolacustrine, 18-morainic; elevation: 19 – glacioluvial,
20 – glaciolacustrine, 21 – morainic; 22 – morainic ridge, 23 –
glaciodislokated hill, 24 – channel of outwash low, 25 – abrasion
plain, 26 – till plain with thin cover of glaciolacustrine sediments,
27 – glaciokarst slope, accumulative slopes: 28 – luvial, 29 –
glaciolacustrine, 30 – glacioluvial, 31 – glacial; abrasion slopes:
32 – lacustrine, 33 – glaciolacustrine; erosion slopes: 34 – luvial,
35 – glacioluvial; 36 –ravine, 37 – ice block bed, 38 –Norgėlai castle
mound, 39 – highmoor bog, 40 –lowmoor bog, 41 – bog (type not
identiied), 42 – bog of transitional type, 43 – slightly undulating
plain, 44 –undulating plain, 45 – relative altitude of relief forms (one
line – 5 m), 46 – altitude of the relief (* colour highlight origin)
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100–120 metrų šiaurrytinėje ir 40–50 metrų
pietvakarinėje tirto ploto dalyje.

he Pleistocene deposits are subdivided into
the Dzūkija, Dainava, Žeimena (Middle Pleistocene) and Upper Nemunas (Upper Pleistocene)
Pleistoceno nuogulos suskirstytos į vidurinio
formations. he Žeimena formation is subdivipleistoceno Dzūkijos, Dainavos, Žeimenos ir
ded into Žemaitija and Medininkai subformaviršutinio pleistoceno viršutinio Nemuno svitas.
tions. he Holocene deposits are not subdivided
Žeimenos svita suskirstyta į Žemaitijos ir Medistratigraphically.
ninkų posvites. Holoceno dariniai detaliau nesuskirstyti. Visų stratigrainių vienetų nuogulos ir
he Quaternary cover is composed of denuosėdos suskirstytos į genetinius tipus, o dalis posits of diferent origin, with glacial deposits
paviršiuje slūgsančiųjų – ir į genetinius potipius. prevailing. he upper part of the Quaternary cover is composed of glacial, glaciolacustrine and
Kvartero nuogulų storymėje vyrauja glaciaglacioluvial deposits and sediments (loam and
linės nuogulos. Kvėdarnos ploto paviršiuje
sandy loam, sand, clay and silt). he relief was
vyrauja glacialinės, liuvioglacialinės ir limnoformed by the the Late Nemunas glacier and its
glacialinės nuogulos bei nuosėdos – moreninis
melt water. Later, diferent geological processes
priesmėlis ir priemolis, smėlis, molis ir aleuritas.
have transformed the surface: termokarst, bioKartografuoto ploto reljefą suformavo Vėlyvojo
genic sediments formation, slopes gravitational
Nemuno ledynas ir jo tirpsmo vanduo. Ledyniprocesses, hydrographic set development, etc.
nį reljefą iš dalies pakeitė ir vėliau vykę įvairūs
In the south-western part of the Kvėdarna area,
geologiniai procesai: termokarstas, pelkėdara,
a glacial plain covered by glaciolacustrine and
šlaitų gravitaciniai procesai, upių tinklo formaglacioluvial deposits with single massive oblong
vimasis ir kt. Pietvakarinėje Kvėdarnos ploto
northwestern-southeastern oriented glacial hills
dalyje plyti limnoglacialinėmis ir liuvioglacialiis extending. To the east from this plain, a marnėmis nuogulomis padengta moreninė lyguma
ginal relief was mapped: hills, ridges and massifs
su pavienėmis šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi
of undulated surface. he Kvėdarna area is siorientuotomis dažniausiai pailgomis recesinėmis
tuated in the Western Samogitian Plateau and
moreninėmis kalvomis. Į rytus nuo šios lygumos
Western Samogitian Plain.
kartografuotas ledyno pakraščio ruožas – įvairaus aukščio kalvos, gūbriai ir masyvai banguotu
hirty-four prognostic areas of the mineral
paviršiumi. Didžioji Kvėdarnos ploto dalis yra resources were discovered in the mapped area:
Vakarų Žemaičių plynaukštėje. Pietvakarinė da- twenty one sites for sand-gravel, twelve sites for
lis priskiriama Vakarų Žemaičių lygumai.
sand and one site for gravel.
Kartografuotame plote išskirti trisdešimt kehe set of geological maps provides importuri prognoziniai naudingųjų iškasenų plotai: tant information on the geological structure of
iš jų dvidešimt vienas – smėlio-žvyro, dvylika – the Quaternary cover in the mapped area and
smėlio ir vienas – žvyro.
serves as a basis for further hydrogeological, engineering and ecogeological mapping and prosSudarytuose žemėlapiuose atsispindi kartopecting of mineral resources.
grafuotos teritorijos kvartero nuogulų storymės
viršutinės dalies geologinė sandara, kuri yra svarbus tolesnių hidrogeologinių, inžinerinių geologinių, ekogeologinių tyrimų ir naudingųjų iškasenų paieškos pagrindas.
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Prekvartero geologinis
kartografavimas
M 1: 50 000 Kvėdarnos plote

Geological mapping
of the pre-Quarternary
deposits in the Kvėdarna
area at a scale 1:50 000

J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant programą „Geologiniai ištekliai (Geologinis erdvinis kartografavimas)“,
2014–2015 metais Kvėdarnos plote buvo vykdomas prekvartero geologinis kartografavimas
M 1:50 000. Kvėdarnos plotas yra 1 284 km2,
administraciniu požiūriu patenka į Šilutės,
Gargždų, Plungės ir Šilalės rajonus ir apima topograinius lapus M 1:50 000 (BKS-94): 2141
(Kvėdarna) ir dalis 2132 (Priekulė) lapo.
Kartografavimo metu buvo naudoti ankstesnių metų gręžinių ir geoizinių tyrimų duomenys, atliktas anksčiau gręžtų hidrogeologinių
gręžinių koordinačių, žiočių absoliutaus aukščio
patikslinimas.
Kartografavimo metu sudaryti ir įskaitmeninti nauji žemėlapiai M 1:50 000: faktinės
medžiagos žemėlapis, prekvartero geologinis
žemėlapis, 3 atraminiai geologiniai pjūviai, pokvarterinio paviršiaus reljefo žemėlapis, tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai. Taip pat buvo
sudaryti ir įskaitmeninti M 1:150 000 struktūriniai žemėlapiai: viršutinio permo Naujosios
Akmenės svitos pado, viršutinio devono Šiaulių,
Jaros svitų pado, vidurinio devono Kuklių svitos
pado, apatinio silūro landoverio kraigo, kambro
sistemos Deimenos serijos kraigo.
Kvėdarnos plote prekvartero nuosėdinę storymę
sudaro kambro, ordoviko, silūro, devono, permo,
triaso juros sistemų uolienos, kurios paplitusios visoje teritorijoje, ir kreidos sistemos uolienos, paplitusios daugiausia pietinėje ir centrinėje ploto dalyse.
Kvėdarnos ploto pokvarterinio paviršiaus reljefą suformavo ledyno egzaracijos ir jo tirpsmo van-
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Geological mapping of the pre-Quaternary
succession at a scale of 1:50 000 of the Kvėdarna area was carried out. he Kvėdarna area covers 1284 square kilometres and belongs to the
Šilutė, Gargždai, Plungė and Šilalė districts (in
topographic sheets 2141 and part of 2132). he
coordinates and altitudes of hydrogeologic wells
located in the Kvėdarna area were revised and
stratigraphy of well sections was reconsidered
based on geophysical data from wells.
During the mapping, a set of diferent maps
at scale of 1:50 000 was compiled: map of
factual data, pre-Quarternary geological map
(Fig. 1), four cross-sections, map of sub-Quaternary relief, structural map of the bottom of
Naujoji Akmenė Formation of the Upper Permian, structural map of the bottom of Kukliai
Formation of the Middle Devonian, structural
map of the bottom of Jara and Šiauliai Formation of the Upper Devonian, structural map of
the top of Lower Llandovery Formation of the
Lower Silurian, structural map of the top of
Deimena Formation of the Cambrian and tectonic and neotectonic maps.
he pre-Quaternary sedimentary cover consists of the Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Permian, Triassic, Jurassic, and Cretaceous sedimentary rocks, mainly occurring in the
Kvėdarna area.
he sub-Quaternary surface relief was formed by glacier and melt water erosion. Under
the impact of glacier melt water, palaeoincisions
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1 pav. Kvėdarnos ploto
prekvartero geologinis žemėlapis
(J. Bitinas, 2015)
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Fig. 1. A Pre-Quaternary
geological map of the
Kvėdarna area (J. Bitinas, 2015)

denų eroziniai procesai. Dėl ledyno tirpsmo vandenų poveikio susidarė paleoįrėžių (giliausias iš jų
žemiau -50 m abs. a. žymos), nes ledyno tirpsmo
vanduo lengvai erodavo pokvartero paviršiuje atsidengiančius ir giliau slūgsančius juros ir kreidos
sistemos sluoksnius, sudarytus iš uolienų, neatsparių denudaciniams procesams. Dėl minėtų denudacinių procesų pokvarteriniame paviršiuje atsidengia apatinės kreidos Jiesios svitos, viršutinės kreidos
cenomanio, konjakio, santonio, kampanio aukštų,
viršutinės juros Ąžuolijos svitos ir vidurinės juros
Skinijos svitos uolienos. Geologinių ribų tikslumas
vidutiniškai kinta 1–3 kilometrus.

(the deepest ones more than -50 m below sea
level) developed in the exposed and underlying
Cretaceous and Jurassic layers composed of rocks non-resistant to denudation processes. As
is apparent from the pre-Quaternary map and
cross-sections (Fig. 1, 2), the rocks of the Upper Cretaceous Campanian, Santonian, Konjakian and Cenomanian formations, the Lower
Cretaceous Jiesia Formation, Lower Cretaceous
Upper Jurassic Ąžuolija Formation and Middle
Jurassic Skinija Formation are exposed in the
sub-Quaternary surface. he average of accuracy
to geological boundary is 1–3 km.
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2 pav. Kvėdarnos ploto geologinis pjūvis I-I‘
(J. Bitinas, 2015)
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Fig. 2. A geological cross-section I-I‘
of the Kvėdarna area (J. Bitinas, 2015)
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Didžiausia ploto dalis patenka į Baltijos sineklizės rytinį Kuršių įdaubos pakraštį ir tik
pats rytinis ploto pakraštys yra rytiniame sineklizės priešlaityje, o nedideli ploteliai vakariniame ploto pakraštyje patenka į Gargždų pakilumų zoną. Rytiniame Kuršių įdaubos pakraštyje
kristalinio pamato paviršius siekia žemiau kaip
-2 200 m absoliutaus gylio žymą. Kvėdarnos
plotas didžiausą tektoninį poveikį patyrė kaledoninio etapo pabaigoje, kai formavosi ir šio
tektoninio darinio Šilalės pakiluma, Švėkšnos
įlinkis, Veiviržėnų pakiluma, Rietavo įlinkis,
Šiauduvos įlinkis. Į Kvėdarnos plotą patenka
tektoniniai lūžiai: Gargždų lūžių zona, Endrejavo, Rietavo, Žadeikių ir kt. Jų zonose Gargždų
laikotarpio pabaigoje susidarė ansprūdžių, kurių amplitudė siekė iki 50–60 m, vietomis iki
80 metrų. Nuo Gargždų laikotarpio pabaigos
iki Viešvilės laikotarpio pradžios Kvėdarnos
plotas buvo iškeltas virš jūros lygio, vyko denudaciniai procesai, dalis Gargždų serijos uolienų
buvo denuduotos.
Hercininio etapo metu Kvėdarnos plote šiek
tiek atsinaujino tektoniniai judesiai. Šiame etape atsinaujinusių ansprūdžių amplitudė nedidelė – 5–10 m, vietomis iki 30 metrų.
Alpinio etapo metu tektoninių judesių, kurių
priežastis – permo sistemos Priegliaus svitos kupolų susidarymas (vykęs triaso ir šiek tiek juros
periodu, ypač ankstyvosios juros), dėl kurių triaso, iš dalies ir juros sistemos sluoksniuose susidarė
kupolų, nedidelių įlinkių, pakilumų. Vėlyvosios
kreidos laikotarpiu Kvėdarnos plotas ne kartą
buvo iškeltas virš jūros lygio ir denuduojamas. Tai
rodo sedimentacinės ir stratigrainės pertraukos.
Pažymėtini vėlyvojo turonio denudaciniai procesai, kurių metu buvo denuduotos turonio aukšto
uolienos. Ypač intensyvūs denudaciniai procesai
vyko santonio laikotarpio pabaigoje – kampanio
laikotarpio pradžioje. Darbų plote jie vyko netolygiai – aukščiau buvo iškelta rytinė ploto dalis,
kur vyko intensyvesni denudaciniai procesai.
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he biggest part of the Kvėdarna area is situated in the eastern part of Kuršiai depression of the Baltic Syneclise. Only the smaller
easternmost part is in the slope bottom of the
Baltic Syneclise. he Kvėdarna area underwent
the strongest tectonic impact at the end of the
Caledonian time when the following tectonic
structures developed: Šilalė elevation, Švėkšna
depression, Veiviržėnai elevation, Rietavas and
Šiauduva depressions. he Kvėdarna area includes the tectonic faults, such as Gargždai, Endrejavas, Rietavas, Žadeikiai, etc. At the end of
the Gargždai fault formation, the amplitude of
upthrows reached up to 50–80 m; somewhere
even 80 m (Žakainiai fault). In the span between
the Gargždai time and Viešvilė time, the Kvėdarna area rose above sea level. he intensive denudation processes denudated part of rocks of
the Gargždai Group.
he Degučiai, Žakainiai and Žadeikiai faults
appeared during the Hercynian time. he amplitude of upthrow was small, only 10–20 m, at
some places 25 m. A structural nose occurred in
the southern part of the area.
he tectonic process of “salt tectonic” was
active during the Triassic period and for some
time continued into the Jurassic or, at some places, even into the Cretaceous. In the mentioned
periods, domes, small depressions and small elevations developed. In the Late Cretaceous, the
Kvėdarna area many times was elevated above
sea level and denudated. his is evidenced by sedimentation and stratigraphic intermissions.
he data obtained during this study were generalised and new information about the preQuaternary geological layers and character of
the structural plane and tectonic dislocations in
the Kvėdarna area was prepared.

Kartografavimo darbų metu, apibendrinus
gautus duomenis, buvo parengta nauja informacija apie prekvartero geologinių sluoksnių slūgsojimą, struktūrinio plano ir tektoninių dislokacijų pobūdį bei raidą Kvėdarnos plote.
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Erdvinis geologinis kvartero
darinių kartografavimas
M 1:50 000 Švenčionių plote

Spatial geological mapping
of the Quaternary strata
in the Švenčionys area,
scale 1:50 000

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant Valstybinių geologinių tyrimų programos „Žemės gelmių erdvinių atsinaujinančių
ir netradicinių išteklių tyrimai“ dalį: „Erdvinis
geologinis kartografavimas“ 2015 metais baigtas Švenčionių ploto erdvinis geologinis kvartero darinių kartografavimas 1:50 000 masteliu.
Kartografuotas 1264 km2 plotas, kartu – visa
Švenčionių rajono teritorija (vakarinė rajono dalis kartografuota 1991–1995 metais).

Spatial geological mapping at a scale of 1: 50 000
in the Švenčionys area was completed in 2015.
A set of geological maps was compiled for a
1264 sq km area, thus at present the whole territory of the Švenčionys District is completely
mapped bearing in mind that the western part
was mapped already in 1991–1995.

he obtained data on geology and geomorphology are presented in a Quaternary geologiKartografavimo metu sukaupta geologinė ir cal map, supplemented with geological crossgeomorfologinė informacija graiškai pateikta sections, a geomorphological map and a map of
1:50 000 mastelio kvartero geologiniame žemė- lithomorphogenetic subdivisions. Locations of
lapyje su kvartero storymės sandarą atspindin- ieldwork sites (handmade drillings and excavačiais geologiniais pjūviais; geomorfologiniame tions) are shown in a map of factual data.
ir litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiuose.
he mapping resolution and precision has
Faktinės medžiagos žemėlapis iliustruoja kartoincreased considerably during the last years
grafavimo metu sukauptos faktinės geologinėswhen the LIDAR data has been implemented.
-geomorfologinės medžiagos kiekį.
It especially concerns the forested areas where
Paskutiniaisiais metais geologinio turinio boundaries of variable lithologies were diicult
žemėlapių pagrindu pradėjus naudoti LIDAR’o to discern on aerial photos.
duomenis, padidėjo minėtų žemėlapių detaluhe Švenčionys (Northern Nalšia) Upland
mas ir tikslumas, ypač miškais apaugusių plotų,
(i.e. its southern part) and Žeimena and Dysna
kur vien tik iš aerofotonuotraukų būtų sunku
plains are prominent in the study area (Fig. 1).
nustatyti skirtingos litologinės sudėties nuogulų
he Žeimena plain stretches at 160–150 m a.s.l.
išplitimo plotus.
and is dissected by the 20–30 m deep Žeimena,
Kartografuoto ploto reljefo modelyje ryškūs Lakaja and Peršokšna river valleys. he Dysna
pagrindiniai šios vietovės orograiniai vienetai: plain surface is gently slopping eastward from
Švenčionių (Šiaurės Nalšios) aukštuma (tiksliau – 140 to 135–130 m a.s.l. he highest North
pietinė jos dalis), Žeimenos ir Dysnos lygumos Nalšia plateaus and hills occur southeast from
(1 pav.). Žeimenos lygumos paviršius yra 160–150 m Švenčionys where their tops exceed 250 m a.s.l.
absoliučiajame aukštyje (toliau – abs. a.), o ją he surfaces of the western and southern Upkertančių Žeimenos, Lakajos, Peršokšnos upių
land slopes lay at 170–200 m a.s.l. he Upland
kloniai įrėžti iki 20–30 m gylio. Dysnos lygu-
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1 pav. Švenčionių ploto reljefo modelis, sudarytas pagal erdvinio
lazerinio paviršiaus skenavimo (LIDAR’o) duomenis (autorius
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Fig. 1. Topography of the Švenčionys area. 3 DEM model is based
on the LIDAR dataset (compiled by V. Minkevičius)

V. Minkevičius). Raudoni kvadratai rodo teksto iliustracijai
panaudotų geomorfologinio ir kvartero geologinio žemėlapių
fragmentų vietas Žeimenos lygumoje (kairėje) ir Švenčionių
aukštumoje (centre)

mos paviršius nuolaidžiai žemėja rytų kryptimi
nuo 140 iki 135–130 m abs. a. Aukščiausios
Šiaurės Nalšios aukštumos plynaukštės ir didkalvės iškyla į pietryčius nuo Švenčionių, kur
jų viršūnės yra virš 250 m abs. a. žymos. Aukštumos vakarinių ir pietinių nuošlaičių paviršius
yra 170–200 m abs. aukštyje. Aukštumą ŠR–PV
kryptimi kerta Sirvėtos–Kūnos–Meros dubaklonis-senklonis, kurio gylis yra 25–30, o vietomis
net 50 metrų.

is crosscut in NE–SW direction by the 25–30 m
deep Sirvėta–Kūna–Mera subglacial tunnel valley reaching 50 m in some places.
As revealed by the deep mapping and other
drillings in the study area, a thickness of the
Quaternary sediment strata varies from 37 (Žeimena valley) to 229 m (north of Švenčionys).
Quaternary sediment stratum dominates in the
Žeimena and Dysna plains. Its thickness varies
from 150–210 m in the Švenčionys Upland centre to 110–130 m at its lanks. he Quaternary
sediment stratum is composed of lacustrine sediments of Pre-Pleistocene Daumantai age; glacial, glacioluvial and glaciolacustrine sediments
of the Middle Pleistocene Dzūkija, Dainava and
Žeimena (Žemaitija and Medininkai) ages and
the Upper Pleistocene Upper Nemunas age.
heir bedding conditions are presented in the
six variably oriented geological cross-sections.

Pagal gilių kartograinių ir kitos paskirties
gręžinių duomenis kvartero nuogulų storis kartografuotame plote kinta nuo 37 (Žeimenos
slėnyje) iki 229 metrų (šiauriau Švenčionių).
Žeimenos ir Dysnos lygumose vyraujantis kvartero nuogulų storis yra 70–110 m, Švenčionių
aukštumos centrinėje dalyje 150–210 m, o aukštumos nuošlaitėse – 110–130 m. Kvartero storymę sudaro prepleistoceno Daumantų svitos
ežerinės nuosėdos, vidurinio pleistoceno Dzūkijos, Dainavos svitų, Žeimenos svitos Žemaitijos
Ice marginal glacial and glacioluvial sediir Medininkų posvičių bei viršutinio pleistoce- ments as well as sediments of kame terraces,
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no Viršutinio Nemuno svitos glacialinės, liuvioglacialinės bei limnoglacialinės nuogulos ir
nuosėdos, kurių slūgsojimo sąlygos atspindėtos
šešiuose įvairiomis kryptimis kartografuotą plotą kertančiuose geologiniuose pjūviuose.
Kartografuoto ploto paviršiuje identiikuotos
ir kvartero geologiniame žemėlapyje parodytos
paskutiniojo apledėjimo kraštinės glacialinės
ir liuvioglacialinės nuogulos, keiminių terasų,
keimų ir ozų nuosėdos bei nuogulos, liuvioglacialinių zandrų, deltų ir terasų nuogulos,
patvenktinių prieledyninių baseinų nuosėdos.
Jauniausios teritorijoje nustatytos nuogulos – tai
holocene susidariusios limninės, liuvialinės, eolinės, glaciokarstinės, deliuvinės, soliliukcinės-deliuvinės nuogulos ir technogeninai dariniai.

kames and eskers, glacioluvial sediments of
sandurs, deltas, terraces and ice-dammed lakes
of the Last Glaciation were found to cover the
surface of the mapped area. he Holocene lacustrine, luvial, eolian, deluvial, and technogenic sediments are the youngest in the study area.

he contrasting sedimentation conditions in
variable glacial environments were responsible
for a large variety of surface forms and diferent
geologies of the Žeimena and Dysna plains and
Švenčionys Upland. For example, melt waters
lowing from a retreating glacier margin washed up the glacioluvial Žeimena plain in the
west. hey composed a 20–30 m thick cover of
inequigranular sands with undulating surface.
Sands were blown up into low dunes or hills,
while wide depressions were illed with lacustriKontrastingas kartografuotos teritorijos reljene and marshy sediments. Raised bogs, fens or
fas, susidaręs skirtingoje ledyninės sedimentacitransitional bogs were formed there after the glajos aplinkoje, pasižymi ir skirtinga orograinių
cier had retreated. he Juodežeris Lake (Fig. 2, 11R
vienetų – Žeimenos ir Dysnos lygumų bei Švendrilling) started to overgrow and ill up with
čionių aukštumos – paviršiaus ir gelmių geologipeat c. 13 000–10 570 years ago as was revealed
ne sandara. Vakarinėje kartografuotos teritorijos
by a radiocarbon dating.
dalyje plytinčią Žeimenos liuvioglacialinę lygumą suklojo nuo besitraukiančio paskutiniojo leAs can be observed on the piece of geomordyno pakraščio plūdę ledyno tirpsmo vandenys. phologic map (Fig. 2), numerous chains of dry
Jų suneštų įvairaus grūdėtumo smėlių danga yra or water-illed kettle holes feature the Žeimena
20–30 m storio ir paviršiuje sudaro dviejų lygių glacioluvial plain. he kettle holes were forbanguotos, daubotos ir kauburiuotos liuviogla- med when sand had dropped into cavities left
cialinės lygumos plotus, kur smėlingas paviršius behind by melted buried ice blocks. he NE–
vietomis supustytas į žemas kopas ir kauburius, SW oriented chains of kettle holes crosscut the
o plačiuose pažemėjimuose poledynmečiu pra- Žeimena valley and reach the western lanks of
dėjus pelkėti ežerams susidarė įvairaus dydžio the Švenčionys Upland. Apparently, those melt
aukštapelkės, žemapelkės ir tarpinio tipo pelkės. water streams behind the chains used the older
Radioanglies datavimo metodu nustatyta, kad subglacial tunnel valleys washed out earlier by
Juodežerio ežeras (2 pav., 11R gręžinys) pelkėti powerful streams beneath the melting ice sheet.
pradėjo prieš 13 000–10 570 metų.
In the present surface of the Žeimena Plain
chains of longer or shorter kettle holes mark
Labanoro giria apaugusioje liuvioglacialinėthe subglacial tunnel valleys. One of such most
je lygumoje gausu virtinėmis išsidėsčiusių sausų
impressive dry chains hosting the Karosininkas,
arba nedidukus, bet gilius ežerėlius talpinančių
Krakinukas, Pažiemys, Molinė and other lakes
glaciokarstinių daubų, kurios susidarė įgriuvus
stretches c. 10 km. Its end is located near Mešsmėliui į tuštumas, likusias ištirpus po juo palaikerinė on the right bank of the Žeimena River.
dotiems ledo luistams. ŠR–PV kryptimi orienhe peat from a depth of 7 m in one of those
tuotos šių daubų virtinės kerta Žeimenos klonį
kettle holes yielded an age of 8 810–8 640 years
ir tęsiasi iki pat Švenčionių aukštumos vakarinių
(Ca BP) as was detected by a radiocarbon dating
papėdžių. Tai rodo, kad glaciokarstinių dubių
(Fig. 2, 12R drilling). It means that the kettle
virtines palikę besitraukiančio ledyno tirpsmo
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2 pav. Žeimenos liuvioglacialinės lygumos geomorfologinio
žemėlapio fragmentas (vieta parodyta 1 pav.)
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Fig. 2. A part of geomorphological map of the Žeimena
glacioluvial plain (for the location of map area, see Fig. 1)

Sutartiniai ženklai: 1 – žemapelkės lyguma, 2 – aukštapelkės lyguma,

1 – fens, 2 – raised bogs, 3 – marshy (boggy) depressions (type

3 – nenustatyto tipo pelkės lyguma, 4 – ežerinė (limninė) lyguma, 5 –

unidentiied), 4 – lacustrine plains, 5 – aeolian relief forms (small

eolinis reljefas, 6 – eroziniai šlaitai, 7 – griova, raguva, soliliukcinis

dunes, hummocks), 6 – erosional slopes, 7 – ravines and gullies,

išnašų kūgis, 8 – glaciokarstinės dubės šlaitas, jos dugnas (šviesesnis

8 – slopes of kettle holes, 9 – lood-plain valleys, 10 – the 3rd terrace

atspalvis), 9 – salpinis slėnis, 10 – viršsalpinė (III) Žeimenos terasa,

above lood-plain, 11 – glacioluvial terrace of th Žeimena River,

11 – liuvioglacialinė (IV) Žeimenos terasa, 12 – žemesniojo lygio

12 – lower outwash plain, 13 – glacioluvial terraces, 14 – upper

zandrinė lyguma, 13 – liuvioglacialinė terasa, 14 – aukštesniojo lygio

outwash plain, 15 – glacial tunnel valleys, 16 – altitude of the

zandrinė lyguma, 15 – dubaklonis (rina), 16 – reljefo absoliučiojo

surface, 17 – undulating plain, 18 – slightly undulating plain, 19 –

aukščio reikšmė (spalva atitinka reljefo genetinę spalvą), 17 –

hillocy plain, 20 – kettle plain, 21 – area of Pabradė millitary range,

banguota lyguma, 18 – silpnai banguota lyguma, 19 – kauburiuotas

22 – location sites of shallow boreholes

reljefas, 20 – daubotas zandras, 21 – Pabradės karinio poligono
III šaudyklos teritorija, 22 – rankinio gręžimo gręžinių vietos
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vandenų srautai tekėjo jau egzistavusiomis vagomis, išgraužtomis dar iš po ledyno į jo pakraštį besiveržusių stiprių vandens srautų. Tokie
poledyninių vandenų išskobti loviai vadinami
rinomis. Jų vietas ir rodo dabartiniame Žeimenos lygumos paviršiuje atsekamos įvairaus ilgio
glaciokarstinių daubų virtinės. Viena iš įspūdingiausių tokių sausų bei Karosininko, Krakinuko,
Pažiemio, Molinės ir kitus ežerėlius talpinančių
daubų virtinė tęsiasi nuo Saločiaus ežero apie
10 km ir Mažalotės bei Ašakinio ežerėliais atsiveria į Žeimenos slėnį ties Meškerine (2 pav.).
Kairiajame Žeimenos krante ši rina tęsiasi į pietryčius dar 6 kilometrus. Vienoje iš glaciokarstinių dubių 7 m gylyje slūgsančių durpių amžius
buvo nustatytas radioaktyviosios anglies metodu – 8 810–8 640 metų (2 pav. 12R gręžinys), o
tai rodo, kad įduba susidarė daug anksčiau, nes
durpių pado pasiekti nepavyko.

hole is much older because we could not reach
bottom of the peat.
Basal till (usually clayey or sandy loam) of the
Last Glaciation makes up the surface of the Dysna plain. he 2–5 m thick sediments of ice-dammed lake occur in the eastern part of the study
area (near the Lithuanian border): ine grained
and very ine-grained silty and clayey sands, rarely silts and clays.

he surface of the Švenčionys Upland is predominated by marginal deposits of the Last Glaciation: hills of diferent size composed of clayey
and sandy loam and gravel-bearing sands. Hilly
massifs and ridges as well as intraglacial sediments accumulated inside the glacier (inequigranular sands, silts and clays) forming kames,
kame terraces and eskers. he Upland lanks are
made up of glacioluvial sandur and deltaic sediments (variable, usually gravel-bearing sands).
Dysnos limnoglacialinės lygumos paviršių
Narrow to wide glacioluvial terraces are spread
sudaro pagrindinė paskutiniojo apledėjimo moin the ancient Sirvėta–Kūna–Mera valley. Sanrena (dažniausiai moreninis priesmėlis). Tik rydur strips were mapped along the retreating ice
tinėje kartografuoto ploto dalyje (prie Lietuvos
sheet margins near Jančiūnai and to the south
sienos) paviršiuje slūgso prieledyninio baseino
from the Sariai Lake.
nuosėdos: smulkus ir smulkutis, aleuritingas
ir molingas smėlis, rečiau – aleuritas ir molis.
Ice-marginal deposits of the next to the last
Nuogulų storis 2–5 metrai.
Medininkai glacier were uncovered on the highest Švenčionys Upland peaks, while the ŽemaiŠvenčionių aukštumos paviršiuje vyrauja
tija glacier sediments crop out on the lanks of
paskutiniojo apledėjimo pakraštiniai dariniai:
the Sirvėta subglacial tunnel valley (Fig. 3).
iš moreninio priesmėlio, priemolio, žvirgždingo
įvairaus smėlio sudarytos įvairaus dydžio kalvos,
Geomorphological features characteristic
jų masyvai, gūbriai, viduledinės akumuliacijos of the Žeimena and Dysna plains as well as
nuogulos (įvairaus grūdėtumo smėlis, aleuritas, Švenčionys Upland are shown in the geomormolis), sudarančios keimus, keimines terasas, phological map. he newly discovered glacial
ozus. Aukštumos nuošlaitėse kartografuotos liu- forms such as Šventa, Daukšiai, Akvieriškės etc.
vioglacialinės zandrų ir deltų nuogulos (įvairus, eskers, kame terraces and kames are presented
dažnai žvirgždingas smėlis). Įvairaus pločio liu- here. he geological natural monuments alreavioglacialinės terasos išplitusios Sirvėtos–Kū- dy included in the LGS database and the newly
nos–Meros senklonyje. Zandrų ruožai kartogra- recognised geosites, quarries, abandoned and
fuoti palei osciliacinius atsitraukiančio ledyno operational digging pits and small quarries are
pakraščio ruožus Jančiūnų apylinkėse, piečiau shown on the geomorphological map.
rininio Sarių ežero. Aukštumos paviršiaus pažeA more detailed map of lithomorphogenetic
mėjimai iškloti nestoru (1–2 m storio) limnosubdivision was compiled based on the newly acquiglacialinių nuosėdų sluoksniu, tik plačiame Krered data. he boundaries of the Švenčionys Upland
tuono duburyje, kur ledynui tirpstant telkšojo
as well as Žeimena and Dysna plains were drown
patvenktinis prieledyninis baseinas, aptikta jame
more correctly as compared to the previous maps.
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3 pav. Kvartero geologinio žemėlapio fragmentas
(Švenčionių apylinkės)
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Fig. 3. Quaternary geological map of the Švenčionys environs (for
the location of map area, see Fig. 1.)

Sutartiniai ženklai: Medininkų ledynmetis: 1 – kraštiniai glacialiniai

Legend: Medininkai (Saalian) glaciation: 1 – ice-marginal till, 2 – mar-

dariniai (morena); 2 – kraštiniai liuvioglacialiniai dariniai; – Vėlyvojo

ginal glacioluvial sediments. Late Nemunas (Weichselian) glaciation: 3 –

Nemuno ledynmetis: 3 – kraštiniai glacialiniai dariniai (morena), 4 –

ice-marginal till, 4 – marginal glacioluvial sediments, 5 – glaciolacustrine

kraštiniai liuvioglacialiniai dariniai, 5 – limnoglacialinės keiminės tera-

sediments of kame terraces, 6 – kame sediments, 7 – esker sediments,

sos, 6 – liuviokeimai, 7 – ozai, 8 – liuvioglacialinių zandrų ir deltų

8 – sandurs and deltas deposits, 9 – meltwater stream sediments,

nuogulos, 9 – liuvioglacialinių srautų nuogulos, 10 – liuvioglacialinių

10 – deposits of glacioluvial terraces, 11 – glaciolacustrine sediments,

terasų nuogulos, 11 – limnoglacialinės nuogulos, 12 – deliuvio nuogulos,

12 – deluvium sediments, 13 – soliluction-deluvium sediments, 14 –

13 – soliliukcinės nuogulos, 14 – glaciokarstiniai dariniai, 15 – salpinio

kettle hole illing sediments, 15 – alluvial sediments, 16 – lacustrine

aliuvio nuogulos, 16 – ežerinės nuosėdos. Nuogulų litologija: 17 –

sediments. Lithological symbols: 17 – peat of fens, 18 – peat of raised

žemapelkių durpės, 18 – aukštapelkių durpės, 19 – nenustatyto tipo

bogs, 19 – peat (type unidentiied), 20 – sand with gravel, 21 – various

pelkių durpės, 20 – žvirgždingas smėlis, 21 – įvairaus grūdėtumo smėlis,

grained sand, 22 – medium grained sand, 23 – ine grained sand, 24 –

22 – vidutinis smėlis, 23 – smulkus smėlis, 24 – molingas smėlis, 25 –

clayey sand, 25 – clay. Other symbols: 26 – water spring, 27 – boulder,

molis. Kiti ženklai: 26 – šaltiniai, 27 – rieduliai, 28 – rekultivuoti mažieji

28 – abandoned small quarries, 29 – operational digging pits, 30 –

karjerai, 29 – naudojamos kasimvietės, 30 – apleistos kasimvietės, 31 – gilių

abandoned digging pits, 30 – deep mapping borehole, 3 – location of

kartograinių gręžinių vietos, 32 – geologinių pjūvių linijos, 33 – piliakalniai

geological cross-section, 33 – mound
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nusėdusių vietomis per 10 m storio molio, aleuhirty-four areas promising as clastic and orrito ir smėlio nuosėdų.
ganic sedimentary deposits were delineated in
the study area based on the obtained data: 19
Šiaurvakarinėje Švenčionių aukštumos dalyje
for gravel, 2 for sand and gravel, 3 for clay, 9 for
180–200 m abs. a. išplitusios apskalautos lėkšsapropel and one for lacustrine limestone.
tašlaitės moreninės arba iš žvirgždingo smėlio
sudarytos pakilumos (3 pav.). Tai paviršiuje karDetailed Quaternary geological and geotografuoti paskutiniojo ledyno nuogulomis ne- morphological maps at a scale of 1:10 000 were
apdengti Medininkų ledyno kraštiniai dariniai, compiled for the Sirvėta and Labanoras regional
o Sirvėtos dubaklonio šlaitų apačioje atsidengia parks. hey provide information on the preŽemaitijos apledėjimo nuogulų sluoksniai.
viously unknown surface forms (eskers, kames,
etc) which should be protected.
Žeimenos ir Dysnos lygumų bei pietinės
Švenčionių aukštumos dalies geomorfologijos
he compiled geological maps can serve as a
skirtumai parodyti geomorfologiniame žemė- basis for further applied and scientiic geology
lapyje. Jame pirmą kartą rodomos Švenčionių and geomorphology investigations.
aukštumos paviršiuje naujai atrastos reljefo formos: Šventos, Daukšių, Akvieriškės ir kiti ozai,
keiminės terasos, keimai. Žemėlapyje taip pat
parodyti geologiniai gamtos paminklai, LGT
duomenų bazėje buvę ir nauji geotopai, karjerai,
apleistos ir naudojamos kasimvietės.
Naujos geologinės ir geomorfologinės informacijos pagrindu sudarytas patikslintas litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapis, kuriame,
palyginti su ankstesniais tokio pobūdžio žemėlapiais, pateikta patikslinta pietinės Švenčionių
aukštumos dalies riba, Žeimenos ir Dysnos lygumų bei Švenčionių aukštumos kalvynų mikrorajonų ribos.
Apibendrinus visą geologinę-geomorfologinę
informaciją kartografuotame plote išskirti 34
birioms ir organogeninės kilmės naudingųjų iškasenų paieškoms perspektyvūs plotai: 19 – žvyrui, 2 – smėliui ir žvyrui, 3 – moliui, 9 – sapropeliui, 1 – ežerinėms klintims.
Remiantis geologinio kartografavimo duomenimis Sirvėtos ir Labanoro regioninių parkų
teritorijoms sudaryti detalūs (M 1:10 000) geologiniai-geomorfologiniai žemėlapiai, suteikiantys informaciją apie šių parkų teritorijose esamas
iki šiol nežinotas unikalias saugotinas reljefo formas (ozus, keimus ir kt.).
Sudaryti geologinio turinio žemėlapiai yra
pagrindas praktiniams taikomiesiems ir moksliniams geologiniams bei geomorfologiniams
tyrimams.
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Valstybinis požeminio
vandens monitoringas
2015 metais

National Groundwater
Monitoring
in 2015

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2015 metais
buvo vykdomas pagal Valstybinę 2011–2017 metų aplinkos monitoringo programą. Pagrindinis
šios programos uždavinys – vertinti požeminio
vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius, požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo
tendencijas ir jas lemiančius veiksnius.

National groundwater monitoring in 2015
was executed based on State Environment Monitoring Program for the period of 2011–2017.
he main objective of this program is to evaluate sources of groundwater renewal, groundwater
chemical status, trends of pollutants and governing factors. In 2015, groundwater monitoring
included measurements of groundwater level
Požeminio vandens monitoringo darbų proand groundwater sampling and hydrochemical
gramą 2015 metais sudarė nuolatiniai požeminio
analysis.
vandens lygio matavimai ir požeminio vandens
mėginių ėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai.
he measurements (daily) of groundwater
levels and temperature were carried out in 74
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėobservation wells. he average level of shallow
jimai – vieną kartą per parą – buvo vykdomi
groundwater in 47 % of observation wells was lo74 gręžiniuose, prie 20 gręžinių yra įrengta telewest in the last eleven-year period (2005–2015);
metrinė duomenų perdavimo sistema. Kiekvieną
in the rest of wells it was close to the long-term
dieną lygio ir temperatūros matavimo duomenys
average and just in one well it was higher.
perduodami į Lietuvos geologijos tarnybos serverį.
In the areas where aeration zone is thin
(1–3 m), at the beginning of the year, shallow
Lygio matavimo duomenys rodo, kad vidugroundwater was close to the land surface and,
tinis 2015 metų gruntinio vandens lygis beveik
after spring increase, began to fall and constantpusėje – 47 proc. – stebėtų postų buvo žemiauly was falling during the summer until the end
sias per pastaruosius 11 metų (2005–2015 m.)
of autumn. In December, groundwater level
ir 58 proc. buvo žemesnis už vidutinį daugiamebegan slightly to rise (Fig. 2a). In general, the
tį lygį. Likusioje dalyje postų gruntinio vandens
average monthly levels in the second part of the
lygis buvo artimas vidutiniam daugiamečiam
year were lower than the long-term values.
lygiui ir tik viename poste jis buvo aukščiau jo.
Gruntinio vandens paviršiaus lygis 2015 metais
In the areas where aeration zone is thick (6–10 m),
tik Vakarų Lietuvoje (Vėžaičių ir Laukuvos pos- groundwater level responded to changes of metai) slūgsojo 0,17–0,55 m arčiau žemės pavir- teorological conditions with some delay. Some
šiaus nei 2014 metais, o likusioje Lietuvoje me- increase of groundwater level was observed dutinis 2015 metų lygis buvo nuo 0,02 iki 0,37 m ring May-July and lowest groundwater level was
žemesnis nei 2014 metais. (1 pav.).
in the end of the year (Fig. 2b.)

29

1 pav. Gruntinio vandens lygis 2015 metais daugiamečio
(2005–2015 m.) ir 2014 metų lygio atžvilgiu
1 – 5–20 proc. žemiau daugiamečio; 2 – 5–10 proc. aukščiau
daugiamečio; 3 – ±5 proc. svyruoja apie daugiametį lygį; 4 –

term (2005–2015) average and with groundwater level in 2014
1 – 5–20 % lower than long-term; 2 – 5–10% higher than long-term;
3 – ±5 % close to long term; 4 – lower than in 2014; 5 – close to

žemesnis už 2014 m. lygį; 5 – artimas 2014 m.; 6 – aukštesnis už

2014; 6 – higher than in 2014; at left in numerator – average depth

2014 m. lygį; kairėje skaitiklyje – vidutinis vandens slūgsojimo

to groundwater level in 2015, in denominator – long term average

gylis (m) 2014 m., vardiklyje – vidutinis daugiametis; dešinėje

depth to groundwater level; at right in numerator – lowest

skaitiklyje – žemiausias lygis, vardiklyje – žemiausio lygio metai

Plotuose, kuriuose aeracijos zona nestora
(1–3 m), 2015 metų pradžioje gruntinis vanduo buvo pakilęs, slūgsojo arti žemės paviršiaus,
vėliau po pavasarinio pakilimo kovo–balandžio
mėnesiais ėmė kristi ir nuosekliai žemėjo visą
vasarą, žemiausias lygis buvo spalio–lapkričio
mėnesiais. Gruntinio vandens lygio kilimas prasidėjo tik gruodį (2a pav.). Visą antrąjį metų
pusmetį vidutinis mėnesinis gruntinio vandens
lygis buvo žemesnis už daugiametį vidutinį lygį.
Plotuose, kur aeracijos zona stora – 6–10 m,
vandens lygis gerokai lėčiau reaguoja į meteorologinių sąlygų kaitą – lygio pakilimas iksuotas
gegužės–birželio mėnesiais, o žemiausias lygis
metų pabaigoje (2b pav.).
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Fig. 1. Position of groundwater level in 2015 compared with long-

groundwater level, in denominator – year of the lowest level

Groundwater sampling was executed during
June-August from 179 observation wells – 80
installed into shallow aquifer and 99 into conined aquifers. All samples were analysed for general chemical composition and nutrients.
Groundwater is considered as a source of
drinking water, so drinking water standard is
often used to assess the groundwater quality.
In order to understand better the groundwater
quality, three quality classes were distinguished.
he observation wells with groundwater of very
good and good quality accounted for ~84 %.
he best groundwater quality was observed in
the Quaternary conined aquifers where ground-
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a)

b)

2 pav. Gruntinio vandens slūgsojimo gylio
(m nuo žemės paviršiaus) kaita 2015 metais

Požeminio vandens mėginiai hidrocheminiams tyrimams paimti birželio–rugpjūčio mėn.
iš 179 vietų – 80 stebimųjų gręžinių įrengtų į
gruntinį vandeningąjį sluoksnį ir 99 gręžinių į
spūdinius vandeninguosius sluoksnius. Lietuvos
geologijos tarnybos laboratorijoje tirta visų vandens mėginių bendroji vandens cheminė sudėtis
(pagrindiniai anijonai ir katijonai, iš jų – nitritai,
nitratai, fosfatai, amonis, taip pat sausoji liekana, bendrasis kietumas, permanganato skaičius).
Požeminio vandens kokybei vertinti pagal
geriamajam vandeniui nustatytas speciikuotas
rodiklių vertes (HN:24 2009) ir hidrocheminį
foną išskirtos trys požeminio vandens kokybės
klasės – labai gero, gero ir prasto vandens. Apibendrinus duomenis ir įvertinus požeminio vandens kokybę pagal pasirinktus kriterijus, galima

Fig. 2. Fluctuations of shallow groundwater level
(m, from the land surface) in 2015

water quality was good and very good in 95 %
of observation wells, while in shallow aquifers
groundwater of of good and very good quality
accounted for 83 % and in pre Quaternary conined aquifers for 72 %.
he groundwater quality is determined by
natural and anthropogenic factors. he water
quality could be worse in wetlands and marine
deposits because of the abundant organic matter
and in mineral water discharge zones because
of sulphates, chloride and potassium in aquifers with gypsum. he groundwater from wells
located in urban areas or intensive agriculture
usually contains higher concentrations of nitrogen and phosphorus compounds, sometimes
sulphates and chlorides. Anthropogenic impact
to groundwater quality could be traced in 21 %
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A

B

3 pav. Požeminio vandens kokybė 2015 metais:
3 pav. Požeminio vandens kokybė 2015 metais: A. gruntinio
vandens (II eilės upių baseinų ribos); B. spūdinio vandensA. Gruntinio vandens (II eilės upių baseinų
ribos); B. Spūdinio vandens (požeminio vandens
(požeminio vandens baseinų ribos)
baseinų ribos)

32

Fig. 3. Groundwater quality in 2015:
A. shallow groundwater (river basins);
B. conined aquifers (groundwater
bodies)

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

teigti, kad Lietuvoje vyrauja labai geros ir geros
kokybės vanduo – jis būdingas 84 proc. stebimųjų gręžinių. Geriausia požeminio vandens
kokybe pasižymi kvartero spūdinių sluoksnių
vanduo – 95 proc. tirtų gręžinių vanduo yra labai geros ir geros kokybės, o gruntinio vandens –
83 proc., o prekvartero spūdinių – 72 proc. tirtų
gręžinių.
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of wells, installed in shallow groundwater. Deeper conined aquifers are better protected from
anthropogenic impact, yet, in the areas, where
quaternary aquifers are less protected and anthropogenic load more intensive, the water quality is poorer (~ 6 % of wells).

Požeminio vandens kokybę lemia tiek gamtiniai, tiek antropogeniniai veiksniai. Šio vandens
kokybę prastina natūralūs organiniai junginiai
pelkinėse ir jūrinėse nuogulose, sulfatai gipsingų nuogulų paplitimo zonose, chloridai ir natrio
jonai mineralizuoto vandens iškrovos zonose.
Tačiau urbanizuotose teritorijose ir dirbamos
žemės aplinkoje esančiuose gręžiniuose organinių junginių, chloridų, sulfatų, azoto ir fosforo
junginių reikšmės, viršijančios DLK, yra suformuotos antropogeninės taršos (3 pav.). Gruntiniame vandenyje antropogeninė įtaka jaučiama
~ 21 proc. gręžinių. Kvartero spūdiniai sluoksniai yra geriau apsaugoti nuo paviršinės taršos,
todėl antropogeninė įtaka mažesnė (6 proc. gręžinių). Antropogeninė įtaka reiškiasi tose zonose, kur kvartero tarpmoreniniai sluoksniai yra
atviresni, o apkrova intensyvesnė – Lančiūnavoje, Lentvaryje, Mickūnuose.
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FOCUS agroaplinkosauginių
scenarijų reprezentatyvumo
vertinimas

Evaluation of FOCUS
agro-environmental
scenarios for pesticide
risk assessment

V. Gregorauskienė, P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba
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Valstybinės augalininkystės apsaugos tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VAATŽUM)
prašymu Lietuvos geologijos tarnybos specialistai teikia informaciją ir atlieka ekspertinį darbą
Augalų apsaugos produktų registracijos patariamajame komitete pagal reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3D-790.

Lithuanian geological specialists, in accordance with the Decree No. 3D-790, approved
by Minister of Agriculture on 25th November
2013, provide information and consultancy in
the Advisory Committee on the registration of
plant protection products at he State Plant
Service under the Ministry of Agriculture
(VAATZUM).

Augalų apsaugos produktų (herbicidų, pesticidų) gamintojai prieš pateikdami savo produktus į Lietuvos rinką privalo juos registruoti, registracijos metu apibūdinti veikliųjų medžiagų bei
jų metabolitų būklę ir elgseną gamtinėje aplinkoje, patvirtintą eksperimentiniais stebėjimais.
Tokie stebėjimai nei Lietuvoje, nei artimiausiose
šalyse nėra atliekami, todėl, teikdami augalų apsaugos produktų registracijos paraiškas, gamintojai naudojasi FOCUS (FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models) modeliavimo
scenarijais, paremtais geograiškai artimiausiais
realiais Hamburgo (Vokietija), Jokioinen (Suomija) bei Kremsmünster (Austrija) scenarijais.
Registracijos metu reikia nustatyti, ar pesticidų
gamintojų pateikti stebėsenos tyrimai atitinka
Lietuvos gamtines sąlygas pagal dirvožemio ir
podirvio savybes, meteorologines sąlygas ir kitus
gamtinius veiksnius, kurie turi įtakos veikliųjų
medžiagų išplovai ir patekti į gruntinius vandenis. Remiantis FOCUS modeliu 96,24 proc.
Lietuvos dirvožemių yra priskiriama vienintelei
FOOTPRINT klasei L11n (gerai drenuojami
smėlio dirvožemiai, turintys pakankamą kiekį
organinės medžiagos), kuriai visiškai turėtų atstovauti Hamburgo scenarijus. Atliekant rizikos

Before submitting to the Lithuanian market,
plant protection products (herbicides and pesticides) must be authorised during registration
process by providing the status of active substances and their metabolites and their environmental fate, based on the experimental observations. Such observations are not carried out in
Lithuania and in the neighbouring Baltic countries; therefore for the registration of plant protection products, the FOCUS model scenarios,
based on the real Hamburg (Germany), Jokioinen (Finland) and Kremsmünster (Austria) scenarios, are used. Before authorization of pesticides, it is necessary to prove that foreign national
studies correspond to the natural conditions
of Lithuania in terms of the characteristics of
the soil and subsoil, meteorological conditions
and other natural factors, which afect the leaching of the active substances and its access into
ground water. According to the FOCUS models, 96.24 % of the Lithuanian area are attributed to the one FOOTPRINT soil type (L11n –
well-drained sandy soil, with suicient quantity
of organic matter), which should be completely
covered by agro-environmental Hamburg scenario. he potential risk to groundwater was
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1 pav. Lietuvos dirbamų laukų
dirvožemio granuliometrinė sudėtis
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Fig. 1. Topsoil texture of
Lithuanian arable soils

1 lentelė. Dirvožemio ir dirvodarinės uolienos granuliometrinė sudėtis
Table 1. Soil proile texture
FOOTPRINT
granuliometrinė
klasė /
FOOTPRINT soil type

Dirvožemio plotas, %
ariamoje žemėje /
Topsoil texture, % of
arable soil

Podirvio plotas, %
ariamoje žemėje /
Subsoil texture, % of
arable soil

1

5,6

24,5

Rupi – žvyras, smėlis, rišlus smėlis (ž, s, s1)
Coarse – gravel, sand

2

51,6

11,6

Vidutinė – priesmėlis, dulkiškas, molingas (ps, pd)
Medium – loamy sand, silty sand

3

17,6

40,3

Vidutiniškai smulki – priemolis, lengvas, vidutinis, smėlingas, dulkiškas (p, p1,sp, sp2)
Medium ine – sandy loam, loam

4

15,1

10,0

Smulki – aleuritas, dulkiškas sunkus priemolis, sunkus
priemolis (da, dp1, dp2, p2)
Fine – silt, silty loam, clayey loam, sandy clay

5

8,4

11,9

Labai smulki – molis, smėlingas, dulkiškas (m, dm, sm)
Very ine – clay, silty clay

6

1,7

1,7

Organinė – durpė, puvena (d, pv)
Organic – peat, sawdust

vertinimą teko išanalizuoti ir Šiaurės šalių gruntinio vandens modeliavimo scenarijų (MACRO,
Önnestad, Näsbygaard, Krusenberg ir kt.) tinkamumą Lietuvai bei pateikti ekspertines išvadas

Dirvožemio ir dirvodarinės uolienos
granuliometrinė sudėtis /
Soil proile texture

assessed based on national agro-environmental
models used in the Nordic countries (MACRO,
Önnestad, Näsbygaard, Krusenberg, etc.) trying
to reveal similarities with Lithuanian geological,
35

2 pav. Lietuvos dirbamų laukų
podirvio granuliometrinė sudėtis

apie Europos šalių augalų apsaugos priemonių
cheminių medžiagų sklaidos į gruntinį vandenį
modeliavimo scenarijų pagal Lietuvos geologines-hidrogeologines sąlygas.
Užsienio šalių agroaplinkosauginių scenarijų reprezentatyvumas Lietuvai buvo vertinamas
derinant ir lyginant atitinkamus dirvožemio
proilio parametrus: dirvožemio ir podirvio
granuliometrinę sudėtį, organinės anglies kiekį,
iltracijos koeicientą, gruntinio vandens slūgsojimo gylį bei hidroterminį režimą. Naudojant
Lietuvos dirvožemių žemėlapio M 1:300 000
bei Corine duomenis buvo parengti dirbamų
laukų dirvožemio ir podirvio granuliometrinių
bei hidrologinių klasių žemėlapiai, atitinkantys
FOOTPRINT (Functional Tools for Pesticide
Risk Assessment and Management) granuliometrines ir hidrologines klases, ir skaičiuota kiekvienos klasės užimama teritorija.
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Fig. 2. Subsoil texture of
Lithuanian arable soils

hydrogeological conditions and environmental
fate of chemical plant protection products.
Representativeness of the foreign agro-environmental scenarios to Lithuania was assessed
by comparing the soil proile parameters: the
grain size composition of the soil and subsoil,
content of organic carbon, iltration coeicient,
depth of groundwater and hydro-thermal regime. he data from the Lithuanian soil map at a
scale 1:300 000 and Corine data were used for
compilation maps of the soil and subsoil texture
and soil hydrological classes, corresponding to
the FOOTPRINT (Functional Tools for Pesticide Risk Assessment and Management) texture
and hydrological classes, and the area covered of
each class was calculated.
he analysis of the harmonised soil proile
properties shows, that:
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3 pav. Lietuvos dirbamų laukų
dirvožemio drėgmės režimas
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Fig. 3. Hydrogeological conditions of
Lithuanian arable soils

2 lentelė. FOOTPRINT dirvožemio hidrologinės klasės ir dirrvožemių drėgmės režimo savybės
Table 2. FOOTPRINT Soil hydrological classes and it‘s hydrogeological features
Plotas % ariamoje
žemėje / Part of
arable land, %

Plotas, % visoje LT
teritorijoje /
Part of country area, %

Plotas, ha /
Area, ha

FOOTPRINT dirvožemio hidrologinės klasės ir
dirvožemių drėgmės režimo savybės /
FOOTPRINT Soil hydrological classes and it‘s hydrogeological features

42,95

15,1

985 200

1 – ariami mineraliniai dirvožemiai, kuriuose gruntinis vanduo slūgso giliau nei 200 cm nuo dirvožemio paviršiaus
Well drained arable mineral soil with ground water level deeper than 200 cm

54,41

19,1

1 248 000

2 – ariami mineraliniai dirvožemiai, užmirkę tarp 50 ir 200 cm nuo dirvožemio paviršiaus
Arable mineral soil, saturated with ground water at some period of the year,
or throughout the year, in most years from 50 to 200 cm from the surface

1,267

0,45

29 070

3 – ariami mineraliniai dirvožemiai, užmirkę 50 cm nuo dirvožemio paviršiaus
Arable mineral soil, saturated with ground water within 50 cm from the
surface

0,48

31 350

4 – ariami organiniai dirvožemiai (durpžemiai), užmirkę 50 cm nuo dirvožemio paviršiaus
Arable organic soil (histosol), saturated with ground water within 50 cm
from the surface

35,1

2 293 620

Visi arimai, 2006 m. CORINE ŽD L3 (2.1.1. nedrėkinamos dirbamos žemės)
Total area of arable land, 2006 m CORINE ŽD L3 (2.1.1. non-irrigated arable
land)

6 528 100

Visa LT teritorija
Total territory of Lithuania

1,367

37

Išanalizavus suderintus dirvožemio proilio
parametrus buvo nustatyta, kad:

Ε Natural (geological, climate) aspects of Hamburg scenario is too inaccurate and not suiciently representative for Lithuania's geoloΕ Gamtiniu (geologiniu, klimatologiniu) pogical, hydro-geological, climatic conditions
žiūriu iki šiol taikytas Hamburgo scenarijus
and environmental fate of pesticides, depenyra pernelyg netikslus ir nepakankamai rodo
ding on these conditions. he following geoLietuvos geologinių, hidrogeologinių, klimalogical parameters difer essentially:
to sąlygų įvairovę bei nuo šių sąlygų priklausančias cheminių medžiagų migracines savy• he sorption capacity of Hamburg soil is
bes. Esmingai skiriasi geologinės sąlygos:
incomparably stronger, as it has developed
on loessic luvial ine sand, enriched with
• Hamburgo smėlio dirvožemis susiformasilt particles. he Lithuanian sandy soil has
vęs liosiško aliuvinio smėlio nuogulose,
developed on the outwash coarse glacial
turinčiose smulkių dulkiškų dalelių, todėl
sand which is very permeable to moisture
pasižymi daug stipresnėmis sorbcinėmis
and contaminating substances and do not
savybėmis nei Lietuvos smėliai, kurie yra
protect the ground water suitably;
gerokai laidesni vandeniui ir teršiančioms
medžiagoms, todėl kur kas prasčiau apsau• he porosity of Hamburg soil is insigniigo gruntinį vandenį nuo teršimo.
cant, thus polluting substances could migrate only via micro-pores. Meanwhile,
• Hamburgo smėlio dirvožemių poringumas
in Middle Lithuania, the macro-cracks at
yra menkas, juose formuojasi tik mikropoa depth of 30–60 cm form on loamy and
ros, kuriomis galėtų migruoti teršiančios
clay soil during the summer and polluting
medžiagos. Vidurio Lietuvos moreninio
substances could directly leach into the
priemolio ir molio dirvožemyje vasaros
groundwater.
metu formuojasi 30–60 cm gylio makroplyšiai, kuriais teršiančios medžiagos tiesiai
• he hydrothermal regime of Hamburg and
patenka į gruntinį vandenį.
Lithuanian soil difers radically – the soil
solutions in the boreal climatic conditions
• Iš esmės skiriasi dirvožemio hidroterminis
of Lithuania percolate only down into the
režimas: Lietuvos borealinio klimato sąlygroundwater, when in the scenario of Hamgomis dirvožemio tirpalai sunkiasi žemyn
burg it is reduced due to strong evaporation.
į gruntinius vandenis, o Hamburgo scenarijuje dėl stipraus garavimo kartu vyksta Ε Agro-environmental models of the Nordic
kompensuojamoji migracija aukštyn.
countries (MACRO, PEARL), based on the
real Swedish, Danish and Norwegian moniΕ Šiaurės šalių vystomi modeliai (MACRO,
toring scenarios for pesticides, much more
PEARL), pagrįsti realiais Švedijos, Danijos ir
precisely and realistically represent the diverNorvegijos pesticidų stebėsenos scenarijais,
sity of Lithuanian geological, hydro-geolodaug išsamiau ir realiau reprezentuoja Liegical, climatic conditions, and conditions of
tuvos geologinių, hidrogeologinių, klimato
the access of chemicals to the groundwater.
sąlygų įvairovę bei cheminių medžiagų pateΕ Due to the natural soil hydrothermal regime
kimo į gruntinius vandenis sąlygas.
in the boreal climate, where precipitation by
Ε Dėl natūralaus dirvožemio hidroterminio re1.6 times exceeds the vaporization due to the
žimo, susiformavusio borealinio klimato sąlow temperature, 56.5 % of the arable land,
lygomis, kai dėl žemų temperatūrų kritulių
particularly in Central Lithuania, is contikiekis 1,6 karto viršija išgaravimą, 56,5 proc.
nuously or periodically saturated with water.
Lietuvos žemės ūkio naudmenų yra nuolat
In these areas, pesticides and their metaboliarba periodiškai užmirkusios, t. y. pasotintos
tes could reach the groundwater very quickly,
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where the further degradation slows down sigruntiniu vandeniu, ypač Vidurio Lietuvogniicantly.
je. Tokiuose dirvožemiuose pesticidai ir jų
metabolitai per itin trumpą laiką patenka į Ε About 70 % of arable land in Lithuania is
gruntinį vandenį, kuriame tolesnė degradaciartiicially drained, and herbicides applied
ja smarkiai lėtėja.
there could rapidly reach the surface water in
the open channels and rivers via tile-drains.
Ε Lietuvoje apie 70 proc. dirbamų žemių yra
herefore, the agro-environmental scenarios
drenuotos, jose naudojami herbicidai labai
used for the protection of the groundwater in
sparčiai patenka į uždaras drenas, o iš jų –
the country, must be adapted for the artiiciį atvirus melioracinius kanalus. Todėl šalyje
ally drained soil.
gruntinio vandens apsaugai taikomi agroaplinkosauginiai scenarijai turi būti adapduoti augalų apsaugos priemonių išsiplovai
drenažo sąlygomis.

Ε Amount of total organic carbon (TOC) in
Lithuanian soil is almost double less than average in the European countries and FOCUS
models, as for a couple of centuries, during
Ε Dėl porą amžių trunkančio ekstensyvaus
the intensive cultivation of land, the topsoil
žemės naudmenų dirbimo labai sumenko
has lost its ine and organic particles, i.e. lost
Lietuvos dirvožemio sorbcinės savybės ir jo
the primary sorption and bufer capacity.
buferingumas, nes ariamasis dirvožemio horizontas prarado daug organinės anglies – Ε he main problem of all FOCUS models is,
Corg kiekis Lietuvos dirvožemyje yra perpus
that they have been using the incomparable
mažesnis nei vidutiniškai Europoje ir realiuoprimary ESDAC (European soil database)
se FOCUS modeliui naudojamuose scenaridata from diferent countries. hat data is
juose.
very far from the real Lithuanian soil properΕ Esminė problema – lig šiol naudojamos
FOCUS modelio versijos yra grindžiamos
atsitiktiniais nesuderintais ESDAC (European soil data base) publikuojamais dirvožemio
duomenimis, neatitinkančiais realių Lietuvos
dirvožemio savybių.
Šių agroaplinkosauginių scenarijų ir augalų
apsaugos veikliųjų medžiagų poveikio gruntiniam vandeniui teorinis-modelinis vertinimas
praktiškai turi būti patikrintas vykdant požeminio vandens monitoringo programą specialiai
įrengtuose pesticidų tyrimo laukuose.

ties.
he evaluation of the mentioned above agroenvironmental scenarios and the theoretical
models must be examined in the practice during
the national groundwater monitoring programmes in the specially engineered pesticide study
ields.
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Požeminio vandens
monitoringas
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje
2015 metais

Groundwater
Monitoring in the
Lithuanian–Polish
cross-border area

J. Kriukaitė, Z. Zanevskij, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos ir Lenkijos pasienio monitoringas yra valstybinio monitoringo tinklo sudedamoji dalis. Kaip ir kasmet
2015 metais požeminio vandens monitoringo Lietuvos ir
Lenkijos pasienyje darbų planą sudarė mėginių ėmimas ir
jų laboratoriniai tyrimai bei kasdieniai lygio ir temperatūros matavimai.

In 2015, groundwater monitoring
observations and surveys in the national network included measurements of
the groundwater level and hydrogeochemical analyses.

In the Lithuania part, it included
Lietuvos pusėje veikia 15 monitoringo postų, kuriuos 15 stations composed of 22 national
sudaro valstybinio požeminio vandens monitoringo gręži- groundwater monitoring wells instalniai (22 gręžinių), įrengti į gruntinį vandeningąjį horizon- led in the shallow groundwater aquifer (7 wells), Quaternary conined
tą (7 gręžiniai), kvartero spūdinį vandeningąjį horizontą
aquifer (12 wells), and Palaeogene and
(12 gręžinių), paleogeno ir kreidos vandeninguosius horiCretaceous aquifers (3 wells).
zontus (3 gręžiniai).
he monitoring programme was
2015 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo paimti designed for evaluation and monipožeminio vandens mėginiai iš 20-ies stebimų gręžinių toring of the status of groundwater
bendrajai cheminei sudėčiai nustatyti (pagrindiniai anijo- and establishment of groundwater
nai ir katijonai, sausoji liekana, bendrasis kietumas, per- quality and variation trends. In 2015,
manganato skaičius, cheminis deguonies sunaudojimas), samples were taken from 20 wells on
biogeninių elementų tyrimui bei Kalvarijos vandenvietėje, the Lithuanian side. Common ions,
Šelmentos ir Šešupės postuose mikroelementų (As, Cd, dry residue, total hardness, chemical
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, Hg) tyrimams.
oxygen demand (COD) amount of
biogenic elements (mineral and orgaLietuvos pasienio zonoje su Lenkija kasdieniai požeminic phosphorus, mineral and organic
nio vandens lygio ir temperatūros matavimai 2015 metais nitrogen) and trace elements (As, Cd,
vykdyti trijuose gruntinio vandens gręžiniuose Aukštakal- Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, and
nio, Žuvinto ir Šelmentos postuose. Gilesniuose vande- Hg).
ninguosiuose horizontuose lygis buvo matuojamas kartą
In 2014, daily groundwater level
per metus.
and temperature measurements were
Monitoringo metodikai ir laboratoriniams tyrimams made in three shallow groundwater
suderinti kartu su Lenkijos valstybinio geologijos institu- wells in the Lithuanian border zone.
to darbuotojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsi- he levels in deeper conined aquifers
keista mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), were measured once a year.
atlikti kontroliniai laboratoriniai požeminio vandens benFor harmonization of monitoring
dros cheminės sudėties ir mikroelementų tyrimai.
methodology and laboratory examina40
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Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir Lenkijos
pasienio zonoje
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Network of groundwater monitoring in the
Lithuanian–Polish cross-border area

tion techniques, joint ield investigations together with the Polish Geological Institute were carried out, samples
exchanged (3 samples from Lithuania
and 3 from Poland sides), and sample
Pasienyje su Lenkija požeminio vandens kokybė Lietu- control laboratory investigations pervos pusėje yra gera, tam tikrų komponentų didesnės reikš- formed.
mės neviršija didžiausios leidžiamos geriamojo vandens
koncentracijos.
Cheminių analizių duomenų palyginimas parodė, kad
yra labai gera rezultatų koreliacija ir analizių paklaida mažesnė negu 10 procentų. Didžiausių skirtumų gauta lyginant amonio, sulfatų ir geležies koncentracijų reikšmes.

2016 metais darbai bus tęsiami vadovaujantis valstybinio požeminio vandens monitoringo 2010–2017 metų
darbų planu.

Mėginys imamas iš gręžinio poste
Pašešupė–Palivarkas (Z. Zanevskij nuotr.)
he sample is taken from a borehole post of
Poszeszupie-Folwark) (photo by Z. Zanevskij)
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Požeminio vandens
monitoringas
Lietuvos ir Baltarusijos
pasienyje 2015 metais

Groundwater
Monitoring in the
Lithuanian–Belarusian
cross-border area in 2015

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba
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Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir
Baltarusijos pasienyje vykdomas pagal šių šalių
nacionalines programas ir kasmet keičiamasi turimais duomenimis. Monitoringo organizavimo
principai, darbų programa ir jų atlikimo metodika yra panašūs. Tai leidžia palyginti rezultatus
ir vertinti požeminio vandens būklę pagal pasirinktus kriterijus. Monitoringo postus pasienyje
sudaro specialiai įrengti pavieniai gręžiniai, gręžinių krūmai ir nedidelių vandenviečių eksploataciniai gręžiniai. Vandens mėginiai 2015 metais
paimti vieną kartą gegužės–liepos mėn. Baltarusijos pusėje iš 7 gręžinių, Lietuvoje iš – 26 gręžinių. Daugiau nei pusė gręžinių – 18 įrengta į
gruntinį vandeningąjį sluoksnį, kiti 15 į kvartero
spūdinius sluoksnius. Požeminio vandens kokybę galima vertinti ir su tam tikra perspektyva, nes
stebėjimų laikotarpis – 2010–2015 metai.

Groundwater monitoring in the cross-border
area is carried out based on national programs
of Lithuania and Belarus and the obtained data
are exchanged on an annual basis. he principles
of groundwater monitoring organization and
methods applied are quite similar in both countries. Groundwater quality could be assessed in
cross-border area based on collected hydrochemical data and adopted criteria. Groundwater
monitoring networks consist of three types of
stations: specially installed single wells, sets of
wells installed to diferent aquifers and operational wells from small well-ields. Groundwater sampling in 2015 was executed once during
May-July from 7 wells in Belarus and 26 in Lithuania. Most of the wells (18) are installed into
the unconined aquifer, while the rest 15 into
the Quaternary conined aquifers.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienio ruožas patenka į du pagrindinius upių baseinus – mažesnė dalis šiaurės rytuose į Dauguvos (rus. Vakarų
Dvinos) ir didesnė į Nemuno upių baseiną. Gėlo
požeminio vandens formavimosi sąlygos abiejose pusėse yra panašios. Gėlas požeminis vanduo
kaupiasi gruntiniame ir spūdiniuose kvartero ir
prekvartero vandeninguosiuose sluoksniuose.
Atskirus vandeninguosius sluoksnius sieja hidraulinis ryšys, ypač aukštumų zonose, kuriose
krituliai patenka į gruntinį vandeningąjį sluoksnį, o iš jo ir į gilesnius spūdinius sluoksnius.
Tokiomis sąlygomis formuojasi nedidelės mineralizacijos (200–400 mg/l) vanduo, kuriame
vyrauja hidrokarbonatai, kalcis ir magnis. Vy-

he cross-border area is divided between two
major river basins – the smaller part belongs to
the Daugava River and the bigger one to the Nemunas River basin. Hydrogeological conditions
on both sides are quite similar. Fresh groundwater is found in shallow, Quaternary and preQuaternary conined aquifers. In the uplands,
shallow and conined aquifers are hydraulically
connected. Precipitation accounts for a signiicant part of renewable fresh groundwater resources. he groundwater in the cross-border area
is mostly of low mineralization – 200–400 mg/l;
the prevailing ions are calcium magnesium and
bicarbonates; the quality is good. he groundwater quality could be deteriorated by increased

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Požeminio vandens monitoringas
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje
2015 metais
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Groundwater monitoring in
Lithuania–Belarus crossborder area in 2015

raujanti požeminio vandens kokybė, vertinant ją
pagal geriamojo vandens higienos normų (HN
24:2003, LT ir STN 10-124 BR 99) vertes, daugiausiai yra gera. Tam tikrų gręžinių vandens kokybę prastina azoto junginių (amonio ir nitratų)
ir organinės medžiagos kiekio – permanganato
skaičiaus – vertės. Didesnis organinės medžiagos
kiekis būdingas pelkių aplinkoje besiformuojančiam gruntiniam vandeniui (Margiai, Gribašos,
LT). Azoto junginių, ypač nitratų, koncentracijos padidėjimas dažniausiai siejamas su žmogaus
ūkine veikla. Intensyvios žemdirbystės laukuose

concentrations of nitrates, ammonium or values
of chemical oxygen demand ChODMn (permanganate oxidation). Higher values of ChOD
are usually found in shallow groundwater near
wetlands (Margiai, Gribašos, LT). Compared
with the natural conditions, the concentration
of nitrates is higher by 40–50 mg/l in the areas of intensive agriculture (Mickūnai (LT) and
Švakštai (BY)). Traces of pollution originating
from urban areas (22 ir 32 mg/l) can be noticed
in Varėna and Valkininkai. Tracing of the origin of ammonia is more complicated, especially
43

besiformuojančiame gruntiniame vandenyje nitratų koncentracija yra 40–50 mg/l didesnė nei
gamtinėmis sąlygomis besiformuojančiame vandenyje (Mickūnai (LT) ir Švakštai (BY). Taršos
nitratais požymių iksuota taip pat Varėnos ir
Valkininkų gręžiniuose (22 ir 32 mg/l), ji siejama su urbanizuotų teritorijų poveikiu. Sunkiau
įvertinti amonio jonų kilmę, ypač spūdiniuose
vandeninguosiuose sluoksniuose. Amonio jonų
koncentracija 8 iš 15 stebėtų gręžinių viršijo
0,5 mg/l, (HN 24:2003, LT), o 2 mg/l (STN
10-124 BR 99) – tik viename gręžinyje. Tikėtina, kad Valkininkų ir Mickūnų postuose azoto
junginiais užterštas gruntinis vanduo perteka gilyn, atnešdamas papildomą kiekį azoto junginių
į gilesnį vandeningąjį sluoksnį.
Įvertinus atliktų tyrimų rezultatus, galima
teigti, kad pasienio ruože vyrauja labai geros
(62 proc. tirtų gręžinių) ir geros (26 proc.)
kokybės (atitinka švelnesnius higienos normų
reikalavimu) požeminis vanduo ir tik 12 proc.
gręžinių vanduo buvo prastos kokybės.
Vertinant požeminio vandens kokybės pokyčius 2010–2015 metais, matoma, kad daugelio stebėtų gręžinių (23 iš 32 vertintų) ji kinta
nedaug. Sumažėjus azoto junginių koncentracijai vandens kokybė pagerėjo 7 gręžiniuose
(22 proc.), ir tik 2 gręžiniuose nustatyta priešinga tendencija. Švakštuose didėja nitratų, o Mickūnuose – amonio jonų koncentracija, vandens
kokybė prastėja. Apibendrinus turimus duomenis galima teigti, kad dabartinėje situacijoje
pasienio ruože požeminio vandens būklė išlieka
gera.
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in deeper conined aquifers. Monitoring results
show, that in 8 wells from 15, the concentration of ammonia is higher than the limit value
0.5 mg/l (HN 24:2003, LT) and only in one
case higher than 2 mg/l (STN 10-124 BR 99).
In general, the groundwater in the cross-border area is of very good (62 % of wells) and good
(26 % of wells) quality (correspond to the less
strict standard). Only in 12 % of wells it was
qualiied as of poor quality. During the period of
2010–2015, the groundwater quality remained
stable in most of the observation wells (23 from
32 observed). Due to decreased concentrations
of nitrogen compounds, groundwater quality improvement is observed in seven wells. An
opposite trend is observed in two wells, where
groundwater quality deteriorates; in Švakštai
due to increase of nitrates and Mickūnai due to
increase of ammonium. Tus, it could be stated,
that the groundwater in the cross-border area remains good.

Augalų apsaugos produktų
veikliųjų medžiagų tiriamasis
monitoringas gruntiniame
vandenyje

Investigative groundwater
monitoring of active
substances in plant
protection products

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) yra registravusi 368 pavadinimų augalų apsaugos produktus. Dalies
augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos ir jų metabolitai pasižymi izinėmis-cheminėmis savybėmis, dėl
kurių jos linkusios plautis į gruntinį vandenį. Registruojant / perregistruojant augalų apsaugos priemones (AAP),
atliekamas galimo veikliųjų medžiagų poveikio gruntiniam
vandeniui teorinis-modelinis vertinimas, tačiau iki šiol jų
monitoringas gruntiniame vandenyje Lietuvoje nebuvo
vykdomas. Augalų apsaugos priemonių identiikavimas
ir jų koncentracijų dirvožemyje ir požeminiame vandenyje nustatymas yra labai sudėtingas. Tik nedidelėje dalyje
valstybinio monitoringo tinklo gręžinių pagal dabartinę jų
aplinkos žemėnaudą galima tikėtis aptikti trumpaamžių
AAP veikliąsias medžiagas.
2015 metais Lietuvos geologijos tarnyba Danijos pavyzdžiu AAP tyrimus grunte ir gruntiniame vandenyje
pradėjo vykdyti specialiai įrengtuose stebėjimo postuose.
Buvo pasirinkti trys skirtingi tiriamieji laukai, kurie priklauso Valstybinės augalininkystės tarnybos skyriams (1
pav. a). Vilniaus augalų veislių tyrimo skyriuje (Daniliškės, Vilniaus m. sav.) auginamos bulvės, o Kauno (Muniškio k. Kauno r. sav.) ir Plungės (Alksnėnų k. Plungės r.
sav.) – rapsai. Auginant bulves naudojamos metribuzino,
o rapsus – metazachloro ir dimetachloro turinčios AAP.

he State Plant Service has registered 368 plant protection products
(PPP) up to date in Lithuania. Part of
active substances and their metabolites tend to occur in shallow groundwater. Registration procedure of plant
protection products includes theoretical modelling of possible impact of
active substances to the groundwater,
but until now, there have been no data
from groundwater monitoring in Lithuania. Most of the currently used
plant protection products are short
lived. herefore, their detection and
analysis in the soil and groundwater
are a diicult and costly task.

he Lithuanian Geological Survey,
following the Danish experience, decided to carry out an investigative monitoring of the PPP in specially installed stations. hree investigative ields,
which are owned by the State Plant
Service and are used for plant varieties
investigation, were selected in diferent
locations (Fig. 1a). Potatoes are grown
in the Vilnius investigative ield (DaSiekiant, kad tyrimo rezultatai būtų reprezentatyvūs,
niliškės) and oilseed rape is grown in
ypatingas dėmesys buvo skiriamas stebimųjų gręžinių vieKaunas (Muniškis) and Plungė (Alkstai parinkti, kokybiškai įrengti gręžinius ir imti mėginius.
nėnai). PPP containing metribuzine
Įvertinus žemės ūkio kultūrų auginimo istoriją ir planus
are used for potatoes growing, metaateičiai, taip pat atsižvelgus į infrastruktūrą kiekviename
zachlor and dimetachlor for rape.
augalų veislių tyrimų skyriuje, tyrimams buvo pasirinkti
~ 3 ha dydžio laukai (Daniliškių, Muniškių ir Alksnėnų
he investigative ields were chosen
tyrimų laukai). Labai svarbu, kad tiriamajame lauke AAP į and location and installation of obser-
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a

b

c

d

1 pav. AAP veikliųjų medžiagų
tyrimo laukai:
a – padėtis Lietuvoje;
b – Daniliškių; c – Muniškių;
d – Alksnėnų

Fig. 1. Investigative ields of
plant protection products active
substances: a – location within
country; b – Vilnius (Daniliškės);
c – Kaunas (Muniškis); d – Plungė
(Alksnėnai)
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gruntinį vandenį nepatektų tiesiogiai – per gręžinius, šulinius ar kt. Taip pat svarbu „neužteršti“ gruntinio vandens
gręžiant ar imant mėginius. Pasirinktų laukų geologinėms
ir hidrogeologinėms sąlygoms įvertinti buvo panaudotas
kompleksas tyrimų. Kiekviename lauke atlikti elektrinės
tomograijos tyrimai, sudaryti geoelektriniai pjūviai bei
savitųjų varžų pasiskirstymo plokštumoje žemėlapiai iki
~ 10 m gylio. Žemėlapiuose matyti molingumo kaita tirtuose plotuose, kur leido geologinės sąlygos – ir gruntinio
vandens slūgsojimo gylis. Įvertinus galimą gruntinio vandens tėkmės kryptį, laukų pakraščiuose buvo įrengta po 5
stebimuosius gręžinius. LGT laboratorijoje atlikta iš gręžinių paimtų grunto mėginių granuliometrinė analizė ir
iš gręžinių paimto vandens bendrosios cheminės sudėties
analizė. Kiekviename gręžinyje sumontuota individuali
vandens mėginių paėmimo sistema. Augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos vandens ir grunto mėginiuose
ištirtos laboratorijoje Švedijoje.
Daniliškių tyrimų laukas yra Skrebutiškio zandrinėje
lygumoje (1b pav.). Viršutinę geologinio pjūvio dalį (ilgiausias gręžinys 15 m gylio) sudaro labai marga smėlio
storymė, kurioje išsiskiria įvairaus grūdėtumo ir molingumo sluoksniai. Gruntinis vanduo slūgso 6,9–9,3 m gylyje.
Nors arčiau nei už 1 km į šiaurės vakarus teka Vokės upė,
gruntinio vandens srautas nukreiptas priešinga kryptimi,
nes tarp lauko ir upės slėnio yra nedidelė pakiluma, sudaranti vandenskyrą. Gruntinio vandens sudėtyje vyrauja
kalcis, magnis ir hidrokarbonatai, bendroji jo mineralizacija ~ 570 mg/l. Žemės ūkio taršą rodo nitratų koncentracija, siekianti 61–72 mg/l. AAP veikliųjų medžiagų nei
grunte, nei vandenyje neaptikta.
Muniškio tyrimų laukas yra Vandžiogalos moreninėje
lygumoje (1c pav.). Viršutinę geologinio pjūvio dalį sudaro moreninis priemolis. Gruntinis vanduo kaupiasi
jame esančiuose žvirgždo, gargždo intarpuose ir lęšiuose 4,0–5,7 m gylyje. Už ~ 500 m į vakarus teka Nevėžio upė, kuri lemia pagrindinę gruntinio vandens tėkmės
kryptį. Gruntinio vandens cheminė sudėtis yra paveikta
žemės ūkyje naudotų trąšų – vandens mineralizacija siekia
1 050–1 400 mg/l, sulfatų koncentracija 130–425 mg/l,
o fosfatų 2,4–3,55 mg/l. Vieno gręžinio vandenyje rasta
AAP veikliųjų medžiagų skilimo produktų – metazachloro ESA (BH 479-8) ir dimetachloro CGA 369873, kurių
koncentracija viršijo ribinę 0,1 mkg/l vertę.
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vation wells was implemented with
special care, taking into account past
and future crop location and infrastructure and geological-hydrogeological conditions. Geological-hydrogeological conditions of each ield (area
~ 3 ha) were investigated using a set
of methods, including electric tomography. Taking into account lithological conditions and groundwater low
direction, ive observation wells were
installed in each ield and equipped
with individual sampling system. he
investigation of the PPP active substances was carried out in an analytical
laboratory in Sweden.
he Vilnius (Daniliškės) investigative ield is located in an outwash
plain; the upper part of geological
cross-section consists of layers of equigranular sand mixed with interlayers
of silt. Shallow groundwater occurs at
a depth of 6.9–9.3 m. Bicarbonates,
calcium and manganese dominate the
chemical composition of the groundwater. he concentration of the total
dissolved solids is ~570 mg/l. Agricultural contamination can be traced
by increased concentration of nitrates
amounting to 61–72 mg/l. No PPP
active substances were found in the
soil or groundwater samples.

he Kaunas (Muniškis) investigative ield is located in a morainic plain;
the upper part consists of till deposits.
Shallow groundwater occurs in sandy
lenses at a depth of 4.0–5.7 m. he
groundwater low is regulated by the
Nevėžis River which is located ~500
westward of the ield. Fertilizers afect
the groundwater chemical composition; the concentration of the total
dissolved solids is 1050–1400 mg/l,
sulphates 130–425 mg/l, and phosphates 2.4-3.55 mg/l. In groundwater
Alksnėnų tyrimų laukas yra Plungės kalvotos moreninės sample taken from central well, the
aukštumos pašlaitėje (1d pav.). Žemės paviršiaus reljefas concentration of metazachlor ESA
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pažemėja 10 m per 330 m atstumą. Viršutinėje
geologinio pjūvio dalyje iki 1,8–4,7 m gylio paplitęs moreninis priesmėlis. Jame polaidžio metu
ar po intensyvaus lietaus gali kauptis viršlęšinis
vanduo. Giliau (ilgiausias gręžinys 13,5 m gylio)
slūgso smėlio storymė, kurioje išsiskiria vidutinio ir smulkaus smėlio tarpsluoksniai. Gruntinis
vanduo paplitęs šiame sluoksnyje 9,9–10,8 m
gylyje. Srautas nukreiptas pietryčių kryptimi link
nedidelio upelio. Vanduo gėlas, kalcio magnio hidrokarbonatinis, jo mineralizacija 480–570 mg/l.
Nitratų koncentracija didesnė už fonines ir siekianti 23,6 mg/l nustatyta tik viename gręžinyje. Tačiau net trijuose gręžiniuose rasta veikliųjų
medžiagų skilimo produktų – metazachloro ESA
(BH 479-8), metazachloro OA (BH 479-4) ir
dimetachloro CGA 369873, kurių koncentracija
viršijo ribinę 0,1 mkg/l vertę.

(BH 479-8) and dimetachlor CGA 369873
exceeded the threshold value 0.1 mkg/l.

he Plungė (Alksnėnai) investigative ield
is located on the slope of a morainic upland,
which drops downward for 10 m in a 330 m
long segment. Sandy till composes the upper
part of the geological cross-section up to a depth
of 1.8-4.7 m. It becomes saturated with water
during snowmelt or intensive rainfalls. he deeper (up to the investigated depth of 13.54 m)
section is composed of sand layers. he groundwater is found at a depth of in 9.9–10.8 m. he
hydrochemical composition of the groundwater
does not indicate high impact from agricultural
activities. A higher concentration of nitrates
(23.6 mg/l; higher than the background value)
was found in one well, but in three wells, metabolites of active substances – metazachlor ESA
Gauti pirmieji vandens cheminės sudėties (BH 479-8), metazachlor OA (BH 479-4) and
tyrimų rezultatai parodė, kad pasirinktų laukų dimetachlor CGA 369873, were found in congruntinis vanduo yra skirtingai paveiktas žemės centrations exceeding 0.1 mkg/l.
ūkio veiklos, auginant rapsus naudojamų AAP
he irst results of analysis of groundwater
veikliųjų medžiagų metazachloro ir dimeta- chemical composition in the ields revealed that
chloro skilimo produktai gali patekti į gruntinį the groundwater quality is afected to various exvandenį. Gruntinio vandens kokybės stebėjimus tents by agricultural activities. he metabolites
numatoma tęsti penkerius metus, tada bus ga- of active substances of PPP used in rape cultivalima patikslinti gaunamus rezultatus ir pateikti tion could get into groundwater. he investigatirtų veikliųjų medžiagų naudojimo rekomen- tive monitoring program is set for ive years and
dacijas.
is expected to allow qualifying the results and
giving some recommendations for use of speciic
plant protection products in the future.
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Valstybinio požeminio
vandens monitoringo
gręžinių geologinių
indeksų revizija

he revision of geological
indexes of state groundwater
monitoring wells

J. Kriukaitė, A. Jusienė, J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba

2015 metais Lietuvos geologijos tarnybos specialistai
peržiūrėjo ir sutvarkė valstybinio požeminio vandens monitoringo gręžinių geologinių ir vandeningųjų sluoksnių
indeksus duomenų bazėje (GEOLIS) pagal galiojančias
stratigraines schemas. Projektui buvo atrinkti 228 gręžiniai, kurie įtraukti į 2011–2015 metų patvirtintos valstybinės požeminio vandens monitoringo programos darbų
planą.
Atliekant valstybinio požeminio vandens monitoringo
gręžinių geologinių indeksų reviziją buvo peržiūrėti minėtų gręžinių pjūvių kvartero nuogulų sluoksnių aprašymai,
atlikta minėtų sluoksnių ir 2007 metais vykdyto projekto
„Kvartero pjūvių stratigrainė ir genetinė revizija“ metu
sudarytų geologinių pjūvių sluoksnių konkrečiose teritorijose koreliacija ir indeksuoti iš naujo 215 monitoringo
gręžinių pjūviai pagal galiojančią Lietuvos (2005) metų
kvartero stratigraijos schemą, patvirtintą naudoti valstybiniuose geologiniuose tyrimuose.
Atliktas prekvartero hidrogeologinių 47 gręžinių stratigrainių padalinių ir jų geologinių indeksų patikslinimas
remiantis stratigraine schema, patvirtinta 2011 m. liepos
19 d. LGT direktoriaus įsakymu Nr. 1-133. Be to, pakoreguotos kai kurių gręžinių stratigrainių padalinių ribos
gręžinių geologinių pjūvių aprašymuose.
Remiantis pataisytais geologiniais indeksais 210 monitoringo gręžinių pakeisti vandeningųjų sluoksnių indeksai,
visų gręžinių nurodytas vandeningojo sluoksnio tipas.
Ištaisyti posistemio „Gręžiniai“ požeminio vandens monitoringo gręžinių pjūvių stratigrainiai ir genetiniai indeksai,
stratigrainiai padaliniai ir jų geologiniai indeksai, vandeningųjų sluoksnių indeksai ir tipai.

In 2015, the geological indexes of
water bearing strata were reviewed
and adjusted according to the current
stratigraphic scheme. Indexation of
228 groundwater monitoring wells,
which are included in the State Environment Monitoring program for
2011–2015, were reviewed.
In the process of review, the description of the Quaternary geological
layers of 215 monitoring wells were
correlated with the results of the project “Genetic and stratigraphic revision of the Quaternary cross-sections”
(2007), in which all stratigraphic units
were correlated with the new Lithuanian Quaternary stratigraphic scheme
(2005) approved for use in state geological investigations.
In 47 wells installed in the pre-Quaternary aquifers, geological indexes
were adjusted following the requirements indicated in the Order of Director of Geological Survey from 19 July
2011, No. 1-133. Based on the results
of the project the indexes of aquifers
were adjusted and types of water bearing layers were indicated in description of 210 wells. All changes were
ixated in the register “Borehole”.
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Potencialių taršos židinių
inventorizavimas ir tyrimai

Inventory and
investigation of potentially
contaminated sites

R. Radienė, J. Šugalskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo
1999 metų vykdomas ilgalaikis projektas „Geologinės aplinkos taršos židinių duomenų bazės
pildymas“. Per šį laikotarpį (iki 2015 m. gruodžio 31 d.) į Geologijos informacinės sistemos
GEOLIS posistemį „Geologinės aplinkos taršos
židiniai“ suvesta 13 520 anketinių duomenų
12 278 potencialiems taršos židiniams (PTŽ)
(1 pav.). Dalis duomenų buvo surinkta lauko
darbų metu vykdant įvairius projektus, taip pat
iš įvairių LGT gaunamų arba fondinių ataskaitų,
kita dalis duomenų (2 031 anketa-deklaracija)
gauta vadovaujantis LGT direktoriaus įsakymu
„Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo
tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770). 2014 metais
gauta 160 PTŽ anketų-deklaracijų, visos patvirtintos ir perkeltos į taršos židinių posistemį.

Since 1999, the Lithuanian Geological Survey (LGT) has been implementing a long-term
project “Database fulilment of geological environment’s contaminated sites”. During this
period (until December 31st, 2015), 13,520
particulars for 12,278 potentially contaminated
sites (PCS) have been entered to the subsystem
of geological information system GEOLIS –
“Geological environment contamination sites”.
he data has been collected from all ield-work
projects and reports received by the LGT, as well
as following the edict by LGT director “he order of collection of information and inventory
of toxic substances’ release to underground water” (2031 particulars received). 160 PCS formsdeclarations in total were received in 2015.

he irst category – industrial, energetic,
transportation and services‘ objects – is comprised of 5412 PCS: 38 asphalt bases, 314 auPTŽ skirstomi į keturis tipus.
Pirmam tipui – pramonės, energetikos, trans- toservices, 806 gas stations, 16 depots, 4 power
porto ir paslaugų objektai – priskirta 5 412 PTŽ: stations, 331 production departments, 531

1 pav. Potencialių taršos
židinių inventorizavimas
Fig. 1. Inventory of
potentially contaminated
sites
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38 asfaltbetonio bazės, 314 autoservisų, 806 degalinės, 16 depo, 4 elektrinės, 331 gamybos cechas,
531 garažas, 74 karinės teritorijos, 323 katilinės,
1 131 naftos bazė, 256 plovyklos, 38 skerdyklos
ir 1 550 technikos kiemų.
Antram tipui – teršiančių medžiagų kaupimo
ir regeneravimo objektai – priskirti 4 293 PTŽ:
163 automobilių demontavimo aikštelės, 35 iltracijos laukai, 105 gyvulių laidojimo vietos, 23
laistymo laukai, 260 rezervuarų, 1 745 sandėliai,
307 saugojimo aikštelės, 924 sąvartynai, 7 užteršto grunto regeneravimo aikštelės ir 724 valymo įrenginiai.
Trečiam tipui – gyvulininkystės objektai –
2 pav. PTŽ bendras Fig. 2. Preliminary risk of
priskirta 2 573 PTŽ: 11 avidžių, 2 108 galvijų
preliminarus pavojingumas potentially contaminated sites
fermos, 380 kiaulidžių, 54 paukštynai, 11 žirgygarages, 74 military areas, 323 heating plants,
nų ir 9 žvėrelių fermos.
1 131 oil bases, 256 washes, 38 slaughterhouses
Ketvirtam tipui – teršiančių medžiagų avari- and 1550 technical yards.
nių išsipylimų vietos – priskirti 6 PTŽ: 1 buihe second category – objects accumulating
tinių-gamybinių nuotekų kanalizacijos vamzdyand
regenerating contaminated substances – is
nuose, 2 geležinkelyje, 2 nuotekų kolektoriuose
comprised of 4293 PCS: 163 vehicle disassemir 1 autokeliuose.
bling platforms, 35 iltration ields, 105 animal
Naujausiais anketiniais inventorizacijos duo- burial places, 23 irrigation ields, 260 reservoirs,
menimis, pagal būklę 6 285 PTŽ buvo veikian- 1745 warehouses, 307 storage platforms, 924
tys objektai, 244 rekonstruoti, 2 552 nevei- landills, 7 contaminated soil regeneration sites
kiantys, 2 659 sugriauti, 27 gaisravietės, 478 and 724 water treatment plants and facilities.
rekultivuoti, 5 likviduoti, 23 pakeista paskirtis
he third category – stock husbandry obir 11 kitos būklės.
jects – is comprised of 2573 PCS: 11 sheep cotes,
Kiekvienam PTŽ, įvertinus pavojingumą
2108 cattle ranches, 380 piggeries, 54 poultry
dirvožemiui / gruntui, požeminiam vandeniui
yards, 11 horse studs and 9 animal farms.
ir paviršiniam vandeniui, apskaičiuotas preliminarus bendras pavojingumas. Bendro prelihe fourth category – sites of accidental spills
minaraus pavojingumo inventorizacijos metu of contaminated substances – is comprised of 6
duomenys pateikiami 2 paveiksle.
PCS: 1 in domestic-industrial wastewater sewEkogeologinių tyrimų apžvalga. Žemės age pipes, 2 in railroads, 2 in wastewater collecgelmių tarša Lietuvoje atsirado tiek dėl vykdy- tors and 1 in autoroutes.
tos, tiek dėl vykdomos pramoninės, komercinės
ar intensyvios žemės ūkio veiklos ir šioje veikloje
naudojamų įvairių chemikalų ir toksinių medžiagų. Pavojingos cheminės medžiagos, randamos tiriant užterštų teritorijų gruntą ir požeminį
vandenį, yra naftos produktai, sunkieji metalai,
įvairūs pesticidai ir kitos rečiau pasitaikančios,
speciinėse pramonės šakose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos – medžio apdirbimo

Based on the most recent inventory data on
the status, 6285 PCS were functional objects,
244 reconstructed, 2552 currently non-functional, 2659 demolished objects, 27 iresites, 478 recultivated, 5 liquidated, 23 with a changed designation and 11 objects containing another status.
Every potentially contaminated site is given
a preliminary general danger value after having
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įmonėse benzo[a]pirenas ir naftalenas, elektros assessed its danger to the soil, underground and
prietaisų – polichlorintieji bifenilai (PCB), far- surface waters. Preliminary general danger valmacijos pramonėje – įvairūs medikamentai ir jų ues for inventorised data is given in Fig. 2.
skilimo produktai ir kt.
Overview of eco-geological investigations.
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėje Contamination of Lithuania’s underground
sistemoje užregistruota daugiau nei 12 tūkst. entrails emerged from both previously and curPTŽ, tačiau tik atlikus ekogeologinius tyrimus rently pursued industrial, commercial and intengalima nustatyti, kiek iš jų yra tikrai užteršti ir sive agricultural activity and various chemicals
gali būti vadinami ne potencialiais taršos židi- and toxic substances used in them. Dangerous
niais, o tiesiog taršos židiniais. Nuo 2007 iki chemical substances, found when examining
2015 metų ištirta daugiau nei 900 PTŽ. Per the soil and underground water of contaminatšiuos metus 1 185 ekogeologinių tyrimų ataskai- ed sites are petroleum products, heavy metals,
tos buvo pateiktos Lietuvos geologijos fondui. Iš miscellaneous pesticides and other less common
jų 887 yra preliminarūs ekogeologiniai tyrimai, dangerous chemical substances used in speciic
210 detalūs ekogeologiniai tyrimai ir 88 užterštų industry branches – benzo[a]pyrene and naphteritorijų tvarkymo darbų kontroliniai tyrimai thalene (woodworking industry), polychlorin(3 pav.). Apie 30–40 proc. teritorijų atlikus pre- ated biphenyls (PCB) (electric equipment),
liminarius ekogeologinius tyrimus nustatoma medicaments and their decay products (phargrunto ar / ir požeminio vandens tarša. Pavyz- maceutical industry) and others.

3 pav. Ekogeologiniai tyrimai 2007–2015 metais
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Fig. 3. Ecogeological investigations in 2007–2015
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džiui, 2015 metais iš atliktų 149 preliminarių
ekogeologinių tyrimų tarša buvo nustatyta 73 teritorijose, 2014 metais iš 118 preliminarių ekogeologinių tyrimų tarša nustatyta 56 teritorijose,
2013 metais preliminariai ištyrus 72 teritorijas,
tarša nustatyta 22 PTŽ, o 2012 metais atlikus 86
tyrimus – 29 teritorijose. Nustačius taršą ir jos
pavojingumą bei galimybę plėstis, reikia atlikti
detalius ekogeologinius tyrimus, o apie 1 proc.
teritorijų skubiai imtis priemonių taršai apriboti – atlikti papildomus tyrimus, būtinus užterštumui patikslinti ir tvarkymo planui parengti.
2015 metais didelę dalį atliktų preliminarių ir
detalių ekogeologinių tyrimų sudarė LGT vykdyto projekto „Urbanizuotose vietovėse esančių
užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ metu atlikti ekogeologiniai tyrimai. Vykdant šį projektą
atlikti 97 preliminarūs ekogeologiniai tyrimai ir
50 detalių tyrimų išskirtinai valstybinėje žemėje
esančiose urbanizuotose teritorijose. Tai apleisti,
seniai nutraukę savo veiklą bešeimininkiai objektai, daugelis kurių kelia grėsmę aplinkai ir žmonių
sveikatai bei darko gyvenamosios aplinkos vaizdą.
Daugiausia ekogeologinių tyrimų 2015 metais buvo atlikta naftos produktų saugyklose, gamybinėse ir pramoninėse teritorijose ir kituose
objektuose, iš kurių didžiausią dalį sudaro teritorijos, kuriose anksčiau jokia ūkinė veikla nebuvo
vykdyta (4 pav.). Šiose teritorijose planuojama
vykdyti komercinę veiklą ar statyti gyvenamuosius kvartalus. Šių tyrimų skaičius pradėjo didėti
nuo 2012 metų. Daugeliu atvejų šios teritorijos
nėra užterštos, tačiau apie 1–2 proc. tyrimų išaiškina žemės gelmių taršą ne tik pačioje tirtoje
teritorijoje, bet kartais ir gretimose teritorijose.
Dažniausiai tai nustatoma pagal gruntinio vandens taršą, kuri kartu su gruntinio vandens srautu atiteka iš netoliese esančių taršos židinių.
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he Lithuanian Geological Survey has more
than 12 000 registered PCS, however further
eco-geological investigation is necessary for determining which of them are actually contaminated and can be reclassiied as contaminated
(and no longer potentially) sites. In the time
period from 2007 until 2015, more than 900
PCS have been examined. 1185 eco-geological
reports have been submitted to the Lithuanian
Geological Fund. 887 of them are preliminary
eco-geological investigations, 210 detailed ecogeological investigations and 88 control investigations of cleaning activity in contaminated
areas (Fig. 3). Upon preliminary eco-geological
investigation, about 30–40 % of sites are found
to have soil and/or underground water contamination. As an example, out of 149 preliminary
eco-geological examinations in 2015 contamination has been detected in 73 sites, out of
118 preliminary eco-geological examinations in
2014, contamination has been detected in 56
sites, out of 72 examinations in 2013 and 86 examinations in 2012, 22 and 29 contamination
cases were conirmed accordingly. After having
established the presence of contamination and
its danger, as well as its capability to dilate, detailed eco-geological examination is imperative,
and urgent measures in order to restrain contamination (such as supplementary inquiries,
necessary for speciication of contamination levels and preparation of cleaning plans) are crucial
in about 1 % of the cases.

In 2015, many preliminary eco-geological
investigations were constituents of the research
carried out within the EU-funded Lithuanian
Geological Survey‘s project “Assessment of contaminated sites in urban areas”. 97 preliminary
and 50 detailed eco-geological investigations
have been fulilled under this project exceptionVisuomenės susidomėjimas užterštomis te- ally in urbanised sites on the national basis. Most
ritorijomis kasmet didėja, vis daugiau žmonių of the derelict objects shut long ago threaten the
kreipiasi į LGT norėdami sužinoti jų įsigyjamos environment and human health, as well as disar netolimoje kaimynystėje esamos žemės būklę. tort the image of the living environment.
2015 metų pabaigoje duomenų bazėje buvo
In 2015, most eco-geological investigations
įdėta informacija apie 207 ekogeologinius tyri- were carried out in old oil stations, landills and
mus ir vieną tvarkymo darbą. Šiems duome- sites of previous pesticide warehouses (Fig. 4).
nims skelbti parengtas dinaminis žemėlapis A considerable amount of research was under53

4 pav. Ekogeologiniai ūkinės veiklos tyrimai

Fig. 4. Ecogeological investigatios according to economic activity

„Potencialūs taršos židiniai ir ekogeologiniai tyrimai“ (5 pav.). Jame pateikiama informacija apie
tirtas teritorijas ir objektus (teritorijos padėtis,
plotas, ribos, objekto tipas, adresas), atlikto tyrimo duomenis (vykdytojas, užsakovas, laikotarpis), objekte esamus potencialius taršos židinius
(tipas, preliminaraus pavojingumo aplinkai vertinimo rezultatai), objekte atliktus geocheminius ir hidrocheminius tyrimus bei vertinamąsias
išvadas apie teritorijos būklę (švari ar užteršta) ir
reikalingas taikyti aplinkosaugines priemones.

5 pav. Ekogeologinių tyrimų duomenų
bazės informacijos fragmentas
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taken in areas, where no economic activity has
been present. hese areas often project possibilities for commercial activity or residential areas.
he numbers of such investigations have been
rising since 2012. In most cases, such sites are
not contaminated, however 1–2 % of cases result in a discovery of contaminated earth entrails
not only in the examined area, but sometimes in
the neighboring areas as well. In most cases, the
groundwater is contaminated by the lows from
the adjacent contaminated areas.

Fig. 5. he fragment of Ecogeological
research database information

Urbanizuotose
vietovėse esančių
užterštų teritorijų
poveikio vertinimas

Assessment of
contaminated sites in
urban areas

R. Radienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Paveldėtą taršą, t. y. apleistus, veiklos nebevykdančius potencialius taršos židinius (PTŽ),
galima priskirti pavojingiausiai taršos kategorijai dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis ta,
kad seniai vykdytos veiklos problemos, susijusios su tarša, iškyla dabar arba gali iškilti bet
kada ateityje, antroji – problemos, ką daryti su
paveldėta tarša, dažniausiai yra kur kas sunkiau
sprendžiamos negu užteršimo problemos, kilusios iš aktyvios ūkinės veiklos. Tyrimais ne visada pavyksta atsekti taršos šaltinį, iš kurio tarša
plačiai pasklidusi grunte, o ypač urbanizuotų
vietovių gruntiniame vandenyje. Tokias vietas
nustatyti metams bėgant vis sudėtingiau, o nežinant praeityje buvusios taškinės potencialiai
taršios veiklos šaltinių, dažnai tenka spėlioti apie
taršos, galinčios kelti grėsmę požeminio vandens
šaltiniams ir gyventojų sveikatai, kilmę. Lietuva
yra intensyviai požeminio vandens išteklius gėrimo ir buities tikslams naudojanti šalis, todėl
labai svarbu, kad žemės gelmės būtų apsaugotos
nuo teršimo. Kad Lietuvoje paveldėta tarša yra
problema, matyti ir iš lentelėje pateiktos informacijos. Neveikiantys PTŽ sudaro net 42 proc.
visų PTŽ, o iš jų apie 43 proc. nustatytas ypač
didelis ir didelis pavojingumas.
Užterštų teritorijų poveikio vertinimas yra
sudedamoji užterštų teritorijų tvarkymo dalis,
atliekama proceso pradinėje stadijoje ir skirta
tvarkymo poreikiui, mastui ir būdams nustatyti
bei pagrįsti. Ekonominiu požiūriu užterštų teritorijų tvarkymas visada susijęs su inansiniais
nuostoliais, dėl to visuomenės materialinės ge-

Inherent contamination – abandoned potentially contaminated sites (PCS) – is considered
one of the most dangerous sources of pollution
for two reasons. Firstly, problems that remain
because of previous activity may cause contamination-related consequences in the future;
secondly, issues arising from inherent contamination are more challenging to deal with, as
opposed to the sites where problems arising are
directly related to the economic activity on site.
Investigations do not always allow tracking the
source of contamination, from which the pollution spreads, especially in the groundwater of
urban areas. Identiication of such sites becomes increasingly diicult over time, and with
no knowledge of point sources of PCS, only
estimates, in most cases, of potential pollution
threats and sources to underground water and
health of residents can be made. Lithuania is
a country intensely exploiting groundwater for
drinking and household use, which is why protection of the underground from contamination is important. As can be seen in the table
below, inherent contamination is relevant in
Lithuania: inactive PCS make up to 42 % of all
PCS and in 43 % of them levels of risk are high
and extremely high.
Assessment of contaminated sites is an integral part of their management, which is performed in the irst stage of the process and is used
to determine the need, breadth and methods for
the management, as well as for their justiication.
From an economic point of view, management
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Lentelė. PTŽ pasiskirstymas pagal pavojingumą / Table. Distribution of PCS by risk levels

Pavojingumas / Risk level
Didelis /
High

Vidutinis /
Medium

Nedidelis /
Negligible

1 272

3 587

7 408

11

12 278

veikiantys / active

618

1 779

3 885

1

6 283

neveikiantys, sugriauti /
abandoned, destroyed

615

1 641

2 949

6

5 211

rekonstruoti, rekultivuoti /
renovated, recultivated

39

167

574

4

784

Potencialūs taršos židiniai (PTŽ) /
Potentially contaminated sites (PCS)

rovės požiūriu yra nenaudingas, tačiau, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, jis tampa svarbus
žmogui, siekiant išsaugoti gyvybiškai svarbius
ekosistemos elementus, dėl to, kad ir kaip ekonomiškai tai būtų nenaudinga, kažkam tokių
veiksmų tenka imtis.

of contaminated sites is always associated with
inancial losses, which is why it is unproitable
to the tangible well-being of the community, yet
under some circumstances, it becomes crucial to
man in order to maintain irreplaceable elements
of the ecosystem.

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – LGT),
matydama esamą situaciją ir suprasdama pavojų,
kurį gali kelti nutraukę savo vykdytą veiklą bešeimininkiai potencialūs taršos objektai, ėmėsi
aktyvių veiksmų ir 2009–2015 metais inicijavo
ir vykdė projektą „Užterštų teritorijų poveikio
vertinimas“. Projektas dviem etapais vykdytas
pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Pirmas
etapas vyko 2009–2011 metais ir buvo skirtas
inventorizuoti potencialius taršos židinius 39 savivaldybėse, o ekogeologiniai tyrimai atlikti pavojingiausiuose PTŽ, daugiausia kaimo vietovėse. Antras etapas – 2014–2015 metai. Šis etapas
buvo skirtras inventorizuoti taršos židinius urbanizuotose teritorijose. Inventorizacija vykdyta
dešimtyje didžiausių Lietuvos miestų, ekogeologiniai tyrimai – visos Lietuvos urbanizuotų teritorijų pavojingiausiuose objektuose.

he Lithuanian Geological Survey (LGT),
observing the situation and understanding the
importance and risks of inactive potentially contaminated sites, took action and in 2009–2015,
initiated and carried out the project „Assessment
of contaminated sites in urban areas“. he project was implemented under the EU Cohesion
funds in 2007–2013. Two stages comprised the
project. he irst stage in 2009–2011 was focused on inventorying of PCS in 39 municipalities,
as well as the performance of ecogeological investigations in PCS with the highest risk, mostly
in rural areas. he second stage in 2014–2015
was focused on contamination sources in urban
areas. Inventory was completed in Lithuania‘s
10 largest cities and ecogeological investigations
in the highest risk objects in all urban areas in
Lithuania.

Projekto tikslas – saugoti gamtos išteklius
(visų pirma vandens išteklius bei kraštovaizdžio
ir biologinę įvairovę), sudaryti sąlygas efektyviai
juos pritaikyti gyventojams ir ūkio reikmėms.
Pagrindinis uždavinys – inventorizuoti potencialiai užterštas teritorijas, sudaryti pavojingiausių
objektų sąrašus, atlikti tyrimus pavojingiausiuose objektuose ir pačių pavojingiausių iš jų parengti tvarkymo planus, kad šios teritorijos būtų
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Iš viso: /
Total

Ypač didelis /
Extremely high

he aim of the project was to conserve natural
resources (primarily water resources, landscape
and biological diversity) by enabling their use
for households and residents. he main task
was to inventory potentially contaminated sites,
form lists of the most hazardous (highest risk)
objects, carry out investigations in these objects
and prepare management plans for remediation
in order to avoid hazards in the future and allow
the exploitation of these sites.
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sutvarkytos, išvalytos ir nebekeltų pavojaus bei
būtų naudojamos pagal paskirtį.
PTŽ inventorizavimas
LGT PTŽ inventorizavimą savo jėgomis
vykdė nuo 1999 iki 2008 metų ir per 10 metų
detaliai inventorizavo 28 savivaldybių potencialius taršos židinius (44,15 proc. Lietuvos teritorijos). LGT buvo sukaupusi informaciją apie
6 513 PTŽ. Šiam darbui reikėjo daug žmogiškųjų išteklių, ir tam, kad būtų inventorizuota visa
Lietuva, būtų prireikę dar mažiausiai 15 metų.
LGT vykdyto projekto metu dviem etapais
2009–2010 metais ir 2014 metais inventorizuota likusi Lietuvos teritorija (pav.).
Pirmo etapo metu buvo inventorizuoti PTŽ
39 savivaldybėse (39 300 km2 teritorijoje), aštuonių iš jų buvo patikslinti ir papildyti duomenys apie anksčiau LGT inventorizuotus taršos
židinius. Baigus šį etapą į LGT duomenų bazę
buvo suvesta 3 910 PTŽ. Antro etapo metu

Potencialių taršos židinių inventorizavimo etapai
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PCS inventory
he LGT has been implementing the inventory of PCS from 1999 until 2008 and over
the course of 10 years has inventoried in detail
potential sources of contamination in 28 municipalities (44.15 % of Lithuania‘s territory).
he LGT has gathered information about 6 513
PCS. his task required signiicant human resources and in order to inventory PCS across Lithuania, another 15 years at the very least would
be needed. In the project carried out by the
LGS in two stages, in 2009–2010 and in 2014,
the remaining Lithuanian land was inventoried
(Fig.).
In the irst stage, PCS in 39 municipalities
were inventoried (39,300 km2), in eight of
which the data previously gathered by the LGT
about the potential sources of pollution were
speciied and enriched. After this stage, 3 910
PCS were added to the LGT database. During
the second stage, 10 largest Lithuanian cities

Stages of inventory of potentially contaminated sites
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buvo inventorizuota 10 didžiausių Lietuvos
miestų. Šis etapas išskirtas todėl, kad jam reikia
itin daug laiko sąnaudų – kadangi daugumoje jų
iki šiol vykdoma komercinė veikla, yra gerokai
sudėtingiau patekti į taršos objektus. Šio etapo
metu buvo inventorizuota 1 017 PTŽ. Daugiausia, apie 200 PTŽ, šio etapo metu inventorizuota Kauno mieste, tačiau PTŽ pasiskirstymas
didžiuosiuose miestuose yra tolygus miesto dydžiui. Daugiausia jų – 388 yra Vilniaus mieste,
po to Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Lauko darbų metu surinkta PTŽ informacija buvo perkelta į LGT duomenų bazę. Pagal
Potencialių taršos židinių preliminaraus vertinimo metodiką buvo įvertintas bendras objektų
pavojingumas ir iš ypač didelio ir didelio pavojingumo PTŽ buvo atrinkti valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose
esami objektai, kuriuose atlikti ekogeologiniai
tyrimai.
Ekogeologiniai tyrimai
Potencialių taršos židinių inventorizavimas
ir preliminaraus pavojingumo inventorizavimo
metu vertinimas yra labai svarbus, tačiau taršai
ir jos pavojingumui patvirtinti ar paneigti reikalingi grunto ir požeminio vandens tyrimai.
Kad projektas atneštų kuo didesnę naudą visuomenei, kad pavojingos teritorijos būtų ne tik
sutvarkytos, bet ir sėkmingai prikeltos naujam
gyvenimui, LGT kreipėsi į savivaldybes, prašydama pateikti joms aktualiausias teritorijas.
Įvertinus savivaldybių pageidavimus ir bendrą
PTŽ pavojingumą, buvo atrinkta 250 tik valstybinėje žemėje esamų objektų (savivaldybių pageidavimu 105 objektai), kuriuose buvo atlikti
preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Šių tyrimų
metu tarša buvo patvirtinta daugiau nei 50 proc.
atvejų.

were inventoried. his stage was discerned, as it
requires signiicantly more time resources; active economic activity on sites makes them more
diicult to be accessed. In this stage, 1 017 potential pollution sources were inventoried. Most
of them (around 200) were inventoried in the
city of Kaunas, yet the distribution of PCS in
cities is directly proportional to the size of the
city. Most PCS are in Vilnius (388), then Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys. he data
collected on ield was transferred to the LGT
databases. Following the method for preliminary assessment of potentially contaminated sites,
the overall risk of objects was determined and
ecogeological investigations were carried out in
some PCS of high or extremely high risk that are
on nationally owned land.
Ecogeological investigations
Inventory of PCS and preliminary assessment
are very important, but to conirm or deny pollution investigations are required. For the project to
bring maximum beneits to the public that hazardous contaminated sites were not only remediated but also successfully reintegrated into land use
cycle, thus reducing land take, the LGT applied
to municipalities, asking to provide the most relevant areas. Having municipal requests and PCS
of high preliminary risk, 250 preliminary investigations in total were carried out exceptionally
on state land (municipal request 105 objects).
According those investigations, contamination
was conirmed in more than 50 % of cases.

Detailed investigations in 100 riskiest contaminated sites, where 80 industry, energy, transport and service objects, as well as 20 objects
of collection and regeneration of contaminating
materials, were carried out. Forty four oil bases,
6 reservoirs, 20 warehouses, 4 production manufactories, 7 technical courts, 6 asphalt bases,
Detalūs tyrimai buvo atlikti šimte pavojin1 military, 3 storage lots and 9 heating plant tergiausiai užterštų teritorijų. Šių tyrimų metu buvo
ritories were among others to be assessed.
ištirta apie 80 pramonės, energetikos, transporto
ir paslaugų objektų ir apie 20 – teršiančių meWhen performing detailed investigations of
džiagų kaupimo ir regeneravimo objektų. Ištirtos each object, the amount and area of polluted
44 naftos bazių, 6 rezervuarų, 20 sandėlių, 4 ga- soil and groundwater was calculated. Summamybos cechų, 7 technikos kiemų, 6 asfaltbeto- rizing all investigations, 85 of the assessed sites
nio bazių, 1 karinės, 1 degalinės, 3 saugojimo were polluted with oil products. he amount of
aikštelių ir 9 katilinių teritorijos.
polluted soil (soil pollution with oil products
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Atliekant detalius kiekvieno objekto tyrimus
atskirai buvo skaičiuotas užteršto grunto, gruntinio vandens kiekis ir plotas. Apibendrinus visus atliktus tyrimus galima teigti, kad 85 tirtų
objektų gruntas yra užterštas naftos produktais.
Užteršto grunto kiekis (grunto tarša naftos produktais viršija nustatytas ribines patikslintas
vertes) svyruoja nuo 10 m3 iki 61 161 m3, vidutiniškai – 4 120 m3. Užteršto grunto plotas –
daugiau nei 123 tūkst. m2. Vienuolikoje objektų
gruntas užterštas pesticidais. Užteršto grunto
tūris svyruoja nuo 3 m3 iki 212 m3, vidutiniškai – 54,8 m3 ir užima 2 262 m2 teritoriją. Šešių
objektų apie 330 m3 grunto užteršta sunkiaisiais
metalais.
Keturiasdešimt penkių tirtų objektų gruntinis vanduo užterštas naftos produktais. Užterštos vandeningos terpės tūris (gruntinio vandens
tarša naftos produktais viršija nustatytas ribines patikslintas vertes) svyruoja nuo 33 m3 iki
34 760 m3. Gruntinis vanduo naftos produktais užterštas didesniame nei 77 tūkst. m2 plote.
Dviejuose objektuose nustatyta virš gruntinio
vandeningojo sluoksnio susikaupusių skystų
naftos produktų. Viename objekte jų kiekis gali
būti apie 1 500 m3 , kitame – apie 9 m3. Keturių
objektų gruntinis vanduo užterštas pesticidais.
Užterštos vandeningos terpės tūris nuo 3 m3 iki
148 m3 ir užima 244 m2 teritoriją. Septyniuose
objektuose vanduo užterštas sunkiaisiais metalais. Užterštos vandeningos terpės tūris svyruoja
nuo 5 m3 iki 654 m3, vidutiniškai – 187 m3 ir
užima 1 162 m2 ploto teritoriją. Trisdešimtyje
tirtų objektų gruntinis vanduo užterštas įvairiais azoto junginiais (nitratais, nitritais, amonio azotu). Užterštos vandeningos terpės tūris
svyruoja nuo 10 m3 iki 26 420 m3, vidutiniškai – 3 319 m3 ir užima daugiau nei 71 tūkst. m2
ploto teritoriją. Septynių objektų gruntinis vanduo užterštas chloridais. Užterštos vandeningos
terpės tūris nuo 100 m3 iki 4 162 m3, vidutiniškai – 1 397 m3 ir užima 9 248 m2 ploto teritoriją.
Keturių objektų gruntinis vanduo užterštas sulfatais. Užterštos vandeningos terpės tūris – nuo
244 m3 iki 3 212 m3, vidutiniškai – 1 320 m3 ir
užima 3 305 m2 ploto teritoriją. Vieno objekto
apie 19 000 m3 vandeningos terpės užteršta halogenintais angliavandeniliais.
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exceeds set adjusted limit values) ranges from
10 to 61,161 cubic metres, 4,120 m3 on average. he area of polluted soil reaches more than
123,000 square meters. In 11 objects, soil was
polluted with pesticides. he volume of polluted soil ranges from three to 212 cubic metres,
on average – 54.8 m3 – and covers an area of
2,262 m2. 330 m3 of six objects are polluted
with heavy metals.
In 45 investigated sites, the groundwater is
contaminated with oil products. he volume of
water-bearing deposits (exceeds set limits) ranges
from 33 to 34,760 cubic metres. he groundwater is polluted with oil products in an area slightly larger than 77,00 m2. In two objects, liquid
oil products were found above the groundwater surface. In one of them, the amount could
reach 1,500 m3 and in the other around 9 m3.
he groundwater in 4 objects is polluted with
pesticides. he volume of polluted groundwater varies from three to 148 m3 and covers an
area of 244 m2. In seven objects, the water was
polluted with heavy metals. here, the volumes
of polluted groundwater range from 5 to 654
cubic metres, 187 m3 on average, and cover an
area of 1,162 m2. hirty of the examined objects
contained groundwater polluted with various
nitrogenous compounds (nitrates, nitrites, ammonium nitrogen). he volume of contaminated groundwater ranges from 100 to 4,162 m3,
1,397 m3 on average and covers the area of
9,248 m2. he groundwater in four objects was
found to be polluted with sulphates. he volume of contaminated groundwater – from 244 to
3,212 m3 with 1,320 m3 on average – covered
an area of 3,305 square meters. In one of the
assessed objects, 19,000 m3 of groundwater was
polluted with halogenized hydrocarbons.
In the second stage of the implementation
of the project, management plans for 50 riskiest
polluted sites (12 from the stage in 2009–2011
and 38 from the stage 2014–2015) were prepared. In most cases (80 %) only remediation of
polluted soil was planned, in 20% of the cases,
soil and groundwater were subjected to remediation plans. he total area of sites for reme-
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Projekto vykdymo antro etapo metu 50-čiai
pavojingiausiai užterštų teritorijų (12 atrinktų iš 2009–2011 metų projekto etapo ir 38 iš
2014–2015 metų projekto etapo) buvo parengti sutvarkymo planai. Daugumoje (80 proc.)
objektų numatyta tvarkyti tik užterštą gruntą,
20 proc. numatyta tvarkyti ir gruntą ir požeminį vandenį. Valytinų teritorijų bendras plotas –
77 673 m2, bendras valytino grunto kiekis –
57 772 m3, bendras valytino požeminio vandens
kiekis – 67 812 m3. Bendros tvarkymo išlaidos –
17,13 mln. eurų.
Projekto metu atliktų tyrimų ataskaitos ir
tvarkymo planai pateikti savivaldybėms, kurių
teritorijoje yra užterštas objektas. Savivaldybės,
naudodamos tyrimo medžiagą, turi galimybę
rengti paraiškas gauti užterštoms teritorijoms
tvarkyti skirtą inansavimą.
Su projekto rezultatais galima susipažinti:
www.lgt.lt/preliminarių ekogeologinių tyrimų vertinimas.
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diation – 77,673 m2, total amount of soil to be
remediated – 57,772 m3, total groundwater to
be remediated – 67,812 m3. All costs of remediation amount to 17.13 million Euros.
Reports of the investigations and remediation plans performed during the project were
presented to the municipalities in which the
contaminated site was found. Municipalities,
using the investigation material, have an opportunity to prepare requests and apply for inance
for remediation of contaminated sites.
he outcomes of the project can be found at
www.lgt.lt/preliminarių ekogeologinių tyrimų vertinimas.

Pažeistų žemių
inventorizavimas

Inventory of areas
afected by quarrying

S. Danielius, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė valstybinio
audito ataskaitoje „Neišnaudojamos galimybės sumažinti
karjerais pažeistus žemės plotus“ nurodė, kad 1998 metais
atlikto pažeistų žemių inventorizavimo duomenys yra netikslūs, nėra aišku, ar buvo inventorizuojami tik valstybinės žemės plotai, ar ir privačios nuosavybės bei išnuomoti
žemės plotai. Dėl nuosavybės teisių kaitos, buvusių pažeistų plotų savaiminės arba planinės rekultivacijos, taip pat
dėl dalies plotų pavertimo legaliai veikiančiais karjerais,
dalies 1998 metais identiikuotų plotų buvimo vietos arba
dabartinės jų būklės neįmanoma nustatyti.

In the report for 2012 entitled „Untapped Potential to Reduce the Area
Afected by Quarrying“, the National
Audit Oice of Lithuania (NAOL) informed that the data associated with
the areas damaged by excavations gathered in 1998 are not accurate. It is
not clear if only the land of State property was inventoried, or private and
leased land as well. Due to changes of
property rights, rehabilitation as well
Vienas iš Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 metų as transformation into legally actitvarkymo plano (toliau – Planas), patvirtinto aplinkos mi- ve quarries, the location or status of
nistro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578, uždavinių some territories was unknown.
yra sukaupti ir susisteminti informaciją apie tikslių pažeistų
One of the main goals of the Dateritorijų plotą, jų pasiskirstymą Lietuvos Respublikoje, nu- maged State Property Land Regustatyti iškasto grunto tūrį parengiant 3D modelius. Lietuvos lation Plan for years 2014–2020 is to
geologijos tarnyba įgyvendino pirmą plano uždavinį – „In- collect and compile precise data about
formacijos apie pažeistas žemes sukaupimas ir susistemini- the damaged areas and their distribumas“ projektą, skirtą inventorizuoti kasybos darbų pažeistas tion across the Republic of Lithuania
žemes. Projekto įgyvendinimo metu inventorizuotos visos and to determine the volumes of excažinomos Lietuvos Respublikoje esančios pažeistų žemių te- vated grounds by 3D modelling.
ritorijos. Projekto pagrindinis tikslas buvo identiikuoti ir
All known areas of Lithuania
inventorizuoti visus pažeistus plotus Lietuvoje.
afected by quarrying have already
Pagrindiniai informacijos apie kasybos darbų paveiktas
been identiied and inventoried. he
teritorijas šaltiniai buvo Lietuvos teritorijos 2012–2014 memain sources of information about
tų ortofotograinio pagrindo planai ir duomenys, gauti iš
the areas afected by quarrying were
valstybės institucijų. Tuo tikslu buvo kreiptasi į instituciorthoimages (about 2800) taken in
jas, kurios galbūt turi informacijos apie pažeistus plotus,
2012–2014, plus data collected by the
ir analizuojama visos Lietuvos Respublikos teritorijos orLithuanian Geological Survey and ottofotograinė (iš viso apie 2 800 ortofotograinių lapų) ir
her State Institutions.
Lietuvos geologijos tarnyboje turima medžiaga.
By analysing all the given data
Inventorizavus visus pažeistus plotus Lietuvos Respubliabout
3300 areas a total of 15 630 ha
koje ir išanalizavus visą surinktą informaciją, identiikuo61

ta 3 300 kasybos darbų pažeistų teritorijų (be pramoninių
karjerų pažeistų teritorijų). Pagal 2012–2014 metų ortofotograinio vaizdo planus nustatytos šių vietų ribos, plotai,
koordinatės LKS-94 sistemoje, priklausomybė pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis (sklypų kadastriniai
numeriai) ir pažeistų teritorijų pobūdis. Daugiau nei pusė
visų objektų tenka privačioms žemėms. Šiame sektoriuje
aptikta 1 796 kasybos darbų paveiktos teritorijos. Didelis
skaičius (614) tenka mažiesiems karjerams. Valstybinėse
arba iš dalies valstybinėse žemėse aptikta beveik 24 proc.
(784) iškasinėtų objektų. Mažiausiai pažeistų kasybos darbų teritorijų yra durpynuose – 106. Tai sudaro 3,2 proc.
visų (be pramoniniais karjerais pažeistų teritorijų) aptiktų
paveiktų kasybos darbų teritorijų skaičiaus. Projekto vykdymo metu nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje pažeistų žemių
plotas sudaro apie 31 400 ha, iš jų apie 15 630 ha yra laisvo
valstybinio fondo žemėje, privačiuose žemės sklypuose ir mažųjų karjerų teritorijose. Kitą dalį pažeistų žemių ploto, t. y.
15 770 ha, užima pramoniniu būdu eksploatuojami karjerai.

afected by excavation were identiied,
excluding industrial quarries. Orthophotographs aided in determining the
boundaries of aforementioned territories, their size, location and identiication numbers in the National Real
Estate Cadastre. Results show that
1796 territories are private property,
614 of which are home use quarries.
Only 106 swamps have been afected by exploitation. Meanwhile, industrial quarries span over an area of
15 770 ha. he total area of the Republic of Lithuania afected by excavations is 31 400 ha.

According to agreements between
the Lithuanian Geological Survey and
users of underground resources, the
Atsižvelgiant į tai, kad pagal sutarčių prie leidimų nau- information about areas afected by indoti žemės gelmių išteklius reikalavimus, informacija apie dustrial excavations is stored by the Lipramoninių karjerų pažeistas žemes nuolat kaupiama ir at- thuanian Geological Survey. his pronaujinama Lietuvos geologijos tarnyboje, o viena iš Plano vides a reliable source for accounting
įgyvendinimo priemonių yra tikslus pažeistos teritorijos of excavated ground volumes in State
ploto nustatymas laisvo valstybinio fondo žemėje, tai už- property areas afected by quarrying.
tikrina patikimų duomenų apie jame iškasto grunto kiekį
Besides inventory, the Regulation
kaupimą. Projekto metu, be pažeistų žemių plotų invento- programme also included an explorizavimo darbų, buvo atliekami ir detalūs pažeistų žemių, ration project of areas greater than
kurių plotas yra didesnis nei 0,3 ha, tyrimai. Šiems tyri- 0.3 ha where data was lacking. Demams buvo atrinkti pažeistų žemių plotai, apie kuriuos nėra tailed reconnaissance helped to deinformacijos ir kurie nepatenka į pramonių karjerų eksploa- termine the amount of excavations in
tuojamus plotus. Detalių tyrimų metu kartografuoti pažeis- aforementioned areas and the type of
tų žemių plotai, esantys laisvo valstybinio fondo žemėje ir excavated resources. Based on the obmažųjų karjerų teritorijose, ir nustatyti šių objektų kasybos tained data, 3D models were created.
darbų pažeisti plotai, iškastų nuogulų tūris, nustatyta nuohe data collected during the sugulų rūšis, sudaryti pažeistų plotų 3D modeliai ir kt.
ccessfully accomplished “Compilation
Sėkmingai įgyvendinto projekto „Informacijos apie of Data about Area Afected by Qupažeistas žemes sukaupimas ir susisteminimas“ metu su- arrying” project is stored within the
rinkta informacija apie pažeistas žemes yra įdėta į Lietuvos Lithuanian Geological Information
valstybinę geologijos informacinę sistemą (GEOLIS).
System (GEOLIS).
Tiktai turint išsamią ir susistemintą informaciją apie
atliekant kasybos darbus pažeistus plotus galima vykdyti
tolesnius Plano uždavinius – nustatyti asmenis, kaltus dėl
pažeistų žemių atsiradimo, parengti valstybinėje žemėje
esančioms teritorijoms sutvarkyti reikalingų pažeistų teritorijų tvarkymo planus ir jas sutvarkyti.
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Seismologinis
monitoringas
2015 metais

Seismological monitoring
in Lithuania in 2015

A. Pačėsa, A. Čečys, Lietuvos geologijos tarnyba

2015 metais Lietuvos geologijos tarnyba
(LGT) vykdė Lietuvos ir gretimų teritorijų seisminių stebėjimų darbus pagal seismologinio monitoringo projektą. Seisminiai duomenys buvo
sistemingai gaunami iš Lietuvoje ir aplinkinėse
valstybėse įrengtų seisminių stočių. Keturios
Ignalinos atominės elektrinės (AE) seisminės
stotys (IIGN, IDID, IZAR, ISAL) yra išdėstytos
maždaug 30 km atstumu apie Ignalinos (IAE).
Kartu su plataus diapazono stotimis PBUR Paburgėje (Plungės raj.), PABE Paberžėje (Kėdainių raj.) jos sudaro dabartinį Lietuvos seismologinio monitoringo tinklą. Ankstesniais metais
į LGT buvo siunčiami Lietuvoje (IIGN, IDID,
ISAL, IZAR, PABE, PBUR) ir gretimose valstybėse (SLIT – Latvijoje, VSU – Estijoje, PUL –
Rusijoje, RGN ir RUE – Vokietijoje) veikiančių
seisminių stočių duomenys. 2015 metais buvo išplėstas seisminių stočių, iš kurių nuolat gaunami
duomenys, tinklas. Be minėtų stočių, duomenys
pradėti gauti iš SUW ir GKP (Lenkija), MTSE
(Estija), MEF ir RAF (Suomija) BSD (Bornholmo sala Baltijos jūroje, Danija), AAL (Alandų
salos Baltijos jūroje, Švedija), UPP (Švedija).
2015 metais dėl mechaninių pažeidimų PBUR
seisminėje stotyje penkias dienas seismologinių
duomenų iš ten nebuvo gaunama. Keletą kartų
Ignalinos AE darbuotojai buvo informuoti apie
sutrikimus IAE stotyse ir jų funkcionavimas
buvo atkuriamas.
Analizuojant Lietuvos seismologinio tinklo
seisminių stebėjimų stočių duomenis kiekvieną
mėnesį buvo aptinkama ir lokalizuojama maž-

During 2015, the Lithuanian Geological Survey (LGS) continued seismic monitoring of Lithuanian and adjacent territories (the LGT project “Seismological Monitoring of Lithuania”).
Seismic data were continuously collected from
seismic stations in Lithuania and adjacent countries. Four seismic stations (IIGN, IDID, IZAR,
ISAL) are located around the Ignalina Nuclear
Power Plant (INPP) at distances of 30 kilometres. hese and broadband stations PBUR (Paburgė) and PABE (Paberžė, both in Lithuania)
together form the current Seismic Monitoring
Network of Lithuania (SMNL). In previous
years, data collection was performed from the
Lithuanian SMNL and from SLIT (Slitere, Latvia), VSU (Vassula, Estonia), PUL (Pulkovo,
Russia), RGN (Rugen) and RUE (Ruedersdorf,
both in Germany). In 2015, the seismic network
of observation was expanded with seismic stations SUW (Suwalki) and GKP (Górka Klasztorna, both in Poland), MTSE (Matsalu, Estonia), MEF (Metsähovi) and RAF (Laitila, both
in Finland), BSD (Danish Island of Bornholm),
ALL (Aland Island in the Baltic Sea) and UPP
(Uppsala, Sweden). Due to technical issues, the
data from PBUR were not recorded for ive days.
Several times, specialists at INPP were informed
about disturbances in stations and the system
was repaired.
About 100 seismic events were identiied
and located every month during the data analysis from seismic stations of SMNL and other
stations of the region. More than 1300 seismic
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1 pav. 2015 metais LGT užregistruotų vietinių seisminių įvykių

Fig. 1. Map of local seismic events registered in the LGT

žemėlapis. Oranžiniai trikampiai žymi plataus diapazono seismines

during the year 2015. Orange triangles mark broad band

stotis, kurių duomenis LGT naudojo įvykiams lokalizuoti;
geltoni trikampiai – kitos regiono plataus diapazono seisminės
stotys; oranžiniai kvadratai – Ignalinos AE seisminės trumpo

seismic events, yellow triangles – other broad band seismic
stations; orange squares – short period stations used for

periodo seisminės stotys, kurių duomenis LGT naudojo įvykiams

identiication and locations of seismic events; inverted gray

lokalizuoti, apversti trikampiai – karjerai, kuriuose vykdomi arba

triangles – quarries where explosions are executed or can be

gali būti vykdomi sprogdinimo darbai; raudoni apskritimai –

executed; circles – natural or induced earthquakes; crosses –

natūralūs arba indukuoti žemės drebėjimai; kryžiai – sprogdinimai,

explosions or probable explosions; green crosses – explosions

žali kryžiai – sprogdinimai, atlikti senų sprogmenų „Open spirit

which were carried out during mine clearing operation “Open

2015“ naikinimo operacijos metu

daug po šimtą seisminių įvykių visame pasaulyje.
2015 metais užregistruota ir analizuota daugiau
kaip 1 300 seisminių įvykių, iš jų 1 110 įvykių
buvo tolimi (teleseisminiai; epicentrai, tolimesni
nei 2 200 km), 120 regioninių (epicentrai, tolimesni nei 800 km, bet artimesni nei 2 200 km)
ir 124 vietiniai seisminiai įvykiai (epicentrai, artimesni nei 800 km; 1 pav.). Lietuvos seisminis
tinklas užregistruoja beveik visus Žemėje įvykstančius žemės drebėjimus, kurių stiprumas didesnis nei 5,0. Kaip įprasta, 2015 metais daug
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seismic stations used for identiication and locations of

Spirit 2015”

events were identiied by LGT. Of these, 1 110
were teleseismic events (epicentres located more
than 2200 km away), 120 were regional events
(epicentres located more than 800 km away) and
124 were local ones (epicentres located within
800 km; Fig. 1). Lithuanian SMNL records almost all seismic events around the globe with
magnitude larger than ive. As usual, most of the
teleseismic events were located in the circum-Paciic “Ring of Fire“ but also in the Middle East,
southern Europe and elsewhere.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
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2 pav. Povandeniniai sprogdinimai įvykdyti senų sprogmenų

Fig. 2. Explosions for neutralization of old explosives in the

naikinimo operacijos „Open Spirit 2015“ metu Baltijos jūroje

Baltic Sea during mine clearance operation „Open Spirit 2015“

netoli Estijos krantų (http://forte.deli.ee/news/militaaria/
open-spirit-2015-ajaloo-edukaim-miinitorjeoperatsioon-baltiriikides?id=72031105)

near Estonia‘s coast (http://forte.deli.ee/news/militaaria/
open-spirit-2015-ajaloo-edukaim-miinitorjeoperatsioon-baltiriikides?id=72031105)

žemės drebėjimų buvo užiksuota iš vadinamojo
he seismic data from the NORSAR (http://
Ramiojo vandenyno „ugnies žiedo“, nemažai iš www.norsardata.no) and/or Helsinki UniverArtimųjų Rytų, Pietų Europos ir kitur.
sity (http://www.seismo.helsinki.i) bulletins
were analysed when they contained information
Taip pat buvo analizuojama seismologinio
about seismic events from the south-eastern Balcentro NORSAR, įsikūrusio Norvegijoje, ir
tic region. Most of these were also identiied whiHelsinkio universiteto Seismologijos institule analysing the data from the Lithuania SMNL.
to seismologiniuose biuleteniuose pateikiama
informacija apie seisminius įvykius, kurių epiSeismological monitoring of Lithuania is
centrai pateko į pietrytinę Baltijos regiono teri- focused on studies of local events. Out of 124
toriją. Dauguma šiuose biuleteniuose paminėtų local events, 17 were natural or induced earthseisminių įvykių buvo identiikuota LGT apdo- quakes (Fig. 1). Two probably induced earthrotuose seismologiniuose duomenyse.
quakes occurred in southern Belarus, in the
Lietuvos seismologinio monitoringo projek- Soligorsk region where potassium salts is mined.
te daugiausia dėmesio skiriama Baltijos regiono Due to large distances from Lithuania, localizavietiniams seisminiams įvykiams (1 pav.). Iš 124 tion errors may be signiicant (~70 km). he
th
vietinių seisminių įvykių 17 buvo natūralūs arba magnitude of the earthquake on April 25 was
th
indukuoti žemės drebėjimai. Du, manytina in- not evaluated. he earthquake on July 19 had
dukuoti, žemės drebėjimai buvo lokalizuoti pie- magnitude of M=2.5.
tinėje Baltarusijoje, Soligorsko apylinkėse, kur
Six large and numerous weak induced seismic
vykdoma intensyvi kalio druskų gavyba. Dėl diquakes occurred in the southern part of Poland
delio atstumo nuo įvykių epicentro iki seisminių
(Fig. 1) where intensive extraction of lignite is perstočių, kurių duomenis analizuoja LGT, galimos
formed and stress ield of earth crust is disturbed.
didelės (~70 km) lokalizavimo paklaidos. Balandžio 26 dienos drebėjimo stiprumo nustatyti In the southern part of Poland, near Krakow, two
nepavyko. Liepos 19 dienos žemės drebėjimo induced earthquakes were recorded. Only stronstiprumas buvo M = 2,5. Pietvakarinėje Lenki- ger induced earthquakes located in the southern
jos dalyje, Vroclavo apylinkėse, kur intensyviai part of Poland are recorded by the SMNL.
išgaunamas lignitas (rudoji anglis), užiksuota
One weak (M=1.6) earthquake occurred in
6 indukuoti žemės drebėjimai. Šioje vietoje in- the Baltic Sea near the coast of Finland. A some65

dukuotų drebėjimų vyksta gana daug, bet dėl
didelio atstumo iki seisminių stočių LGT yra
identiikuojami tik stipriausi drebėjimai. Pietinės Lenkijos Krokuvos apylinkėse, kur intensyviai išgaunama anglis, užiksuoti du indukuoti
žemės drebėjimai. Vienas silpnas drebėjimas
(M = 1,6) užiksuotas Baltijos jūroje netoli pietvakarinių Suomijos krantų ir kitas (M = 1,9)
centrinėje Švedijos dalyje.
Seisminių stebėjimų stotys taip pat užregistruoja stipresnius įvairaus tipo sprogdinimus.
2015 metais užregistruota ir lokalizuota 106 tokie silpni paviršiaus seisminiai įvykiai. Daugiausiai jų užregistruota Baltijos jūroje ties šiauriniais
Estijos krantais ir Irbės sąsiauryje. Šie įvykiai sietini su senų sprogmenų, likusių nuo Pirmojo ir
Antrojo pasaulinių karų ir esančių jūros dugne,
naikinimu (sprogdinimu) „Open Spirit“ operacijos, 2015 metais vykusios Estijos teritoriniuose
vandenyse, metu (1 ir 2 pav.). Be to, sprogdinimų užregistruota Stokholmo archipelage, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos priekrantėse. Apie 15
sprogdinimų užiksuota miestelio Slancy, esančio Rusijos vakaruose, piečiau Estijos miesto
Narva, kur (tikriausiai) vyksta kalnakasybos darbai, apylinkėse. Du, preliminariai identiikuoti
kaip tikėtini sprogdinimai, seisminiai įvykiai
užiksuoti vakarinėje Lietuvos dalyje. Jų seismogramos yra panašios į tektoninių žemės drebėjimų seismogramas, tačiau spektrogaminė analizė
parodė, kad šių įvykių signalai turi sprogdinimų
įvykių požymių. Todėl, siekiant išsiaiškinti šių
įvykių pobūdį, bus atliekami tolesni tyrimai.
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what stronger (M=1.9) one occurred in the central Sweden.
Seismic stations record also various stronger
explosions. In 2015, seismic stations recorded
106 such explosions. Most of them were located
in the northern part of the Baltic, near Estonia’s
coast and the Irbe Strait (crosses in Fig. 1). hese
are results of elimination of old explosives from
World Wars I and II during the “Open Spirit
2015” operation (Fig. 2). A relatively large scatter of explosions sites in the map (Fig. 1), including Estonian inland, are related to location
errors. Explosions occurred in the archipelago of
Stockholm as well as near the coasts of Poland,
Latvia and Lithuania.
Ca. 15 seismic events were located in the surroundings of the Slantsy town in Russia, south
of Estonian city Narva. As the name of town
(“Slates”) suggests, some mining operations are
performed and most probably, the events are explosions.
Two seismic events, preliminary identiied as
probable explosions occurred in western Lithuania. Seismograms of these events resemble the
ones of earthquakes, however preliminary seismic spectral analysis indicate signs of explosions. hus, further studies will be performed.

Lietuvos teritorijos
seismingumo
kompleksiniai tyrimai

Integrated investigation
of seismicity in the
Lithuanian territory

A. Pačėsa, A. Čečys, Lietuvos geologijos tarnyba

2013–2015 metais Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) buvo vykdomas projektas „Lietuvos
teritorijos seismingumo kompleksiniai tyrimai“
(ats. vykd. I. Janutytė ir A. Pačėsa). Šio projekto
metu buvo revizuotas Lietuvos teritorijos seisminio pavojingumo žemėlapis naudojant Lietuvos
teritorijoje įrengtų seisminių stebėjimo stočių ir
kitų tarptautinės GEOFON programos seisminių stočių duomenis, integruojant juos su ankstesnių tyrimų ir seisminio pavojingumo vertinimų rezultatais. Šio projekto metu taip pat buvo
atliktas LGT įsigytų portatyvių trumpaperiodžių seisminių stočių charakteristikų patikrinimas, siekiant nustatyti jų tinkamumą registruoti
dirbtinius seisminius įvykius.

During 2013–2015, the Lithuanian Geological Survey (LGT) implemented a project „Integrated investigation of seismicity in the Lithuaian territory“ (chief executives I. Janutytė and
A. Pačėsa). During the project, an previously
issued seismic hazard map of Lithuania was revised using the data from seismic stations placed
in Lithuania and from other GEOFON stations
as well as integrating the data with the results of
earlier studies and seismic hazard assessments.
As a part of the project, the short-period seismic
stations that were purchased by the LGT were
tested in order to determine their suitability for
recording technogenic seismic events.

Baltijos jūros rytinė dalis pasižymi labai mažu
seisminiu aktyvumu, tačiau per visą rašytinės šio
regiono istorijos periodą (~700 metų) čia buvo
užiksuota daugiau kaip 40 juntamų ar net vidutinio stiprumo žemės drebėjimų. Galimų žemės
drebėjimų svarbą ypač aktualino 1976 metais
Osmusarės saloje Estijoje M = 4,7 (magnitudės) ir 2004 metais Kaliningrado srityje (Rusija;
MW = 5,0 ir MW = 5,2) įvykę žemės drebėjimai.

he East Baltic Sea region is of very low seismic activity; however, about 40 perceptible or
even meoderate magnitude earthquakes were
mentioned in historical sources during the past
ca. 700 years. he seismic activity in the region
gained substantial importance after the earthquake in the Osmusaar Island, Estonia, in 1976,
(magnitude M = 4.7) and the Kaliningrad earthquakes in Russia (MW = 5.0 and MW = 5.2) in
2004.

Lietuvos teritorija yra mažiausiai seismiškai
aktyvi. Iki šiol Lietuvos teritorijoje nėra patikimai užiksuoto nė vieno žemės drebėjimo. Kita
vertus, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos
valstybinės sienos užiksuota vidutinio stiprumo žemės drebėjimų, pavyzdžiui, 1616 metais M = 4,1 Bauskėje Latvijoje, 1908 metais
M = 4,5 Astravo rajone Baltarusijoje ir M = 4,5
Daugpilyje Latvijoje 2004 metais, M = 5,2 Kaliningrado srityje Rusijoje. Šie seisminiai įvykiai

he Lithuanian territory is the least seismically active in the region. Not a single earthquake within Lithuania has been reliably recorded.
On the other hand, rather strong earthquakes
have occurred not far from the present-day Lithuanian state borders. For example, in 1616,
an earthquake of M = 4.1 occurred in Bauske, Latvia, in 1908 M = 4.5 in Astravets, Belarus, and
M = 4.5 Daugpils, Latvia, in 2004 MW = 5.0 and
MW = 5.2 in the Kaliningrad enclave of Russia.
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rodo, kad ir pačioje Lietuvos teritorijoje gali
įvykti žemės drebėjimų. Pažymėtina, kad Lietuvoje ir greta jos yra ne vienas svarbus industrinis
objektas: uždaryta Ignalinos atominė elektrinė
(IAE), Nemuno užtvanka, Jonavoje esanti ir azoto trąšas gaminanti „Achemos“ įmonė, Kėdainių
įmonė „Lifosa“, gaminanti mineralines trąšas,
Mažeikiuose – stambi naftos perdirbimo įmonė
„Orlen“, Klaipėdos suskystintų dujų terminalas.
Todėl net ir vidutinio stiprumo žemės drebėjimas tokiuose objektuose gali sukelti rimtų padarinių. Tai rodo, kad seismingumą vertinti net
ir seismiškai ramiame regione yra labai svarbu.
Iki šiol naudojant vieną ar kitą metodiką buvo
atlikta keli Rytų Baltijos seisminio pavojingumo
vertinimai. Tačiau šie vertinimai nebuvo nuoseklūs arba atlikti naudojant iš dalies deterministinio seisminio pavojingumo vertinimo metodikas, kurios dabar nėra laikomos šiuolaikiškomis.
Todėl iki šiol patikimiausiai Lietuvos seisminį
pavojingumą apibūdino 2003 metais (Jiménez
et al., 2003) ir 2013 metais (Woessner et. al.,
2015) sudaryti viso Europos žemyno ir Viduržemio jūros regiono seisminio pavojingumo žemėlapiai. Naudoti žemyninio mastelio žemėlapius
tokiai mažai teritorijai kaip Lietuva ne visada yra
tinkama. Todėl buvo objektyvus poreikis iš naujo įvertinti Lietuvos teritorijos seisminį pavojingumą naudojant šiuolaikinį tikimybinį seisminio pavojingumo (tyrimo) metodą (TSPM) ir
visus iki šiol sukauptus istorinius ir instrumentinius seisminių stebėjimų duomenis.

hese seismic events indicate that earthquakes
may occur in Lithuania as well. It is worth mentioning that Lithuania has several important industrial facilities including the decommissioned
Ignalina Power Plant (INPP), Nemunas dam,
nitrogen fertilizer factory “Achema” in Jonava,
mineral fertilizer factory “Lifosa” in Kėdainiai,
oil reinery “Orlen” in Mažeikiai, and liqueied
natural gas loating storage and regasiication
unit terminal in Klaipėda. herefore, even moderate earthquakes can cause signiicant damage
in such objects. his shows that seismic assessment is important even in such low seismicity
regions like Lithuania. Until present, assessments of seismic hazards were performed using
various approaches. hese assessments were, however, sporadic or they involved partly deterministic seismic hazard assessment – an approach
that is no longer considered up-to-date. Until
now, seismic hazard maps for entire European
continent and Mediterranean region published
by Jiménez et al., 2003 and later Woessner et.
al., 2015, were considered the most reliable in
terms of seismic hazard assessment. Yet continent-scale maps are not always appropriate for
small areas like Lithuania. Naturally, it was necessary to perform a new seismic hazard assessment of the Lithuanian territory using, modern
probabilistic seismic hazard assessment (PSHA).
his assessment had to include all available information from historical and instrumental seismic observation sources.

Taigi šio projekto metu buvo revizuotas ir iš
naujo sudarytas Lietuvos teritorijos seisminio
pavojingumo žemėlapis, parodantis maksimalių
grunto horizontalių virpesių pagreičius (PGA –
angl. Peak Ground Acceleration), kurie su
10 proc. tikimybe gali būti viršyti per 50 metų
(1 pav.). Remiantis šiuo naujai sudarytu Lietuvos teritorijos seisminio pavojingumo žemėlapiu
padarytos šios išvados:

During this project, therefore, a new map
was compiled based on revision of an existing
map of seismic hazard over Lithuania. It presented Peak Ground Acceleration (PGA) that can
be exceeded within 50 years with probability of
10 % (Fig. 1). he new map allows making the
following conclusions:

1. he average PGA that can be exceeded within
50 years with probability of 10 % in Lithuania and adjacent area is 19.7 cm/s2 with
1. Vidutinė Lietuvos ir gretimų teritorijų makstandard deviation of 6.5 cm/s2.
simalių grunto horizontalių virpesių pagreičių (PGA), kurie su 10 proc. tikimybe gali 2. he maximum PGA that can be exceeded in
būti viršyti per 50 metų, vertė yra 19,7 cm/s2,
50 years with probability of 10 % coincides
standartinis nuokrypis 6,5 cm/s2.
within the errors of seismic hazard assess-

68

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

2. Lietuvos ir gretimų teritorijų maksimalių
grunto horizontalių virpesių pagreičių (PGA),
kurie su 10 proc. tikimybe gali būti viršyti
per 50 metų, vertės, atsižvelgiant į paklaidas,
sutampa su anksčiau darytais Europos ar Lietuvos seisminio pavojingumo atitinkamais
vertinimais. Todėl naujas Lietuvos seisminio
pavojingumo žemėlapis gali būti vertinamas
kaip pakankamai tikslus ir patikimas.
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ments performed previously for Europe and
Lithuania. he new map, thus, can be considered precise and reliable.
3. he Lithuanian and adjacent territories are of very
low seismic hazard (PGA = 19.7 ± 6.5 cm/s2).
he Lithuanian seismic hazard level does not
exceed ca. 4 % of the areas with the highest
seismic hazards in Europe, where PGA values
reache ~ 500 cm/s2.

3. Lietuvos ir gretimų teritorijų seisminis pavojingu- 4. Planners of facilities for civil and industrial
mas yra labai mažas (PGA = 19,7 ± 6,5 cm/s2).
purposes who seek adjustment of new consLietuvos seisminio pavojingumo lygmuo siekia
tructions projects with seismic hazard of Litik apie 4 proc., palyginti su didžiausio seismithuania can use the new map.
nio pavojingumo zonomis Europoje, kur tokios
In the years 2009–2012, the project “Strengtpačios tikimybės PGA vertės yra ~500 cm/s2.
hening of the institutional capacities of the geo4. Nauju sudarytu Lietuvos seisminio pavojin- logical monitoring in Lithuania” funded by the
gumo žemėlapiu galės naudotis gyvenamųjų EU Regional expansion funds has been carried
ir pramoninių pastatų projektuotojai, sie- out by the Lithuanian Geological Survey with
kiantys naujų pastatų projektus suderinti su the aim to strengthen the institutional capacities
Lietuvos teritorijos seisminiu pavojingumu. to carry out the environmental monitoring and

1 pav. Lietuvos ir greta esančių teritorijų seisminio pavojingumo

Fig. 1. Seismic hazard map of the territory of Lithuania and

žemėlapis. Juodos izolinijos vaizduoja maksimalius horizontalius grunto

adjacent areas. Black contours correspond to Peak Ground

dalelių pagreičius (PGA – angl. Peak Ground Acceleration), išreikštus
cm/s2, kurie su 10 proc. tikimybe gali būti viršyti per 50 metų

Acceleration (PGA), which can be exceeded within 50 years
with probability of 10 %
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Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie
Aplinkos ministerijos vykdė ES Regioninės
plėtros fondo lėšomis inansuojamą projektą:
„Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų
stiprinimas“, kurio tikslas – sustiprinti aplinkos
apsaugos monitoringo ir kontrolės institucinius
pajėgumus. Vienas iš projekto uždavinių buvo
„įkurti valstybinį seisminių stebėjimų stočių tinklą Lietuvoje, siekiant užtikrinti nepertraukiamus
teritorijos seismingumo stebėjimus“. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo numatyta 5 veiklos
sritys, iš kurių viena buvo skirta portatyvinių
seisminių virpesių registravimo įrenginių su
integruotais trumpo periodo trijų komponenčių seisminiais jutikliais (toliau – PSVRĮSISJ)
SARA SL-07 įsigijimas. PSVRĮSISJ buvo įsigyta
registruoti trumpaperiodinius žemės grunto virpesius, kurių dažniai yra nuo ~ 4 iki 100 Hz.
Apskritai PSVRĮSISJ buvo numatyta registruoti:

control functions. One of the tasks of the project was to „establish state network of seismic
observations in Lithuania in order to guarantee
continuous seismic observations in the territory“. To fulil the task, ive actions were deined.
One of these was to purchase portative seismic
stations with integrated three-component seismic sensors (P3CSS) SARA SL-07. P3CSS was
purchased to record short period ground motions with frequency from ~ 4 to 100 Hz. In
general, P3CSS were designed to record:
Ε aftershocks after a major earthquake;
Ε explosions in quarries;
Ε explosions in construction sites;
Ε vibrations related to hydrofracturing;
Ε other sources that induce short-period seismic waves.

herefore, the second task of the project “InΕ pakartotinius silpnus žemės drebėjimus, įvytegrated investigation of seismicity in the Lithukus galingesniam drebėjimui;
anian territory” was to assess the suitability of
Ε sprogdinimus karjeruose;
P3CSS to record artiicial (man-made and / or
induced) seismic events.
Ε sprogdinimus statybų aikštelėse;
A series of tests were performed with P3CSS
in the LGT, at the broadband seismic station
Ε kitus reiškinius, kurie sukelia trumpo perioPBUR (Paburgė location, Plungė District) as
do seismines bangas.
Ε hidraulinio uolienų ardymo darbus;

2 pav. PSVRĮSISJ SARA SL-07 (LGS4) paruoštas

07 (LGS4) at one of the homesteads in the Vaišvydžiai

dolomito karjero Petrašiūnai II (Pakruojo raj.)

village near the dolomite quarry Petrašiūnai-II (Pakruojas

prieigose (A. Pačėsos nuotr.)
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Fig. 2. Installation of portative seismic station SARA SL-

testuoti vienoje iš Vaišvydžių kaimo. sodybų

municipality; photo by A. Pačėsa)
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Fig. 3. Seismogram of explosion (total charge 5103 kg TNT)

Petrašiūnai II įvykdyto sprogdinimo (sprogstamos

recorded at 7:34 UTC on 4th May 2015, using portative seismic

medžiagos kiekis – 5 103 kg) seismogramos užregistruotos,

station SARA SL-07. he explosion was carried out at dolomite

PSVRĮSISJ SARA SL-07 (LGS4). Seismogramos parodo
grunto dalelių virpesių greitį nm/s. Maksimali seismogramų
amplitudė yra nurodyta dešinėje pusėje virš kiekvienos
seismogramos

Taigi antrasis „Lietuvos teritorijos seismingumo kompleksinių tyrimų“ projekto tikslas buvo
PSVRĮSISJ charakteristikų nustatant jų tinkamumą registruoti dirbtinius ir / ar indukuotus
seisminius įvykius įvertinimas.
Atlikus keletą PSVRĮSISJ testavimų tiek LGT
patalpose, tiek plataus diapazono stacionarioje
seisminėje stotyje PBUR (Paburgės k., Plungės
raj.), tiek dolomito karjero Petrašiūnai II prieigose (2 pav.), padaryta išvada, kad PSVRĮSISJ
yra tinkami atlikti foninio triukšmo tyrimus,
registruoti antropogeninio pobūdžio seisminius
įvykius (sprogdinimus, 3 pav.) bei vietinius arba
labai galingus tolimus žemės drebėjimus.

quarry Petrašiūnai II (Pakruojas Municipality). Seismograms depict
velocities of ground particles expressed in nm/s. Maximum
amplitudes of each seismogram are indicated above each
seismogram on the right side

well as at the dolomite quarry Petrašiūnai II
(Fig. 2). It was concluded that P3CSS are suitable to study seismic background noises, to
record man-made seismic events (explosions;
Fig. 3) as well as local and very strong teleseismic earthquakes.
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Gruntinio vandens
kartografavimas sekliosios
geotermijos išteklių
naudojimo plėtrai

Mapping of the groundwater
properties for utilisation
of the shallow geothermal
energy

P. Pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

In terms of shallow geothermal
energy, the heat of unconined aquifer is the most available and cheapest
kind of energy in Lithuania. here are
two possibilities to use the geothermal
energy: the open and the closed geothermal loop systems. he irst one is
based on the direct groundwater application for the thermal needs and
the second one takes into account the
circumstance that groundwater moisTyrimams panaudota 59 požeminio (gruntinio) vandens
ture is the main factor causing higher
monitoringo postų daugiametės stebėsenos (2006–2015)
thermal conduction in deposits.
rezultatai. Sukaupti duomenys rodo, kad tam tikrais atveFor mapping of the territory of Lijais metams bėgant matomas nedidelis temperatūros kilimas. O negiliai slūgsančiame gruntiniame vandenyje pas- thuania in respect of the possibilities
taraisiais metais matomas aiškus temperatūros svyravimo of shallow geothermal energy utiliamplitudės sumažėjimas. Tam, matyt, turi įtakos orų ne- sation some research on temperature
pastovumas, kuris neleidžia gruntiniam vandeniui pakan- regime, lithological type of the deposits, groundwater depth and especially
kamai įšilti vasarą, o žiemą atvėsti.
pumping rate were required. A certain
Vienas iš esminių projekto rezultatų: nustatyta, kad
range of groundwater depth is a rat3–8 m gylyje gruntinio vandens vidutinė šaltojo periodo
her important factor: 3–7 meters is
temperatūra ir vidutinis vandens ir oro temperatūros skirthe most optimal depth for the applitumas yra apie 0,5–1,5 oC didesni nei aukščiau ir žemiau
cation of shallow geothermal energy. It
slūgsančiuose sluoksniuose (šis efektas susidaro dėl grunis caused by some shift of the tempetinio vandens temperatūros bangos sezoninio poslinkio).
rature wave in the respective groundNors temperatūros pokyčiai nedideli, tačiau ilgai eksploawater depth. herefore, mapping of
tuojant šilumos siurblį, tai gali būti reikšminga, tuo labiau
groundwater depth is linked to this
kad šilumos siurblio darbas priklauso ir nuo oro temperarange anyway. Sometimes, the surface
tūros.
unconined layer is too deep and theKadangi eksploatuojant geoterminę energiją naudoja- refore cannot be useful for shallow gemi ir uždarasis, ir atvirasis geoterminiai kontūrai, tai pa- othermic purposes. Such sandy areas
grindinis projekto rezultatas yra du gruntinio vandens geo- of deep groundwater surface are mosttermijos perspektyvas iliustruojantys žemėlapiai. Pirmas
Nors šiuo metu žemės gelmių šiluma eksploatuojama
pakankamai giliuose gręžiniuose (100 m ir giliau), tačiau
negiliai slūgsantis gruntinis vanduo taip pat turi nemažą
geoterminį potencialą. Siekiant įvertinti šio potencialo galimybes, 2015 metais Lietuvos geologijos tarnyboje baigtas
projektas „Gruntinio vandens kartografavimas sekliosios
geotermijos išteklių naudojimo plėtojimui“. Pagrindinis
jo tikslas: atvirojo arba uždarojo kontūro geoterminių sistemų pritaikymo galimybių įvertinimas esant įvairioms
gruntinio vandens debito ir slūgsojimo sąlygoms.
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Atvirojo kontūro sistemos naudojimo sąlygos
Gruntinis vanduo slūgso iki 3 m gylio; nepastovios
temperatūros intervalas; mažai tinka geotermijos tikslams
Vidutinis gruntinio vandens gylis: 3–8 m; optimalios
temperatūros intervalas; gerai tinka geotermijos tikslams
Vidutinis gruntinio vandens gylis: > 8 m; neoptimalios
temperatūros intervalas; vidutiniškai tinka geotermijos tikslams
Ribotų iltracinių savybių ir užpelkėję plotai; netinka atvirajam
kontūrui įrengti
Mažo požeminio vandens debito (< 2 m3/h) plotai; mažai tinka
atvirajam kontūrui įrengti

1 pav. Gruntinio vandens tiesioginio naudojimo sekliosios
geotermijos tikslams vertinimo žemėlapis

Fig. 1. he map of evaluation of the direct groundwater
geothermal application

Uždarojo kontūro sistemos naudojimo sąlygos
Molio ir aleurito nuogulų išplitimo plotai; sąlygos kolektoriui
įrengti maksimaliai tinkamos
Smėlio, žvirgždo, priesmėlio bei priemolio išplitimo plotai; vidutinis
gruntinio vandens gylis: < 2 m; sąlygos kolektoriui įrengti tinkamos
Smėlio, žvirgždo, priesmėlio bei priemolio išplitimo plotai;
vidutinis gruntinio vandens gylis: 2–5 m; tinkamos sąlygos
vertikaliųjų kolektoriui grandinei
Smėlio ir žvirgždo nuogulų išplitimo plotai; vidutinis gruntinio
vandens gylis: > 5 m; sąlygos uždarajam kontūrui netinkamos
Pelkės ir užpelkėję plotai; sąlygos geotermijai plėtoti netinkamos

2 pav. Gruntinio vandens įtakos naudoti uždarąjį
geoterminį kontūrą vertinimo žemėlapis

Fig. 2. he map of evaluation of groundwater impact on
the application of the closed geothermal loop
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žemėlapis (1 pav.) iliustruoja atvirojo kontūro panaudojimo galimybes, t. y. kai požeminis vanduo naudojamas kaip
tiesioginis energijos šaltinis. Tinkamiausios šiam tikslui yra
įvairaus genetinio tipo smėlio ir žvirgždo nuogulų sritys,
kuriose gruntinis vanduo pasiekiamas 3–8 m intervale ir
jos išplitusios gana plačiai. O antrame žemėlapyje (2 pav.)
Lietuvos plotas įvertintas pagal tinkamumą uždarojo geoterminio kontūro sistemai naudoti. Šiuo atveju gruntinis
vanduo laikomas ne energijos šaltiniu, o veiksniu, lemiančiu didesnį talpinančiųjų uolienų šilumos laidumą, nes čia
svarbu pakankamai greitas šiluminės energijos išteklių atsinaujinimas. Konstatuota, kad uždarajam kontūrui įrengti palankiausi yra molingų ir aleuritingų nuogulų išplitimo plotai – jose ilgiau išlaikomas pakankamas drėgmės
kiekis, jeigu tik nebūna ilgų sausringų laikotarpių. Ne itin
palankūs plotai gruntinio vandens geoterminei energijai
eksploatuoti yra pietryčių Lietuvos smėlingosios lygumos,
kuriose gruntinis vanduo slūgso pernelyg giliai.
Kitas numatomas su sekliąja geotermija susijęs darbų
etapas – geoterminės energijos išteklių skaičiavimas ir skaičiavimo metodikos parengimas, naudojant užsienio šalių
patirtį. Jį vykdant bus panaudoti gruntinių ir artezinių
vandeningųjų sluoksnių erdvinio kartografavimo rezultatai, taip pat bus vertinamos talpinančiųjų uolienų geoterminės savybės. Skaičiuojant išteklius bus panaudoti geoterminių gręžinių sistemos paso duomenys, jie turi būti
pateikiami LGT pagal 2015 m. balandžio 11 d. įsigaliojusio aplinkos ministro įsakymo „Dėl geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 21 punktą.

74

ly spread in the southeast Lithuanian
planes.
he irst map (Fig. 1) represents
3 zones of groundwater depth mode.
hey are mostly related to the deposits of gravel and sand. Additionally,
there are presented some areas with
low possibilities of the pumping rate.
hey mostly spread in the northern
and middle parts of Lithuania.
he second map (Fig. 2) relects
the diferent zones of the possibilities
of the closed loop to be installed. here are 3 zones of the diferent depth
on the map. hey are related to deposits of gravel, sand or glacial loam.
Meanwhile, the clay and silt deposits
are the best illers for the loop environment and do not need any ranging
with the depth due to low storativity.
he boggy lands are completely useless in respect of the geothermal energy application.
he next stage of development of
the shallow geothermics includes calculating the geothermal reserves and
development of calculation methods
as well as creation of the legislative basis.

Geotermijos duomenų
modulis

Geothermal data module

A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Lithuania has exclusive geothermal energy
Lietuva turi išskirtinę Vakarų Lietuvos geoterminę anomaliją, kur Žemės šilumos srautas yra anomaly in western part, where Earths heat low
is double compared to surrounding areas.
dvigubai didesnis nei aplinkiniuose kraštuose.
Lithuanian Geological Survey (LGT) invesLietuvos geologijos tarnyba tiria ir vertina
geoterminės energijos išteklius ir jų naudojimo tigates and evaluates geothermal energy resourgalimybes. 2015 metais Lietuvos geologijos tar- ces and its usage opportunities. In 2016 LGT
nyba baigė projektą, kurio metu buvo sukurtas inished project and created “Geothermal data

Gręžinių, kuriuose atliktas temperatūros matavimas,
išsidėstymo schema

Scheme of wells, that was carried out temperature
measurements
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Valstybinės geologinės informacinės sistemos
GEOLIS tiriamųjų gręžinių posistemio Geotermijos duomenų modulis. Į jį buvo suvesti
susisteminti gręžinių, kuriuose buvo atlikti temperatūros matavimai, geoterminiai duomenys.
Matavimų duomenys susisteminti pagal geologinio sluoksnio kraigo ir pado gylį, nurodoma ir
sluoksnio vidutinė temperatūra. Į Geotermijos
duomenų modulį įtraukti taškiniai ir temperatūros tam tikrame gylyje matavimų duomenys.
Iš viso įtraukta 204 gręžinių duomenys. Iš jų:
104 gręžinių temperatūra įtraukta pagal geologinių sluoksnių kraigo ir pado gylį, 151 gręžinio taškinių temperatūrų matavimo duomenys,
176 gręžinių temperatūros matavimo duomenys
tam tikrame gylyje, t. y. 100 m, 200 m, 500 m,
1 000 m, 1 500 m, 1 750 m, 2 000 m, 2 250 m.
Iš viso parengta 350 įvairaus formato termometrinių bylų.
Geotermijos duomenų modulis yra paruoštas
naudoti. Atsiradus naujų duomenų, šis modulis
bus papildytas.
Susisteminti duomenys bus naudojami geoterminėms šildymo sistemoms ir jėgainėms
įrengti.
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module” in investigatory well subsystem of national geological information system “GEOLIS”. All systematized geothermal data that was
measured in wells was stored in this module.
Measurement data were systematized by top and
bottom depths of geological layers. In “Geothermal data module” point and temperature data
are stored by depth. Altogether 204 wells got
new data, from them: 104 wells received measurements of temperatures stored by top and
bottom depths of geological layers; 151 wells
got point temperature measurements and 176
wells gained temperature measurements in speciic depth – 100 m, 200 m, 500 m, 1000 m,
1 500 m, 1 750 m, 2 000 m, 2 250 m. In all 350
thermometric iles were created.
Geothermal data module is ready for usage.
his module will be supplemented if new data
will be received.
Systematized data will be used for installation of geothermal heating systems and power
stations.

Lietuvos impaktiniai
krateriai

Lithuanian impact craters

A. Baliukevičius, A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Impaktiniai (smūginiai) krateriai yra išskirtiniai kosminės kilmės geologiniai dariniai ir kartu geologinės istorijos liudininkai, o kartais ir naudingųjų iškasenų talpyklos.
Dažnai impaktiniai krateriai būna ir patrauklūs turizmo
ir geologijos mokslo populiarinimo objektai (geotopai).
Lietuvoje patikimiau nustatyti tik du – Mizarų (1 pav.) ir
Veprių (2 pav.) palaidoti impaktiniai krateriai, surasti prieš
40 metų; apie juos sukaupta daug informacijos, ji publikuota ir moksliniuose straipsniuose, tačiau nėra parengtos
susistemintos galutinės geologinės informacijos. Iki šiol
nėra atrasta nė vieno žemės paviršiuje kvartero amžiaus
nuosėdose esančio impaktinės kilmės kraterio. Kvartero
kraterių Lietuvoje nenustatyta galbūt dėl geologinės sandaros ypatumų, nes Lietuvos teritorija pasižymi stora kvartero danga ir juos sunku atpažinti ar galima supainioti su
kitokios kilmės įdubomis (pavyzdžiui, glaciokarstinėmis).

Impact craters are geological structures of exclusive cosmogenic origin
and even containers of natural resources. Most of the time, these impact
craters are attractive tourist destinations and geological study objects.
Two craters have been so far identiied in Lithuania: Mizarai (Fig. 1) and
Vepriai (Fig. 2). hey were found 40
years ago and there is a lot of information gathered about these two buried
craters. To this day, there has been no
crater found on the surface in the Quaternary depositions. here is a chance that craters have not been identiied
in the Lithuania’s Quaternary deposits

Mizarų kraterio geologinis pjūvis

1 pav. Mizarų kraterio geologinis pjūvis
(pagal Zamžickas, 2012)

Fig. 1. Geological section of the Mizarai meteorite impact crater
(according to Zamžickas, 2012)
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Veprių smūginio kraterio geologinis pjūvis I–I

2 pav. Veprių kraterio geologinis pjūvis (pagal
(pagal Maslauskaitė, 2011)

Fig. 2. Geological section of the Vepriai meteorite crater
(according to Maslauskaitė, 2011)

Todėl yra reikalingi kryptingi geologiniai tyrimai taikant because of their structural features. Lišiuolaikinius tyrimo metodus. Tokių tyrimų Lietuvoje, thuania has a very thick Quaternary
išskyrus Velnio duobės tyrimus, nebuvo daug atlikta.
layer and craters can be easily taken
for original structures. For distinguisVisuomenei labiau susidomėjus galimais kosminės kilhing between them, modern research
mės smūginiais (impaktiniais) krateriais Lietuvoje, 2013 memethods are necessary.
tais Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos buvo pradėtas, o 2016 metais bus baigtas projektas,
he public interest in cosmogenic
skirtas nustatyti šių geologinių objektų buvimo galimybes. impact craters has been increasing for
Aptikus galimus kvartero nuosėdose esančius impaktinius some time. herefore, in 2013, the
kraterius, bus atlikti jų tyrimai ir aprašymai.
Lithuanian Geological Survey launched a project designed for identifying
Projekto metu, pradiniame tyrimų etape, geologiniai
possible locations of these geological
objektai buvo pasirinkti pagal specialistų surinktą informastructures.
ciją vykdant kitus geologinius darbus ir atsižvelgiant į visuomenės pranešimus apie ypatingus paviršinius geologinius
In the initial stage of the project,
darinius. Taigi tyrimui buvo pasirinkti šie dariniai: Kauki- the geological object were chosen
nės ežeras, Skaudvilės įduba, Lausgenių „velniaduobė“ ir kt. from the information obtained during
Tiriant šiuos darinius buvo naudojamas platus įvairių tyri- other research activities of the Survey
mo metodų spektras: sekliųjų (iki 4 metrų gylio) gręžinių, and from public reports about unique
gręžiamų rankiniu būdu, elektros tomograijos geoiziniai surface structures. For this investigatyrimo metodai, specialūs grunto tyrimai (granuliometri- tion, the following structures were
niai, petrograiniai), žiedadulkių ir sporų, rastų grunto mė- chosen: the Kaukinė Lake, Skaudviginiuose, ir kiti tyrimai.
lė depression, Lausgeniai „devilhole“
and others. A few methods were used
Skaudvilės įduba, esanti Skaudvilės miestelyje šalia
for investigation of these objects: magimnazijos, pasak vietos žmonių, yra buvęs žvyro ir smėlio
nually drilled shallow (up to 4 meter)
karjeras (3 pav.), kuris nuo 1860 metų buvo kasamas ir jo
boreholes; electric tomography; gražvyras bei smėlis naudojamas keliams tiesti. Šios įdubos
nulometric and petrographic analysis;
kilmė buvo tiriama atliekant elektros tomograijos tyrimus,
pollen and spore analysis, etc.
matuojant gruntinio vandens lygį įduboje ir laboratoriniu
būdu tiriant paimtus dugno uolienų mėginius. Pirminiais
he Skaudvilė depression is in the
tyrimo duomenimis, ši įduba yra antropogeninės kilmės. Skaudvilė town, near the gymnasium.
According to the locals, this depression used to be a quarry from which
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3 pav. Skaudvilės įdubos išsidėstymo schema
(pagal Baliukevičius, 2015)
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Fig. 3. Skaudvilė Recess
(according to Baliukevičius, 2015)

Kaukinės ežero („Žiedelio“) kilmei nustatyti buvo atlikti geologiniai tyrimai ir nustatyta, kad Kaukinės ežero skersmuo – 120 metrų, didžiausias gylis 15 metrų. Jo
šlaitai gana statūs. Ežero guolis yra smėlingoje „trikampio“
formos kalvelėje. Vandens absoliutus aukštis 160,7 m, o
aukščiausias kalvos taškas yra 163 m absoliučiame aukštyje.

the gravel and sand (Fig. 3) were used
for roads construction back in 1860.
his surface structure has been investigated using electric tomography,
measuring the level of ground water in
the depression and laboratory analysis
of its bottom sediments. According to
Kaukinės ežeras yra paskutinio apledėjimo Baltijos
preliminary data, this depression is of
stadijos kraštinių darinių išplitimo teritorijoje (Guobytė,
anthropogenic origin.
2000) (4 pav.). Jo apylinkių reljefas yra smulkiai kalvotas,
kur absoliutus aukštis svyruoja nuo 158 iki 166 metrų.
he Kaukinė Lake is round and
Kalvas suformavo tiek tekėję ledyno tirpsmo vandenys, encircled by a ring-shaped form –
suklostę įvairios granuliometrinės sudėties smėlingas (liu- mound. It is 120 meters in diameter
and 15 meters in depth. It has very
steep edges with a little hill of sand
in the bottom. he Kaukinės Lake is
in the marginal part of the last Baltija
glacier (Guobytė, 2000) (Fig. 4).
he surrounding relief is hilly with
the absolute altitudes varying from
158 m to 166 m. hese hills were
formed by glacier melt water, which
deposited the transported sandy (luvioglacial) sediments of various grain
size and sandy and muddy tills from
4 pav. Kaukinės kaimo apylinkių kvartero
geologinis žemėlapis (pagal Grigienė, 2015)
Fig. 4. Quaternary geological map of the Kaukinė
village (according to Grigienė, 2015)

79

Geologinis pjūvis I–I

5 pav. Kaukinės ežero geologinis pjūvis
(sudarė A. Grigienė, 2015)

vioglacialines) nuogulas, tiek pats tirpdamas ledynas (glacialines) – moreninį priesmėlį ir priemolį. Pažemėjimuose
matomos patvenktinio prieledyninio baseino (limnoglacialinės) nuosėdos – molis aleuritinis ir holoceno amžiaus
ežerinės (limninės) nuosėdos – smėlis aleuritingas molingas ir nenustatyto tipo pelkių durpės (žiūrėti Kaukinės
ežero apylinkių geologinį žemėlapį ir geologinius pjūvius).
Kadangi ežeras yra idealiai apvalios formos ir jį supa
žiedo formos pakiluma – pylimas, buvo manoma, galįs
būti meteoritinės kilmės. Tačiau tyrimų metu nebuvo rasta
smulkių geležies ar silikato stiklo rutuliukų bei meteorito skeveldrų. Geologiniame pjūvyje, kuris sudarytas pagal
rankiniu grąžtu išgręžtų išgręžinių (iki 3 m) nuosėdų ir
nuogulų litologinį aprašymą, matyti horizontalus sluosniuotumas, nesujauktas. Toks sluoksniuotumas taip pat

6 pav. Kaukinės k. 3D paviršiaus žemėlapis
(sudarė A. Baliukevičius, 2015)
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Fig. 5. Geological section of the Kaukinė Lake
(by A. Grigienė, 2015)

the glacier itself. he lower parts of
relief are composed of limnoglacial lacustrine deposits – silt and Holocene
limnic deposits – sandy silty mud and
peat (Fig. 5).
During investigation of the site,
however, indings typical to meteoritic
craters, such as glassy spatters, spherulites a meteorite fragmente were not
found. In geological section, which
compilation was based on lithological data from shallow wells (down to
three meters depth), horizontal layering is obvious with no signs of mechanical disturbance. Such layering is

Fig. 6. Surface map of the Kaukinė village
(by A. Baliukevičius, 2015)
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atsispindi ir savitų varžų pjūvyje, sudarytame tomografo also visible in cross-section from resipagalba.
stivity tomography. his lake may be
of glaciokarstic origin. An ice block
Kaukinės ežeras gali būti glaciokarstinės kilmės. Nuo
that chipped of from the glacier was
ledyno pakraščio atskilęs ledo gabalas buvo palaidotas smėburied in the sandy sediments. As clilingose nuogulose. Šylant klimatui jis ištirpo ir buvusi kalva
mate got warmer, the buried ice melįdubo. Aplink įdubą dalis nuogulų susiformavo trikampio
ted and previously existing hill formed
formos kalvą. Ji labai vaizdžiai matoma lazerinio erdvinio
triangular depression composed to the
skenavimo žemėlapyje (6 pav.). Ežero duburį galėjo suforsurrounding elevation. he latter demuoti ir nuo tirpstančio ledyno paviršiaus krentantis vanpression could have also formed by
duo, taip suformuodamas dugne vandens išmuštą duobę.
falling water from glacier surface to a
Vietiniai yra sukūrę daug legendų ir pasakojimų apie jo
fracture within the glacier itself, conskilmę, bet geologinės išvados dar tik rengiamos.
tantly excavating a pit. We can see the
Jokimo duobelė – ovalios, gana izometrinės formos depression in the model made using
dauba, morfologiškai panaši į meteoritinį kraterį, plytinti the LiDAR data (Fig. 6).
Alaušo ežero seklumoje šalia Maneičių piliakalnio (7 pav.).
he Jokimo hole is oval, isometric
Šis objektas aptiktas 1982–1987 metais Utenos apylinkėse
and morphologically similar to meatliekant geologinio kartografavimo darbus. Daubos skersteoritic crater. It is located near the
muo, 2001 metų ortofoto duomenimis, yra 160 x 89 metAlaušas Lake and Maneičiai mound.
rų. 1986 metais geologai nustatė, kad daubos centre van(Fig. 7). his object was discovered
dens gylis siekė 4 metrus iki dumblo paviršiaus, o aplinkinė
in 1982–1987. Mud samples showed
sekluma buvo tik apie vieną metrą gylio nuo vandens pavirthat sediments in the Jokimo hole staršiaus. Dumblo nuosėdų storis ~10 metrų, po dumblu slūgted to accumulate 8 thousand years
sojo smėlis. Atlikus dumblo mėginių analitinius tyrimus
ago. Based on this data, we can assunustatyta, kad nuosėdos Jokimo dauboje pradėjo kauptis
me that this structure of a very young
apytikriai prieš 8 tūkst. metų. Iš tų duomenų galima daryglaciokarstic origin. he Alaušas Lake
ti išvadą, kad Jokimo duobė – labai jauna glaciokarstinės
mound also is of glaciokarstic origin.
kilmės įduba. Alaušo ežero dubuo yra ledo guolio ir glacio-

7 pav. Jokimo duobelės ir Meneičių piliakalnio apylinkių
ortofoto nuotrauka (sudarė A. Baliukevičius, 2015)

Fig. 7. Orthophoto of the Jokimas hole and Menaičiai
mound environs (by A. Baliukevičius, 2015)

karstinės kilmės, didžiausias jo gylis 42 metrai (tai įduba
he Lausgenių “devil`s hole” is a
pietinėje dalyje).
swamp located in the Aukštadvaris
environs (Fig. 8). A borehole was dril81

Vietiniai žmonės papasakojo legendą apie Maneičių piliakalnio kilmę. Esą jis buvęs supiltas iš ežero smėlio, ir dabar toje ežero seklumos vietoje, kur buvo kastas smėlis, yra
likusi aiškiai matoma duobė. Šis objektas taip pat apipintas
legendomis.

led to a depth of 9 m to identify the
age of the sediments. Peat started to
accumulate 9 000 years ago. he survey data will be presented in the inal
report.

Lausgenių „velniaduobė“ – tai Aukštadvario apylinkėse
esanti pelkė (8 pav.), siejama su mitologiniais veikėjais
(velniais) ir prasmegusiomis pilimis. Šiame objekte buvo
išgręžtas 9 m gręžinys dugno nuosėdų amžiui nustatyti.
Lausgenių pelkė plyti Nemuno ledyno Grūdos stadijos
kraštinių darinių ruože. Tarpukalvėje plytėjo ežeras, kuriame
kaupėsi sapropelis. Nuo borealio (maždaug prieš 9 000 m.)
laikotarpio antros pusės pradėjo kauptis durpės. Tyrimo rezultatai bus pateikiami projekto galutinėje ataskaitoje.

Unfortunately, no Quaternary impact craters were found during this
project. Lithuania has many forms
that resemble the impact craters yet
they cannot be considered as cosmogenic structures until we prove their
origin.

Kad ir kaip būtų gaila, per projekto laikotarpį nepasitvirtino kvartero amžiaus tiriamų objektų impaktinė

8 pav. Lausgenių pelkės ortofoto
nuotrauka

kilmė. Lietuvos teritorijoje yra daug reljefo formų, primenančių impaktinius (smūginius) kraterius, bet negalima
konstatuoti, kol neįrodyta jų kilmė. Ir toliau bus tiriami
ypatingi ir impaktinius kraterius primenantys paviršiniai
geologiniai dariniai.
Visus duomenis numatoma apibendrinti, susisteminti
ir jie bus prieinami geologinės informacijos vartotojams
bei plačiajai visuomenei.
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Fig. 8. Orthophoto of the
Lausgeniai swamp

Netradicinių
angliavandenilių išteklių
tyrimo metodikų apžvalga

An overview of the
investigation methodology
for the unconventional
hydrocarbons

J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Tai, kad žinių apie netradicinius (angl. unconventional) angliavandenilius ir jų tyrimo metodus bei išteklių įvertinimą nėra labai daug,
lėmė šios apžvalgos rengimo poreikį. Apžvalgai
parengti buvo surinkta ir išanalizuota naujausia
informacija, įskaitant Europos Komisijos dokumentus ir ataskaitas, apibendrinančias Europos
šalių patirtį bei pasaulinėje naftos pramonėje
naudojamas klasiikacijas ir metodikas. Apžvalgoje pateikiama informacija apie netradicinius
angliavandenilius, jų apibūdinimas, panašumai
ir skirtumai su tradicinių angliavandenilių tyrimo metodikomis; apibūdinti pagrindiniai tyrimo
etapai ir būdai, pabrėžiant svarbiausius netradicinių angliavandenilių tyrimų aspektus. Daug
dėmesio skiriama netradicinių angliavandenilių
išteklių kiekio įvertinimo metodikoms. Tiriamose netradicinių angliavandenilių kaupavietėse
taikytinas platus išteklių kiekio apskaičiavimo
metodų spektras. Pasaulinėje praktikoje naudojamos 4 pagrindinės metodikos: a) ekspertų
vertinimas; b) publikuotuose šaltiniuose pateiktų duomenų panaudojimas; c) geologinių
parametrų analize pagrįsta skaičiavimo metodika; d) vykdomos gavybos duomenų ekstrapoliacija, paremta skaičiavimo metodika. Iš jų patikimiausios ir plačiausiai naudojamos yra dvi
pastarosios. Kiekviena skaičiavimo metodika
turi savo pranašumų ir trūkumų, pasirinkti,
kurią taikyti, priklauso nuo regiono ištirtumo,
vykdomos paieškos ir žvalgybos masto, turimų
duomenų ir kt. Kai ištekliai mažai ištirti, o tai
atitiktų dabartinę Lietuvos situaciją, siūlytina
taikyti tikimybinius geologinių parametrų

For the preparation of this overview, the practices of other European countries were thoroughly
analysed and literary sources on the unconventional hydrocarbon, covering both Europe and
the rest of the world and including documents
and reports of the European Commission and
studies of the worldwide-adopted hydrocarbon
classiications and methods of investigations,
were closely examined. he overview provides deinition, brief description and explanation of the
separate types of unconventional hydrocarbons
and the overview of the methods and approaches
employed to estimate the resources. Four broad
approaches could be used to estimate recoverable volumes of unconventional hydrocarbons:
a) expert judgement; b) literature review/adaptation of existing literature; c) bottom‐up analysis
of geological parameters; and d) extrapolation
of production experience. A crossover between
these approaches is common by employing and
combining more than one approach. Diferent
literature sources provide diferent degrees of
explanation of the methods employed and in
many cases, little information is given. he last
two approaches are recently most commonly
used. Bottom‐up analysis of geological parameters approach is one of the most employable for
the areas with no production data and rather low
degree of investigations.
Investigations of the unconventional hydrocarbon resources should be based on suicient
data necessary to assess that the target geological formation and the potential site are suitable
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analize pagrįstus skaičiavimo metodus. Taikant gavybos duomenų ekstrapoliacija pagrįstą
skaičiavimo metodiką, išteklių skaičiavimo patikimumas priklauso nuo ištirtumo, gavybos
duomenų kiekio ir gavybos masto – kuo daugiau
turima duomenų ar kuo ilgiau vykdoma gavyba,
tuo išteklių įvertinimas patikimesnis.
Netradicinių angliavandenilių tyrimo metu
turėtų būti sukaupta pakankamai duomenų,
siekiant kuo patikimiau apibūdinti galimą
netradicinių angliavandenilių susikaupimo vietą,
prognozuoti, kokie procesai gali vykti tyrimo (ir
galimos tolesnės gavybos metu) angliavandenilius kaupiančiuose sluoksniuose ir geologinėje
storymėje, tarp jų ir aukščiau slūgsančių ir
požeminio vandens sluoksnių (įvertinant ir
angliavandenilių migracijos iš gręžinio bei
indukuotų seisminių įvykių tikimybę). Tyrimų
metu turi būti įvertinta angliavandenilių
kaupavietės struktūrinė ir geologinė sandara,
identiikuotos lūžių sistemos, jų laidumas ir tektoninis aktyvumas, kaupiančių uolienų sluoksnio ir dengiančių nelaidžių uolienų (dangų)
savybės, litologinė ir mineraloginė sudėtis;
regioninės ir lokalios seismotektoninės sąlygos,
gamtinio seismingumo parametrai ir jų ryšys,
indukuotų didesnio svarbumo zonų tinklo susidarymas (angl. enhanced permeability pattern
zone). Taip pat prieš pradedant tyrimą naudojant
pritekėjimo į gręžinį skatinimo metodus reikia
detaliai įvertinti hidrogeologines ir hidrodinamines sąlygas, požeminio vandens sluoksnių
izoliuotumą, nustatyti požeminio vandens sudėtį
ir kt. savybes.
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for more detailed exploration or production of
hydrocarbons. he geological aspects related to
the subsurface setting have to be analysed among
the other parameters. he investigations of the
unconventional hydrocarbons should include a
detailed analysis of some basic geological factors,
such as structural framework and local tectonic
conditions, structure and conditions of sealing
geological formations, seismo-tectonic structure
and regional and local seismicity, hydrogeological conditions and soil parameters to assess the
possible efects on the subsurface setting. he natural faults and their sealing properties that may
account for breaching of seal and efects of induced seismicity related to the fracture propagation,
interaction of several factors, such as tectonic
activity of the area, type of faults and fault throw
magnitude, layer juxtaposition along the fault’s
plane, and natural seismicity parameters must
be assessed. Characterization of the sealing parameters (e.g. lithology, mechanical strength, and
permeability), including the locations of surrounding fault zones, allows estimating the potential
efect of unexpected enhanced permeability pattern propagation zone in concern of upward migration of reservoir luids. Fault throw and sealing
analysis can assist to examine the integrity of the
seal. It is also important to investigate the hydrogeological and hydrodynamic conditions, occurrence of ground water aquifers and their isolation
from the target unconventional hydrocarbon formations, in order to assess the probability of the
ground water contamination through geological
pathways.

Geologinių formacijų
erdvinių (geometrinių)
savybių apibūdinimas,
parametrizacija, naudojimo
galimybių vertinimas

Description of spatial
(geometric) characteristics
of geological formations,
parametrization and usability
evaluation

S. Stankevičiūtė, J. Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2011–2015 metų programą „Žemės gelmių
erdvinių, atsinaujinančių ir netradicinių išteklių
tyrimai“ 1.1. priemonę (Žin., 2010, Nr. 109-5612)
parengta projekto „Geologinių formacijų erdvinių (geometrinių) savybių apibūdinimas, parametrizacija, naudojimo galimybių vertinimas“
ataskaita.

In October 2015, the Lithuanian Geological
Survey prepared a report on the project „Description of spatial (geometric) characteristics
of geological formations, parametrisation, and
usability evaluation”. he project was a part of
the national Geological investigation program
„Researches of underground spatial, renewable
and unconventional resources“.

Siekiant apibūdinti geologines formacijas
keltas tikslas:
Ε surinkti, išanalizuoti ir susisteminti giliųjų
gręžinių izikines ir mechanines savybes (tankį, poringumą ir kt.) pagal tipinių savybių
tinkamumą;
Ε sudaryti duomenų bazę;
Ε pagal surinktą informaciją sudaryti blokines
diagramas.

In order to describe the geological formations the following tasks had to be performed:
Ε collection, analysis and structuring of physical-mechanical properties (density, porosity,
etc.) of the deep wells according to the typical characteristics of suitability;
Ε creation of a database;
Ε creation of a block diagram based on the collected information.

Siekiant panaudoti modernias ir efektyvias
įvairių medžiagų saugojimo ar šalinimo statybos
technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius ir didinti įvairių įrenginių energetinį efektyvumą, natūralių ir dirbtinių ertmių kaip geologinės terpės apibūdinimas ir parametrizavimas
tampa vis aktualesnis.

Characterization and parametrization of the
natural and artiicial cavities, as a geological medium, gain relevance in the light of the need to
use efectively the modern building technologies
of storage or disposal of various substances and
renewable energy sources and to increase energy
eiciency of diferent devices.

Projekto tikslams pasiekti buvo pasirinktos
dvi tyrimų teritorijos – Vėjo jėgainių parkas
„Pagėgiai-13“, Pagėgių sav., Tauragės rajone, ir
Visagino atominės elektrinės statybos aikštelė,
Visagino sav., Drūkšinių kaime. Siekiant apibūdinti geologinių formacijų erdvines savybes,
teritorijoje turi būti tolygiai išgręžti gręžiniai
ir nustatyta gruntų litologinė sudėtis, gruntai
stratigraiškai ir genetiškai suskirstyti. Trima-

Two territories, namely the wind power park
„Pagėgiai-13“, Pagėgiai Municipality of Tauragė District, and the construction site of nuclear power plant in the Visaginas Municipality,
Drūkšiniai countryside, were chosen for the
project. For description of the spatial properties
of geological formation, the boreholes must be
evenly distributed in the reference area and the
lithological composition of the ground must
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čiam modeliui parametrizuoti turi būti atlikti be determined. Parametrisation of the three-diiziniai ir mechaniniai tyrimai.
mensional model requires preliminary physicalmechanical investigations.
Visi naudotų gręžinių duomenys buvo interpretuojami Rockworks programa. Pradiniame
All acquired data of boreholes was interpreted
etape, naudojant pasluoksninį interpoliacijos by Rockworks program. he irst step included
metodą („inverse distance“), buvo sudarytas creation of three-dimensional stratigraphic mostratigrainis trimatis teritorijos modelis (1 pav.). del of the territory using the “Inverse distance”
Sukūrus stratigrainį modelį buvo sudarytos teri- interpolation method (Fig. 1). Once the stratitorijos blokinės diagramos ir tinkleliniai pjūviai graphic model was completed it was possible to
įvairiomis kryptimis, taip pat sudaryti paviršiaus create block diagrams, fence proile in diferent
žemėlapiai.
directions and a wide range of surface maps.

1 pav. Visagino atominės elektrinės statybų aikštelės
stratigrainis trimatis modelis ir sutartiniai ženklai

Litologinių trimačių modelių ir stratigrainių
trimačių modelių sudarymo principai iš esmės
skiriasi. Stratigrainiams modeliams naudojami
stratigrainiai kraigo ir pado paviršiai, o sudarant litologinius modelius naudojamos trimatės
gardelės (vokseliai) (2 pav.).
Panašiai kaip ir kiti aprašyti modeliai – parametrų modeliai sudaromi tiek paviršių, tiek
vokselių metodais. Parametrų, pjūvių ir blokinių diagramų tikslumas tiesiogiai priklauso nuo
turimų geologinių duomenų kiekio. Kuo daugiau duomenų, tuo modelio rezultatai tikslesni.

86

Fig. 1. hree-dimensional stratigraphic model and symbols of the
Visaginas Nuclear Power Plant construction site

he principles of creation of lithological
three-dimensional model are fundamentally
diferent from the principles of stratigraphic
three-dimensional model. Top and bottom surfaces are used for creation of stratigraphic model
whereas three-dimensional lattice voxels are used
for lithological model.
he parameter models are created by surface
and voxel method like other models described
above. he accuracy of parameters, sections and
block diagrams depends on the amount of geological data. he more data we have, the more
accurate results of the model are (Fig. 3).
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2 pav. Vėjo jėgainės parko
litologinis vokselinis modelis ir
sutartiniai ženklai
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Fig. 2. hree-dimensional litho-

3 pav. Visagino atominės

logical voxel model and symbols

elektrinės dalelių tankio

of the Wind Power Park

moliuose modelis ir sutartiniai
ženklai

Giluminių tyrimų skyriuje buvo tiriami Lietuvos teritorijos prekvartero nuosėdinės storymės atskirų stratonų storis, tūris, litologinės
sudėties ypatumai. Atskirų stratonų litologinės
sudėties ypatumams tirti buvo naudoti faciniai
žemėlapiai. Stratono sudėtis kinta dėl nuosė-

Fig. 3. Particle density in
clay model and symbols of
Visaginas Nuclear Power Plant
construction site

he thickness, volume and lithology of stratons of the pre-Quarternary sedimentary deposits of Lithuania were investigated in Division
of Bedrock Geology. Maps of facies zones were
used for investigations of lithology of stratons.
he composition of stratons changes depending
Sutartiniai ženklai:
Uolienos, slūgsančios
1 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
2 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
3 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
4 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
5 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
7 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
8 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
9 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
10 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
11 facinės zonos plote
Uolienos, slūgsančios
12 facinės zonos plote
Facinės zonos numeris
Teritorija, kurioje nėra
cenomanio aukšto
uolienų

4 pav. Viršutinės kreidos cenomanio aukšto facinių zonų žemėlapis

Fig. 4. Map 1: 2 000 000 of the Upper Cretaceous Cenomanian

M 1:2 000 000 (pagal A. Grigelio, J. Bitino, 2004 m. duomenis)

facies zone (according to the data of A. Grigelis, J. Bitinas, 2004)
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dų susidarymo sąlygų, kurias atspindi facinės
zonos. Buvo naudoti facinių zonų žemėlapiai
ir apskaičiuotas kiekvienos facinės zonos litologinių atmainų tūris ir bendras facinės zonos
tūris. Apskaičiuotas bendras kiekvieno stratono
tūris. Tose stratonų litologinėse atmainose, kuriose buvo atlikti poringumo tyrimai, apskaičiuotas vidurkinis uolienų talpumas. Tūriniams
skaičiavimams buvo naudoti stratonų storio žemėlapiai. Ištirtos ediakaro, kambro, ordoviko,
silūro, devono, karbono, permo, triaso, juros,
kreidos, paleogeno ir neogeno sistemų uolienos.

on formation conditions relected in the facies
zones. Facies zone maps were used for calculation
of the volume of each lithological variety in the
facies zone and total volume of facies zone. he
total volume of every stratone also was calculated. In the lithological varieties, which were measured for porosity, the mean capacity of rocks
was calculated. Maps of the thickness of stratons
were used for calculation of volumes. he rocks
of Ediacaran, Cambrian, Ordovician, Silurian,
Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Paleogenic and Neogenic systems were investigated.

5 pav. Viršutinio devono Pamūšio storių žemėlapis M 1:2 000 000

Fig. 5. Map at a scale 1:2 000 000 of the Upper Devonian Pamūšis

(J. Bitinas, 2015)

Projekto metu sudaryti trimačiai erdviniai
modeliai ir duomenų bazė gali būti naudojama:
Ε įrengti giliuosius kasinius;
Ε planuoti požeminių erdvių panaudojimą;
Ε atliekoms tvarkyti ir įvairių medžiagų saugykloms;
Ε apskaičiuoti naudingųjų iškasenų ir neproduktyvių, šalintinų sluoksnių kiekį;
Ε požeminio vandens ištekliams skaičiuoti.
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thickness (J. Bitinas, 2015)

he three-dimensional spatial models and
the database created during the implementation
of the project can be used for:
Ε installation for deep workings;
Ε planning of underground space utilization;
Ε waste management and storage of a variety of
materials storage;
Ε calculation of the amounts of mineral resources and identiication of non-productive disposable layers;
Ε calculation of ground water resources.

Tirtinų savybių, procesų
ir reiškinių katalogas
giliesiems kasiniams įrengti
molingose formacijose

Compilation of features,
events and processes (FEPs)
list for the deep facilities in
argillaceous formations

R. Kanopienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos
ministerijos 2012–2015 metais buvo vykdomas
projektas „Tirtinų savybių, procesų ir įvykių
sąrašo giliųjų kasinių įrengimui molingose formacijose sudarymas, tinkamų uolienų izikinių,
mechaninių ir izoliacinių savybių tyrimas, duomenų rinkinių suformavimas“. Projektas vykdytas
įgyvendinant Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2011–2015 metų programą „Žemės gelmių
erdvinių, atsinaujinančių ir netradicinių išteklių
tyrimai (Geologiniai ištekliai)“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. D1-743. Projekto tikslas buvo
sudaryti tirtinų savybių, procesų ir įvykių sąrašą
giliesiems kasiniams įrengti molingose formacijose, atlikti molingų uolienų izinių, mechaninių
ir izoliacinių savybių laboratorinius tyrimus, išanalizuoti ir susisteminti ištirtų savybių parametrų
duomenis. Projektas baigtas, parengta ataskaita.

he project “Compilation of features, events
and processes (FEPs) list for the deep facilities
in argillaceous formations, investigation of physical and mechanical properties of suitable soils
and creation of the data sets” was carried out in
the period of 20012–2015. he project was launched for implementation of the state geological
investigations program for 2011–2015 “Spatial,
renewable and unconventional resources of subsurface (Georesources)”. he aim of the project
was to compile the FEPs list for the deep facilities in argillaceous formations, to perform the
geotechnical laboratory tests of suitable soils and
to compose the data sets.

Pirmą kartą Lietuvoje buvo sudarytas tirtinų savybių, procesų ir reiškinių katalogas (sąrašas) giliesiems kasiniams įrengti molingose formacijose.
Katalogas sudarytas remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO;
angl. – OECD) ir Europos branduolinės energijos
agentūros (NEA) inicijuota ir publikuota metodika.

here is the world best practice of argillaceous
formations investigations and grouping of the
FEPs according to the importance for the performance assessment presented in the compiled list
(catalogue).

A Lithuanian FEPs catalogue was compiled
for the irst time according to the methodology
elaborated by the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) and
European Nuclear Energy Agency (NEA).

he compilation of the FEPs list proved that
only very few FEPs investigation results, suitable
Kataloge pateikiama pasaulyje atliktų molingų for the performance assessment and safety case,
uolienų savybių, procesų ir reiškinių tyrimų apžval- are now available in Lithuania.
ga, atliktas grupavimas pagal svarbą giliojo statinio
During the project, laboratory investigations
elgsenos analizei atlikti, o tai gali būti panaudota of chemical and mineralogical composition, surplanuojant tolesnius molingų uolienų tyrimus.
face area and microstructure were carried out
Sudarant savybių, procesų ir reiškinių katalo- for all the analyzed Lithuanian clayey formations (Lower Triassic, Middle Devonian and Logą, nustatyta, kad šiuo metu Lietuvoje yra atlikta
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tik nedidelė dalis molingų uolienų tyrimų, kurių wer Cambrian) in 2014. he samples for these
rezultatai leistų atlikti giliojo statinio elgsenos investigations were taken from the core of old
boreholes and pulverized. herefore, the results
analizę ir naudojimo saugos vertinimą.
of investigations do not show natural properties
Vykdant projektą 2014 metais buvo atlikti
of the formations. Fresh undisturbed samples
visų nagrinėtų (apatinio triaso, vidurinio devono
of middle Devonian were taken from the boreir apatinio kambro) Lietuvos molingų uolienų
hole No 1A at the Visaginas new NPP site and
cheminės ir mineraloginės sudėties bei paviršiaus
geotechnical laboratory tests were performed.
ploto nustatymo laboratoriniai tyrimai, gauti
his borehole reached only the upper part of the
šių uolienų mikrostruktūros vaizdai skenuojanformation (225 m depth) that is the mixture of
čiu elektroniniu mikroskopu (SEM). Bandiniai
clay and dolomite and results of the tests do not
šiems tyrimams buvo paimti iš anksčiau gręžtų
characterize the full sequence of the middle Degręžinių kerno ir susmulkinti iki pudros, todėl
vonian clayey formation.
šių bandinių tyrimų rezultatai neleidžia spręsti
apie tikrąsias gamtines molingų uolienų savybes.
Systematized results of former Lithuanian inPaėmus bandinių iš 2012 metais naujos Visagi- vestigations are available in the compiled FEPs
no atominės elektrinės aikštelėje gręžto gręžinio catalogue. hese results show that quantitative
Nr. 1A, buvo atlikti vidurinio devono uolienų evaluation of FEPs of Lithuanian clayey formaizikinių ir mechaninių savybių laboratoriniai tions is very limited.
tyrimai. Minėtas gręžinys pasiekė (225 m gylis)
Comparison of the available test results reveatik viršutinę vidurinio devono molingų uolienų
led
that the Lower Triassic argillaceous formation
sluoksnio dalį, kuri yra karbonatinga, o molingos uolienos persisluoksniuoja su dolomitu, to- could be pointed out as the best investigated in
dėl tyrimų rezultatai negali būti taikomi visoms Lithuania.
vidurinio devono molingoms uolienoms apibūa)
dinti.
Sudarytame kataloge pateikti susisteminti atliktų Lietuvos molingų uolienų tyrimų rezultatai,
kurie parodo, kad kiekybinis šių uolienų savybių,
procesų ir reiškinių vertinimas yra labai ribotas.
Atlikus trijų Lietuvoje slūgsančių molingų
uolienų sluoksnių ištirtumo palyginimą, nustatyta, kad daugiausiai yra ištirta apatinio triaso
molingų uolienų savybių, procesų ir reiškinių.

b)

90

c)

Molingų uolienų 5 µm mastelio mikrostruktūros vaizdas:

SEM images (5 µm scale) of Lithuanian clayey formations:

a) apatinio triaso, b) vidurinio devono, c) apatinio kambro

a) Lower Triassic, b) Middle Devonian, c) Lower Cambrian

Panevėžio miesto
skaitmeninės inžinerinės
geologinės informacijos
rinkinys

Digital collection of
engineering geological
information about the
Panevėžys city

S. Švedė, A. Jusienė, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, L. Jaroševienė, V. Ražinskas,
Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdydami Lietuvos valstybinių geologinių
tyrimų 2011–2015 metų programos „Žemės
gelmių erdvinių, atsinaujinančių ir netradicinių išteklių tyrimai“ 1.4. priemonę (Žin., 2010,
Nr. 109-5612), Lietuvos geologijos tarnybos
specialistai 2015 m. spalio mėn. parengė projekto „Panevėžio miesto inžinerinių geologinių
duomenų bazės sudarymas“ ataskaitą.

In October 2015, the Lithuanian Geological
Survey prepared a report on the project “he
creation of Panevėžys Engineering-Geological
Database”. he Project was a part of the national
Geological investigation program “Researches
of underground spatial, renewable and unconventional resources”.

he aims of the project ware:
Ε to summarize geological and engineering-geoPagal projekto užduotį buvo numatyta:
Ε susisteminti Panevėžio miesto geologinę ir
logical information about the Panevėžys city;
inžinerinę geologinę informaciją;
Ε to elaborate the maps:
Ε sudaryti skaitmeninius Panevėžio miesto že• Quaternary geological at a scale 1:10 000,
mėlapius:
• engineering-geological at a scale 1:10 000,
• kvartero geologinį M 1:10 000,
• technogenic soil thickness and distribution
• inžinerinį geologinį M 1:10 000,
at a scale of 1:10 000,
• technogeninio grunto storių ir paplitimo
• ground water level at a scale of 1:10 000;
M 1:10 000,
Ε to create an Engineering-Geological database
• gruntinio vandens lygio M 1:10 000;
of Panevėžys city.
Ε sudaryti Panevėžio geologinį duomenų rinkinį.
he soils in the mapped area were classiied
Inžineriniam geologiniam žemėlapiui sudary- and described according to LST EN ISO 14688
ti buvo parengta legenda remiantis LST EN ISO 1,2: 2004 standard in engineering-geological
14688 1,2:2004 standartu. Gruntai, ištirti karto- practice. Several groups of soils were distingrafuotame plote, buvo klasiikuoti ir apibūdinti guished in the Panevėžys territory: of ine soils
pagal šį standartą.
and coarse soils and speciic composition and
properties (technogenic, organic and other not
Panevėžio miesto teritorijoje pagal sudėtį ir
included).
geotechnines savybes išskirtos šios gruntų grupės: smulkūs (rišlūs), rupūs (birūs), ypatingos
he engineering geological setting is illustrasudėties ir savybių (technogeniniai, organiniai ted in the engineering geological map (Fig. 1)
ir kiti nepatekę) gruntai.
and four cross-sections (Fig. 2), which show that:
Inžinerinės geologinės sąlygos iliustruojamos Ε the Panevėžys city is dominated by strong and
inžineriniame geologiniame žemėlapyje (1 pav.)
very strong Upper Pleistocene Baltic sub-forir keturiuose pjūviuose (2 pav.), kuriuose matyti:
mation glacial morainic soils (g III bl);
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1 pav. Panevėžio miesto centrinės dalies inžinerinio geologinio
žemėlapio fragmentas

Ε Panevėžio mieste vyrauja stiprūs ir labai stiprūs viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės
glacialiniai moreniniai gruntai (g III bl);
Ε didžiąją Panevėžio miesto žemės paviršiaus
dalį (26,47 km2) dengia smulkūs (rišlūs)
gruntai (moreninis smėlingas molingas dulkis (saclSi) ir moreninis smėlingas dulkingas
molis (sasiCl), smėlingas dulkis (saSi), molingas dulkis (clSi), dulkis (Si), molis (Cl) ir
dulkingas molis (siCl)). Tarp smulkių gruntų plačiausiai paplitę stiprūs ir labai stiprūs
gruntai. Silpni ir vidutinio stiprumo gruntai
paplitę ribotai;
Ε rupūs (birūs) gruntai dengia 19,80 km2 Panevėžio miesto teritorijos (smulkus smėlis (FSa),
smėlis (Sa), vidutinio rupumo smėlis (MSa),
rupus smėlis (cSa), žvyringas smėlis (grSa),
žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), dulkingas
smėlis (siSa), molingas smėlis (clSa)). Panevėžio mieste pagal grunto pogrupį labiausiai
paplitę stiprūs ir vidutinio stiprumo rupūs
(birūs) gruntai, kiek mažiau – silpni ir labai
silpni, gruntai.
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Fig. 1. A fragment of engineering-geological map of the central
part of Panevėžys city

Ε most of the surface of the city (26.47 km2) is
covered by ine soils (moraine sandy clayey
silt (saclSi) and moraine sandy clay silty clay
(sasiCl), sandy dust (saSi), clayey silt (clSi),
silt (Si), clay (Cl) and silty clay (siCl)). he
subgroup of the ine soils is predominated by
strong and very strong soils. he prevalence
of weak and moderate soils is limited;
Ε coarse soils cover 19.80 km2 of the Panevėžys
urban area (ine sand (FSa), sand (Sa), medium sand (MSa), coarse sand (cSa), gravel
sand (grSa), silty gravely sand (grsiSa), silty
sand (siSa), clayey sand (clSa)). Strong and
moderately strong soils are most widespread
in the subgroup whereas weak and very weak
soils are somewhat less common.
he determined physical and mechanical
properties of soils and the indings about the
recent engineering geological processes and phenomena in Panevėžys show that the engineering
geological conditions are good, and the soils in
the greater part of the city represent a reliable
and durable bed for constructions yet in some
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Inžinerinis geologinis pjūvis I–I`
MH 1:10 000
MV 1:500

2 pav. Panevėžio miesto inžinerinio
geologinio pjūvio fragmentas

Atlikti gruntų izikinių ir mechaninių savybių skaičiavimai rodo, kad inžinerinės geologinės sąlygos yra geros, o gruntas didžiojoje
miesto dalyje yra patikimas ir patvarus statinių
pagrindams, tačiau vietomis gruntams turi įtakos inžineriniai geologiniai procesai ir reiškiniai. Panevėžio miesto ir apylinkių teritorijoje
paplitę geologiniai reiškiniai, sukelti šių gamtos
ir antropogeninių procesų (3 pav.): paviršinio ir
požeminio vandens veiklos (pelkėjimas); sunkio
jėgos (gruntų masyvų slinkimas) ir žmogaus ūkinės veiklos (technogeninių gruntų kaupimasis
žemės paviršiuje, žemės paviršiaus sėdimas tankėjant gruntams, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms; dribsmėlio (slankio) praskydimas, teritorijų patvanka).

Fig. 2. A fragment of the crosssection of Panevėžys city

places the soils are exposed to some processes
and phenomena. here are certain geological
phenomena caused by the natural and anthropogenic processes in the Panevėžys city and the
surrounding territory (Fig. 3). hey are: surface and underground water activity (bogging),
gravity (ground arrays loss) and anthropogenic
activities (technogenic soil accumulation on the
surface of the ground and in the groundwater
and artiicial water bodies, ground subsidence
due to soil compaction under the inluence of
static and dynamic loads, saturation of the quicksand and looding of certain areas).

Locally distributed soft and uncompressed
soils at the base of buildings cause their deformations. he uneven subsidence of the foundations is caused by an improper constructional
Pastatų deformacijas Panevėžio mieste lemia
layout and subsidence of the groundwater table.
lokaliai paplitę silpni ir nepakankamai sutanDeformations of buildings are common in the
kėję jų pamatų pagrinduose slūgsantys gruntai
central part of the Panevėžys city. hirty-seven
(4 pav.), netolygus pastatų pamatų sėdimas dėl
deformations of buildings were registered dujų konstrukcijos išsidėstymo (5 pav.) ir gruntiring the engineering geological survey.
nio vandens lygio sumažėjimas. Statinių deforhe systematized data about the geological
macijos yra dažnos Panevėžio centrinėje dalyje.
Inžinerinių geologinių maršrutų metu buvo už- structure of the Panevėžys urban areas and physical-mechanical properties of soils, the newly
iksuoti 37 deformacijų paveikti pastatai.
Susisteminti duomenys apie Panevėžio miesto compiled set of maps, the prepared report and
teritorijos geologinę sandarą, gruntų izikines ir the digitized textual and graphical material can
mechanines savybes, sudarytų žemėlapių komp- be used for:
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3 pav. Panevėžio miesto ir jo apylinkių teritorijoje

Fig. 3. he geological phenomena in the territory of

paplitę geologiniai reiškiniai, sukelti gamtinių ir

the Panevėžys city and surrounding areas caused by

antropogeninių procesų

4 pav. Pastato deformacija Danutės g. 9a, Panevėžio
centrinėje dalyje
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natural and anthropogenic processes

Fig. 4. Building deformation in the center of Panevėžys,
Danutės St. 9a
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5 pav. Kultūros rūmų pastato
deformacija Kranto g. 28
Panevėžyje

lektas, parengta ataskaita ir įskaitmeninta tekstinė ir grainė medžiaga gali būti naudojama:
Ε miesto plėtros planavimo reikmėms statinių
statybai pagrįsti;
Ε planuojant inžinerinius geologinius tyrimus;
Ε parenkant racionalų statinių pamatų tipą,
geologiniams procesams ir reiškiniams išaiškinti;
Ε ūkinei veiklai planuoti;
Ε aplinkos kokybei įvertinti.
Šio projekto rezultatai skirti naudoti: Panevėžio miesto savivaldybei, inžinerinių geologinių
tyrimų bendrovėms, statybos ir projektavimo
įmonėms, aplinkosaugos institucijoms, mokslinėms įstaigoms.

Fig. 5. House of Culture building
deformation, Shore St. 28
Panevėžys

Ε urban development planning and grounding
the construction of buildings;
Ε planning of engineering and geological surveys;
Ε selection of rational constructions type of
foundation and for detection of geological
processes and phenomena;
Ε economic activity planning;
Ε environmental quality assessment.
he results of the project are designed for
use by: Panevėžys city municipality, engineering
geological exploration companies, constructiondesign companies, environmental authorities,
and scientiic research institutions.
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Gravitacinių ir karstinių
reiškinių duomenų bazė

Database of gravitational and
karst phenomena

V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2011–2015 metais Lietuvos geologijos tarnyboje buvo vykdomas projektas „Gravitacinių
ir karstinių reiškinių duomenų bazės formavimas“. Per šį laikotarpį buvo užiksuota, inventorizuota ir įdėta į Valstybinę geologijos informacinę sistemą GEOLIS informacija apie 254
geologinius reiškinius. Iš viso Valstybinės geologijos informacinės sistemos GEOLIS Geologinių reiškinių ir procesų posistemyje yra sukaupti
724 įrašai apie 670 reiškinių.

1 pav. Inventorizuoti geologiniai reiškiniai Lietuvoje
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In 2011–2015, the Lithuanian Geological
Survey carried out the project “Database of
gravitational and karst phenomena formation”.
Two hundred and ifty four geological phenomena were recorded and inventoried and the
obtained information was included into the database. he total of records in the State Geological Information System GEOLIS, geological
phenomena and processes subsystem, amounts
to 724 records of 670 phenomena.

Fig. 1. Inventoried geological phenomena in Lithuania
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Pagal reiškinių pobūdį Lietuvoje vyrauja
karstiniai, karstiniai-sufoziniai ir sufoziniai geologiniai reiškiniai. Tai karstinės smegduobės
(305 vnt.), įgriuvos (kartu su technogeninėmis-sufozinėmis 151 vnt.), plyšiai uolienų ir gruntų
masyvuose (7 vnt.), požeminiai kanalai (2 vnt.)
ir urvai (2 vnt.). Šlaitų gravitacinių procesų sukelti geologiniai reiškiniai užima antrą vietą pagal daugumą. Tai nuošliaužos (146 vnt.), nuošliaužų pažeisti šlaitai (19 vnt.), pakrantės klifai
(2 vnt.) ir nuošliaužos-nuogriuvos (2 vnt.). Kiti
geologiniai reiškiniai – griovos (26 vnt.), vagos
(6 vnt.) ir kt. – neskaitlingiausia grupė.

2 pav. Karstinė-sufozinė smegduobė Vilkų miške
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Karst, karst-sufosion and sufusion phenomena prevail in Lithuania. hey are karstic sinkholes (305 events), other sinkholes (with technogenic-sufusion – 151), cracks in rocks and
soil mass (7), underground channels (2) and
cavities (2). Geological phenomena caused by
gravitational slope processes occupy the second
place among all phenomena. hey are landslides (146), slopes damaged by landslides (19),
clifs in the shoreline (2) and landslides-falls
(2). Other geological phenomena such as gullies (26), streams (6), etc., are the third most
widespread.

Fig. 2. Karst-sufosion sinkhole in the Vilkai forest

Karst and karst-sufosion phenomena prevail
in the North Lithuanian Karst Region. An assumed karst-sufosion sinkhole was inventoried
upon receipt of notiication in December 2014.
It was outside the oicial boundary of the North
Lithuanian Karst Region in the Miciūnai village
of Panevėžys District municipality (Vilkai foŠios smegduobės didysis skersmuo buvo rest). he maximal diameter of this sinkhole was
6 m, o mažasis skersmuo – 5,5 metro; smegduo- 6 m and the minimal diameter 5.5 m. he depth
bės gylis – 5,1 metro. Ji buvo šulinio formos su of the sinkhole was 5.1 m. It was in a shape of
stačiais šlaitais. Smegduobė iš dalies buvo užpil- a well with steep slopes. he sinkhole was illed
with water. he depth to the water was 1.4 m.
dyta vandeniu, gylis iki vandens – 1,4 metro.
Karstiniai ir karstiniai-sufoziniai reiškiniai
paplitę Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone.
2014 metų gruodžio pabaigoje, gavus pranešimą, buvo inventorizuota, kaip manytina, karstinė-sufozinė smegduobė už formalaus karstinio
rajono ribų Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav.,
Krekenavos sen., Miciūnų k. (Vilkų miške).

Gravitational slope processes are directly reGravitaciniai šlaitų procesai tiesiogiai susiję
su statesniais šlaitais. Lietuvoje tai dažniausiai lated to the steep slopes. he common places of
upių ir upelių krantai bei slėniai, kelių ir gele- these processes are river and rivulet banks and
žinkelių sankasos, piliakalniai ir kitos panašios valleys, roads and railway beds, hillforts and
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natūralios bei dirbtinės reljefo formos. Būtent
šiose vietose yra potenciali nuošliaužų atsiradimo grėsmė. Nuošliaužos dažniausiai atsiranda
dėl sutrikusios gravitacinių ir joms besipriešinančių jėgų pusiausvyros. Gruntas slenka, kai
gravitacinės jėgos viršija jo atsparumą slysmui.

other similar natural and artiicial landforms.
here is a potential threat to the occurrence of
landslides in these places. Landslides usually occur due to a malfunction of the gravity of their
opposing forces balance. Soil slides downwards
when the gravitational force exceeds the soil resiIš gravitacinių procesų sukeltų geologinių stance sliding. A landslide in the Gryžuva River
reiškinių 2011–2015 metais paminėtina nuoš- valley, close to the road Tytuvėnai–Kelmė near
liauža Gryžuvos upės slėnyje, prie kelio Tytuvė- the Mosteika village, Kelmė District municipanai–Kelmė, netoli Mosteikių kaimo, Tytuvėnų lity, can be mentioned as one of the landslide
phenomena.
apylinkių sen., Kelmės r. sav.

3 pav. Nuošliauža prie kelio Tytuvėnai–Kelmė

Ši aktyvi nuošliauža buvo pastebėta 2014 metų pavasarį. Ji intensyviai artėja prie kelio, taip
pat kyla grėsmė elektros tiekimo sistemoms.
Nuošliaužos ilgis palei šlaitą tuo metu buvo net
40 metrų. Ji atsirado dėl intensyviai eroduojamo
upės kranto ir, matyt, esant aukštesniam vandens lygiui upėje ir intensyvesnei kranto erozijai, bus linkusi plėstis.
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Fig. 3. Landslide close to the road Tytuvėnai-Kelmė

his active landslide was spotted in the
spring of 2014. It is intensively approaching the
road and electric supply system. he length of
the landslide was 40 m. he erosional river activity was the main cause of the landslide. Is is
likely that if the water level in the river rises the
landslide will expand even more.

Šlaitų pastovumo
vertinimas urbanizuotose
teritorijose

Assessment of building design
conditions due to stability of
slopes

D. Laurinaitis, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba baigė projektą
„Urbanizuotų teritorijų statybos sąlygų įvertinimas šlaitų pastovumo požiūriu“.

he Lithuanian Geological Survey has
accomplished a project „Assessment of building
design conditions due to stability of slopes“

Projekto metu parengta teritorijų vertinimo
metodika, išskirtos urbanizuotos teritorijos,
kuriose potencialiai gali vystytis nuošliaužos,
sudaryti didžiausią pavojų keliančių šlaitų inžineriniai geologiniai pjūviai, stabilumo modeliai,
tiriamų teritorijų vertinimo žemėlapiai.

In accordance with the scope of the project,
further steps were taken: a methodology of assessment of domains with hazardous slopes was
prepared, domains with potentially hazardous
slopes were marked out, engineering geological
cross sections of the selected most hazardous slopes were prepared, models of slope stability were
Lietuvoje iki šiol nebuvo vertinamas šlaitų
worked out, and maps of domain assessment
stabilumas teritoriniu mastu, atliekant prevenciwere compiled.
nius tyrimus. Dažniausiai tyrimai buvo vykdomi
jau įvykus nuošliaužai, norint stabilizuoti šlaitą
Assessment of slope stability on a full scale
ir išvengti aukų bei nuostolių. Potencialiai pavo- incorporating reconnaissance preventive investijingi šlaitai buvo vertinami pagal jų statumą, t. y. gation has never been made before in Lithuania.
polinkio kampą, neįvertinant hidrogeologinių Generally, assessment of slope stability would be
sąlygų ir šlaitą sudarančių nuogulų izinių ir me- conducted after land slides only to stabilize the
chaninių savybių. Tačiau iš patirties žinoma, kad rest of the slope to avoid victims and more datoli gražu ne visi statūs šlaitai yra nestabilūs ir ke- mage. Assessment of hazard bearing slopes was
lia grėsmę. Nestabilumui turi įtakos ne tik polin- performed taking into account only the inclinakio kampas, bet ir šlaito aukštis, šlaitą sudarančių tion angle; the hydro-geological framework and
uolienų geotechniniai parametrai ir augalija.
physical–mechanical properties of soil composing the slope were not incorporated. ExperienStabilumui vertinti ir išskirti šiam geologice has revealed that not all the steep slopes are
niam procesui jautrias zonas urbanizuotose teunstable and dangerous. he key factors for sloritorijose naudoti skaitmeninis reljefo modelis ir
pe stability are the height of slope, geotechnical
SinMap programinė įranga. Naudojant skaitmeproperties of soil and cohesion of roots.
ninį reljefo modelį ir SinMap programinę įrangą
buvo išskirti urbanizuotai aplinkai pavojingiausi
Digital elevation model and SinMap softwašlaitai. Tyrimo vietos parinktos atsižvelgiant į re were used to select sensitive areas to these
galimybę atlikti gręžimo, kasimo ir mėginių pa- hazardous geological processes and assess their
ėmimo darbus bei objekto keliamos grėsmės ak- stability. Seven slopes (4 in Vilnius city and 3
tualumą urbanizuotos aplinkos infrastruktūros in Kaunas city) were selected for investigation.
elementams (keliai, gyvenamieji namai ir kt.).
Selection of slopes for investigation was based
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Tyrimams pasirinkti 7 šlaitai: 4 – Vilniuje
(Puškorių, Belmonto, Markučių, Turniškių) ir
3 – Kaune (Lakštingalų kalva, Jiesia, Marvelė).
Kiekviename iš pasirinktų šlaitų buvo kasami
kasiniai, aprašomos šlaitą sudarančios nuogulos,
matuojamas sluoksnių storis, imami suardytos ir
nesuardytos sandaros mėginiai laboratoriniams
tyrimams, atlikti bandymai smulkaus grunto nedrenuotai sankibai nustatyti. Remiantis gautais
lauko tyrimų duomenimis parengti inžineriniai
ir geologiniai pjūviai, laboratorinių tyrimų rezultatų suvestinės. Grunto bandiniai buvo tiriami Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijoje.

on key factors such as possibility to carry out
ield work (digging and sampling) and relevance
of hazard bearing objects to urban infrastructure
elements (roads, living houses, etc.).
A complex of ield work to characterise every
selected slope consisted of digging pits, describing lithology, measuring thicknesses of layers,
taking samples of disturbed and undisturbed soil
and carrying out ield vane tests. Engineering
geological cross sections were prepared based on
ieldwork and data summaries of laboratory tests. Soil samples were tested at the laboratory of
the Lithuanian Geological Survey.

Atsižvelgiant į pavojaus urbanistinei infraMaps of slope stability assessment, with construktūrai ir žmonių gyvybei riziką, sudaryti sideration of the risk of hazard to urban inftirtų teritorijų šlaitų stabilumo vertinimo že- rastructure elements and people‘s lives, were
mėlapiai. Vilniaus miesto teritorijos žemėlapyje compiled. Potentially hazardous slopes plotted

1 pav. Vilniaus miesto teritorijoje esančių potencialiai pavojingų

Fig. 1. Distribution of potentially hazardous slopes across Vilnius

šlaitų pasiskirstymas. Skaičiai rodo teritorijos kategoriją pagal

city territory. Numbers refer to category of the area according to

jautrumą geologinių procesų sukeltiems reiškiniams
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sensitivity to geological processes
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2 pav. Kauno miesto teritorijoje esančių potencialiai pavojingų
šlaitų pasiskirstymas. Skaičiai rodo teritorijos kategoriją pagal
jautrumą geologinių procesų sukeltiems reiškiniams

matyti, kad potencialiai pavojingi šlaitai vyrauja
centrinėje ir rytinėje dalyse. Jie kiek mažiau tęsiasi Neries upės slėniu. Mažiau pavojingų šlaitų
arba visai nėra, arba jie santykinai mažai paplitę
pietrytinėje, pietvakarinėje ir šiaurės vakarinėje
miesto dalyse. Atlikus skaičiavimus Kauno miesto teritorijoje nustatyta, kad potencialiai pavojingi šlaitai išsidėstę daugiausia Nemuno ir Neries
upių slėniuose bei Kauno marių pakrantėje. Kai
kurių mažesnių upelių, tekančių Kaune, pavyzdžiui, Marvelės ar Jiesios, slėnių šlaitai taip pat potencialiai pavojingi. Suskaičiuoti pavojingi šlaitai ir
upių slėnių griovose. Potencialiai pavojingų šlaitų
beveik nėra šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje.
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Fig. 2. Distribution of potencially hazardous slopes across
Kaunas city territory. Numbers refer to category of the
area according to sensitivity to geological processes

on the map of Vilnius city, are located in the
central and the eastern parts of the city and less
numerous are spread along the valley of the Neris River. Less hazardous slopes are relatively
abundant. hey are found in the south-eastern,
south-western and north-western parts of the
city. he potentially hazardous slopes of Kaunas city are located along the valleys of Nemunas and Neris rivers as well as along the shore
of the Kaunas Water Reservoir. he valley slopes of smaller rivers such as Marvelė and Jiesia
and smaller slopes of gullies also are potentially
hazardous. Hazardous slopes are almost absent
in the north-eastern part of Kaunas city.

Sudaryti Vilniaus ir Kauno miesto teritorijų
he aforementioned maps revealing potentipotencialiai pavojingų šlaitų žemėlapiai gali būti ally hazardous slopes could be used for territopanaudoti vykdant teritorijų planavimo darbus.
rial planning.
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Traserių metodų
naudojimas karsto
procesų tyrimams

Assessment of potentiality of
tracer methods in research of
karst processes

D. Laurinaitis, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai šiais
metais sėkmingai užbaigė projektą „Traserių metodų taikymo karsto procesų tyrimams galimybių įvertinimas“. Projekto vykdymo metu atlikti
tyrimai, kurių metu buvo naudotas naujas tyrimo metodas – traserių (uranino dažai ir natrio
chloridas) ir geoizikinis (elektrotomograija) –
ET metodų kompleksas. Tai kol kas vienetiniai
tokio pobūdžio tyrimai, atlikti Šiaurės Lietuvos
karsto regione.
Traseriai – plataus naudojimo spektro priemonė, jau ne vieną dešimtmetį naudojama hidrogeologiniuose, hidrologiniuose tyrimuose, vertinant
uždarų sistemų (vamzdynų ir kt.) sandarumą.
Traseris – paprastai inertiška medžiaga, savo spalva ar cheminių junginių koncentracija itin ryškiai
kontrastuojanti su natūralia gamtine aplinka. Tipiniai naudojami traseriai – luorescentiniai mėlynos, raudonos, žalios spalvos dažai. Taip pat
kaip traseris gali būti naudojamas koncentruotas druskos tirpalas (pvz., NaCl). Traserio spalva
pasirenkama atsižvelgiant į aplinką, kurioje jis
naudojamas.
Traserių metodai yra efektyvus įrankis vertinant hidrologines ar hidrogeologines sąlygas,
suteikia svarios informacijos rengiant minėtų
sistemų elgsenos matematinius modelius (kalibravimas). Šio metodo taikymas karsto regione,
jei būtų pagrįstas jo panaudojimo tinkamumas
ir efektyvumas, derinant su kitais tiesioginio ir
netiesioginio tyrimo metodais, suteiktų svarbių
duomenų vertinant karsto vystymosi intensyvumą ir kryptingumą.
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Specialists from the Lithuanian Geological
Survey successfully accomplished the project
“Assessment of potentiality of tracer methods
in research of karst processes“. New combined
research method, incorporating tracers (uranine
dye and potassium chloride) and geophysical
(electric tomography) methods, were used during the project. It is still a unitary research carried out in the karst region of north Lithuania.
Tracers are wide range application tools that
have been used in hydrological and hydro-geological researches or identifying leaks (pipelines
and tanks) for more than decade. Tracer is a generally inert substance, which is coloured and used
to trace chemical compounds in the natural environment. Typical tracers are luorescent blue,
red or green color dyes as well as highly concentrated salt (exp. NaCl) solution. he colour of
tracer is chosen depending on the environment
it is introduced into. Methods of tracers are eficient tools for assessment of hydrological and
hydro geological framework and yields signiicant data for mathematical modelling (calibration) of such systems. Implementation of such
methods in karst terrain, if applicability and
eiciency is well-founded, can yield important
data for assessment of the development of karst
processes intensity and direction, though better
results can be achieved when combining these
methods with other direct and indirect research
methods.
Selection of investigation sites is directly related with possibilities to apply such methods.
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Tyrimo plotų išskyrimas tiesiogiai susijęs su
tyrimo metodų naudojimo galimybėmis. Tyrimo plotai pasirinkti atsižvelgiant į galimybę
įterpti traserį (gręžinys, upė, sezoninis laikinas
srautas) ir stebėjimo vietos sąlygas (šuliniai, šaltiniai, gręžiniai). Traserio bandymus atliekant su
druska ir stebint ET, pakanka sutekančio į požemį vandens srauto ir tinkamų vietovės reljefo
sąlygų ET proiliams nutiesti. Deja, tokių vietų
yra nedaug arba reikiamai sistemai suformuoti
reikia daug lėšų. Atlikus analizę, tyrimui pasirinktos trys vietos Biržų rajone: gręžinių krūmas
ir Smardonės upės šaltiniai Likėnų gyvenvietės
gretimybėje, laikino sezoninio vandens srauto
(ponoras) sutekėjimo vieta sukarstėjusiame plote Karajimiškio kaime bei vandens telkinys ir
karstinė duobė Kirkilų kaimo apylinkėse.
Atlikti tyrimai Kirkilų ir Karajimiškio plotuose parodė, kad elektrinės varžų tomograijos
metodas, naudojamas kartu su druskos tirpalo
traseriu, puikiai tinka karsto tuštumomis tekančio vandens pagrindinių srautų vietoms ir krypčiai nustatyti. Remiantis tyrimo duomenimis
išskirta pagrindinio požeminio kanalo, kuriuo
teka Požemio upelio vanduo, padėtis.
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Investigation sites must meet the following general conditions: possibility to introduce tracer
(well, river or temporary seasonal stream) and
monitoring points (manholes, springs, wells).
Tracer tests combining salt solution and electric
tomography have to meet conditions such as
sinking stream and appropriate surface elevations to stretch properly the ET proiles. Unfortunately, such places are very rare while installation of appropriate system needs signiicant
funds. hree investigation places were chosen,
based on preliminary reconnaissance, in the Biržai District: cluster of wells and springs of River
Smardonė near Likėnai village, sinking stream
(Požemis creek) in Karajimiškis village and sinking stream in the vicinities of Kirkilai village.
Investigations showed good results when
using combined method of salt solution and
electric tomography at both Kirkilai and Karajimiskis sites. his method proved eicient for
determining the preferential stream channel and
the direction of water low of the Požemis creek
sinking stream.
Investigation results were not promising at
the Karajimiškis site. Uranine dye tracer introduced to aquifer of the Upper Devonian Tatula stage (D3tt) did not show up at monitoring
post after 2½ days. It was clear that successful
implementation of investigation requires more
data than was used. herefore, reconnaissance electric tomography investigation must be
carried out before choosing an aquifer for tracer introduction. During the investigation, it
was discovered that usage of UV lamp to test
samples for luorescent dye traces is inefective
due to the presence of luorescent glow bearing
green bacteria and algae. Red uranine dye and
immersible luorometer for dye traces detection
should be used instead in such conditions. Despite the negative aspects, we can come up with a
premise that part of aquifer to which tracer was
introduced is not interconnected with springs.

Tyrimas Likėnų plote nebuvo toks sėkmingas kaip Karajimiškio plote. Uranino traseris
įterptas į viršutinio devono Tatulos svitos (D3tt)
vandeningąjį sluoksnį per dvi su puse paros taip
ir nebuvo pastebėtas nei trykštančiuose iš požemio šaltiniuose, nei šuliniuose. Tapo aišku,
kad tyrimams sėkmingai įgyvendinti nepakanka gręžinio litologinio uolienų aprašymo, todėl
prieš pasirenkant vieną iš trijų gręžinių, įrengtų į
skirtingus Tatulos svitos intervalus, būtina atlikti žvalgomąjį tyrimą naudojant elektrinę tomograiją. Tyrimo metu paaiškėjo, kad UV lempos
naudojimas mėginių analizei, kai vandenyje yra
luorescentinį švytėjimą skleidžiančių žaliųjų
bakterijų ir žaliųjų dumblių, yra visiškai neveiksmingas. Tokiomis sąlygomis reikėtų naudoti
raudonos spalvos uraniną, o dažų koncentracijai nustatyti naudoti panardinamą luorimetrą.
A combined method of electric tomography
Nepaisant neigiamų tyrimų rezultatų, gauta and tracer (potassium chloride) has met expectalabai svarbi teigiama išvada. Remiantis gautais tions when used in conditions of Lithuanian
rezultatais galima daryti prielaidą, kad devono karst; therefore, such type of research should be

103

1 pav. Elektrotomograijos skaičiavimų rezultatai be traserio

Fig. 1. Results of electric tomography data without tracer

2 pav. ET skaičiavimų su traseriu rezultatai. Rodyklė nurodo

Fig. 2. Results of electric tomography data with tracer. he

išryškėjusią mažų menamų varžų anomaliją – vandeniu
užpildytą karstinę tuštumą
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arrow points out to the karst void exposed by low resistivity
values of water
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vandeningo komplekso dalis, į kurią buvo įterptas traseris, nesusijęs su iš požemio trykštančiais
šaltiniais.
Elektrotomograijos metodo kompleksinis
naudojimas su traseriu (natrio chlorido tirpalu)
pateisino lūkesčius Lietuvos karsto sąlygomis,
todėl tokio pobūdžio tyrimus būtina tęsti. Šis
metodas yra sąlygiškai pigus netiesioginis tyrimo metodas, o atliekant daugiau ET proilių
galima sukurti trimatį geoizikinį modelį, kuris
pagerintų požemio karsto struktūrų suvokimą.
Nors pirmieji tyrimų su dažų traseriu rezultatai neigiami, šiuos tyrimus būtina tęsti, tačiau
tam reikia pakoreguoti tyrimų metodiką: 1) parinkti kitos spalvos traserį, kuris kontrastuotų ir
skirtųsi nuo biologinių luorescentinių medžiagų; 2) keisti traserio koncentracijos vandenyje
nustatymo įrangą; 3) tyrimų kompleksą papildyti elektrotomograijos tyrimo metodu.
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proceeded. Moreover, this type of investigation
is relatively cheap and the increased number of
electric tomography proiles can yield eicient
data for creating 3D geophysical model, which
could provide better understanding of karst
structures.
Dye tracer investigations should be proceeded despite negative results; however, some
changes must be applied to methodology: 1) to
choose diferent colour dye 2) to change luorescent dye detection equipment 3) to incorporate
electric tomography into the investigation complex.
Tracer tests could be part of karst investigation complex. Tracer tests should be followed by
diverse investigation methods of karst such as
microseismic, georadar or gravimetry.

Traserių tyrimai galėtų būti kompleksinių
karsto tyrimų dalis. Taikant įvairius traserius
būtina pasitelkti kuo įvairesnius karsto tyrimo
metodus, pavyzdžiui: mikroseisminius, georadarinius ar mikrogravimetrinius.
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Šiaurės Lietuvos karstinio
regiono gipso cheminė
denudacija ir karstiniai
reiškiniai

Monitoring in the North
Lithuanian karst region:
new phenomena on the
land surface and gypsum
denudation changes

J. Taminskas, K. Dilys, R. Linkevičienė, Geologijos ir geograijos institutas
V. Mikulėnas, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba kasmet organizuoja ir vykdo valstybinio aplinkos monitoringo programos priemonę
karstinio kraštovaizdžio būklei stebėti paviršinio vandens
monitoringo tinklo postuose matavimų (gipso cheminei
denudacijai apskaičiuoti) būdu bei vykdant tiesioginę žemės paviršiaus apžiūrą. Lauko darbų metu buvo inventorizuotas 31 karstinis reiškinys. Duomenys apie juos įdėti į
GEOLIS Geologinių reiškinių posistemį, apie 9 karstinius
reiškinius duomenys buvo atnaujinti. Pastarųjų kelių metų
laikotarpiu naujų paviršinių karstinių reiškinių atsiradimo
dėsningumas tampa vis sunkiau nusakomas dėl hidrometeorologinių sąlygų neįprastos kaitos ir su tuo susijusio požeminio vandens lygio svyravimo.

he Lithuanian Geological Survey
annually continues gypsum chemical
denudation and karst landscape monitoring within the State Environment Monitoring Program for the
period of 2011–2017. As a result, the
data about 31 inventoried new karst
surface phenomena were included in
the GEOLIS Sub-system of Geological Processes and Phenomena (nine
karst phenomena were updated). In
recent few years, the occurrence of
new surface karst phenomena has assumed a common pattern of forming
in diferent seasons. A single sinkhole
of 5.2 m in diameter and about 3.0 m
deep appeared in the Panevėžys District, Paįstrys, in the spring (Fig. 6).
New karst phenomena were inventoried in the places of the Bržai District:
Karajimiškis (3), Daumėnai (2), Naciūnai (1), Pabiržė (1), Kojeliškiai (1),
Pagiriai (1), Ežerėliai (1) (Fig. 8). he
biggest shaft-shaped karstic sinkhole
appeared in Juostaviečiai (Biržai District) in September. Its diameter was
4.1 m and the depth 5.1 m (Fig. 7).

Tatulos baseine (aktyvaus sulfatinio karsto zona) per
1994–2015 metus vidutinė gipso cheminė denudacija buvo
174 m³/km², t. y. 50 proc. didesnė nei 1963–1979 metais. Tai greičiausiai lėmė klimato kaita, keičianti karstinio
regiono paviršinio ir požeminio vandens režimą. Didėjantis šalto sezono kritulių kiekis ir dažni atodrėkiai sumažino
šlaitinį ir dirvožeminį nuotėkį, tačiau padidino paviršinio
vandens pritekėjimą į gipsingus sluoksnius. Tai sudarė
palankias sąlygas intensyvesnei gipso denudacijai, greičiau
susidaryti požeminėms tuštumoms ir dažniau susiformuoti smegduobėms. Per pirmąjį XXI a. dešimtmetį gipso
cheminės denudacijos intensyvumas šiek tiek sumažėjo,
tačiau 2015 metais Tatulos baseine gipso cheminė denuIn the period 1994–2015, the avedacija vėl buvo gana didelė ir siekė 185 m³/km² (1 pav.).
rage
gypsum chemical denudation in
2015 metais ji buvo didesnė nei 2014 metais (124 m³/km²)
ir didesnė už vidutinę denudaciją 1963–2014 metais the Tatula River basin (active sulphate karst area) was 174 m³/km² or by
(148 m³/km²).
50 % higher than during 1963–1979.
2015 metai pasižymėjo išskirtinėmis hidrometeorolo- It is assumed that this is mainly due
ginėmis sąlygomis. Vidutinė oro temperatūra sausio–lap- to climate change, changing surface
kričio mėn. karstiniame rajone buvo net 3,8 °C aukštesnė and ground water regime of the karst
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Fig.1. Gypsum chemical denudation rates (m³/km²

per metus) kaita Tatulos baseine 1963–2015 metais

per year) in the Tatula River basin during 1963–2015

už normą, o kritulių kiekis – apie 7 proc. mažesnis už normą. Tai lėmė padidėjusį bendrą vandens išgaravimą žemės
paviršiaus plote ir mažesnį paviršinio vandens pritekėjimą į gipsingus sluoksnius. Karstiniame rajone buvo ypač
sausa vasaros pabaiga ir ruduo (rugpjūčio–spalio mėn.).
Dėl padidėjusio bendro vandens išgaravimo žemės paviršiaus plote (evapotranspiracijos) ir mažo kritulių kiekio
šilto sezono antroje pusėje išskirtinai pažemėjo vandens
lygis karstiniuose ežeruose ir juos maitinančiuose gipsinguose sluoksniuose (2 pav.). Pelanio karstiniame ežere
2015 metų spalio–lapkričio mėn. vandens lygis nukrito
žemiau 2009–2014 metais išmatuotos žemiausios ribos
(3 pav.). Tokia karstinės hidrodinaminės sistemos būsena
metų pabaigoje gali sudaryti palankias sąlygas smegduobėms atsirasti.

region. Increasing precipitation in
cold seasons and frequent thaws have
reduced slope and soil run-of, but
increased the surface water inlow to
the gypsum horizons. his created favourable conditions for intensive gypsum denudation, faster formation of
underground caves and intensive formation of sinkholes. During the irst
decade of the twenty-irst century, the
intensity of gypsum chemical denudation decreased slightly. However, in
2015, gypsum chemical denudation in
the Tatula River basin was again quite
high and amounted to 185 m³/km²
(Fig. 1). In 2015, it was higher than in

2 pav. Išskirtinai pažemėjęs vandens lygis Kirkilų karstiniuose ežerėliuose
(J. Čyžienės nuotr.)

Fig. 2. he exclusive fall-down of the water level in
the Kirkilai karst lakelets (photo by J. Čyžienė)
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3 pav. Vandens lygio kaita iniltracinės mitybos zonoje
(Pelanio ež., Kirkilų kaimas) 2009–2015 metais

Fig. 3. Water level luctuation in the gypsum iniltration
zone (Pelanis Lake, Kirkilai village) 2009–2015

Kita vertus, šilta 2015 metų žiema ir didelis kritulių
kiekis žiemą ir pavasarį metų pradžioje papildė gipsingų sluoksnių vandens išteklius. Karstinių šaltinių nuotėkis 2015 metais buvo labai artimas daugiamečiam.
2015 m. sausio–spalio mėn. vidutinis Smardonės debitas (0,248 m³/s) buvo artimas 1994–2013 m. vidurkiui
(0,252 m³/s). Tačiau sausio–lapkričio mėn. upių nuotėkis
buvo apie 30 proc. mažesnis už daugiametį.
Indikatoriniame Tatulos baseine 2015 metais gipso cheminė denudacija buvo 185 m³/km² per metus – 49 proc. didesnė nei 2014 metais. 2015 metais Smardonės baseine gipso cheminės denudacijos intensyvumas buvo 194 m³/km².
Optimizuojant gipso cheminės denudacijos monitoringą, 2015 metais Įstre (prieš upei įtekant į aktyvaus sulfatinio karsto zoną ir 2,5 aukščiau Įstro žiočių) buvo įrengti
du automatiniai vandens lygio ir temperatūros matuokliai
(4 pav.). Matuojama kas 3 val. ir bus tiksliau apskaičiuojamas Įstro nuotėkis. Tai sudaro prielaidas tiksliau skaičiuoti
gipso cheminės denudacijos intensyvumą Įstro baseine.
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai kas pusmetį suplanuotų išvykų metu atlieka lauko darbus karstinio kraštovaizdžio būklės monitoringui. Pavasarį buvo
inventorizuoti paviršiniai karstiniai reiškiniai, susidarę
2014 metų gruodžio pabaigoje – 2015 metų gegužės pradžioje bei susidarę anksčiau, tačiau iki šiol nebuvo rasti
įvairiose karstinio rajono vietose ir už jo ribų. Didysis
vientisas 1 046 km2 šio rajono plotas apima didelę dalį
Biržų, Pasvalio rajonų savivaldybių ir nedaug Panevėžio
rajono savivaldybės teritorijos. Dar du nedideli ploteliai
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2014 (124 m³/km²) and higher than
the average denudation in 1963–2014
(148 m³/km²).
he year 2015 was characterised by
exceptional hydro-meteorological conditions. he average air temperature of
January–November in the karst area
was even by 3.8 °C higher than the
long-term average. his has resulted an
increased evapotranspiration and lower
surface water inlow to the gypsum layers. During the January–November of
2015, precipitation in the karst region
was by about 7 % lower than the longterm average. Due to increased evapotranspiration and low precipitation in
the second half of the warm season, the
water level in the karst lakes and the
feeding gypsum layers fell down considerably (Fig. 2). During the October–
November of 2015, the water level in
the Pelanis karst Lake has fallen below
the lower limit measured in 2009–
2014 (Fig. 3). his state of the karst
hydrological system at the end of the
year created favourable conditions for
occurrence of sinkholes. On the other
hand, the gypsum layers were replenished by water resources due to the warm
winter of 2015and high precipitation
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4 pav. Vandens lygio matuoklio įranga
(J. Taminsko nuotr.)
Fig. 4. Equipment of levelogger
(photo by J. Taminskas)

išskirti pastarosios savivaldybės šiaurės vakarinėje dalyje ir
vienas – Radviliškio r. sav. rytiniame pakraštyje ties Vadaktų miesteliu. Teritorijoje, esančioje už 4,5 km į pietus nuo
šio 104,6 ha užimančio ploto, 2014 metų pabaigoje buvo
surasta nauja 6 m skersmens ir 5,4 m gylio karstinė įgriuva
(Vilkų miške). Šiemet, atlikus gretimų teritorijų apžiūrą,
nustatyta, kad labai senų ir senų karstinių smegduobių yra
Noreikių kaimo laukuose (5 pav.). Šie reiškiniai į patvirtintą karstinio rajono plotą nepatenka, todėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų tikslinimo darbai suplanuoti ir
bus vykdomi. Pasvalio rajone buvo tikrinami lėkšti pažemėjimai dirbamuose laukuose kaip galimos labai senų ir
pastaruoju metų ariamų smegduobių vietos, jaunos išlikusios smegduobės.

5 pav. Galimas senos karstinės smegduobės lėkštas duburys pievoje
(V. Mikulėno nuotr.).

in the winter and spring of the year.
In the January–October of 2015, the
average run-of of the Smardonė River
(0.248 m³/s) was close to the average
run-of for 1994–2013 (0.252 m³/s).
However, in January–November, the
river runof was about 30 % lower
than the long-term average. In 2015,
gypsum chemical denudation of the
indicative Tatula River basin was
185 m³ km² – 49 % higher than in
2014. Gypsum chemical denudation
of the Smardonė River basin in the
same year was 194 m³/km² per year.

Fig. 5. An old lat sinkhole of probable karstic origin
in the grassland (photo by V. Mikulėnas)
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Daugiau naujų nedidelių karstinių įgriuvų atsirado keliose įprastai „derlingose smegduobių“ Biržų rajono vietovėse: Daumėnuose (2), Naciūnuose ir Pabiržėje (po 1),
Karajimiškyje (3), Kojeliškiuose (1). Kai kurios jaunos
įgriuvos iš dalies suaktyvėjo šiemet (Mantagailiškyje, Daumėnuose ir kitur). Reikia konstatuoti, kad, atliekant pavasarinius žemdirbystės darbus, laukuose dauguma nedidelių
(maždaug iki 1 m skersmens ir gylio) karstinių įgriuvų yra
tiesiog užariama, todėl nebelieka galimybių jų užregistruoti. Pavyzdžiui, Mantagailiškyje pavasarį buvo suarta pieva
kartu su šešiomis anksčiau registruotomis karstinėmis-sufozinėmis įgriuvomis. Labai tikėtina, kad jos vėl „apsireikš“
žemės paviršiuje su dar didesniais prasmegimais.

6 pav. Nauja karstinė įgriuva Paįstryje, Panevėžio r. sav.

Fig. 6. A new sinkhole emerged in Paįstrys,

(V. Mikulėno nuotr.).

Panevėžys District. (photo by V. Mikulėnas)

Pavienė 3,0 m gylio ir 5,2 m skersmens, piltuvo formos,
nauja įgriuva, atsiradusi pavasario pradžioje, tebežiojėja
Karstinio rajono (pagrindinio ploto) pietiniame pakraštyje – Panevėžio r. sav., Paįstryje, prie Gegužinės girininkijai
priklausančio apžvalgos bokšto (6 pav.).
Per pirmą pusmetį didelių karstinių įgriuvų nebuvo
rasta. Didžiausia nauja karstinė įgriuva buvo Biržų rajone Drąseikiuose: atsiradusi 2014 m. gruodžio pabaigoje,
2015 m. padidėjusi iki 7,4 m skersmens ir 3,8 m gylio (besiplėsdama įgavo piltuvo formą), kol 2015 m. rudenį Juostaviečių gyvenvietės pakraštyje netoli vandentiekio bokšto
neatsivėrė 5,1 m gylio ir 4,1 m skersmens gilyn platėjančio
šulinio formos karstinė įgriuva (7 pav.).
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By optimizing gypsum chemical
denudation monitoring two automatic water level and temperature loggers were equipped in 2015 in the
Įstras River (before the river lowing
into the active sulphate zone 2.5 km
above the Įstras River mouth) (Fig. 4).
he measurements are taking place
every 3 hours. hese measurements
will allow a more precise evaluation
of the Įstras River run-of and gypsum
chemical denudation intensity of the
Įstras River basin.
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7 pav. Nauja didžiausia (5,1 m gylio, 4,1 m skersmens)
karstinė šulinio formos įgriuva Juostaviečiuose, Biržų r.
(V. Mikulėno nuotr.)
Fig. 7. he biggest shaft- shaped karstic sinkhole in
Juostaviečiai, Biržai District. Its diameter was 4.1 m
and the depth 5.1 m (photo by V. Mikulėnas)

Biržų regioninio parko darbuotojai Ežerėlių kaimo laukuose liepos mėnesį pastebėjo naują 2,7 m skersmens ir
1,5 m gylio karstinę įgriuvą (8 pav.). Panašaus dydžio kita
įgriuva buvo surasta Pagirių dvarvietės teritorijoje, apie
4 m nuo dvaro ūkinio pastato griuvėsių. Baigiantis metams
buvo gauta informacija apie vėl prasiplėtusią smegduobę
Kirkilų k., Biržų r., vadinamą „Barboros“. Gruodžio mėnesio pradžioje buvo pastebėtas jaunos smegduobės dugno
suaktyvėjimas „Geologų duobės“ prieigose, prie pat kelio
Biržai–Saločiai ir Kauniai–Šlepščiai sankryžos.
Buvo atlikta nuleistų Gulbinų (Biržų r. sav.) ir Švaininkų (Panevėžio r. sav.) tvenkinių dugno reljefo apžiūra dėl
galimų karsto apraiškų.

8 pav. Biržų regioninio parko geologo B. Dagio
nuotraukoje – surasta nauja karstinė įgriuva Ežerėlių
kaimo laukuose

Fig. 8. he new sinkhole that emerged in the ield
of Ežerėliai village is ixed on the photo of B. Dagys
(geologist of Biržai Regional Park)
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Naujausi Lietuvos geologinio
paveldo objektai,
Geotopų posistemio
pildymas

New Geotopes in Lithuania
and Geotopes Database
Support

A. Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2015 metais Valstybinės geologijos informacinės sistemos Geotopų posistemis papildytas 12 gamtos paveldo objektų. Vienas iš jų geomorfologinis – Vilniaus pilių
termoerozinis kalvynas; 6 geologiniai: Šakalių kryžkelės
(Švenčionių raj.), Uršulės (Molėtų raj.), Beržanskio ir Kurmaičių (Kretingos raj.), Marijos (Ventos mstl.) ir Urbono
(Panevėžio raj.) akmenys; 5 hidrogeologiniai: Darbos ir
Šventosios (Kretingos raj.), Kalgraužių (Palangos m. sav),
Radailių ir Rimkų (Klaipėdos raj.) šaltiniai.
Posistemis papildytas 30 šaltinių, Pagramančio ir Genių
atodangų, Olandų kepurės bei Šaipių klifų nuotraukomis
ir aprašymais. Patikslintos kai kurių geotopų koordinatės.
Buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) bei saugomų teritorijų
administracijomis.
Peržiūrėtas geologinių ir hidrogeologinių gamtos paminklų sąrašas ir pateikti pasiūlymai VSTT jį tikslinant
ir keičiant kai kurių objektų apsaugos statusą (9 riedulių,
6 atodangų, 1 olos ir 6 šaltinių). Taip pat pasiūlyta patikslinti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą,
kai kuriuos objektus iš jo išbraukiant (6 riedulius ir 1 ato-

During 2015, the Geotope Database
was supplemented by 12 new geotopes
from Vilnius and Palanga towns, Venta
settlement, Švenčionys, Molėtai, Kretinga, Panevėžys and Klaipėda districts.
he stock of information about 34
geotopes was updated. Presently, the
mentioned database contains data on
610 diferent valuable geological, geomorphological, hydrogeological and
hydrographical objects.
he specialists from the Lithuanian
Geological Survey supplied the administrations of the protected areas with
geological information about geological objects.
Several ield trips and workshops
were organized in order to disseminate the information about geotopes
among managers of protected areas,
environmental protection and education specialist, and mass media.
Education specialist from Molėtai visited Buožėnai and Gėsalai geomorphological reservations, Gardai
and Šarnelė eskers, Mačernis and
Šmitas springs, Puokės Akmuo – the
biggest boulder of Lithuania, Unique
Museum of Stones, etc.
Uršulės akmuo, 2015
(J. Satkūno nuotr.)
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Uršulė stone, 2015
(photo by J. Satkūnas)
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dangą) bei paskelbiant naujus (17 riedulių, 2 riedulynus,
1 sufozinį cirką, atodangą, 1 rėvą, 1 konglomeratą, 5 šaltinius ir 1 žemyninę kopą). Vieną hidrogeologinį gamtos
paveldo objektą dėl skirtingos genezės pasiūlyta išskirti į
du atskirus, objektus.
Inicijuotas vieno iš šaltinių – Salomėjos šaltinio Biržų
regioniniame parke sutvarkymas. Jis taip pavadintas šio
krašto gelmių tyrėjai, Lietuvos geologijos tarnybos geologei Salomėjai Bucevičiūtei atminti.

Salomėjos šaltinis, 2015

Salomėja water spring, 2015

Valstybinės geologijos informacinės sistemos Geotopų
(V. Mikulėno nuotr.) (photo by V. Mikulėnas,
posistemyje kaupiama informaciją apie 610 geologinių geomorfologinių, hidrogeologinių ir hidrograinių gamtos
Participants of the 5th day of the Geopaveldo objektų.
heritage visited geological and archaeological objects in Sirvėta Regional Park,
Molėtų krašto švietimo darbuotojams 2015 metų birNalšia land, Švenčionys, and eastern
želio mėn. buvo organizuotas edukacinis lauko seminaras
part of Lithuania. In addition, they
ir geologinė pažintinė ekskursija „Šiaurės vakarų Žemaititook care of some geological objects.
jos geologinio ir kultūros paveldo objektų praktinis pažinimas“. Išvykos metu aplankyti Buožėnų ir Gėsalų geomorfologiniai draustiniai, pasigrožėta Gardų, Šarnelės ozais,
aplankyti Mačernio šaltinis ir Šmito versmė ir didžiausias
Lietuvoje – Puokės – akmuo. Atnaujintas Respublikinis
Vaclovo Into akmenų muziejus atvėrė lankytojams naujas
ekspozicijas ir įspūdingą akmenų parką. Aplankyti ir Salantų regioninio parko gamtos objektai.
2015 metų – 5-ai geologinio paveldo dienai paminėti
buvo organizuotas lauko seminaras „Nalšios žemės Švenčionių krašto geologijos, archeologijos, istorijos ir kultūros
vertybės“. Seminaro dalyviai aplankė Sirvėtos regioninio
parko lankytojų centrą, keliavo pažintiniu taku į Kačėniškės piliakalnį, lankėsi Švenčionių vaistažolių fabrike,
UAB „Švenčionėlių keramika“ gamybos cechuose, kur gaminamos plytos ir blokeliai iš molio, kasamo Pašaminės
karjere. Aplankytas Jančiūnų žvyro karjeras, Bėlio šaltinis
prie Bėlio ežero, vandens malūnas prie Meros Naujajame
Strūnaityje. Pabuvota Rėškutėnų muziejuje, pasigrožėta
„Švenčionių Šveicarija“ dažnai vadinamo Sirvėtos dubaklonio, Staškinės ir Kėriškės apylinkių didkalvių vaizdais.
Patirta ne tik daug smagių akimirkų, bet nuveikti ir geologinio paveldo objektų priežiūros darbai – nuvalytos samanos nuo Šakalių Didžiojo akmens, išmatuotas Vaikūčių
akmuo.

Marijos akmuo, 2015
(I. Virbickienės nuotr.)

Šventosios šaltinis, 2015
(V. Mikulėno nuotr.)

Marija stone, 2015
(photo by I. Virbickienė)

Šventosios water spring, 2015
(photo by V. Mikulėnas)
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Europos jūrinių teritorijų
geologinių duomenų
portalas EMODNet

Geological Data Portal of
European Seas – EMODnet

V. Minkevičius, J. Čyžienė, Lietuvos geologijos tarnyba

EMODnet (he European Marine Observation and Data Network (EMODnet) projektas
skirtas surinkti, susisteminti ir teikti įvairiausius
duomenis apie Europą skalaujančias jūras. Tokia
iniciatyva kilo iš Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato, kuris
pasirašė susitarimą su EMODnet projekto vykdytojų konsorciumu. Vykdytojų konsorciumo
nariai – daugiau kaip šimtas įmonių ir organizacijų, kurios teikia projektui informaciją ar kitaip
dalyvauja įgyvendinant projektą. Pagrindinės
EMODnet projekto temos yra šios:
Ε Batimetrija,

he European Marine Observation and Data
Network (EMODnet) project was created for
assembling, systematization and provision of
various data about the European seas. his initiative rose from the European Commission Directorate-General for Maritime Afairs and Fisheries (DG MARE), which signed an agreement
of consortium. he members of the consortium
are more than 100 organizations, which provide
information or otherwise take part in the project.
he main themes of the EMODnet project are:
Bathymetry, Geology, Physics, Chemistry, Seabed Habitats, Human activity.

he Lithuanian Geological Survey takes part
in the “Geology” theme within the EMODnet
Ε Fizika,
project. he information assembled in this theΕ Chemija,
me can be divided into the following groups:
Ε Buveinės,
Ε Sediments (seabed sediments up to 30 cm
depth, accumulation rate),
Ε Žmogaus veikla.
Ε Geology (sea-loor geology, lithology and
Lietuvos geologijos tarnyba dalyvauja EMODnet
stratigraphy),
projekto „Geologija“ dalyje. Šioje projekto dalyje teikiamą informaciją būtų galima suskirs-tyti
į kelias temas:
Ε Geologija,

Ε Sedimentai (jūros dugno pačios jauniausios
nuosėdos iki 30 cm gylio, jų kaupimosi greitis),
Ε Geologija (jūros dugno geologinis ir kvartero
geologinis žemėlapiai),
Ε Krantų elgsena (jūros krantų elgsenos žemėlapis),
Ε Naudingosios iškasenos (jūroje aptinkamos
naudingosios iškasenos),
Ε Geologiniai procesai (povandeninės nuošliaužos, vulkanai, žemės drebėjimų epicentrai ir kt.).
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EMODnet-geology portalas. Jūrų
dugno geologinis (stratigrainis)
žemėlapis

EMODnet-geology
portal. Sea-loor geology
(stratigraphy) map
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Visų sudaromų žemėlapių mastelis yra
1:250 000, tačiau ne visos valstybės turi ir gali
pateikti tokio mastelio geologinius duomenis.
Todėl projekto tikslas yra ne atlikti kartografavimo darbus, bet surinkti esamus duomenis ir nustatyti vietas, kuriose tokių reikalingų duomenų
trūksta.

Ε Coastal behaviour (sea coast behaviour map),
Ε Aggregate resources (natural resources in seas),
Ε Geological events (submarine slides, volcanoes, epicentres of earthquakes and other).

macijos teikimą apie jūrose randamas naudingąsias iškasenas. Tai naftos ir dujų telkiniai, dujų
hidratų sankaupos, polimetalinės rūdos, įvairūs
uolienų agregatai (pavyzdžiui, smėlis, žvyras ar
rieduliai), fosforitai, evaporitai ir kt.

he topic Aggregates embraces the information about minerals and other natural resources
found in the seas. hese are oil and gas ields, gas
hydrate deposits, polymetallic aggregates (e.g.
sand, gravel and boulders), phosphorite, evaporites and others.

he scale of all maps is 1:250 000. Yet not all
countries can provide maps at this scale. his is
because the main purpose of the project is not
Sedimentų kartografavimo duomenys visoje to carry out geological surveys but to collect the
Europoje buvo renkami ir klasiikuojami skir- existing data and detect the gaps.
tingais metodais, taikomos įvairiausios sedimenhe sediment mapping data across Europe
tų klasiikavimo schemos. EMODnet-geology
were collected and classiied by diferent methods
projekto tikslas – pateikti duomenis bendra klafor a wide range of sediment classiication schesiikavimo schema, vadinamąja FOLK klasiikames. A decision was made to present the uniied
cija. Pagal šią klasiikaciją buvo galima pateikti
data classiication scheme in the EMODnet16, 7 arba 5 sedimentų klases.
geology project. It is so-called Folk classiication.
Sudarant geologinį žemėlapį buvo pasitelkta According to this classiication, there are 16, 7
One Geology projekto metu sukaupta patirtis ir and 5 sediment classes.
taikomi tokie patys metodai ir klasiikacijos kaip
For geological maps, One Geology project expeir One Geology Europe projekte. Buvo sudaryrience was used. It was decided to apply the same
tas geologinis-stratigrainis ir geologinis-litologimethods and classiications as in the One Geonis žemėlapiai.
logy – European project. Geological-stratigraphic
Krantų elgsenai aprašyti buvo pasitelktas in- and geological-lithological maps were compiled.
formacijos suskirstymas į 4 klases, t. y. „nėra inCoast behaviour was described using four
formacijos“, „krantas stabilus“, „krantas eroduoclasses: “No information”, “stable shore”, “erojamas“ ir „akumuliacinis ruožas“.
sion” and “accumulation”.
Geologinių procesų skyriuje numatoma teikhe section Geological Events is intended to
ti informaciją apie vulkanų centrus, žemės drebėjimų epicentrus, povandenines nuošliaužas ir provide information about the volcanoes’ centres,
cunamius.
epicentres of the earthquakes, submarine slides
Naudingųjų iškasenų tematika apima infor- and tsunamis.

Visa EMODnet sukaupta informacija, įskaitant sluoksnių metaduomenis, numatoma teikti
pagal INSPIRE direktyvos reikalavimus. Informacija pasiekiama bendrame projekto portale
www.emodnet.eu, taip pat šiuos duomenis galima naudoti per WMS paslaugas ir norimus informacinius sluoksnius bus galima atsisiųsti.

All EMODnet information includes layers
and metadata intended to provide access to subportals under the INSPIRE Directive. he information is available through a single project
portal www.emodnet.eu. he data as well may
be accessed by WMS services and the information will be available for download.

115

Lietuvos geologijos tarnybos
informacinių sistemų plėtra
2015 metais

Development of the
Lithuanian Geological
Survey Information
Systems in 2015

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2015 metais Lietuvos geologijos tarnybos informacinės
In 2015, the Lithuanian Geological
sistemos papildytos dviem naujais posistemiais: „Geoter- Information System was supplemenminių gręžinių sistemos“ ir „Pažeistų žemių teritorijos“.
ted with two new subsystems: “Geothermal Drilling System” and “TerritoAplinkos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578
ries of Damaged Lands”.
patvirtintas „Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m.
tvarkymo planas“, kurio įgyvendinimo pirmasis etapas –
By Order no. D1-578 2014-07-02 of
tikslios informacijos apie kasybos darbų pažeistas žemes Minister of Environment “he State
kaupimas. Todėl buvo nuspręsta sukurti naują Valstybinės Management Plan of Damaged Lands
geologijos informacinės sistemos posistemį, kuriame būtų for 2014–2020” was approved. Its irst
kaupiami ir sisteminami duomenys apie pažeistas žemes – phase schedules collection of accurate
jų vietą, plotą, iškastą kiekį, būklę, žemės nuosavybės tei- information about lands damaged by
ses.
mining activities. herefore, it was deDuomenų apie pažeistą teritoriją pateikimo anketa buvo cided to create a new State Geologinaudojama kaip pagrindas posistemio duomenų struktū- cal Information System subsystem, in
roms ir aplikacijoms kurti. Posistemyje tvarkomų duomenų which the data on damaged lands – their
sąrašas, duomenų ryšiai su kitais geologiniais duomenimis, location, area, amounts of dug ground,
susijusių registrų duomenų naudojimas nurodyta papil- condition, and ownership rights will
dytuose Valstybinės geologijos informacinės sistemos (to- be collected and systematized.
liau – GEOLIS) nuostatuose. Posistemio duomenų bazės
A form “Data submission about
ir aplikacijų projektą sukūrė ir įgyvendino Lietuvos geolothe damaged lands” was used as a bagijos tarnybos Informacinių technologijų poskyrio speciasis for development of the subsystem
listai. Duomenims kaupti buvo sukurtos duomenų bazės
data structures and application. For
struktūros (12 lentelių ir duomenų analizės procedūrų) ir
patvirtintą duomenų anketą atitinkančios duomenų įvedi- data collection, database structures
mo aplikacijos. Pažeistų žemių inventorizavimą vykdančių (12 tables and data analysis proceįmonių darbuotojams buvo suteikta teisė naudotis šiomis dures) were designed and data entry
aplikacijomis internetu, surinkti duomenys buvo kaupia- applications, corresponding the form
mi GEOLIS duomenų bazėje. Iš viso inventorizuota 3 330 “Data submission about the damaged
objektų. Duomenų įvedimo aplikacijose naudojami klasi- lands”, were approved. he employeikatoriai leido standartizuoti duomenis, todėl sukauptus es of the companies inventorying the
duomenis galima analizuoti naudojant kompiuterizuotas damaged lands were granted the right
funkcijas. Šie duomenys bus naudojami nustatyti pir- to use these web applications. hree
miausiai tvarkytinas pažeistas žemes; parengti pažeistų že- thousand three hundred and thirty
mių tvarkymo sprendinius ir jas sutvarkyti (rekultivuoti). objects were inventoried. An interacti-
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Viešam duomenų naudojimui buvo sukurtas interaktyvus ve digital map was created for public
skaitmeninis žemėlapis. Šis žemėlapis pateikiamas Tarny- users and and it was referred to for
bos elektroninių paslaugų portale ir 2015 metais peržiūrė- over 700 times.
tas daugiau kaip 700 kartų.
he subsystem for “Geothermal
Posistemis „Geoterminių gręžinių sistemos“ buvo pro- drilling system” was designed and imjektuojamas ir realizuotas kaip Žemės gelmių registro plemented as a part of Subsoil registry.
dalis. Tačiau dėl ilgai trunkančio Žemės gelmių registro Yet, so far, it has not been validated
nuostatų pakeitimo projekto derinimo šis posistemis dar as a new part of the register. During
nėra įteisintas kaip nauja registro dalis. Atsižvelgiant į tai, the implementation of the project, 17
kad sistemų registravimo aplikacijas reikėjo parengti labai tables and functions, seven data magreitai, o programinės įrangos kūrimo paslaugų viešieji nagement applications and reporting
pirkimai užtrunka kelis mėnesius, „Geoterminių gręžinių templates were created for the Subsoil
sistemų“ posistemį projektavo ir kūrė taip pat Tarnybos registry database. he staf members
Informacinių technologijų poskyrio specialistai. Be to, lėšų responsible for data registration can
programinės įrangos kūrimo paslaugoms pirkti nebuvo analyse the recorded data on the inteskirta. Geoterminių gręžinių sistemos paso forma, kurios ractive map, which contains not only
pagrindu buvo projektuojamos ir kuriamos posistemio the data on geothermal systems, but
duomenų tvarkymo struktūros ir aplikacijos, buvo patvir- also digital layers with watering platinta 2015 m balandžio 3 d., o pirma geoterminė sistema, ces and protection zones, and water
naudojant paruoštas duomenų tvarkymo aplikacijas, buvo extraction drilling data. For external
užregistruota 2015 metų gegužės 22 dieną. Įgyvendinant users an interactive map with public
šį projektą Žemės gelmių registro duomenų bazėje buvo data of geothermal systems is availasukurta 17 lentelių ir funkcijų, paruošta 7 duomenų tvar- ble.
kymo aplikacijų ir ataskaitų šablonai. Duomenų registraIn 2015, a “Map of groundwater
vimą vykdantys darbuotojai registruojamus duomenis gali
analizuoti interaktyviame žemėlapyje, kuriame pateikiami breakthrough risk zones” was input in
ne tik geoterminių sistemų duomenys, bet ir skaitmeniniai electronic services portal for external
sluoksniai su vandenviečių, jų apsaugos zonų, vandens ga- users. he map consists of three layers
vybos gręžinių duomenimis. Išoriniams naudotojams skir- marking the risk zones in drilling to
tame interaktyviame žemėlapyje, kuris yra elektroninių depths up to 50 m, 100 m and 230 m.
paslaugų portale, pateikiami viešai skelbiami geoterminių
In 2015, the installation works of
sistemų duomenys.
the electronic service system were purElektroninių paslaugų portale išoriniams naudotojams
2015 metais buvo pateiktas dar vienas žemėlapis: „Požeminio vandens proveržio rizikos zonų žemėlapis“. Šis žemėlapis susideda iš trijų sluoksnių: rizikos zonos gręžiniams iki
50 m, iki 100 m ir iki 230 m gylio. Žemėlapiu gali naudotis neregistruoti elektroninių paslaugų portalo lankytojai.

sued further. Attention was focused
on e-services related to the ongoing
groundwater monitoring data provision and management.

he visitors of the Electronic services portal extensively use the functions
2015 metais toliau vykdyti elektroninių paslaugų siste- of data search and preview and form
mos diegimo darbai. Informacinių technologijų poskyrio various reports.
specialistai daugiausia dėmesio skyrė elektroninėms paslaugoms, susijusioms su ūkio subjektų vykdomo požeminio
vandens monitoringo duomenų teikimu ir tvarkymu. Siekiama kuo daugiau įmonių suteikti galimybę elektroniniu
būdu teikti ne tik monitoringo programas, bet ir tarpines
bei galutines ataskaitas. Tam, kad minėtas ataskaitas įmo-
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nės galėtų teikti elektroninėmis paslaugomis, Valstybinėje
požeminio vandens sistemoje turi būti įrašyti monitoringo programų duomenys. Valstybinės požeminio vandens
informacinės sistemos „Požeminio vandens monitoringo“
posistemyje buvo sukurta aplikacija monitoringo programų duomenų eksportui iš senųjų duomenų struktūrų.
Elektroninių paslaugų portalo lankytojai jau intensyviai naudojasi duomenų paieškos, peržiūros funkcijomis,
formuoja įvairias ataskaitas. Populiariausios yra gręžinių
duomenų naudojimo paslaugos, populiarumu nuo jų nedaug atsilieka Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių
tyrimų žemėlapis (2015 metais – 1 118 peržiūrų), geotopų
žemėlapis (1 100 peržiūrų), naudingųjų iškasenų telkinių
žemėlapiu naudotasi 717 kartų ir kt.
Populiariausia duomenų teikimo Tarnybai elektronine paslauga išlieka žemės gelmių tyrimų registravimas:
naudojantis šia paslauga 2015 metais Tarnybai registruoti
buvo pateikti 948 žemės gelmių tyrimų duomenys. Tai sudaro 87 proc. visų 2015 metais užregistruotų tyrimų.
2015 metais įgyvendinant Aplinkosaugos leidimų sistemos (ALIS) modernizavimo projektą, skirtą pritaikyti
sistemą požeminio vandens leidimams išduoti, pavyko pasiekti, kad būtų išspręstos visos duomenų mainų tarp ALIS
ir GEOLIS problemos. Nuo šiol Tarnybos darbuotojams
nebereikės tų pačių duomenų įvesti į dvi skirtingas informacines sistemas.
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Žemėlapio

Mapping

pavyzdys

Example

Geologijos fondas ir
bibliofondas

he Geological Fund and
Bibliofund

L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Regulation and usage of
dokumentai (ataskaitos) geological information in
Geologijos fonde kaupiama, sisteminama ir teikiama the Geological Fund
valstybės institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei
informacija apie žemės gelmes. Geologinė informacija
teikiama vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje
saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin.,
2007, Nr. 129-5253; 2013, Nr. 1-194). Geologijos fonde
sukaupta visa Lietuvos teritorijoje ir dalies su ja besiribojančiose užsienio teritorijose geologinių tyrimų metu gauta
informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės. Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais ir jame sukaupta, saugoma ir
naudojama 24 881 geologinių tyrimų dokumentas. Iš viso
Geologijos fonde sukaupta ir saugoma 92 211 dokumentų
ir dokumentų sudedamųjų dalių (žemėlapių, geologinių ir
techninių pjūvių, schemų), gręžinių pasų, geoizinių tyrimų
diagramų, žemėnaudos planų ir kt. dokumentų.
Per 2015 metus fondas papildytas:
Ε 1 575 geologinių tyrimų dokumentais,
Ε 208 geoizinių tyrimų diagramomis,
Ε 131 gręžinių pasų knyga.
Per 2015 metus 1 005 lankytojams išduotos 2 838 geologinių tyrimų ataskaitos, 383 lapai įvairaus mastelio
topograinių žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir izinių asmenų užsakymus padaryta 3 567 lapai
dokumentų kopijų.

he Geological Fund collects,
groups and delivers geological information to governmental institutions,
scientiic organizations and public
users. he formation of the Geological Fund began in 1945 and continued to its completion in 2015. It
gives access to collected and stored
geological material from Lithuania
and part of neighbouring areas. he
stored material includes reports on
geological researches (24 881 units
in total) and parts of geological research documents, borehole passports,
geological maps, geological and technical sections, geophysical research diagrams, schemes, land use plans – an
overall of 92 211 units.
In 2015, the Fund was replenished
with:
Ε 1 575 reports on geological researches,
Ε 208 diagrams of geophysical researches,
Ε 131 books of borehole passports.

he information accumulated in
Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogai suvesti į
the Geological Fund is available to
Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondo“
specialists of Lithuanian geological
posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis ir dalykinis Geo119

logijos fondo dokumentų elektroniniai katalogai. 2015 metais
„Bibliofondo“ katalogas papildytas 2 019 geologinių tyrimų dokumentų ir dokumentų sudedamosiomis dalimis.
Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 92 211 įrašų (iki
2015 m. gruodžio 31 d.), saugomų UNIMARC formatu.
1999 metais pradėta kaupti skaitmeniniai geologinių tyrimų
dokumentų įrašai kompaktiniuose diskuose. 2015 metais
gautas 1 361 kompaktinis diskas (CD perkeltos į duomenų
bazę). Paieška Geologijos fondo dokumentų kataloge (www.
lgt.lt Paslaugos Informacinės rinkmenos Informacinių
sistemų duomenys Posistemiai Bibliofondas arba www.
lgt.lt E-paslaugos Bibliofondas) gali naudotis visi
geologinės informacijos naudotojai.
Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms
išduota 250 pažymų apie Geologijos fonde įregistruotas
ataskaitas.
Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos
ir Giluminių tyrimų skyriais, pagal atskirus prašymus
teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir
Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geologinio turinio žemėlapiai, naudingųjų iškasenų telkiniai,
geologinės aplinkos taršos židiniai, požeminio vandens
gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ (AZ), geotopai) teritorijų
bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, Lietuvos ir
užsienio šalių ūkio subjektams (22 prašymai).
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietuvos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų
(aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo
įstaigų, savivaldybių ir kt.) žemės gelmių tyrimus atliekančių
įmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų
studentai bei kiti juridiniai ir iziniai asmenys. Informacija
prieinama Europos Sąjungos valstybių narių iziniams,
juridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms
pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams,
jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

Bibliofondas (publikuoti leidiniai)
Informacijos valdymo skyrius aprūpina specialistus
naujausia geologine informacija ir platina aktualią
informaciją visuomenei. Tam tikslui kaupia Publikuotų
leidinių informacinį fondą pagal vykdomų geologinių
tyrimų programų tematiką, reklamuoja, teikia ir platina
geologinę informaciją visuomenei, valstybės institucijoms,
Lietuvos ir užsienio geologijos organizacijoms.
Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami
spaudiniai: knygos (monograijos, vadovėliai, enciklope120

and other institutions (environment
protection, landscape management,
land management, research institutes,
municipalities, etc.), students and foreign users from the EU countries in
the frame of the Lithuanian Law.
In 2015, 2 838 reports were given
to 1005 visitors. he specialists of the
LGT and other enterprises often use
the topographic maps stored at the
Fund (over 383 maps were taken).
2 019 bibliographical records for
an electronic catalogue supplemented
the sub-system „Bibliofondas” database in UNIMARC format in 2015. On
December 31, 2015, the stock of the
sub-system „Bibliofondas“ amounted
to 92 211 records.
Two hundred and ifty papers were
sent to diferent institutions about engineering geological research reports
registered at the Geological Fund.

Bibliofund (published
documents)
he Geological Fund provides
scientiic geological information to
specialists and disseminates the relevant geological information to the
public. For this purpose, it compiles a
specialized information stock of published documents according to the
main subjects of geological investigations (general and regional geology,
hydrogeology, mineral resources, engineering geology, oil geology, environmental geology, geochemistry and
geological mapping) and supplies the
geological information to the general
public, State institutions, and Lithuanian and foreign organizations of
geological sciences. he information
stock of published documents is based
on the stock of published documents,

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

dijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7 519 egz., konferencijų
ir simpoziumų medžiaga (479 pavad. 643 egz., iš jų
209 egz. inv.), periodiniai ir tęstiniai leidiniai (180 pavad.
3 382 egz.), žemėlapiai (403 pavad.), kompaktiniai diskai
(55 egz.), vaizdo ilmai (12 egz.), normatyviniai ir kiti
dokumentai (1 969 egz.). Fondas kaupiamas nuo Lietuvos
geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Daugiausiai
dėmesio skiriama Lietuvoje vykdomų geologinių tyrimų
kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji
tyrimai (mineralinės žaliavos, hidrogeologija, inžinerinė
geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija,
geoinformatika), geologinis kartografavimas.
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which was established in 1940 and
continued to its completion in 2015.
he sources for compilation are as
follows: Lithuanian publishers and
suppliers, Lithuanian and foreign geoscience organizations (buying, exchange based on cooperation agreement
and acquisition as a present).

he stock of published documents
includes:
Ε 7 519 copies of books (monographs, encyclopedias, dictionaries,
Per 2015 metus Publikuotų leidinių informacinis fondas
and atlases),
papildytas:
Ε 9 knygomis,
Ε 479 titles (643 copies) of proceeΕ 7 pavad. (10 egz.) konferencijų medžiaga,
dings of conferences and sympoΕ 43 pavad. (154 egz.) periodiniais ir tęstiniais leidiniais,
siums, etc.,
Ε 1 pavad. standartu.
Ε 180 titles (3 382 copies) of periodical and continuous publications,
Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo išimta ir
Ε
1 969 copies of normative docunurašyta: 125 egz. inventorintų dokumentų (knygų), 19
ments,
pavadinimų 4 179 egz. periodinių ir tęstinių leidinių ir
384 pavadinimų 468 egz. techninių sąlygų (TY) ir šakinių Ε 403 titles of maps,
standartų (OCT). Nurašymo priežastis: nepaklausūs ir pra- Ε 67 CD, video ilms.
radę aktualumą leidiniai, dubletai, negaliojantys Lietuvoje
he necessary information is pronormatyviniai dokumentai (aktas Nr. 1, 2015-03-25; aktas
vided by fulillment of the thematic
Nr. 2, 2015-11-23; aktas Nr. 3, 2015-12-16).
and factual requests and traditional
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių meth-od of supplying the relevant
informacinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina information found using various meGeologijos fondo poskyris. Komplektavimo šaltiniai: ans of search. Sixty-six titles of docuLietuvos leidėjai, įvairios organizacijos, užsienio šalių ments, 250 copies of books, periodical
informacijos centrai, žurnalų redakcijos, tarptautinės and continuous publications, and 2
organizacijos, užsienio šalių geologijos organizacijos 033 copies from various publications
(keitimasis leidiniais, dovanojimas, pirkimas). Dauguma were given to specialists in 2015. he
užsienio šalių leidinių gaunama mainais, sutarus su 15 už- latest geological information and legal
sienio šalių geologijos organizacijomis.
documents were given to specialists
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, on a regular basis.
vykdant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarhe Geological Fund and Subdinaujant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir
vision of Information provides and
teikiant einamąją aktualią informaciją. Specialistams
distributes the publications of the Liteikiami naujų gautų leidinių bibliograiniai sąrašai. Pagal
thuanian Geological Survey (LGT).
specialistų užsakymus įvykdyta 30 užklausų (13 faktograiIn 2015, 593 copies of various LGT
nių ir 17 teminių). Pateikta: 66 pavadinimų dokumentų;
publications were distributed.
atrinkta pagal tematiką, paruošta ir pateikta 149 dokumentų
bibliograiniai aprašai; paruoštas 91 bibliograinis aprašas
Eight hundred and eighty three
„Šaltinių katalogui“ ir straipsniams „Vilniaus pilių kalvos bibliographical records for an electroir slėniai“. Padaryta 2 033 puslapių įvairių dokumentų nic catalogue and for bibliography of
(straipsnių iš knygų, žurnalų, laikraščių, norminių Lithuanian geology supplemented the
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dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų leidinių informacinio sub-system „Bibliofondas” database in
fondo specialistams išduota 250 egz. periodinių ir tęstinių UNIMARC format. On December
leidinių, knygų, teisinių ir norminių dokumentų.
31, 2015, the stock of the sub-sys2015 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir tem „Bibliofondas” included 17 545
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos records. he formation of an electro„Bibliofondas“ posistemį 883 dokumentų bibliograiniai nic catalogue was completed and is
aprašai (iki 2015 m. gruodžio 31 d.). Duomenys available on the Lithuanian GeoloLietuvos geologijos bibliograijai renkami iš LGT gical Survey website for Lithuanian
gaunamų leidinių, taip pat iš Gamtos tyrimo centro and foreign users (http://www.lgt.lt
Geologijos ir geograijos instituto ir Vilniaus universiteto Posistemis Bibliofondas).
mokslo publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibhe Geological Fund also compiliofondas“ sukaupta 17 545 įrašai (iki 2015 m. gruodžio
les information from the Lithuanian
31 d.), saugomi UNIMARC formatu (www.lgt.lt
press: collects the articles about LithuPaslaugos Informacinės rinkmenos Informacinių
sistemų duomenys Posistemiai Bibliofondas arba www. anian geology and Lithuanian Geological Survey activity from newspapers
lgt.lt E-paslaugos Bibliofondas).
and journals. Two hundred and ifty
Lietuvos spauda apie geologiją 2015 metais: surinkta ir three bibliographical entries were colsuvesta į atskirą bylą 253 straipsnių apie geologiją ir LGT lected in 2015.
veiklą bibliograinių aprašų iš laikraščių.
he information stock of published
Atrinkta ir pateikta specialistams: iš Teisės aktų
documents in the Lithuanian Georegistro – 116 naujausių teisės aktų, reglamentuojančių
Lietuvos geologijos tarnybos veiklą; iš Aplinkos ministerijos logical Survey is open to Lithuanian
spaudos apžvalgos 258 straipsniai apie geologiją ir Lietuvos and foreign specialists and public. he
most recent scientiic information on
geologijos tarnybos veiklą.
geological and environmental sciences
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geonaujienos“: and other subjects is available at:
bibliograiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
Phone: (+370 5) 233 15 35
Geologijos fondo poskyris ir Informavimo poskyris plaE-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
tina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms,
miestų ir rajonų savivaldybėms, Lietuvos ir užsienio šalių
geologijos organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos
tarnybos leidiniai pristatymams, Lietuvos geologijai populiarinti, konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2015 metais išplatinta 593 egz. leidinių.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis
visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams
iš kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą.

Pageidaujančiuosius gauti naujausios
informacijos prašome kreiptis:
he most recent scientiic information on geological
and environmental sciences and other subjects is
available at:
Tel. / Phone (+370 5) 233 15 35
Faks. / Fax (+370 5) 233 61 56
El. paštas / E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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Visuomenės informavimas

Public Information

I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2015 metai buvo derlingi Lietuvos geologijos tarnybos
darbų ir geologinių įvykių, tai matoma iš pranešimų gausos – parengta ir išplatinta net 89 pranešimai spaudai. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose ir laikraščiuose, kaip
antai: „Geologijos akiračiai“, „Žaliasis pasaulis“ buvo publikuota Lietuvos geologijos tarnybos specialistų straipsnių
ir informacinių pranešimų. Praėjusiais metais Lietuvos geologijos tarnyba išleido 9 leidinius.

In 2015, 89 press releases on relevant works of the Lithuanian Geological Survey and key geological
events were issued. he LGT published articles in the “Geologijos akiračiai“, “Žaliasis pasaulis“ and other
Lithuanian and foreign journals and
newspapers. During the year, the Lithuanian Geological Survey released 9
Nuo 2010 metų kiekvieną mėnesį leidžiamas elektropublications. An electronic newsletter
ninis naujienų laikraštis „Geonaujienos“, turintis daugiau
“Geonaujienos (Geo-News)“ has been
nei 600 adresatų. Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis
published since 2010. he website
nuolat pildomas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų
under the headings “News“, “Events“,
patogumui ir informacijos sklaidai.
and “Seismic events“ as well as other
2015 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo 41 geological information prepared by
tarptautiniame renginyje, organizavo 7 tarptautinius ren- the specialists from the Lithuanian
ginius. Tarnybos atstovai dirbo 13 tarptautinių organizaci- Geological Survey were updated on a
jų ir 14 tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių.
regular basis.
2015 metais devintą kartą vyko Lietuvos ir Lenkijos III–VI klasių mokinių dailės darbų konkursas „Mūsų
žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. Konkurso tema –

Keli Lietuvos geologijos tarnybos
2015 metų leidiniai

Some LGT publications
inssued in 2015

In 2015, the staf members of the
LGT participated at 41 and organized
seven International events.
In 2015, the inal of the competition “Our Earth – in the past, today and in the future“ on the theme
“Flying Experiment of Earth” for students of the 3rd–6th grades took place in Poland. he Lithuanian schools
received about 250 best works of students. he inal of the competition
was successfully organized by the Geological Museum of the Polish Geological Institute in Warsaw. he works
of Lithuanian students received the
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„Skraidantis žemės eksperimentas“. Iš Lietuvos mokyklų
gauta apie 250 geriausių moksleivių darbų. Buvo įdomu
stebėti ir lyginti, kaip moksleiviams sekėsi atskleisti šią
gana nelengvą geologinę temą. Moksleiviai piešė archeopteriksus, pterozaurus, laumžirgius, vabzdžius ir paukščius.
Vaikai buvo labai išradingi ir naudojo įvairią techniką ir
medžiagas: dažus, akmenėlius, kruopas, plastiką, medį,
plunksnas ir kt. 2015 metais tarptautinis inalas vyko
Varšuvoje. Konkurso inale dalyvavo svečių iš Lietuvos
ambasados, Lenkijos aplinkos ministerijos atstovai, Valstybinio geologijos instituto ir Geologijos muziejaus vadovai, vyriausiasis Lenkijos geologas. Daug dėmesio sulaukė
visi konkurso dalyviai, jie apdovanoti vertingais prizais,
surengta ekskursijų po Varšuvos senamiestį ir įžymias vietas, aplankytas nuostabus Baltovo juros periodo dinozaurų
parkas.
Lietuvos ir Lenkijos inalo nugalėtojai:
1 vieta – Astijus Puodžiukas 5 kl., Utenos Krašuonos
progimnazija (mokytoja Dalia Puodžiukienė)
2 vieta – Gerda Noreikaitė 5 kl., Šilalės meno mokykla
(mokytoja Ilona Venckienė)
3 vieta – Agnieszka Ossolińska, Chociwel, Lenkija
(mokytojas Sławomir Nowicki).

Lietuvos inalininkai Lenkijos geologijos instituto
Geologijos muziejuje (I. Virbickienės nuotr.)
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highest evaluation. he winners of the
competition were: 1st place – Astijus
Puodžiukas (teacher Dalia Puodžiukienė) 5th class, Krašuona pro-gymnasium in Utena, 2nd place – Gerda Noreikaitė (teacher Ilona Venckienė) 5th
class, Šilalė Art School, 3th place – Agnieszka Ossolińska (teacher Sławomir
Nowicki), Chociwel, Poland.

Konkurso 1-os
vietos laimėtojo
Astijaus Puodžiuko darbas

he work of the
winner of competition
Astijus Puodžiukas

he Lithuanian inalist in Geological Museum
of Poland (photo by I. Virbickienė)

Žemės gelmių informacijos
centras

Underground Information
Center

V. Puronas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos muziejų reorganizavus į
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos struktūrinį padalinį, taip pat atsižvelgiant į išskirtinę gręžinių kerno svarbą Lietuvos
žemės gelmių praktiniams ir moksliniams tyrimams, reorganizuoto Žemės gelmių informacijos centro (ŽGIC) Vievyje svarbiausia veiklos
kryptis tapo ne vien muziejininkystė, bet ir kerno tyrimų plėtra ir informacijos apie uolienų savybes kaupimas ir sklaida.
2015 metais Žemės gelmių informacijos
centras rengė dokumentaciją Lietuvos geologijos muziejaus reorganizacijai, pastato techninės
būklės ekspertizei ir renovacijai. Baigtas Žemės
gelmių informacijos centro administracinių patalpų remontas, įrengta patalpa uolienų pavyzdžiams pjaustyti ir gludinti.

After reorganization of the Lithuanian Geological Museum into the structural unit of the
Lithuanian Geological Survey under the Ministry of Environment and taking into account
the exceptional importance of drillcore from
the Lithuanian underground for practical and
research purposes, the most important policy
of reorganized Lithuanian Geological Museum
in Vievis has become not only museology, but
the drillcore research development and accumulation and dissemination of information about
the rock properties.

Nuolat saugoti sutvarkyta 1 485 m kerno (iš
laikino saugojimo pašiūrėse esamų 114 gręžinių
sutvarkyta 18 gręžinių kernas).
Vykdant Žemės gelmių informacijos centro
muziejinių rinkinių inventorizavimo, katalogo pildymo veiklą, revizuota 4 903 vnt. tyrinių
rinkinio (uolienų pavyzdžių iš gr. Varėna-981,
dr. P. Šimkevičiaus rentgenograinių tyrinių),
rinkinių katalogas papildytas 15 perfokortų. Į
Žemės gelmių informacijos centrą priimta archyvinė medžiaga, tyriniai iš Gamtos tyrimų
centro Geologijos ir geograijos instituto.
Į Žemės gelmių informacijos centrą atvyksta
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio geologai, saugykla neuždara ir paprastiems lankytojams. Klien-

Pavyzdžių parengimas
nuolatiniam saugojimui
(V. Purono nuotr.)

Preparation of samples for
permanent storage
(photo by V. Puronas)
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tams, pageidaujantiems pasinaudoti saugomu
kernu ir rinkinių medžiaga, aptarnauti pateikta 1 704 m kerno, kurį tyrė Lietuvos geologijos
tarnybos, Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimo
centro, Lenkijos mokslų akademijos ir kitų institucijų specialistai. Organizuoti 47 edukaciniai
užsiėmimai ir 3 uolienų nustatymo konsultacijos.

In 2015, the Undergound Information Center (ŽGIC) was preparing documentation for
the reorganization of the Lithuanian Geological Museum, the technical expertise of building
condition and the building renovation. he
building repairs of the Underground Information Center oices were completed, and a room
for cutting rocks has been equipped.

Vyko konsultacijos su Dzūkijos nacionalinio
parko lankytojų centro ekspozicijos kūrėjais ekspozicijos įrengimo klausimais.

1485 meters of drillcore (drillcore from 18 of
114 wells stored in the temporary storage sheds)
were arranged for permanent storage.

Per žiniasklaidos priemones ŽGIC viešino
aplinkos veiklą „Lietuvos ryto“ televizijoje, Lietuvos radijuje ir televizijoje, kt. Buvo kreiptasi
į Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos geograijos mokytojų asociaciją informacijos apie
edukacinius užsiėmimus moksleiviams ŽGIC
sklaidos ir lankymosi skatinimo klausimais.

4903 pcs. of test samples (rock samples from
well Varėna-981, radiographic test samples
from Dr. P. Šimkevičius‘ collection) were audited, punch card catalog was supplemented with
15 pcs. of. cards. he Underground Information
Centre accepted archival material from researchers of the Institute of Geology and Geography, Nature Research Center.

Bendradarbiaujant su architektais, kernas
buvo eksponuojamas Baltijos šalių architektūros
Not only Lithuanian, but also foreign geolotrienalėje Šiuolaikinio meno centre ir sulaukė gists have come to the Underground Informadidelio parodos lankytojų susidomėjimo.
tion Center, and its drillcore storage is open for
ordinary visitors. Customers wishing to use of
ŽGIC teikė metodinę pagalbą šalies jaunųjų
the protected core and sets of material were servigeologų vasaros stovykloje ir olimpiadoje.
ced with the 1704 m of core, which was studied
Dalyvauta seminare „Naujausių informaci- by the Geological Survey of Lithuania, Vilnius
nių technologijų panaudojimas muziejų veiklo- University, Environmental Research Center, Po-

Edukaciniai užsiėmimai vaikams
(V. Purono nuotr.)
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Educational activities for schoolchildren
(photo by V. Puronas)
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lish Academy of Science, and other institutions.
47 educational sessions and 3 consultations on
rock identiication were conducted.
Exposition creators of the Dzūkija National
Park Visitor Center were consulted on exposition
installation issues.
In the media, ŽGIC publicized environment
protection activities in the Lithuanian mass media (radio, television and press). In collaboration
with architects, drillcores were exhibited in the
Baltic Triennial of Architecture at Contemporary Art Center and received great interest from
visitors of the exhibition. ŽGIC provided methodological assistance to the country‘s young
geologists at the summer camp. It participated
at the seminar “he latest information technologies in museum activities”.

Ekskursija prie naftos gręžinio
bokšto (V. Purono nuotr.)

Excursion to oil borehole
tower (photo by V. Puronas)

In November, a trip for journalists to ŽGIC
and a sightseeing tour to the adjacent sites with
geological heritage was organized.

je“. Nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje
buvo plačiai nušviesta 2015 m. lapkričio mėn.
organizuota išvyka žurnalistams į ŽGIC ir apžvalginė ekskursija po gretimų apylinkių geologinio paveldo objektus.

Kernas parengtas tyrimui
(V. Purono nuotr.)

Drillcore prepared for investigation
(photo by V. Puronas)
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LABORATORIJA

Laboratory

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis techniškai
modernizuota ir šiuolaikine laboratorine įranga sukomplektuota LGT Laboratorija atlieka uolienų ir gruntų litologinius, inžinerinius geologinius bei geotechninius
laboratorinius tyrimus, skirtus atlikti geologinio kartografavimo, naudingųjų iškasenų telkinių ir statybų aikštelių
įvertinimą, uolienų, gruntų ir vandens chemines analizes.

he in 2012 renovated and updated the Laboratory of the Lithuanian
Geological Survey (LGT) performs
main laboratory tests for estimation
of mineral deposit as well as rock and
soil physical mechanical and engineering geological indicators of the future construction sites. Rock, soil and
Tyrimų metu šiuolaikine įranga nustatomos uolienų ir
ground water tests can be carried out
gruntų litologinės savybės, inžineriniai geologiniai rodiin the LGT.
kliai, izikinės ir mechaninės savybės, uolienų, gruntų ir
požeminio vandens cheminė sudėtis, vadovaujantis stanAll laboratory tests were carried
dartu EN ISO 14688-2:2004 atliekamas gruntų klasii- out according to the ISO and DIN
kavimas.
international standards, Lithuanian
standards LST and normative docuVisi tyrimai atliekami vadovaujantis tarptautinių stanments, LAND-based methodologies
dartų ISO, Lietuvos standartų LST bei normatyvinių doand requirements. Metrological verikumentų LAND pagrindu parengtomis tyrimų metodikoication and calibration of laboratomis. Kai kuriuos tyrimus, granuliometrinę gruntų analizę,
ry instruments and laboratory dishes
were carried on a regular basis. All
tests were performed by skilled technicians.
he quality of all tests is under the
control according to the international
standards LST EN ISO / EC 17025:
2005 and LST EN ISO 9001: 2008.
A project of Laboratory accreditation
will be implemented in near future.
Groundwater tests were carried
out in accordance with licence No.
980037. he Laboratory of the LGT
participates in inter laboratory studies.
Svarstyklės
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Scales of laboratory
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molinių gruntų plastingumo rodiklių įvertinimą galima
atlikti vadovaujantis Vokietijos standartų DIN ir britų
standartų BS reikalavimais.
Tyrimams naudojamos matavimo priemonės yra reguliariai metrologiškai tikrinamos ir kalibruojamos, naudojamos
tik sertiikuotos cheminės medžiagos, reagentai ir laboratoriniai indai. Laboratorinius tyrimus ir bandymus atlieka
kvaliikuoti Vilniaus universitetą baigę specialistai.
Atliekant tyrimus vadovaujamasi darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkosaugą reglamentuojančiais ISO ir LST standartais, tyrimų ir bandymų
kokybės valdymas atliekamas vadovaujantis tarptautinių
standartų LST EN ISO/EC 17025:2005 bei LST EN
ISO 9001:2008 reikalavimais.
Požeminio vandens tyrimai Laboratorijoje atliekami vadovaujantis 2012 metais gautu Aplinkos apsaugos
agentūros leidimu Nr. 980037, suteikiančiu teisę atlikti
taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Laboratorija dalyvauja lyginamuosiuose tyrimuose su kitomis Lietuvos
laboratorijomis, tai lemia gaunamų rezultatų patikimumą
ir tyrimų kokybę.
Smulkių grunto dalelių – aleuritingų (dulkingų) ir
molingų frakcijų kiekiui nustatyti granuliometrinės sudėties tyrimų metu naudojamas lazerinis metodas, kuriuo
tyrimas atliekamas greičiau ir tiksliau.
Gruntų kirpimo ir kompresinio (oedometrinio) spūdumo bandymai atliekami moderniais pusiau automatiniais prietaisais, kurie nustatytais terminais metrologiškai
tikrinami ir kalibruojami.
Laboratorijos specialistai kartu su Hidrogeologijos skyriumi dalyvavo Valstybinio požeminio vandens monitoringo programoje, atliekant šaltinių ir versmių, monitoringo
postų ir vandenviečių vandens mėginių cheminės sudėties
tyrimus, kartu su Inžinerinės geologijos skyriaus Geologinio kartografavimo poskyriu vykdytuose erdvinio geologinio kartografavimo masteliu 1:50 000 darbuose Švenčionių, Anykščių ir Mažonų plotuose, atliekant grunto
bandinių litologinių savybių ir cheminės sudėties laboratorinius tyrimus.
2015 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje buvo ištirti 2068 uolienų, grunto ir vandens mėginiai,
sudarytos 9 sutartys su ūkio subjektais laboratoriniams tyrimams atlikti.

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2015 YEAR ANNUAL REPORT

For the evaluation of the soil particle size, the laser difraction particle
size determination unit “Analysette
22“ is used what allows determining
the clay and aleurite (dusty) soil particles more accurately.
he shear and compression (oedometrical) compressibility tests are carried out with modern semi-automatic
devices which are metrologically checked and calibrated.

Laboratorijos presas

Presses of Laboratory

In co-operation with the Department of Hydrogeology of the Lithuanian Geological Survey, the Laboratory participated in soil and groundwater
monitoring programme for determination of groundwater chemical composition. Laboratory tests were carried
out for the Quaternary geological
mapping at a scale M 1:50 000 in the
Anykščiai, Švenčioniai and Mažonai
areas.
In 2015, the Lithuanian Geological
Survey Laboratory investigated 2068
rock, soil and water samples.

Liepsnos fotometras

Photoelectric lame
photometer
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Dabar Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai:
Ε Gruntų granuliometrinė analizė sietų bei kombinuotu (sietų, pipetės ar lazeriniu) metodais – LST CEN
ISO/TS 17892-4:2005, LST 1360.1 (Automobilių kelių gruntai), DIN 18123:2011-04, BS 1377-2:1990,
GOST 12536-79.
Ε Gruntų natūraliojo drėgnio nustatymas – LST CEN
ISO/TS 17892-1:2005.
Ε Molinių gruntų plastingumo rodiklių (Aterbergo) ribų
nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 12:2005.
Ε Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru – LST CEN ISO/TS 17892-3:2005.
Ε Grunto kompresinio (oedometrinio) spūdumo bandymai – LST CEN ISO/TS 17892-5:2005 (laikinai,
kol vyksta LGT patalpų renovavimo darbai, šie tyrimai
neatliekami).
Ε Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo (tempiamojo)
atsparumo bandymai.
Ε Grunto kerpamojo stiprumo bandymai tiesioginio kirpimo metodu – LST CEN ISO/TS 17892-10:2005).
Ε Uolienų ir gruntų gamtinio masės tankio nustatymas –
LST CEN ISO/TS 17892-2:2005.
Ε Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas –
LST EN 13039:2012.
Ε Sutankintos būklės smėlingų gruntų iltracijos koeiciento nustatymas laboratoriniu būdu.
Ε Uolienų ir gruntų cheminės sudėties tyrimai.
Ε Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimai.

Now the LGT Laboratory is carrying out the following tests:
Ε Determination of particle size distribution (sieving, pipette and laser
difraction) method – LST CEN
ISO/TS 17892-4:2005, LST 1360
1, DIN 18123:2011-04, BS 13772:1990, GOST 12536-79;
Ε Determination of water content –
LST CEN ISO/TS 17892-1:2005;
Ε Determination of Atterberg limits – LST CEN ISO/TS 1789212:2005;
Ε Determination of particle density
(Pycnometer method) – LST CEN
ISO/TS 17892-3:2005;
Ε Oedometer test – LST CEN ISO/
TS 17892-5:2005 (temporarily
these tests are not performed until the renovation of the building is
completed);
Ε Rocks and hard soils compression
tests;
Ε Determination of density of ine
grained soil – LST CEN ISO/TS
17892-2:2005;
Ε Determination of organic matter content and ash – LST EN
13039:2012;
Ε Determination of a iltration factor;
Ε Rocks and soils chemical composition analysis;
Ε Groundwater chemical composition analysis.

Cheminė „Kalėdinė eglutė“
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Chemical “Christmas Tree“
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komisija – Geomokslai aplinkai formuoti
Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti
Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo grupė

J. Lazauskienė

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

Representing Lithuania in the International Union
Commission on Geosciencs for Environmental

J. Satkūnas

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

R. Guobytė, A. Damušytė

he Peribaltic Working Group of the Sub-

D. Karmazienė, A. Jusienė,
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Sea-level changes of the International Union for
Quaternary Research (INQUA)

J. Satkūnas, V. Mikulėnas
J. Satkūnas

EuroGeoSurveys Expert Group: Conservation of
the Geological Heritage
EuroGeoSurveys Expert Group: Geological
GeoHazarts

V. Gregorauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Geochemistry

V. Gregorauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Soil Resources

J. Čyžienė, V. Mikulėnas,
Europos geologijos tarnybų asociacijos INSPIRE
Erdvinės informacijos darbo grupė

A. Dumšienė,

EuroGeoSurveys Expert Group: Spatial

J. Lazauskienė,

Information – INSPIRE

V. Gregorauskienė
Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens

Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad
J. Satkūnas

monitoringo darbo grupė

Surface Water and Groundwater

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai
delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai
Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos
valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

Region Cross-Border Area for Monitoring of

Commission of the Republic of Lithuania for
J. Satkūnas

Delimitation and Demarcation of State Borders
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea
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LGT atstovai

Pavadinimas

Title

Representatives of LGT

Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens direktyvai
2006/118/EB įgyvendinti
Lietuvos stratigraijos komisija

K. Kadūnas
J. Lazauskienė J. Satkūnas

Įgaliotasis atstovas Lietuvos standartizacijos tarybos
technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“

V. Gregorauskienė

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

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian

J. Satkūnas

Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

of Earth Sciences“ of the Estonian Academy of
Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos,
Geologijos ir geograijos instituto, Lietuvos
geologijos tarnybos žurnalo „Geologija. Geograija“

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

redakcinė kolegija

Lithuanian Academy of Sciences, Institute of
Geology and Geography, Lithuanian Geological
Survey “Geology. Geography“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos

R. Guobytė, J. Satkūnas

akiračiai“ redakcinė kolegija

Editorial Board of the Journal of Geological Society
of Lithuania “Geologijos akiračiai“

R. Guobytė, J. Čyžienė,
Lietuvos geologų sąjungos taryba

A. Damušytė,

Council of Geological Society of Lithuania

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

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūros institucijų atstovų

J. Satkūnas

(koordinatorių) informacijai grupė
Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių

Editorial Commission of INQA Scientiic Journal
“Quaternary International“
International Science and Technology agency
representatives (coordinators) information group
Monitoring Committee of the Project

baseinų rajonų valdymo planų parengimas“

J. Arustienė

“Management Plans for Lielupe, Venta, and the

priežiūros komitetas

Dauguva River Basin District“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio

Monitoring Committee of the Project “Basin

vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui

K. Kadūnas, J. Arustienė

parengimas ir integravimas į bendrą valdymo
planą“ priežiūros komitetas

National Committee of the Convention on
J. Satkūnas

patariamasis komitetas
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos
tyrimų centro Mokslinė taryba

Wetlands of International Importance (included
birds’ habitats)

konvencija), nacionalinis komitetas
Augalų apsaugos produktų registracijos

Nemunas River Basin District, Development and
Integration in the Overall Management Plan“

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

Management Plan for the Groundwater of the

V. Gregorauskienė
J. Satkūnas

Plant protection products Advisory committee
National Research Institute for Nature Research
Center Scientiic Council

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2015 metų renginiai 2015 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops
Renginio pavadinimas / Event
Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros vadovų vizitas
Lietuvos geologijos tarnyboje
Projekto „Lietuvos teritorijos rajonavimas požeminio vandens iškrovų
pasekmių ir hidrogeologinių pavojų (rizikų) vertinimui“ rezultatų aptarimas
LGT vidinis seminaras „Lietuvos geologijos tarnybos 2014 m. rezultatai ir 2015 m.
darbai“
UAB „InfoEra“ GNSS imtuvų pristatymas ir demonstracija
Studijos „Baltijos jūros krantų erozijos problemų analizė ir sprendimo būdai“
pristatymas
Seminaras susipažindinti su gerosios praktikos patirtimi naudojant biokuro ir
kuro durpių energetinius išteklius šilumos ir elektros energetikos gamyboje
Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) 34-asis
nacionalinių delegacijų forumas
Seminaras „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų
veikloje“

Laikas / Time

Vieta / Place

Sausio 20 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Sausio 21 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Sausio 22 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Sausio 29 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Sausio 30 d.

(Vilnius)

Vasario 1–6 d.

Suomija

Vasario 2–4 d.

Briuselis (Belgija)

Vasario 5 d.

Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos
geologijos tarnybų organizacijos seminaras ir projektas „Afrikos geologijos

Lietuvos mokslų akademija

Vasario 6–11 d.

tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“

Taikomosios dailės muziejus
(Vilnius)
Keip Taun
(Pietų Afrikos Respublika)

Valstybinio Lenkijos geologijos instituto (PGI) Tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadovo dr. Tomasz Nałęcz ir dr. Wojciech Brochwicz-

Vasario 17–20 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Vasario 18 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Vasario 23–26 d.

Briuselis (Belgija)

Kovo 9 d.

Varšuva (Lenkija)

Kovo 9–10 d.

Varšuva (Lenkija)

Kovo 10 d.

Briuselis (Belgija)

Kovo 9–12 d.

Madridas (Ispanija)

Lewiński vizitas
Dr. Tomasz Nałęcz (Valstybinio Lenkijos geologijos instituto (PGI) Tarptautinio
bendradarbiavimo departamento vadovas) pranešimas „Skalūnų dujų
žvalgybos Lenkijoje būklė ir perspektyvos“
EuroGeoSurveys EOEG/EGS darbo grupės susitikimas ir Belgijos geologijos
tarnybos organizuotas LAMPRE projekto pristatymas
Tarptautinė konferencija „2015 Centrinės ir Rytų Europos skalūnų dujų ir
naftos susitikimas“, skirta Centrinės ir Rytų Europos skalūnų angliavandenilių
tyrimo ir naudojimo naujausiems pasiekimams pristatyti
Vizitas į Lenkijos geologijos institutą susipažinti su Laboratorijos įranga,
standartais, atliekamais tyrimais ir bandymais
Europos Komisijos skalūnų grupės susitikimas
Projekto EMODnet vykdytojų darbinis susitikimas
Lietuvos ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų konsolidavimo komisijos
posėdis
Krašto apsaugos ministerijos specialistų paskaita „Informacinis karas Lietuvoje:
grėsmės šiandien“
Susitikimas su Lenkijos Pamario vaivadijos savivaldos atstovais ir vietinėmis
bendruomenėmis dėl skalūnų dujų
XII Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda „Amber trip“.

Kovo 12 d.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija

Kovo 12 d.

Aplinkos ministerija

Kovo 12–13 d.

Krokova (Lenkija)

Kovo 19 d.

Viešbutis Radisson Blu
Hotel (Vilnius)
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Renginio pavadinimas / Event
Doktoranto Ž. Dėno disertacinio darbo „Geologinių duomenų masyvų
interpretavimo ypatumai taikant GIS priemones“ gynimas
EuroGeoSurvey (Europos geologijos tarnybų asociacijos) nacionalinių tarnybų
direktorių susitikimas ir seminaras
Vizitas į AB „Klaipėdos nafta“ suskystintųjų dujų terminalą
Mokslinė-praktinė konferencija „Dirvožemis ir aplinka 2015“
Europos geologijos tarnybų (EGS) Geoenergijos ekspertų grupės metinis
susitikimas skalūnų angliavandenilių ir geoterminės energijos projektams aptarti
Jurakalnio apžvalgos bokšto atidarymo šventė
Projekto „Rail Baltica 2“ techninis posėdis dėl karsto įtakos būsimam
geležinkeliui
Geologijos įmonių asociacijos organizuojama geologų konferencija, skirta
Geologo dienai paminėti
XXXII geologų profesinė šventė

Laikas / Time
Kovo 20 d.
Kovo 23–25 d.
Kovo 27 d.
Balandžio 10 d.
Balandžio 12–15 d.
Balandžio 15 d.
Balandžio 21 d.
Balandžio 23 d.

Vieta / Place
Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakultetas
Briuselis (Belgija)
Suskystintųjų dujų
terminalas (Klaipėda)
A. Stulginskio universitetas
(Kauno r.)
Viena (Austrija)
Jurakalnis
(Papilė, Akmenės r.)
Bauskės savivaldybė
(Latvija)
Viešbutis „Crowne Plaza“
(Vilnius)

Balandžio 26–27 d.

Puvočių k. (Dzūkija)

Balandžio 29 d.

Tytuvėnų regioninis parkas

Gamtos tyrimų centro Atviros prieigos centro atidarymas

Balandžio 30 d.

Gamtos tyrimų centras

Seminaras „Dirvožemis ir žmogus“

Balandžio 30 d

LR aplinkos ministerija

Gegužės 12–13 d.

Kopenhaga (Danija)

Gegužės 14 d.

LR aplinkos ministerija

Gegužės 15 d.

Vilniaus r.

Akmenų rūžos pažintinio tako Kiaunorių miške Tytuvėnų regioniniame parke
atidarymas

Darbinis susitikimas-seminaras „Užterštų teritorijų valdymas Europos
Sąjungoje“ (COMMON FORUM on Contaminated Land in EU)
Lietuvos geologijos tarnybos informacinis seminaras „Naudingųjų iškasenų
gavybos būklė, perspektyvos ir kliūtys“
Pažintinė geologinė išvyka Aplinkos ministerijos ir Prezidentūros
darbuotojams
Konferencija „Naujausi archeologiniai tyrimai Vilniaus pilių teritorijoje ir greta
jos“

Gegužės 21 d

Nacionalinio muziejaus
LDK valdovų rūmai

Tarptautinis Europos ir Šiaurės Amerikos nacionalinių UNESCO komisijos
atstovų ir ekspertų susitikimas (Technical Meeting of the National

Gegužės 21–24 d.

Portas (Portugalija)

Gegužės 25–29 d.

Kijevas (Ukraina)

Gegužės 27–30 d.

Varšuva (Lenkija)

Commissions for UNESCO of Europe and North America)
Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) organizuojama
ekspertų misija, skirta įvertinti Ukrainos geologijos ir žemės gelmių išteklių
tarnybos struktūrą ir pateikti pasiūlymų jai tobulinti
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,
šiandien ir ateityje“ inalas
Konferencija, skirta akmenės rajono 65-mečiui „Akmenės rajonas: istorija,
kraštas, kultūra”

Birželio 2 d.

Seminaras „Švaraus geriamojo požeminio vandens tiekimas gyventojams
ekstremaliomis situacijomis (Use of fresh Groundwater for drinking water

Birželio 3–5 d.

supply of population in emergency situations)
Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros (LEGMA) delegacijos
vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje
Edukacinė išvyka Molėtų krašto mokytojams „Šiaurės vakarų Žemaitijos
geologinio ir kultūros paveldo objektų praktinis pažinimas“
Šiaurės Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių susitikimas
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Akmenės krašto muziejus
(Akmenės r.)
Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakultetas

Birželio 4–5 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Birželio 11–12 d.

Šiaurės vakarų Žemaitija

Birželio 15–18 d

Grenlandija
(Danijos Karalystė)
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Renginio pavadinimas / Event
Jaunųjų geologų stovykla
Gruzijos aplinkos apsaugos agentūros atstovų vizitas Lietuvos geologijos
tarnyboje
Renginys „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos administruoti
ne ginčo tvarka paskirtas baudas iziniams ir juridiniams asmenims“
Viešas supažindinimas su angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote
plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir plano projektu
Viešas supažindinimas su angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote
plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir plano projektu
Naftos darbų (paieškos ir žvalgybos) programos Kudirkos–Kybartų
licenciniame plote aptarimas Šakių ir Vilkaviškio savivaldybėse
34-oji tarptautinė gemologijos konferencija IGC 2015
V tarptautinis IUGS-GEM darbo grupių ir Japonijos geotaršos kontrolės
draugijos simpoziumas
Europos šalių geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) tarptautinis 35-tas nacionalinių delegatų susitikimas (35th National Delegate Workshop and Forum)
Lenkijos geologų sąjungos metinė konferencija
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Laikas / Time

Vieta / Place

Birželio 22–27 d.

Viekšniai (Mažeikių r.)

Birželio 29 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Rugpjūčio 5 d.

Viešbutis „Radisson Blu“
(Vilnius)

Rugpjūčio 5 d.

Šilalė

Rugpjūčio 5 d.

Tauragė

Rugpjūčio 13 d.

Šakiai–Vilkaviškis

Rugpjūčio 26–30 d.

Vilniaus universitetas

Rugsėjo 3–6 d.
Rugsėjo 7–9 d.

Urayasu, Chiba provincija
(Japonija)
Upsala (Švedija)

Rugsėjo 9–12 d.

Hencini (Lenkija)

Kirkilų apžvalgos bokšto atidarymas

Rugsėjo 10 d.

Biržų regioninis parkas

AB „Dolomito“ V technologinės linijos atidavimo eksploatuoti šventė

Rugsėjo 11 d.

Pakruojo r.

Rugsėjo 18 d.

LR aplinkos ministerija

Rugsėjo 18 d.

Žemės ūkio ministerija

Rugsėjo 18–19 d.

Sirvetos regioninis parkas

Rugsėjo 22 d.

Briuselis (Belgija)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos aplinkos srities atstovų
seminaras stojimo į EBPO klausimais
Pasitarimas dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims
nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti
2016–2018 metų veiksmų plano projekto
V geopaveldo diena
Europos Komisijos Aplinkos departamento Angliavandenilių, ypač akcentuojant skalūnų dujų, aplinkosauginių klausimų techninės darbo grupės posėdis
Seminaras „Užterštų ir pažeistų teritorijų vertinimas ir tvarkymas“

Rugsėjo 25 d.

Europos Komisijos darbo grupės WG-C (požeminis vanduo) plenarinis posėdis

Spalio 4–7 d.

Lietuvos geologijos tarnyboje lankėsi Generolo Adolfo Ramanausko kovinio
rengimo centro kariškiai
Ventos regioninio parko informacinio centro atidarymo šventė ir konferencija
„Ventos žemės gelmių paslaptys“
Pasitarimas Administracinių teisės pažeidimų registro klausimais
Tarptautinė konferencija „2015 Europos skalūnų dujos ir nafta“ pristatytas
pranešimas apie angliavandenilių išteklių sektorių Lietuvoje

Viešbutis „Crowne Plaza“
(Vilnius)
Liuksemburgas
(Liuksemburgas)

Spalio 7 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Spalio 8–9 d.

Venta (Akmenės r.)

Spalio 14 d.

LR aplinkos ministerija

Spalio 14–17 d.

Mančesteris
(D. Britanija ir Airija)

Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) vykdomojo
komiteto pasitarimas, 39-asis EuroGeoSurveys metinis susitikimas ir geologijos

Spalio 18–23 d.

Madridas (Ispanija)

EMODnet projekto atviroji konferencija

Spalio 19–23 d.

Ostendė (Belgija)

EuroGeoSurveys Geochemijos ekspertų grupės metinis susitikimas

Spalio 25–29 d

Briuselis (Belgija)

tarnybų direktorių seminaras

Lietuvos geologijos tarnybos 75 metų veiklos minėjimas
EOEG/EGS Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos darbo grupės
inicijuojamo projekto, skirto geologinių pavojų stebėsenai kultūros ir gamtos
paveldo objektuose, susitikimas ir pasitarimas

Spalio 28 d.
Spalio 28 d. –
lapkričio 1 d.

Aplinkos ministerijos salė
(Vilnius)
Granada (Ispanija)
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Renginio pavadinimas / Event
Išvažiuojamasis seminaras žiniasklaidos atstovams į Lietuvos geologijos
tarnybos Žemės gelmių informacijos centrą ir geologinių objektų lankymas

Laikas / Time

Vieta / Place

Lapkričio 5 d.

Vievis–Dūkštos

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos ir Bažnytinio paveldo
muziejaus organizuota konferencija „Vilniaus arkikatedros tarpukario

Lapkričio 6 d.

tvarkybos darbai ir nūdienos aktualijos“
Vištyčio regioninio parko lankytojų centro atidarymas
Išvažiuojamasis pasitarimas dėl archeologinių-istorinių paminklų Raseinių–
Šilalės rajonuose
Tarptautinė konferencija, skirta angliavandenilių, taip pat ir išsklaidytųjų,
gavybos plėtros galimybėms Lenkijos pavyzdžiu
EuroGeoSurveys projekto „Afrikos geologijos tarnybos gebėjimų stiprinimas“,
(PanGEO) dalyvių pasitarimas
Geologinių įmonių asociacijos konferencija „Geologijos teisinio reguliavimo
klausimai 2015“
Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija
Lietuvos geologų sąjungos XXVI suvažiavimas

panaudojimo galimybės“

Vištytis (Vilkaviškio r.)

Lapkričio 12 d.

Raseinių–Šilalės r.

Lapkričio 16–19 d.

Varšuva (Lenkija)

Lapkričio 18 d.

Briuselis (Belgija)

Lapkričio 19 d.

Ukmergės r.

Lapkričio 19 d.

Lapkričio 27 d.

Šarūno Skuodžio daktaro disertacijos „Smėlio dalelių morfologinių parametrų
įtakos grunto mechaninėms savybėms eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai“

Lapkričio 30 d.

gynimas (vadovas prof. dr. A. Norkus)
Lietuvos geologijos tarnybos ir Latvijos valstybinės agentūros „Latvijos aplinkos,
geologijos ir meteorologijos centras“ (LEGMC) vadovų ir specialistų susitikimas
Kalnakasių profesinė šventė

Gruodžio 3 d.
Gruodžio 4 d.

Aptarimui pristatytas Andriaus Pačėsos disertacinis darbas „Platforminių
mažo seisminio aktyvumo sričių seisminio pavojaus vertinimas Baltijos

muziejus (Vilnius)

Lapkričio 6 d.

Lapkričio 27 d.

Lietuvos geotermijos asociacijos (LGA) konferencija „Geoterminio vandens

Bažnytinio paveldo

Gruodžio 7 d.

regiono pavyzdžiu“

VU Gamtos mokslų
fakultetas
Gamtos tyrimų centras
(Vilnius)
Mokslo ir technologijų
parkas (Klaipėda)
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
Biržų regioninis parkas
(Biržai)
Žagarės regioninis parkas
Gamtos tyrimų centras
(Vilnius)

Europos geologijos tarnybų (EGS) tarptautinio projekto EUOGA (Europos
netradicinių angliavandenilių išteklių įvertinimo) vykdymo darbinis

Gruodžio 7–10 d.

Kopenhaga (Danija)

Gruodžio 8–10 d.

Roma (Italija)

Gruodžio 14–19 d.

Berlynas (Vokietija)

pasitarimas ir Geoenergijos ekspertų grupės metinis susitikimas
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) asociacijos vykdomojo
komiteto 87-ajame pasitarimas
Danijos technikos ir Freie Berlyno universitetų organizuojamame geotechnikos
ir geologijos darbo grupės atstovų ir ekspertų darbinis susitikimas dėl naujų
projektų pagal Europos Komisijos inansuojamą „Horizon-2020“ programą
Aušros Kalantaitės daktaro disertacijos „LIDAR matavimų ir taikymų
technologijų tobulinimas iziniam žemės paviršiui modeliuoti“ gynimo posėdis

Gruodžio 15 d.

Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

Lenkijos valstybinio geologijos instituto prof. habil. dr. Grzegorz Pieńkowski
vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Paskaita anglų k. „Netradiciniai angliavandeniliai Europoje – Lenkijos patirtis“ (Unconventional hydrocarbons – the

Gruodžio 16 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Polish experience in the European dimension)
Giluminio atliekyno vietos parinkimo programos, parengtos Lietuvos
energetikos instituto, aptarimas
Informacinis renginys Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojams „Lietuvos
geologijos tarnybos 2015–2016 m. veikla“

Gruodžio 17 d.
Gruodžio 29 d.

VĮ Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūra (Vilnius)
Lietuvos geologijos tarnyba

Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Complited by the Subdivision of the Division of Information Management
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2015 metų publikacijos
Lietuvos geologijos tematika

Publications on Lithuanian
geology in 2015

L. Ramanauskienė, I. Vilkanec, E. Gipaitė-Kuklienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris Valstybinės geologijos informacinės
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos
geologijos bibliograija“) kaupia Lietuvos geologų
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 2015 metais sukaupti ir įvesti 228 bibliograiniai aprašai. 2015 metų sąrašas papildytas ir
kai kuriais ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki šiol buvo neįtraukti. 2016 m. kovo
9 d. „Lietuvos geologijos bibliograijoje“ buvo
10 912 įrašų.

he Geological Fund Sub-Division compiled the publications: “Publications on Lithuanian geology” and “Publications of Lithuanian
geologists” in the data base “Bibliography of Lithuanian geology” sub-system “Bibliofondas”.
228 bibliographical records were prepared in
2015. “Bibliography of Lithuanian geology”
stores 10 912 records (state to 9th March 2016).
Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey
Geological Fund Sub-Division (of. 208),

Bibliograinę informaciją ar konkrečias publikacijas

S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania

galima gauti:

Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;

Lietuvos geologijos tarnyba

http//www.lgt.lt

Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas

Classiied arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geologija

1. General and Regional Geology

1.1. Paleontologija ir stratigraija

1.1. Paleontology and Stratigraphy

1.2. Petrograija, litologija, mineralogija

1.2. Petrography, Lithology, Mineralogy

1.3. Tektonika ir geoizika

1.3. Tectonics and Geophysics

1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija

1.4. Quaternary Geology and Geomorphology

1.5. Jūrų geologija ir krantotyra

1.5. Marine Geology and Coastal Research

1.6. Geologijos istorija

1.6. History of Geology

2. Taikomieji tyrimai

2. Applied Research

2.1. Mineralinės žaliavos

2.1. Mineral Resources

2.2. Hidrogeologija ir geotermika

2.2. Hydrogeology and Geothermics

2.3. Inžinerinė geologija

2.3. Engineering Geology

2.4. Naftos geologija

2.4. Oil Geology

2.5. Ekogeologija, geochemija, geopaveldas

2.5. Environmental Geology, Geochemistry, Geoheritage

2.6. Geoinformatika

2.6. Geoinformatics

2.7. Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2.7. Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas

3. Geological Mapping
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1. Bendroji ir regioninė geologija / 1. General and Regional Geology
Kavaliūnienė V., Kavaliūnas A. Budriai miegantis Rinjani ugnikalnis // Geologijos akiračiai. – 2015. –
Nr. 4. – P. 33–41: iliustr.
Lietuvos geologijos tarnybos 2014 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2014 / ats. red. Čyžienė J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2015. – 131, [1] p.:
iliustr. – Liet., angl.
Morkūnaitė R., Baubinienė A., Vaitkevičius G., Bauža D. Geograinė-istorinė gamtinių sąlygų interpretacija Vilniaus miesto kūrimosi ir plėtros eigai atkurti = Geographical-historical interpretation of natural conditions
in the reconstruction of Vilnius city formation and development // Geologijos akiračiai. – 2015. – Nr. 3. –
P. 15–22: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 21–22.
Skridlaitė G. Australijos geologija ir 1700 mln. metų kelionė į geologinę praeitį Kvinslande = Australian geology and 1700 million years of Earth History in Queensland // Geologijos akiračiai. – 2015. – Nr. 3. – P. 33–47:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 46.

1.1. Paleontologija ir stratigraija / 1.1. Paleontology and Stratigraphy
Buynevich I. Recent vertebrate tracks in sandy substrates and their paleoenvironmental implications: examples from coastal Lithuania // Baltica. – 2015. – Vol. 28, No. 1. – P. 29–40: iliustr. – Bibliogr.: p. 38–40.
Gelūnaitė A., Spiridonov A. he preservation of total organic carbon of the Silurian Pridoli strata in the Milaičiai-103 well core of Western Lithuania = Organinės anglies išsaugojimas Milaičių-103 gręžinio (Vakarų Lietuva)
pržidolio (viršutinis silūras) pjūvyje // Geologija. Geograija = Geology. Geography. – 2015. – T. 1, Nr. 2. – P. 69–77:
iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 76.
Lazauskienė J. Tarptautinės geomokslų programos IGCP projektas 596 (2011–2015). Klimato kaita ir bioįvairovė
viduriniame paleozojuje = Lithuanian translation of the IGCP 596 Project summary // Planet Earth – In Deep Time.
Palaeozoic Series: Devonian & Carboniferous. – Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers, 2016. – P. 149: iliustr.
Lazauskienė J., Baliukevičius A. Lithuania. Devonian (Pakruojis district) = he Petrašiūnai Quarry at the
Pakruojis district (Devonian) // Planet Earth – In Deep Time. Palaeozoic Series : Devonian & Carboniferous. –
Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers, 2016. – P. 150–151: iliustr.
Paškevičius J., Radzevičius S. Tikslinama tarptautinė chronostratigrainė skalė // Geologijos akiračiai. –
2015. – Nr. 3. – P. 55–56: iliustr.
Spiridonov A., Brazauskas A., Radzevičius A. he Role of Temporal Abundance Structure and Habitat
Preferences in the Survival of Conodonts during the Mid-Early Silurian Ireviken Mass Extinction Event // PLoS
ONE. – 2015. – Vol. 10 (4). – P. 1–24: iliustr. – Bibliogr.: p. 20–24.

1.2. Petrograija, litologija, mineralogija / 1.2. Petrography, Lithology, Mineralogy
Balčiūnaitė I., Kleišmantas A., Norkus E. Chemical composition of rare garnets, their colours and gemmological characteristics = Retųjų granatų cheminė sudėtis, jų spalvos ir gemologiniai ypatumai // Chemija. –
2015. – Vol. 26, No. 1. – P. 18–24: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 24.
Balčiūnaitė I., Kleišmantas A., Norkus E. Inluence of chemical elements on properties of rare garnets //
Chemistry and chemical technology 2015: International conference of Lithuanian Chemical Society, dedicated
to Professor Vitas Daukšas on his 80th birth anniversary, Vilnius, Lithuania, January 23, 2015: programme and
proceedings of the international conference. – Vilnius: Vilnius University, 2015. – P. 234–235. – Bibliogr.: p. 235.
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Bitinas A. Amber in the Southeast Baltic Sea region: Geological aspect // 34th International Gemmological
Conference, 26–30 August 2015, Vilnius, Lithuania (34th IGC 2015): Proceedings. – Vilnius, 2015. – P. 15–16:
iliustr. – Bibliogr.: p. 16.
Grigelis A. Lietuvos gintaro prūsiškoji kilmė = Prussian origin of Lithuanian amber // Geologijos akiračiai. –
2015. – Nr. 3. – P. 23–32: iliustr. – Bibliogr.: p. 32.
Linčius A. Devoninio silicito radinys Žagarinėje (Šalčininkų r.) // Geologijos akiračiai. – 2015. – Nr. 2. –
P. 40–41: iliustr.
Molenaar N., Felder M., Bär K., Götz A. E. What classic greywacke (litharenite) can reveal about feldspar
diagenesis: An example from Permian Rotliegend sandstone in Hessen, Germany // Sedimentary Geology. –
2015. – Vol. 326. – P. 79–93: iliustr. – Bibliogr.: p. 92–93.
Podenas S. Crane lies (Diptera, Tipuloidea) from Baltic amber // 34th International Gemmological Conference, 26–30 August 2015, Vilnius, Lithuania (34th IGC 2015): Proceedings. – Vilnius, 2015. – P. 13–14:
iliustr. – Bibliogr.: p. 13.
hye Sun T., Kleismantas A., Tin Nyunt T., Minrui Z., Krishnaswamy M., Hui Ying L. Burmese amber
from Hti Lin // 34th International Gemmological Conference, 26–30 August 2015, Vilnius, Lithuania (34th
IGC 2015): Proceedings. – Vilnius, 2015. – P. 26–29: iliustr. – Bibliogr.: p. 28–29.
hye Sun T., Kleišmantas A., Tin Nyunt T., Minrui Z., Krishnaswamy M., Hui Ying L. Burmese amber
from Hti Lin // he Journal of Gemmology. – 2015. – Vol. 34, No. 7. – P. 606–615: iliustr. – Bibliogr.: p. 614–615.
34th International Gemmological Conference, 26–30 August 2015, Vilnius, Lithuania (34th IGC 2015):
Proceedings / Chairman: Kleišmantas A.; Vilnius University. – Vilnius, 2015. – 170 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.

1.3. Tektonika ir geoizika / 1.3. Tectonics and Geophysics
Bogdanova S., Gorbatschev R., Skridlaitė G., Soesoo A., Taran L., Kurlovich D. Trans-Baltic Palaeoproterozoic correlations towards the reconstruction of supercontinent Columbia / Nuna // Precambrian Research. –
2015. – Vol. 259. – P. 5–33: iliustr. – Bibliogr.: p. 31–33.
Druzhinina O., Bregman E., Kolesnik T., Bitinas A. New data on palaeoseismicity in the Eastern Baltic region (Šešupė River Valley, Kaliningrad Oblast of Russia) // Quaternary Geology and Modern Questions: INQUA
Peribaltic 2015 Working Group meeting & International ield symposium, November 2–8, 2015, Utrecht: programme and abstract volume. – Utrecht: Utrecht University, 2015. – P. 57.
Graniczny M., Čyžienė J., van Leijen F., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J., Przylucka M., Kowalski Z.,
Uścinowicz Sz., Jegliński W., Hanssen R. Vertical ground movements in the Polish and Lithuanian Baltic coastal area
as measured by satellite interferometry // Baltica. – 2015. – Vol. 28, No. 2. – P. 65–80: iliustr. – Bibliogr.: p. 79–80.
Motuza G., Šliaupa S., Timmerman M. J. Geochemistry and 40Ar/39Ar age of Early Carboniferous dolerite
sills in the southern Baltic Sea // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2015. – Vol. 64, No. 3. – P. 233–248:
iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 246–248.
Pačėsa A. Seismologinis monitoringas 2014 metais = Seismological investigations in 2014 // Lietuvos geologijos tarnybos 2014 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2014. – Vilnius: LGT, 2015. – P. 40–43: iliustr.
Šliaupienė R., Šliaupa S. Anglies dioksido dujų geologinis saugojimas ir perspektyvos Baltijos jūros regione =
Geological storage of carbon dioxide and prospects in the Baltic Sea region // Geologijos akiračiai. – 2015. –
Nr. 3. – P. 7–14: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 14.
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Vejelyte I., Bogdanova S., Skridlaite G. Early Mesoproterozoic magmatism in northwestern Lithuania: a
new U-Pb zircon dating // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2015. – Vol. 64, No. 3. – P. 189–198: iliustr. –
Santr. est. – Bibliogr.: p. 196–197.

1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija / 1.4. Quaternary Geology and Geomorphology
Andronikov A. V., Rudnickaitė E., Lauretta D. S., Andronikova I. E., Kaminskas D., Šinkūnas P., Melešytė M. Geochemical evidence of the presence of volcanic and meteoritic materials in Late Pleistocene lake sediments of Lithuania // Quaternary International. – 2015. – Vol. 386. – P. 18–29: iliustr. – Bibliogr: p. 28–29.
Baltrūnas V., Karmaza B., Zinkutė R., Katinas V., Paškauskas S., Pukelytė V. Inferences from geochemical
characteristics of the upper part of the Middle Pleistocene interglacial deposits in Lithuania // Baltica. – 2015. –
Vol. 28, No. 2. – P. 89–108: iliustr. – Bibliogr.: p. 105–108.
Baubinienė A. Nuolydžio įtaka salų pasiskirstymui Lietuvos upėse = Distribution of the Islands in Lithuanian
Rivers by the Inclination // Geograija. – 2014. – T. 50, Nr. 2. – P. 45–52: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 51–52.
Baubinienė A. Origin Heterogeneity and Dynamics of Lithuanian Fluvial Islands: Summary of Doctoral
Dissertation: Physical Sciences, Physical Geography (06 P) = Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė
kaita: daktaro disertacijos santrauka: iziniai mokslai, izinė geograija (06 P) / Sc. supervisor: Taminskas J.; Vilnius
University, Nature Research Centre Institute of Geology and Geography. – Vilnius, 2015. – 58 p.: iliustr. – Santr.
liet. – Bibliogr.: p. 45–46.
Baubinienė A., Morkūnaitė R., Bauža D., Vaitkevičius G., Petrošius R. Aspects and methods in reconstructing the medieval terrain and deposits in Vilnius // Quaternary International. – 2015. – Vol. 386. – P. 83–88:
iliustr. – Bibliogr.: p. 87–88.
Baubinienė A., Satkūnas J., Taminskas J. Formation of luvial islands and its determining factors, case study of
the River Neris, the Baltic Sea basin // Geomorphology. – 2015. – Vol. 231. – P. 343–352: iliustr. – Bibliogr.: p. 352.
Bitinas A., Katinas V., Gibbard P. L., Saarmann S., Damušytė A., Rudnickaitė E., Baltrūnas V., Satkūnas J.
he problem of the lower boundary of the Pleistocene in Eastern Lithuania // Quaternary International. – 2015. –
Vol. 386. – P. 89–101: iliustr. – Bibliogr.: p. 100–101.
Druzhinina O., Molodkov A., Bitinas A., Bregman E. he oldest evidence for human habitation in the
South-eastern Baltic Sea region // Quaternary Geology and Modern Questions: INQUA Peribaltic 2015 Working Group meeting & International ield symposium, November 2–8, 2015, Utrecht: programme and abstract
volume. – Utrecht: Utrecht University, 2015. – P. 56.
Druzhinina O., Subetto D., Stančikaitė M., Vaikutienė G., Kublitsky J., Arslanov Kh. Sediment record
from the Kamyshovoe Lake, Kaliningrad Region, Russia: Results of 2014–2015 // Quaternary Geology and Modern Questions: INQUA Peribaltic 2015 Working Group meeting & International ield symposium, November
2–8, 2015, Utrecht: programme and abstract volume. – Utrecht: Utrecht University, 2015. – P. 58.
Druzhinina O., Subetto D., Stančikaitė M., Vaikutienė G., Kublitsky J., Arslanov Kh. Sediment record
from the Kamyshovoe Lake: history of vegetation during late Pleistocene and early Holocene (Kaliningrad District, Russia) // Baltica. – 2015. – Vol. 28, No. 2. – P. 121–134: iliustr. – Bibliogr.: p. 130–134.
Gedminienė L., Gudaitienė G., Zinkutė R., Taraškevičius R., Stančikaitė M. Antropogenic impact or
natural environmental change: new data based on palaeobotanical and geochemical analysis of Dūkštelis lake
sediments // Quaternary Geology and Modern Questions: INQUA Peribaltic 2015 Working Group meeting
& International ield symposium, November 2–8, 2015, Utrecht: programme and abstract volume. – Utrecht:
Utrecht University, 2015. – P. 64-66 : iliustr. – Bibliogr.: p. 66.
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Gryguc G. Augalų makroliekanų tyrimai – vienas paleoaplinkos rekonstrukcijų šaltinių // Geologijos akiračiai. – 2015. – Nr. 4. – P. 11–15: iliustr. – Bibliogr.: p. 14–15.
Kabailienė M., Vaikutienė G., Macijauskaitė L., Rudnickaitė E., Guobytė R., Kisielienė D., Gryguc G.,
Mažeika J., Motuza G., Šinkūnas P. Lateglacial and Holocene environmental history in the area of Samogitian
Upland (NW Lithuania) // Baltica. – 2015. – Vol. 28, No. 2. – P. 163–178: iliustr. – Bibliogr.: p. 175–178.
Lithuania: landscape formation // Seminar „Use of Fresh Groundwater for Drinking Water Supply of Population in Emergency situations“, 2015 June 3–5, Vilnius, Lithuania: Field trip guide: History of water supply
in Vilnius – from springs to centralized systems / Compiled by Satkūnas J. – Vilnius: LGT, 2015. – P. 8: iliustr.
Rudnickaitė E., Slauto L., Guobytė R. Švenčionių aukštumos paviršių sudarančių glacialinių nuogulų karbonatingumo tyrimas = Carbonate contents in the suricial tills of the Švenčionys Upland // Geologija. Geograija =
Geology. Geography. – 2015. – T. 1, Nr. 2. – P. 78–92: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 91–92.
Sarcevičius S., Valionienė O., Michelevičius D. Vilnia ir Vilniaus pilys – senvagės lokalizavimo problemos //
Konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Vilniaus pilių teritorijoje ir greta jos“, 2015–05–21: pranešimo
santrauka. – 2015. – P. 9–10.
Satkunas J., Johansson P. Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian: INQUA TERPRO Commission,
Peribaltic International Field Symposium, Lithuania // Quaternary International. – 2015. – Vol. 386. – P. 1–2:
iliustr.
Satkūnas J. hermoerosional hills of Vilnius castles // Seminar „Use of Fresh Groundwater for Drinking Water Supply of Population in Emergency situations“, 2015 June 3–5, Vilnius, Lithuania: Field trip guide: History
of water supply in Vilnius – from springs to centralized systems. – Vilnius: LGT, 2015. – P. 13–19: iliustr. – Bibliogr.: p. 19.
Satkūnas J. Vilniaus pilių kalvyno kilmė = Origin of the Hills of the Vilnius Castles // Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III (MMXII – MMXIII) = Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rūmų kronika. III
tomas (2012–2013) / sudarytojas: Striška G.; Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai. – Vilnius, 2015. – P. 282–291: iliustr. – Santr. angl.
Stančikaitė M., Šeirienė V., Kisielienė D., Martma T., Gryguc G., Zinkutė R., Mažeika J., Šinkūnas P.
Lateglacial and early Holocene environmental dynamics in northern Lithuania: A multi-proxy record from Ginkūnai Lake // Quaternary International. – 2015. – Vol. 357. – P. 44–57: iliustr. – Bibliogr.: p. 56–57.
Šeirienė V., Karabanov A., Rylova T., Baltrūnas V., Savchenko I. he Pleistocene stratigraphy of the southeastern sector of the Scandinavian glaciation (Belarus and Lithuania): a review // Baltica. – 2015. – Vol. 28,
No. 1. – P. 51–60: iliustr. – Bibliogr.: p. 57–60.
Veski S., Seppä H., Stančikaitė M., Zernitskaya V., Reitalu T., Gryguc G., Heinsalu A., Stivrins N., Amon L.,
Vassiljev J., Heiri O. Quantitative summer and winter temperature reconstructions from pollen and chirono-mid data
between 15 and 8 ka BP in the Baltic–Belarus area // Quaternary International. – 2015. – Vol. 388. – P. 4–11:
iliustr. – Bibliogr.: p. 10–11.
Zernitskaya V., Stančikaitė M., Vlasov B., Šeirienė V., Kisielienė D., Gryguc G., Skipitytė R. Vegetation
pattern and sedimentation changes in the context of the Lateglacial climatic events: Case study of Staroje Lake
(Eastern Belarus) // Quaternary International. – 2015. – Vol. 386. – P. 70–82: iliustr. – Bibliogr.: p. 79–82.
Zinkutė A., Baltrūnas V., Taraškevičius R., Karmaza B., Stakėnienė R., Šeirienė V., Kisieliene D. Quaternary interglacial sediments as possible natural sources of arsenic and molybdenum anomalies in stream sediments
in Lithuania // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. – 2015. – Vol. 23, No. 1. –
P. 60–70: iliustr. – Bibliogr.: p. 67–69.
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1.5. Jūrų geologija ir krantotyra / 1.5. Marine Geology and Coastal Research
Blažauskas N., Grigelis A., Gelumbauskaitė L. Ž., Gulbinskas S., Suzdalev S., Ferrarin Ch. Towards sustainable use of marine resources in the south-eastern Baltic Sea (Lithuania): a review // Baltica. – 2015. – Vol.
28, No. 2. – P. 179–188: iliustr. – Bibliogr.: p. 188.
Borzenkova I., Zorita E., Borisova O., Kalnina L., Kisieliene D., Kof T., Kuznetsov D., Lemdahl G., Sapelko T., Stancikaite M., Subetto D. Past climate variability – climate changes during the Holocene in the Baltic Sea
basin (the last 12000 cal yr) // BSSC 2015: 10th Baltic Sea Science Congress: Science and Innovation for Future of
the Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract Book. – Riga, 2015. – P. 242.
BSSC 2015: 10th Baltic Sea Science Congress: Science and Innovation for Future of the Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract Book. – Riga, 2015. – 304 p.
Buynevich I., Bitinas A., Tõnisson H., Brūnina L., Pupienis D., Dobrotin N., Damušytė A., Molodkov
A., Vilumaa K., Vandel E., Anderson A., Orviku K. Comparative sedimentology and internal structure of early
stage coastal mega-ridges at Cape Kolka, Latvia // BSSC 2015: 10th Baltic Sea Science Congress: Science and
Innovation for Future of the Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract
Book. – Riga, 2015. – P. 45.
Buynevich I., Gnivecki P., Curran H. A., Savarese M., Bitinas A., Dobrotin N., Pupienis D., Boush L.
P., Damušytė A., Brūnina L., Lloyd G., Brake M., Felgar Ch. Geoarchaeological implications of biogenically
induced high-amplitude GPR anomalies in Baltic and Bahamian coastal dunes // BSSC 2015: 10th Baltic Sea
Science Congress: Science and Innovation for Future of the Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June
2015, Riga, Latvia: Abstract Book. – Riga, 2015. – P. 46.
Buynevich I., Gregorauskienė V., Bitinas A., Damušytė A., Dobrotin N., Pupienis D., Pickett W. Diagnostic magnetic susceptibility signatures of episodic pedogenesis in Aeolian slipface sequences, great dune ridge,
Lithuania // BSSC 2015: 10th Baltic Sea Science Congress: Science and Innovation for Future of the Baltic and
the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract Book. – Riga, 2015. – P. 248.
Contribution of BALTICA to the studies of Earth sciences of the Baltic Sea region, 2010-2014 / compiled by
Dagienė S. // Baltica. – 2015. – Vol. 28, No. 1. – P. 61–64.
Dailidienė I. Vandens lygio kaita // Mokslas ir technika. – 2015. – Nr. 3. – P. 36–38: iliustr.
Dailidienė I., Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A., Gulbinskas S., Kelpšaitė L., Kriaučiūnienė J., Zemlys P.
Baltijos jūros krantų erozijos problemų analizė ir sprendimo būdai: [studija] / sudarytojas Grigelis A.; Klaipėdos
universitetas. – Vilnius, 2015. – 156 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Emelyanov E. M., Gulbinskas S., Suzdalev S. Biogenic components and trace elements in the sediments of
river mouths and accumulation areas of the Curonian Lagoon (south-eastern Baltic Sea) // Baltica. – 2015. –
Vol. 28, No. 2. – P. 151–162: iliustr. – Bibliogr.: p. 161–162.
Fedorovič J., Pupienis D., Jarmalavičius D., Žilinskas G. Sand grain-size variability in erosional and accretional zones along the Baltic Sea coast, Lithuania // BSSC 2015: 10th Baltic Sea Science Congress: Science and
Innovation for Future of the Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract
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Baltic and the European Regional Seas, 15–19 June 2015, Riga, Latvia: Abstract Book. – Riga, 2015. – P. 162.
Jarmalavičius D., Pupienis D., Žilinskas G., Fedorovič J. Morfolitologinių anomalijų Kuršių nerijos jūros
krante nustatymas = Identiication of the morpholitological anomalies in Curonian spit sea coast // Geologija.
Geograija = Geology. Geography. – 2015. – T. 1, Nr. 1. – P. 1–10: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 8–9.
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iliustr. – Bibliogr.: p. 12.

2.3. Inžinerinė geologija / 2.3. Engineering Geology
Gadeikis S. Inžinerinių geologinių tyrimų verslas: būklė, aktualijos, perspektyvos // Geologijos akiračiai. –
2015. – Nr. 2. – P. 23–30: iliustr.
Mikulėnas V. Geologiniai tyrimai Vilniaus pilių rezervate ir gretimybėse // Konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Vilniaus pilių teritorijoje ir greta jos“, 2015–05–21: pranešimo santrauka. – 2015. – P. 7–8.
Minkevičius V., Vaičiūnas G. Skaitmeninio šlaitų pastovumo modeliavimo metodo įdiegimas = Introduction
of Digital Slope Stability Modelling Approach // Lietuvos geologijos tarnybos 2014 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2014. – Vilnius: LGT, 2015. – P. 70–72: iliustr.
Račkauskas V. Pasvalio miesto karstinių reiškinių morfologija ir smegduobių kritinio spindulio apskaičiavimas = Karst Phenomena Morphology and Calculation of Sinkhole‘s Critical Radius in the Pasvalys Town //
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Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo,
giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų
geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės
gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas
publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
he Annual Report for 2015 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological research, monitoring of
the undreground hydrosphere and the geological investigations of afected areas by karst process. he Report also contains information
about state regulation of the use of the underground (issuing of premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.),
supervision of engineering geological works, inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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