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Lietuvos geologijos tarnyba 2019 metais,
naudodama jos veiklai skirtus valstybinio biudžeto asignavimus ir specialistų potencialą, sėkmingai įgyvendino strateginius tikslus ir vykdė
visas jai pavestas valstybines funkcijas: žemės gelmių apsaugą ir naudojimo reguliavimą, valstybinius žemės gelmių tyrimus, kaupė informaciją
ir teikė valstybei. Tačiau dėl sumažinto biudžeto finansavimo teko sulėtinti kai kurių projektų įgyvendinimą ir sumažinti galimybes plėtoti
kartografavimo darbus.

In 2019, the Lithuanian Geological Survey
was performing all its functions committed by
the State: protection and regulation of the use
of the underground, State investigations of the
underground, improvement of environment,
accumulation and use of geological information
for the welfare of State and Society. However
due to the cut down budget, the implementation of some projects was slowed down and the
possibilities to develop cartographic research
was diminished.

2019 metais Lietuvos geologijos tarnyboje
įvyko administracinių pokyčių: 2019 metų spalio mėnesį Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Giedrius Giparas.

The organizational structure of Lithuanian
Geological Survey was changed. In October
2019, the new Director of the Lithuanian Geological Survey Giedrius Giparas was confirmed.

Lietuvos geologijos tarnyba 2019 metais įgyvendino keturis pagrindinius uždavinius – vykdė žemės gelmių naudojimo valstybinį reguliavimą, valstybinį aplinkos (požeminio vandens,
dirvožemio, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono,
seismologinį) monitoringą, valstybinę geologinių tyrimų programą „Geoenergetika ir saugi

During 2019, the Lithuanian Geological
Survey carried out four main tasks: State Regulation of the Underground Use, State Environmental (groundwater, soil, North Lithuanian
karstic region, seismological) monitoring, the
State geological investigations programme
„Geoenergy and Safe Environment“, adminis-
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aplinka“ ir Valstybinio žemės gelmių registro
tvarkymą ir priežiūrą, metinis biudžetas buvo
1421 tūkst. eurų.

tration and maintenance of the Register of Underground. Their annual budget amounted to
1421 thousand euro.

Žemės gelmių naudojimo valstybiniam reguliavimui užtikrinti Lietuvos geologijos tarnyba 2019 metais rengė teisės aktų projektus,
vykdė funkcijas žemės gelmių naudojimo reguliavimo, geologinių tyrimų, ūkio subjektų
monitoringo ir inžinerinių geologinių tyrimų
valstybinės priežiūros, Žemės gelmių registro
tvarkymo ir kitose srityse. 2019 metais labai
didėjo registruojamų žemės gelmių tyrimų
skaičius – Žemės gelmių registro tyrimų dalyje
įregistruota 4920 naujų tyrimų. Žemės gelmių
registro gręžinių dalyje įregistruoti 2409 gręžiniai, o išteklių dalyje – 6 kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai ir 89 požeminio vandens
vandenvietės.

During 2018, the Lithuanian Geological Survey prepared a set of legal acts’ projects to ensure
a better regulation of the underground use. The
Lithuanian Geological Survey also was fulfilling
all its functions related with the regulation of the
underground use and investigations, state supervision of groundwater monitoring and geotechnical investigations performed by private companies, Register of the Underground, etc. The
number of registered geological investigations
increased significantly in 2019: 4,920 new investigations were registered in the Underground
Register. In the wells part of the Underground
Register 2409 wells were registered, and in the
mineral resources part of the Underground Register 6 solid mineral deposits and 89 groundwater wellfields were registered.

Įgyvendinant valstybinę geologinių tyrimų
programą „Geoenergetika ir saugi aplinka“
2019 metais buvo vykdomi 28 geologinių tyrimų projektai ar tam tikros tyrimų užduotys.
Iš jų 7 projektų pateiktos ataskaitos ar baigiamieji rezultatai. Baigtas kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000
Ukmergės, Ignalinos ir Kražių-Skaudvilės plotuose. Įgyvendintas kompleksinių tyrimo metodų pritaikymo geologinių procesų tyrimui
projektas ir parengtos tyrimo metodų komplekso naudojimo įvairiems šiuolaikiniams geologiniams procesams tirti rekomendacijos.
Užbaigtas projektas, skirtas Lietuvos kristalinio pamato rūdinių naudingųjų iškasenų potencialui įvertinti. Taip pat baigtas indukuoto
seismingumo vertinimo projektas; parengta
Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo
vertinimo metodika.
Siekdama išaiškinti arseno kilmę, Lietuvos geologijos tarnyba 2019 metais ištyrė 133
požeminio vandens mėginius iš individualių
gyventojų gręžinių Marijampolės, Lazdijų,
Vilkaviškio ir Jurbarko rajonuose, taip pat parengė tyrimų programą, ją numatoma įgyvendinti 2020 metais. Vykdant projektą „Arseno
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Within the frame of the programme of state
geological investigations „Geoenergy and Safe
Environment“ 28 projects were in progress, 7
of them were completed, and the final results
of these investigations were prepared for implementation. The spatial geological mapping of
the Quaternary deposits was completed in the
Ukmergė, Ignalina and Kražiai–Skausvilė areas.
The project of application of complex research
methods for the investigation of geological processes was completed and recommendations for
the application of the complex of research methods to the study of various geological processes
were prepared. The project for systematization
of crystalline basement data for further assessment of the resources’ potential in the crystalline
basement of Lithuania was completed. Also, the
project for characterization of the induced seismicity was completed; the methodology of the
assessment of the induced seismicity in the territory of Lithuanian was prepared.
In order to determine the origin of high arsenic concentration and understand the possible source of the arsenic anomalies, in 2019,

kilmės požeminiame vandenyje nustatymas“
bus išgręžti du kartografavimo gręžiniai (110
ir 190 m gylio) ir 7 hidrogeologiniai gręžiniai,
atlikti išsamūs požeminio vandens ir grunto tyrimai. Tyrimų programai įgyvendinti 2019 metais buvo paskelbti du supaprastinti atviri konkursai ir vienas tarptautinis konkursas.
Dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos
bendrojo plano koncepciją. Buvo renkami ir
parengti duomenys INSPIRE direktyvai taikyti.
2019 metais baigti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastato rekonstravimo darbai. Baigtos įrengti darbo
vietos darbuotojams, edukaciniams užsiėmimams ir kernui naudoti. Gautas naujų giliųjų
gręžinių kernas. Vykdyta kerno revizija, tvarkytos geologinės kolekcijos, buvo vedami edukaciniai užsiėmimai ir teikiamos uolienų atpažinimo konsultacijos.
Siekiant padidinti Lietuvos geologijos tarnybos gebėjimus vykdyti sekliuosius geologinius 2D/3D tyrimus, įsigytas georadaro įrangos komplektas, tai leis efektyviai ir greitai
kartografuoti tiriamąjį plotą, paspartinti pavojingų geologinių reiškinių (karstinių smegduobių, nuošliaužų ir kt.) nustatymą tam tikrame
plote ir nustatymo laiką bei padidinti galimybes laiku informuoti atsakingas institucijas ir
gyventojus siekiant sumažinti geologinių pavojų sukeliamus padarinius. Georadaro įrangos
komplektas galės būti naudojamas operatyviai
nustatyti geologinės aplinkos taršos šaltinius,
esant būtinybei – tiksliai lokalizuoti erdvines
komunikacijas.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą,
kartu su Europos šalių geologijos tarnybų asociacija (EuroGeoSurveys) 2019 metais buvo
vykdomi 7 tarptautiniai projektai: B-Solution
(baigtas), PanAfGeo (baigtas), U-GEOHAZ,
EMODNet-4, GeoERA programos 3 projektai – HOVER, RESOURCE, HIKE. Vykdant
tarptautinius projektus keičiamasi žemės gelmių
išteklių tyrimo ir naudojimo bei aplinkosaugos
srityse naudojamų metodų ir priemonių gerąja

the Lithuanian Geological Survey studied 133
groundwater samples from different individual
wells of Marijampolė, Lazdijai, Vilkaviškis and
Jurbarkas districts and prepared a research program that will be implemented in 2020. During
the project “Determination of Arsenic Origin in
Groundwater”, two mapping wells (at a depth
110 and 190 m) and 7 hydrogeological wells
will be drilled, and detailed groundwater and
soil sample studies will be performed. In order
to implement the research program, two simplified open competitions and one international
competition were announced in 2019.
The Lithuanian Geological Survey participated in the preparation of the concept of the
General Plan of the Republic of Lithuania. Data
were collected and prepared for the application
of the INSPIRE Directive.
The reconstruction of the building of the
Geological Information Centre was completed
in 2019. The working space for employees, space
for educational activities and the area for the
work with the core material was prepared. The
core of new deep wells was obtained. The revision of drill core material, management of geological collections, organization of educational
sessions and rock identification consultations
were carried out.
For srengthening the international cooperation 7 international projects were carried out:
B-Solution (completed), PanAfGeo (completed), U-GEOHAZ, EMODNet-4, 3 projects
of GeoERA program – HOVER, RESOURCE
and HIKE.
In 2019, the Lithuanian Geological Survey
performed many other important geological
tasks. Comprehensive information about all
studies accomplished by the Lithuanian Geological Survey in the year 2019 and their results
are briefly presented in this Report, and detailed
data are presented in the state geological information system which is available to the public.
We hope that this brief information will contri-
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praktika, gaunama naujos geologinės informacijos, didinamas Lietuvos žinomumas.

bute to the development of geological information and public education.

Lietuvos geologijos tarnyba 2019 metais
vykdė daug kitų svarbių geologinių darbų. Jų
rezultatai trumpai pristatomi šioje ataskaitoje,
o išsamūs duomenys skelbiami valstybinėje geologinės informacijos sistemoje ir yra prieinami
visuomenei. Tikimės, kad ši trumpa informacija
prisidės prie geologinės informacijos plėtros ir
visuomenės švietimo.

We sincerely thank all employees of the Lithuanian Geological Survey for their contribution to
the important mission of protecting and rationally
using the natural resources of the underground.

Dėkojame visiems Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojams už nuoširdų ir atsakingą darbą
įgyvendinant svarbią Lietuvos geologijos tarnybai
deleguotą misiją – saugoti ir racionaliai naudoti
žemės gelmes.

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
Giedrius Giparas

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
pavaduotoja Jolanta Čyžienė
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Director of Lithuanian Geological Survey
Giedrius Giparas

Deputy director of Lithuanian Geological Survey
Jolanta Čyžienė

Valstybinis žemės gelmių
naudojimo reguliavimas
2019 metais

State Regulation of the
Use of the Underground
in 2019

A. Dumšienė, R. Kanopienė, J. Lazauskienė, R. Radienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių išteklių State Regulation of the use
naudojimo reguliavimas of the Underground
Vadovaujantis Leidimų naudoti žemės gelmių (išskyrus angliavandenilius) išteklius ir ertmes išdavimo taisyklėmis 2019 metais išduoti
56 leidimai (21 naujas ir 35 pakartotiniai) naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų ir 64 leidimai
naudoti požeminio vandens išteklius (54 nauji ir
10 pakartotinių), sudarytos 534 išteklių naudojimo sutartys (117 kietųjų naudingųjų iškasenų
ir 417 požeminio vandens išteklių naudojimo
sutarčių). Panaikintas 60 leidimų naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius galiojimas (iš
jų 35 leidimai – išduodant pakartotinį leidimą,
10 – leidimo turėtojo pageidavimu, 10 – leidimo turėtojui skirtame naudoti objekte nepradėjus nurodytos veiklos per 5 metus nuo leidimo
išdavimo dienos, 3 – likvidavus ar reorganizavus
leidimo turėtoją, 1 – pasibaigus išteklių naudojimo sutarties galiojimo terminui, 1 – nepašalinus
pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo
galiojimas). Sustabdytas vieno leidimo galiojimas, panaikintas vieno leidimo galiojimo sustabdymas, patikslinti vieno leidimo duomenys.
Panaikintas vieno leidimo naudoti požeminio
vandens išteklius galiojimas. 2019 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti požeminio
vandens išteklius turėjo 249 juridiniai ir fiziniai
asmenys. Iš jų leidimus naudoti gėlą požeminį
vandenį turėjo 193 fiziniai ir juridiniai asmenys,
gamybinį – 23, o mineralinį vandenį – 33 juridiniai asmenys. 2019 metų pabaigoje galiojančius
leidimus naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų

In 2019, following “The delivery procedure
of permissions to use mineral (except hydrocarbons), resources and cavities of the underground”, permissions to use mineral resources
were granted to 56 enterprises, 117 contracts
of the use of resources were concluded, and 60
permissions were revoked (35 – in the case of
granting a reissued permission). Permissions to
use ground water resources were granted to 64
enterprises, 417 contracts of groundwater resources were concluded.
By the end of December 2019, 316 enterprises, 3 natural persons and one group of legal
persons acting under the contract of joint activity had permissions to use resources of solid
minerals and 107 enterprises and one natural
person had permissions to use groundwater resources.
The specialists from the Lithuanian Geological Survey (LGT) were taking part in 70
planned inspections at the hydrocarbon well
sites. Fifty eight projects and/or plans on the
use of the underground resources and annexes
to the projects were analysed and approved.
In 2019, 37 reports of geophysical investigations of geothermal systems were assessed.
The accountancy of the hydrocarbon production was carried out – oil production data
for earch oil field were regularly presented to
9

išteklius turėjo 316 juridinių, 3 fiziniai asmenys
ir viena juridinių asmenų grupė, veikianti pagal
jungtinės veiklos sutartį. LGT direktoriaus įsakymu aprobuoti 2 sapropelio, 5 smėlio, 12 žvyro
ir 15 smėlio ir žvyro telkinių arba naujų plotų
prie anksčiau išžvalgytų telkinių ištekliai. Išnagrinėta ir patvirtinta (suderinta) 58 kietųjų naudingųjų iškasenų naudojimo dokumentai (telkinių
naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektai,
žemės gelmių naudojimo planai arba pažeistų
teritorijų tvarkymo projektai). Įvertintos 37 geofizinių tyrimų geoterminėse sistemose ataskaitos.
Parengti ir VMI pateikti 2019 metų duomenys
apie išgautą naftos išteklių kiekį telkiniuose.
Vykdytos tradicinių angliavandenilių (naftos)
išteklių naudojimo konkurso Šilutės–Tauragės
plote rengimo procedūros. Išnagrinėti 676 įvairaus lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir
pateikti atitinkami pasiūlymai (reikalavimai) bei
išvados šių dokumentų rengėjams ar pateikėjams.

Žemės gelmių geologinio
tyrimo reguliavimas
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes
išdavimo taisyklėmis 2019 metais išduota 10
leidimų tirti žemės gelmes (iš jų 8 leidimai išduoti naujoms įmonėms). Sustabdytas 25 leidimų galiojimas, 1 leidimo galiojimo sustabdymas
panaikintas, panaikintas 27 leidimų galiojimas,
1 leidimo duomenys patikslinti. Metų pabaigoje
leidimus tirti žemės gelmes turėjo 128 įmonės ir
2 fiziniai asmenys (130 leidimų turėtojų).
Išnagrinėti 105 žemės gelmių išteklių tyrimo
dokumentai, aprobuoti 39 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir 66 požeminio vandens
vandenviečių ištekliai. Pagal statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nuostatas
2019 metais įvertintos 2894 (2,6 karto daugiau
nei 2018 metais) inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos, 124 inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programos ir parengtos išvados apie jose numatytų
darbų apimties ir sudėties nustatytų reikalavimų
atitiktį. Per metus parengtos 94 vertinamosios
išvados dėl atliktų inžinerinių geologinių ir geo10

the State Tax Inspection. Fulfilments of the
obligations of the Licensing Agreements were
regularly controlled. The procedures of the organization of the Conventional Hydrocarbon
Licensing Tender in the Šilutė–Tauragė block
were carried out.

Regulation of Underground
Investigations
“The order of issuing licences for underground research” in 2019, licences for underground research were issued to 10 enterprises.
By December 31, 2019, 128 enterprises and
2 natural persons had licences to carry out geological investigations.
In 2019, in compliance with “The order of
approbation of explored solid mineral resources”, 34 reports of detailed and supplementary
exploration of solid mineral resources were analysed and approved.
According to technical construction regulation STR 1.04.02:2011 “Engineering geological
and geotechnical investigations”, the quality of
2894 reports (2.6 times as many as in 2018) of
engineering geological and geotechnical investigations was checked in 2019. One hundred
twenty four programs of engineering geological
and geotechnical investigations were evaluated
according to legal documents and conclusions
on correspondence were provided. Ninety four
letters about the quality of engineering geological and geotechnical investigations related with
the projects of the third (difficult) geotechnical
category were prepared. Ten inspections of the
enterprises that have the licence for engineering
geological and geotechnical investigations were
performed according to the plan.

State Underground Register
In accordance with “The Statute of Underground Register” and “The Regulations of Underground Register Arrangement” by December
31, 2019, 3 123 deposits of mineral resources,
ground water and deposits of hydrocarbon re-

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

techninių tyrimų, atitinkančių trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų kokybės vertinimo.
Atlikti 10 įmonių, turinčių leidimus atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
planiniai patikrinimai.

Valstybinis žemės gelmių
registras
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sources were included into the chapter of underground resources. In 2019, 6 new deposits
of mineral resources and 89 deposits of ground
water were included into the chapter of underground resources; 2409 boreholes were included
into the chapter of boreholes and 4920 objects
of geological investigations were included into
the chapter of geological investigations.

In 2019, 149 geothermal wells were included
in
the
Register of Geothermal Drilling Systems
Vadovaujantis Žemės gelmių registro (ŽGR)
nuostatais ir tvarkymo taisyklėmis 2019 metais (781 geothermal wells had been registered by
ŽGR žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti 6 naujų December 31 2019 ).
kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių (99 telkiniai
The environmental geological conditions of
papildyti naujais duomenimis) ir 100 naujų po- 114 planned artificial surface water bodies were
žeminio vandens vandenviečių duomenys. Iš viso evaluated and conclusions on the possibilities to
registro išteklių dalyje įregistruoti 3123 kietųjų arrange these bodies were provided. Thirteen letnaudingųjų iškasenų telkiniai arba jų sklypai, an- ters provided recommendations for the burial of
gliavandenilių telkiniai bei požeminio vandens animal carrions.
telkiniai ir vandenvietės. Registro išteklių dalyje
aprobuoti ir įrašyti 313 vandenviečių požemi2019 metų mineralinių išteklių Exploitation of mineral
nio vandens ištekliai. Bendras 2019 metais įvergavyba (parengė K. Griguolė, resources in 2019 (compiled by
tintų ir aprobuotų požeminio vandens išteklių
V. Stankevičienė) K. Griguolė, V. Stankevičienė)
kiekis – 116,552 tūkst. m3/d. Registro gręžinių
Išgautas
dalyje 2019 metais įregistruoti 2409 gręžiniai (iš Naudingosios iškasenos
Mato vnt. išteklių kiekis
jų 2335 gręžiniai, skirti požeminio vandens gavy- rūšis
2019 m.
bai). Iki 2019 m. gruodžio 31 d. registro gręžinių Anhidritas / gipsas
3
tūkst. m
dalyje įregistruoti 41 152 gręžiniai, o valstybinės Dolomitas
3
2124
tūkst. m
geologijos informacinės sistemos Tyrimų gręžinių Klintys
781
tūkst. m3
posistemyje įrašyti 2322 gręžinių duomenys (iš Kreidos mergelis
3
tūkst. m
viso 70 474 gręžinių duomenys).
3
241
Molis:
tūkst. m
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje
2019 metais įregistruota 4920 žemės gelmių
geologinių tyrimų. Iš viso šioje registro dalyje
iki 2019 m. gruodžio 31 d. įregistruoti 13 943
žemės gelmių geologiniai tyrimai. Geoterminių
gręžinių sistemų dalyje įregistruotos 149 geoterminių gręžinių sistemos. Šioje registro dalyje iki
2019 m. gruodžio 31 d. įregistruota 781 geoterminių gręžinių sistema.

Įvairios paskirties projektų ir
dokumentų, susijusių su žemės
gelmių naudojimu, derinimas
ΕΕ Išnagrinėti 676 įvairaus lygmens teritorijų
planavimo dokumentai ir pateikti atitin-

ΕΕ

iš jų devono

tūkst. m3

1

ΕΕ

iš jų triaso

tūkst. m3

230

ΕΕ

iš jų kitas

tūkst. m3

10

Opoka

tūkst. m

3

-

Sapropelis

tūkst. m

3

Žvyras

tūkst. m3

8901

Smėlis:

tūkst. m3

2450

ΕΕ

iš jo kvarcinis smėlis

tūkst. m

3

17

ΕΕ

iš jo smėlis moliui liesinti

tūkst. m

3

ΕΕ

iš jo smėlis silikatiniams
dirbiniams

tūkst. m3

111

ΕΕ

iš jo smėlis statyboms

tūkst. m3

2285

Iš viso: smėlis+žvyras

tūkst. m

3

11351

3

3316.1

2

5

Durpės:

tūkst. m

Nafta

tūkst. m3

48,26

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m

3

141 033,44

Mineralinis požeminis vanduo

tūkst. m

3

198,287
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kami pasiūlymai (reikalavimai) bei išvados
šių dokumentų rengėjams ar pateikėjams.
ΕΕ Suderinta 267 poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos ir 254
apibendrinančios ataskaitos.
ΕΕ Įvertinta 131 ekogeologinių tyrimų ataskaita.
ΕΕ Įvertintos 134 planuojamų įrengti dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens
telkinių vietų ekogeologinės tęsti sąlygos
ir pateiktos išvados dėl šių telkinių
įrengimo galimybių.
ΕΕ Pateiktos rekomendacijos dėl gyvūnų
gaišenų užkasimo vietų (28 raštai).
ΕΕ Išnagrinėti dokumentai, susiję su Baltarusijos Astravo AE „Stress testų nacionalinės ataskaitos“ vertinimu; pateiktos
vertinimo išvados. Išnagrinėti Lietuvos
bendrojo plano esamos būklės analizės
dokumentai, pateikta pastabų. Dalyvauta
Europos geologijos tarnybų (EGS) Geoenergijos ekspertų grupės veikloje. Dalyvauta VBBUS organizacijos veikloje:
nacionalinio duomenų centro pajėgumui
stiprinti skirtuose mokymuose.
ΕΕ Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įvykdytas atliktų Gedimino kalno
tvarkymo darbų pagrįstumo ir ilgalaikio poveikio šio kalno šlaitų stabilumui
ekspertinis vertinimas, pateiktos išvados
ir rekomendacijos reikalingiems tyrimams.

Co-ordination of Various Projects
and Documents Related to the
Use of Earth’s underground
ΕΕ In 2019, the Lithuanian Geological Survey
analysed 676 territorial planning documents of different levels and gave conclusions and requirements to the institutions
concerned.
ΕΕ Three hundred thirteen hydrogeologically
established water bodies were registered
and approved. The total of approved resources amounts to 36,965 thou m3/day.
ΕΕ Three hindered eighty groundwater monitoring programs were analysed and approved.
ΕΕ Eighty two ecogeological research reports
were evaluated.
ΕΕ The environmental geological conditions
of 114 planned artificial surface water bodies were evaluated and conclusions on the
possibilities to arrange these bodies were
provided. Thirteen letters provided recommendations for the burial of animal carrions.
ΕΕ “The Stress Test Report of Astvaets NPP“
was analysed and the expert conclusions
were provided. The specialists participated in preparation of data and assessment
of documents of the General Plan of the
Republic of Lithuania“. The LGT participated in the activities of the Association
of European Geological Surveys EuroGeoSurveys. The LGT participated in the activities related to CTBTO: specialist of LGT
participated in NDC capacity building
training courses.
ΕΕ By the request of the Government of the
Republic of Lithuania the expert evaluation
of completed maintenance workings, their
validity and impact on the slope stability of
the Gediminas hill was performed.

12

Lietuvos geologinis
kartografavimas
1:50 000 masteliu

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

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinis
geologinis
kartografavimas
1:50 000 masteliu vykdomas nuo 1964 metų.
2019 metais užbaigus kvartero nuogulų erdvinį
geologinį kartografavimą 1444 km2 teritorijoje
(Ignalinos plote), šiuo masteliu jau kartografuota 64,9 proc., arba 42173,6 km2 šalies ploto (be
teritorijos, kartografuotos aerofotogeologiniu
būdu). Erdvinis geologinis kartografavimas
1:50 000 masteliu kompleksiniu būdu atliktas

The state geological mapping at a scale
1:50 000 has been performed from 1964. By
2019, when the spatial geological mapping of the
Quaternary deposits was completed in an area of
1444 km2 (Ignalina area), the total amount of the
areas mapped at that scale has reached 64,9 % or
42 173,6 km2 of the country (except for the areas mapped by aeral photogeologic way). The 26
962 km2 area was mapped by a complex way at a
13

26 962 km2 teritorijoje, o 15 211 km2 plote atliktas tik kvartero storymės (12 154 km2) arba
tik prekvartero darinių (3057 km2) erdvinis geologinis kartografavimas.

scale 1:50 000, while in area of 15 211 km2 only
the Quaternary (12 154 km2) or Pre-Quaternary
(3 057 km2) deposits were mapped by a spatial
geological mapping.

Prekvartero darinių erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu atliekamas
1245 km2 teritorijoje (Kražių–Skaudvilės plotas), o kvartero nuogulų erdvinis geologinis kartografavimas vykdomas 3247,5 km2 teritorijoje:
pietinėje Žemaičių aukštumos dalyje (Skaudvilės
plotas), Baltijos aukštumoje (Širvintų, Prienų ir
Stakliškių bei Zarasų plotai).

Spatial geological mapping of the preQuaternary deposits at a scale 1:50 000 is being made in an area of 1245 km2 (Kražiai and
Skaudvilė areas). Meanwhile, mapping of the
Quaternary deposits is being performed in an
area of 3247,5 km2: the southern part of the
Samogitian Upland (Skaudvilė area) and the
Baltija Upland (Širvintos, Zarasai, Prienai and
Stakliškės areas).

Atsiradus būtinybei detaliai ištirti arseno patekimo į Raseinių rajono savivaldybei
priklausančias vandenvietes, 2020 metais numatoma pradėti kvartero darinių erdvinį geologinį
kartografavimą 1:50 000 masteliu Raseinių ir
Betygalos plotuose, ten bus gręžiami gilūs kartografiniai tiriamieji gręžiniai. Dėl to atidedamas
Zarasų ploto kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu.
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Erdvinis geologinis
kvartero darinių
kartografavimas M 1:50 000
Ignalinos plote

Spatial geological
mapping of the
Quaternary strata in the
Ignalina area, at a
scale of 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“, 2019 metais baigtas
Ignalinos ploto (1444 km2) – ir visos Švenčionių
aukštumos – kvartero darinių erdvinis geologinis
kartografavimas.

Spatial geological mapping at a scale of
1:50 000 in the Ignalina area was completed in
2019. A set of geological maps was compiled for
a 1444 sq km area; thus the whole Švenčionys
Upland was completely covered by maps since
the southern part of the Upland was mapped already in 2015.

Kartografavimo metu sukaupta geologinė ir
geomorfologinė informacija grafiškai pateikta
1:50 000 mastelio kvartero geologiniame, geomorfologiniame ir litomorfogenetinio rajonavimo
žemėlapiuose. Pagal senų kartografinių gręžinių
aprašymus sudaryti geologiniai kvartero storymės
sandarą atspindintys geologiniai pjūviai. Faktinės
medžiagos žemėlapyje parodyta kartografavimo
metu sukaupta geologinė-geomorfologinė faktinė
medžiaga. Geologinio turinio žemėlapių pagrindas – LIDAR’o duomenys.

The obtained data on geology and geomorphology are presented in a Quaternary geological map which is supplemented with geological
cross-sections, a geomorphological map and a
map of lithomorphogenetic subdivisions. Locations of the fieldwork sites (handmade drillings
and excavations) are shown in a map of fieldwork
data. The LIDAR data served a topographic base
for the compiled maps.

The Švenčionys (Northern Nalšia) Upland
(i.e. its northern part), Aukštaičiai and Sėliai
Kartografuoto ploto reljefo modelyje ryškūs Uplands and Žeimena and Dysna plains are
pagrindiniai šios vietovės orografiniai viene- prominent in the study area (Fig. 1). The highest
tai: Švenčionių (Šiaurės Nalšios), Aukštaičių ir North Nalšia plateaus and hills occur northeast
Sėlių aukštumos, Žeimenos ir Dysnos lygumos. of the Lake Kretuomas where their tops exceed
Aukščiausios Šiaurės Nalšios aukštumos didkalvės 280 m a.s.l.
Nevaišiai ir Būdakalnis iškyla į šiaurės rytus nuo
The Žeimena glaciofluvial plain, Švenčionys
Kretuono, kur jų viršūnės yra virš 280 m abs. a.
(Northern Nalšia), Aukštaičiai and Sėliai Upžymos (1 pav.).
lands and Dysna glaciolacustrine plain differ
Kontrastingas kartografuotos teritorijos relje- considerably in their geology because the surface
fas susidarė skirtingoje ledyninės sedimentacijos of the mapped area has originated in contrasting
aplinkoje, todėl Žeimenos fluvioglacialinė lygu- sedimentation environments.
ma, Švenčionių, Aukštaičių ir Sėlių aukštumos
As revealed by the deep mapping and other
bei Dysnos limnoglacialinė lyguma labai skiriasi
drillings in the study area, the thickness of the
geologine sandara.
Quaternary sediment strata varies from 60 to
15

1 pav. Geomorfologinė kartografuoto Ignalinos ploto schema
(parodytos geologinių pjūvių linijos).

Pagal gilių kartografinių ir kitos paskirties
gręžinių duomenis kvartero nuogulų storis Ignalinos plote kinta nuo 60 iki 210 metrų. Vyraujantis
kvartero nuogulų storis kartografuotame plote –
90–110 metrų. Ežerų ir pelkių vietose kvartero
nuogulų storis mažesnis – 70–90 metrų. Stora
kvartero danga nustatyta Švedriškės paleoįrėžyje,
kertančiame kartografuotą plotą vakarų-rytų
kryptimi. Senų kartografinių gręžinių duomenimis, paleoįrėžis užpildytas 194 metrų storio
kvartero nuogulomis. Tikėtina, kad Švenčionių
aukštumos aukštųjų kalvų – Nevaišių ir
Būdakalnio – apylinkėse kvartero nuogulų storis
viršija 210 metrų, tačiau tai patvirtintų gręžinių
duomenų nėra.

Fig. 1. Geomorphologic sketch map of the mapped Ignalina area.
Lines of the geological cross-sections are indicated.

210 m with the predominating thickness of 90–
110 m. The mapping area is dissected by the deep
palaeovalley filled by Quaternary sediments. According the deep drilling data, their thickness is
194 m. The Quaternary thickness in the highest
part of the Švenčionys Upland may exceed 210 m
however there are no drillings in that place.
The Quaternary sediment strata is composed
of lacustrine sediments of Pre-Pleistocene Daumantai age; glacial, glaciofluvial and glaciolacustrine sediments of middle Pleistocene Dzūkija
and Dainava as well as Žeimena (Žemaitija and
Medininkai) ages and upper Pleistocene Upper
Nemunas age. Their bedding conditions are presented in the five variably oriented geological
cross-sections (Fig. 2).

Pagal sudarytų geologinių pjūvių duomenis
nustatyta, kad kvartero storymę kartografuotaIce marginal glacial and glaciofluvial sedime plote sudaro prepleistoceno Daumantų sviments as well as sediments of kame terraces,
tos ežerinės nuosėdos, vidurinio pleistoceno
kames and eskers, sandurs and glaciofluvial terDzūkijos, Dainavos svitų, Žeimenos svitos
races, and glaciolacustrine sediments of the Last
Žemaitijos ir Medininkų posvičių bei viršutinio
16
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2 pav. Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumos ir Žeimenos
fliuvioglacialinės lygumos geologinė sandara (III-III‘ geologinio
pjūvio vieta parodyta 1 pav.)
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Fig.2. Geological cross-section of the Žeimena glaciofluvial plain
and the Northern Nalšia (Švenčionys) Upland (for its location
see Fig. 1).

pleistoceno Viršutinio Nemuno svitos glacialinės, Glaciation were found to cover the surface of the
fliuvioglacialinės bei limnoglacialinės nuogulos ir mapped area. The Holocene lacustrine, fluvial,
nuosėdos (2 pav.).
aeolian, deluvial and technogenic sediments are
the youngest in the study area. Exposures of the
Kartografuoto ploto paviršiuje identifikuoice-marginal deposits of the pre-last Medininkai
ti paskutiniojo apledėjimo Baltijos ir Grūdos
glacier were mapped on the highest Švenčionys
stadijų kraštiniai glacialiniai ir fliuvioglacialiniai
Upland peaks.
dariniai, keiminių terasų, keimų ir ozų nuosėdos
ir nuogulos, fliuvioglacialinių zandrų, deltų ir
Contrasting sedimentation conditions in
terasų nuogulos, patvenktinių prieledyninių variable glacial environments were responsible
baseinų nuosėdos, kartografuotos limninės, for a large variety of surface forms and different
fliuvialinės, eolinės, glaciokarstinės, deliuvinės geologies of the Žeimena and Dysna plains and
ir solifliukcinės-deliuvinės holoceno nuogulos, Švenčionys, Aukštaičiai and Sėliai uplands. Geokurių išplitimas parodytas kvartero geologiniame morphology features characteristic for the plains
žemėlapyje. Aukščiausiose Švenčionių aukštumos as well as uplands are shown in the geomorphovietose paviršiuje kartografuoti paskutiniojo le- logical map. Newly discovered glacial forms such
dyno nuogulomis nepadengti Medininkų ledyno as eskers, kame terraces and kames also are prekraštiniai dariniai.
sented there. The map is supplemented with the
Geological natural monuments earlier included
Žeimenos ir Dysnos lygumų, Aukštaičių, Sėlių
in the LGS database or newly recognised geoir šiaurinės Švenčionių aukštumos dalies geomorsites, quarries, abandoned and operating digging
fologijos skirtumai atspindėti geomorfologiniame
pits and small quarries.
žemėlapyje. Jame pirmą kartą rodomos atrastos
anksčiau nežinotos reljefo formos: ozai, keiminės
As can be observed on the segment of the
terasos, keimai. Geomorfologiniame žemėlapyje geomorphologic map (Fig. 3), the surface of the
parodyti geologiniai gamtos paminklai, LGT Švenčionys Upland is dominated by hilly massifs
duomenų bazėje buvę ir nauji geotopai, karjerai, and ridges, as well as kames, eskers and kame terapleistos ir naudojamos kasimvietės.
races of the Last Glaciation. The subglacial tunnel valleys and spillway valleys dissect the surface
Pateiktame geomorfologinio žemėlapio fragof the Upland.
mente (3 pav.) matyti, kad Švenčionių aukštumos
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3 pav. Geomorfologinio žemėlapio fragmentas (Šiaurės
Nalšios aukštumos šiaurinė dalis). Sutartiniai ženklai: Eroduotas
Medininkų ledynmečio reljefas: 1 – glacialinis 2 – fliuvioglacialinis.
Akumuliacinis paskutiniojo ledyno reljefas: kalvotas glacialinis
(3, 4), fliuvioglacialinis (5) ir limnoglacialinis (6) ledyno pakraščio
reljefas; 7 – fliuviokeimas, 8 – limnokeimas; keiminė terasa: 9 –
fliuvioglacialinė, 10 – limnoglacialinė; 11 – ozas; fliuvioglacialinė
lyguma: 12 – žemesnioji, 13 – aukštesnioji; 14 – limnoglacialinė
lyguma; 15 – klonio arba rinos dugnas, 16 – fliuvioglacialinė terasa;
Holoceno laikotarpio reljefas: 17 – limninė lyguma, 18 – pelkės
lyguma, 19 – glaciokarstinė dubė, šlaitas; 20 – įvairios kilmės šlaitas,
21 – technogeninis reljefas; Reljefo formos: 22 – rina, 23 – klonis,
24 – ledyno kontakto šlaitas, 25 – ledyno akumuliacinis šlaitas,
26 – Šiaurės Nalšios aukštumos riba. Morfometrija: 27 – smulkios
glacialinės ir fliuvioglacialinės kalvos, 28 – silpnai banguota lyguma,
29 – banguota lyguma. Kiti ženklai: 30 – paviršiaus absoliučiojo
aukščio reikšmė, 31 – aukščiausios kalvos viršūnė, 32 – piliakalnis.
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Fig. 3. A part of the geomorphological map of the Northern
Nalšia Upland. Legend: Eroded ice-marginal topography of
the Medininkai age: 1 – glacial 2 – glaciofliuvial. Accumulative
relief forms of the Last Glaciation: glacial (3, 4), glaciofliuvial
(5), glaciolacustrine (6) ice marginal forms; 7 – glaciofliuvial
kame, 8 –glaciolacustrine kame; kame terrace: 9 –
glaciofliuvial, 10 – glaciolacustrine; 11 – esker; glaciofliuvial
plain: 12 – lower, 13 – upper, 14 – glaciolacustrine plain;
15 – bottom of the glacial tunnel and glaciofluvial valleys,
16 – glaciofliuvial terrace. Topography of the Holocene age:
17 – lacustrine plain, 18 – bog plain, 19 – kettle hole; 20 –
slope, 21 – technogenenous surface; 22 – glacial tunnel valley,
23 – glaciofluvial valleys, 24 – ice contact slope, 25 – glacial
accumuliative slope, 26 – bondary of the Northern Nalšia
Upland, 27 – small hills, 28 – slightly undulating plain, 29 –
undulating plain. Other symbols: 30 – altitude of the surface,
31 – highest peak, 32 – hillfort..
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paviršiuje vyrauja paskutiniojo apledėjimo kalvoti pakraštiniai dariniai: įvairaus dydžio kalvos,
jų masyvai, gūbriai, viduledinės akumuliacijos
formos: limno- ir fliuviokeimai, keiminės terasos, ozai. Aukštumos paviršius suraižytas rinų ir
klonių.

A more detailed map of lithomorphogenetic
subdivisions was compiled using the newly acquired data. The boundaries of the Švenčionys
and Sėliai Uplands as well as Žeimena and Dysna plains were corrected as compared to the previous maps.

Remiantis nauja geologine ir geomorfologine
informacija sudarytas patikslintas litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapis, kuriame, palyginti
su ankstesniais geologinio irgeomorfologinio rajonavimo žemėlapiais, rodoma patikslinta rytinės
Šiaurės Nalšios aukštumos dalies riba bei naujų
Žeimenos ir Dysnos lygumų, Šiaurės Nalšios ir
Sėlių aukštumų kalvynų rajonų ir mikrorajonų
ribos.

On the basis of the obtained data, 19 areas
prospective for clastic and organic sedimentary
deposits were delineated in the study area: 10 for
gravel, 2 for sand and gravel, 1 for sand, 2 for
clay and 4 for sapropel.
The compiled geological maps can serve as a
basis for further applied and scientific geology
and geomorphology investigations.

Apibendrinus visą geologinę ir geomorfologinę
informaciją kartografuotame plote išskirta
19 birių ir organogeninės kilmės naudingųjų
iškasenų paieškai perspektyvių plotų: 10 – žvyro,
2 – smėlio ir žvyro, 1 – smėlio, 2 – molio, 4 – sapropelio paieškai.
Sudaryti geologinio turinio žemėlapiai yra
praktinių taikomųjų ir mokslinių geologinių bei
geomorfologinių tyrimų pagrindas.
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Erdvinis geologinis
kartografavimas M 1:50 000
Kražių–Skaudvilės plote

Geological mapping of
Quaternary deposits in the
Kražiai–Skaudvilė area, at a
scale of 1:50 000

J. Bitinas, A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba
Vykdant valstybinių geologinių tyrimų programos
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ geologinio erdvinio
kartografavimo priemonę, 2018–2019 metais Kražių–
Skaudvilės plote atliktas erdvinis prekvartero geologinis
kartografavimas 1:50 000 masteliu. Kražių–Skaudvilės
projekto plotas – 1245 km2. Jis yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje ir apima šiuos topografinius lapus M 1:50 000
(BKS-94): 2131 (Kražiai) ir 2113 (Skaudvilė). Pagal Lietuvos Respub-likos administracinį suskirstymą projekto
darbų plotas yra Šilalės, Tauragės, Kelmės, Raseinių, Jurbarko ir Telšių rajonų teritorijose. Kartografavimo metu
buvo surinkti ir apibendrinti gręžinių ir geofizinių tyrimų
duomenys, atliktas anksčiau gręžtų hidrogeologinių gręžinių koordinačių ir žiočių absoliutaus aukščio patikslinimas.

Geological mapping of the pre-Quaternary succession at a scale of 1:50 000
of the Kražiai–Skaudvilė area was carried out in years 2018–2019 within
the frame of State geological Investigations programme” Geoenergy and safe
geo-environment”. Kražiai–Skaudvilė
area covers 1245 square kilometers and
is located within the Šilalė, Tauragė,
Kelmė, Raseiniai, Jurbarkas and Telšiai
disctricts (topographic sheets 2131
(Kražiai) and 2113 (Skaudvilė)). The
coordinates and altitudes of hydrogeologic wells located in the Kražiai–
Skaudvilė area were revised and stratigraphy of well sections was reconsidered
Projekto vykdymo metu buvo sudaryti ir įskaitmeninti
on the basis of geological and geophysinauji žemėlapiai M1:50 000: faktinės medžiagos žemėlacal well log data.
pis, prekvartero geologinis žemėlapis, 2 atraminiai geologiniai pjūviai, pokvarterinio paviršiaus reljefo žemėlapis,
As a result of the mapping project, a
tektoninis ir neotektoninis žemėlapiai. Taip pat buvo su- set of different maps at scale of 1:50 000
daryti ir įskaitmeninti M 1:250 000 atraminių geologinių was compiled: a map of factual data,
sluoksnių struktūriniai (35 žemėlapių komplektas) ir atski- pre-Quaternary geological map (Fig. 1),
rų stratonų storių žemėlapiai (27 žemėlapių komplektas). two reference cross-sections, map of
sub-Quaternary relief, tectonic and neoKražių–Skaudvilės plote prekvartero nuosėdinę storytectonic maps. A set of structural maps
mę sudaro kambro, ordoviko, silūro, devono, permo, triaof reference horizons (35 sheets) and
so uolienos, kurios paplitusios visoje teritorijoje, ir juros
maps of thickness of stratons (27 sheets)
sistemos uolienos, paplitusios beveik visame darbų plote,
at scale of 1:250 000 was compiled.
išskyrus vieną paleoįrėžį, ir kreidos sistemos uolienos, paThe pre-Quaternary sedimentary
plitusios pavieniais plotais (1 pav.).
cover consists of Cambrian, Ordovician,
Kražių–Skaudvilės ploto pokvarterinio paviršiaus rel- Silurian, Devonian, Permian, Triassic
jefą suformavo ledyno egzaracijos ir jo tirpsmo vandenų sedimentary rocks, occurring in the area
eroziniai procesai. Dėl ledyno tirpsmo vandenų poveikio of Kražiai–Skaudvilė, Jurassic sedimensusidarė paleoįrėžių (giliausias iš jų žemiau – 130 m abs. tary rocks, occurring in almost the entire
20
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a. žymos), nes ledyno tirpsmo vanduo lengvai erodavo
pokvartero paviršiuje atsidengiančius ir giliau slūgsančius
juros ir kreidos (giliausiame paleoįrėžyje siekė ir triaso sistemos uolienas) sistemos sluoksnius, sudarytus iš uolienų,
neatsparių denudaciniams procesams. Dėl minėtų denudacinių procesų pokvartero paviršiuje atsidengia viršutinės
juros Ąžuolijos, vidurinės juros Skinijos, apatinės kreidos
Jiesios svitos, viršutinės kreidos cenomanio, konjakio,
kampanio, mastrichčio aukštų uolienos, o giliausiame paleoįręžyje – ir triaso sistemos Palangos svitos uolienos.
Geologinių ribų tikslumas vidutiniškai kinta 1–4 km.

1 pav. Kražių–Skaudvilės plote prekvartero geologinis žemėlapis
M 1:250 000.
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study territory, and Cretaceous sedimentary rocks, which occur in separate areas
of the study territory.
The sub-Quaternary surface relief
was formed by glacier and melt water
erosion during the Quaternary period.
In the Kražiai–Skaudvilė area some palaeoincisions were defined (with depths
more than – 130 m below sea level),
formed by glacier melt water erosion of
Cretaceous and Jurassic rocks. The pre-

Fig. 1. Pre-Quaternary geological map of Kražiai–Skaudvilė area
at a scale of 1:250 000.
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2 pav. Kražių–Skaudvilės geologinis žemėlapis I–I`.
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Fig. 2. Kražė–Skaudvilė geological cross-section I–I~.
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Quaternary map (Fig. 1) demonstrates,
the Upper Cretaceous Mastrichtian,
Campanian, Konjacian, Cenomanian
formations, the Lower Cretaceous Jiesia Formation, Upper Jurassic Ąžuolija
and Middle Jurassic Skinija formations
(in one palaeoincision – Lower Triassic Palanga Formation) rocks being exposed at the sub-Quaternary surface.
The average accuracy of the geological
boundary is ~ 1–4 km.
The Kražiai–Skaudvilė area is situated in the Slope of the Baltic Syneclize.
The Kražiai–Skaudvilė territory was
influenced by the most active tectonic
movements at the end of Caledonian
time. Several of Caledonic structures,
such as Kaltinėnai elevation, Vaiguva
elevation, Pašaltuonis elevation, and
Skaudvilė and Šiauduva depressions
are distinguished within the Kražiai–
Skaudvilė area. Tectonic faults clearly
demonstrated in the cross-section of
Kražiai–Skaudvilė territory, are indicating the tectonic activity during the
Caledonian time. The altitude of normal faults, formed at the end of the
Gargždai time, is 130 m. During the
time-span covering the end of Gargždai
time and beginning of the Viešvilė time,
the activity of the denudation process
resulted in the denudation of the part
of Gargždai Group rocks in the area.
The tectonic faults presumably were
not active during the Hercynian time.

Kražių–Skaudvilės ploto vakarinė pusė patenka į Baltijos sineklizės Rytinį sineklizės priešlaitį, rytinė ploto
pusė – į Baltijos sineklizės šlaitą. Tiek Baltijos sineklizė,
tiek ir Kražių–Skaudvilės plotas, kaip jos sudedamoji dalis, didžiausią tektoninį poveikį patyrė kaledoninio eta-

The tectonic process of “salt tectonic” presumably was active during the
Alpine time, mostly in the Triassic period, resulting in formation of domes,
small depressions and small elevations.
During the Late Cretaceous, the area
of Kražiai–Skaudvilė was uplifted several times and was denudated. That is
evidenced by sedimentary and stratigraphic unconformities within the section.
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po pabaigoje. Kražių–Skaudvilės plote aptinkamos šios
kaledoninės struktūros: Kaltinėnų pakiluma, Vaiguvos
pakiluma, Pašaltuonio pakiluma, Šiauduvos įlinkis, Skaudvilės įlinkis. Kražių–Skaudvilės plote išskirti kaledoninio
etapo tektoninę raidą atspindintys tektoniniai lūžiai, jų
zonose Gargždų laikotarpio pabaigoje susidarė sprūdžių,
kurių amplitudė siekė daugiau kaip 130 metrų. Nuo
Gargždų laikotarpio pabaigos iki Viešvilės laikotarpio
pradžios Kražių–Skaud-vilės ploto teritorija buvo iškelta
virš jūros lygio, vyko denudaciniai procesai, dalis Gargždų
serijos uolienų buvo denuduotos.
Hercininio etapo metu Kražių–Skaudvilės plote tektoninių lūžių zonose tektoninių dislokacijų susidarymo
nebuvo nustatyta.
Alpinio etapo metu pietinėje ploto dalyje dėl evaporitinių uolienų kupolų tipo struktūrų formavimosi procesų, kurie daugiausia vyko triaso laikotarpiu, susidarė
nedidelių įlinkių ir pakilumų. Vėlyvosios kreidos laikotarpiu Kražių–Skaudvilės plotas ne kartą buvo iškeltas
virš jūros lygio ir denuduojamas. Tai rodo sedimentacinės
ir stratigrafinės pertraukos uolienų pjūvyje. Pažymėtini ir
intensyvūs denudaciniai procesai, vykę santonio laikotarpio pabaigoje – kampanio laikotarpio pradžioje ir kampanio laikotarpio pabaigoje, kurių metu teritorijoje buvo
denuduotos turonio ir santonio aukšto uolienos, iš dalies
(dažniau visiškai) denuduotos kampanio, konjakio ir cenomanio aukšto uolienos.
Kartografavimo darbų metu, apibendrinus gautus
duomenis, gauta naujos informacijos apie prekvartero
geologinių sluoksnių slūgsojimą, stratonų struktūrinio
plano ir tektoninių dislokacijų pobūdį bei raidą Kražių–
Skaudvilės plote.
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In the course of the project, new
information about the geological structure of the pre-Quaternary geological
layers, development of structural and
tectonic features and tectonic dislocations of Kražiai–Skaudvilė area was
gathered and summarized in a set of
geological, structural and thickness
maps.

Ankstyvojo paleozojaus
silūro ir ordoviko
sistemų molingų
uolienų savybių tyrimai

Studies of the shaley rock
properties of the Lower
Palaeozoic Ordovician
and Silurian succession

S. Lozovskis, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2016–2019, specialists of the of Bedrock
and Petroleum Geology Department of the Geological Survey of Lithuania carried out a project,
tailored towards new investigations of the shaley rocks of the Lower Palaeozoic Silurian and
Ordovician systems. These investigations were
aimed at determining mechanical and petrophysical properties of shaley succession and their
variation trends both laterally and within the
cross-section in the studied territory in Western
Lithuania. The project combined both theoretical and empirical studies. Based on careful analysis of the acoustic well log diagrams, reference
wells were selected for the further sampling and
analytic studies. Based on the results of well selection, core samples for new analytical studies
were collected from the reference wells at the
Core Storage of the Earth’s Information Centre
of Lithuanian Geological Survey (Fig. 1.). Samples were collected from deep most epresentative
wells located in western and central Lithuania.
The mineralogical composition of the selected
samples was analysed by scanning electron microscope and combined with the results of X-ray
Siekiant įvertinti molingų uolienų stiprumidiffraction analysis. The results of rocks minernes savybes, Lietuvos geologijos tarnybos laboraalogical composition were later used to assess
torijoje buvo išmatuotas vienaašis gniuždomasis
the mechanical properties of shaley rock – to
ir tempiamasis stipris ir palyginta su apskaičiuodetermine the brittleness of studied shaley suctomis trapumo vertėmis. Projekto metu apibencessions.
drinti ir naujų tyrimų rezultatai: įvertinta 72
mėginių katijonų mainų geba, santykinis uolieTo evaluate the mechanical properties of
nų jautrumas skysčiams naudojant kapiliarų ab- shaley rocks, uniaxial compressive and tensile
sorbcijos laiko metodą ir molingų uolienų stabi- strengths were measured in the laboratory of
lumo testų rezultatai, apibendrinti 258 molingų Lithuanian Geological Survey and these results
Įgyvendindami 2016–2020 metų programos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ 04-01-02
priemonę, Lietuvos geologijos tarnybos Giluminės ir naftos geologijos skyriaus specialistai
2016–2019 metais vykdė projektą, kurio metu
buvo atliekami teoriniai ir empiriniai silūro ir
ordoviko geologinių sistemų molingų uolienų
tyrimai, turint tikslą nustatyti molingų uolienų
mechanines ir petrofizikines savybes, įvertinti jų
kaitą pjūvyje ir plote. Pagal geofizinių tyrimų
gręžiniuose akustinių diagramų duomenis buvo
išrinkti atraminiai gręžiniai, kuriuose Lietuvos
geologijos tarnybos specialistai Žemės gelmių
informacijos centro kerno saugykloje atrinko
kerno mėginių naujiems analitiniams tyrimams
(1 pav.). Mėginiai buvo imami iš vakarinėjė ir
centrinėje Lietuvos dalyje esančių giliųjų gręžinių. Atrinktų pavyzdžių mineraloginė sudėtis
analizuota naudojant skenuojantį elektroninį
mikroskopą bei derinama su rentgeno spindulių
difrakcijos analizės rezultatais. Gauti mineraloginės uolienų sudėties duomenys buvo naudojami
molingų uolienų trapumui vertinti.
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1 pav. Tyrimams naudotų akustinių diagramų duomenys:
juoda linija – išmatuotos akustinės reikšmės (dT), pilkas fonas –
organinės medžiagos turintys sluoksniai.

Fig. 1. Comparison of acoustic well log data:
black line – measured acoustic data (dT);
gray area – organic rich layers.

uolienų poringumo matavimo rezultatai ir nu- were compared with the estimated rock brittlestatytas jų pasiskirstymas bei sąsajos su atliktais ness values. The project also summarized the renaujais tyrimais.
sults of new studies of shaley rocks: the cation
exchange capacity of 72 samples, the relative
Viena iš svarbiausių molingų uolienų petrosensitivity of rocks to liquids, using the capillary
fizinių savybių yra poringumas, kuris tiesiogiai
absorption time method and the stability tests of
susijęs su gyliu. Giliai slūgsančiuose paleozojaus
shaley rocks. The results of the porosity measurenuosėdiniuose baseinuose molingų uolienų poments of 258 shaley rock samples were also sumringumas įprastai yra mažas, tačiau priklausomai
marized, their distribution trends and relation
nuo baseino formavimosi veiksnių, tokių kaip
with the newly obtained data were determined.
antai nuosėdų sudėtis, jų kompakcija ir kt., šis
parametras gali būti gana didelis – 8–11 procenOne of the important pertrophysical propertų. Poringumo matavimo laboratorinių tyrimų ties is porosity, which directly correlates with the
duomenys buvo surinkti iš Lietuvos geologijos burial depth. Porosity of shaley rocks in general
tarnybos Geologijos fondo gamybinių ataskaitų is low in the deeply buried Palaeozoic sedimenir pateikti koreliacinėse diagramose ir pasiskirs- tary basins, but shale porosities can reach rather
tymo žemėlapiuose. Vakarinėje Lietuvos dalyje high values, up to 8–11 %. Porosity data for
pas-tebimas ryškus poringumo reikšmių mažėji- this study were collected from industrial reports
mas, priklausomas nuo gylio: reikšmės kinta nuo and summarized in the porosity distribution
18–19 % ~ 1 km gylyje (viršutinis silūras) – iki maps and correlative charts. In the western part
0,3–4 % ~ 2 km gylyje (apatinis silūras). Perspek- of Lithuania, there is a distinct porosity reductyviausioje (atsižvelgiant į organinės medžiagos tion with a depth trend, porosities ranging from
terminį brandumą) angliavandenilių generacijai about 18–19 % at a depth of ~ 1 km (Upper Siir susikaupti pietvakarių Lietuvos dalyje molin- lurian) to 0.3–4 % at a depth of ~ 2 km (Lower
gų uolienų poringumas yra santykinai mažas Silurian). The values are in a range of 2.0–2.5 %
2–2,5 %.
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2 pav. Mikrografinė analizė, organinės medžiagos pasiskirstymas
gręžinyje Šilutė-1.

Mineraloginė uolienų sudėtis yra pagrindinis
parametras vertinant molingų uolienų mechanines savybes. Apatinio silūro molingų uolienų
mineraloginės sudėties analizės duomenys buvo
surinkti iš ataskaitų ir patikrinti analitiniais tyrimais naudojantis skenuojantį elektronų mikroskopą (SEM) ir rentgeno spindulių difrakcijos
(XRD) analizę (2 pav.). Uolienų deformacijas,
kai jas veikia išorinės jėgos, galima klasifikuoti į
dvi kategorijas: plastiškas ir trapias. Molingų uolienų trapumo indeksas (TI) yra vienas iš paprastesnių parametrų, kuris padeda klasifikuoti jas
pagal elastinių ir (ar) trapių savybių kaitą. Trapumo indeksas buvo apskaičiuotas naudojantis
mineraloginės sudėties duomenimis, nustatant
trapiausių mineralų ir visų uolienoje esančių mineralų santykį.
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Fig. 2. SEM micro-graphic analysis, distribution of organic
matter, well Šilutė-1.

in the most prospective (in terms of the thermal
maturity of the organic matter) area in southwestern Lithuania, which is considered as rather
low.

Mineralogical composition of shaley succession primarily controls shale mechanical properties. Mineralogical composition of the Lower
Silurian shaley rocks was determined using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis (Fig. 2). Based on behaviour of rocks subjected to stress, it is possible
to classify rocks into two distinct classes: ductile
and brittle. The brittleness index (BI) is one of
the simple parameters, which helps to classify
shales by their transition from brittle to ductile
properties. BI was calculated using shale mineralogical composition. The main aspect is dividMolingų uolienų trapumas labiausiai priklau- ing the most brittle minerals by the sum of conso nuo jų bendros karbonatinės sudėties ir detri- stituent minerals in the rock sample, with regard
tinės priemaišos. Remiantis energijos dispersijos to TOC.
rentgeno spindulių analizės (EDX) duomenimis,
The shale brittleness depends primarily on
molio mineralų sudėtis kinta nuo gryno ilito
the admixture of carbonates and detrital silt.
(rečiau) iki ilito, kuris turi daug smektito. DeEnergy dispersive X-ray analyses (EDX) data
tritinio smektito taip pat dažnai aptinkama; iš
demonstrate that mud minerals range from pure
kitų dominuojančių detritinių mineralų vyrauja
illite (rare) to high enrichment in smectite conkvarcas ir lauko špatai.
tent. Detrital smectitite is also identified. As for
Vakarų Lietuvos molingų uolienų apskai- dominating detrital minerals, they are mostly
čiuotas trapumo indeksas kinta nuo 0,13 iki represented by quartz and feldspar silty grains.
27

0,43. Dauguma apatinio silūro molingų uolienų yra mažiau trapios (TI – 0,36–0,4) (3 pav.).
Nustatytas labai mažas – 6,6–10,8 MPa uolienų
gniuždomasis stipris, būdingas silpnai kompakcijos paveiktoms uolienoms. Tai galima paaiškinti gausiu organinės medžiagos kiekiu, kuris
susilpnina mechaninio spaudimo poveikį.

The calculated brittleness index (BI) varies
from 0.13 to 0.43 in western Lithuanian shaley
succession. Most of the Lower Silurian shaley
rocks are classified as less (moderate) brittle (BI
0.36–0.40) (Fig. 3.). A very low compressive
strength of 6.6–10.8 MPa, this being characteristic for weakly compacted shales, was determined. It can be explained by the weakenApatinio silūro molingose uolienose nuing effect of the organic matter abundant in the
statyta labai maža katijonų mainų geba – 0,2–
shales.
8,8 meq/100 g, kuri galimai susijusi su dideliu

3 pav. TI verčių pasiskirstymas gręžinyje Lašai-2.

detritinių nuosėdų kiekiu uolienų storymėje ir
ilito bei chlorito dominavimu tarp molio mineralų. Molingų uolienų erozija teigiamai koreliuojasi su kapiliarų absorbcijos laiku, kuris rodo
molingų uolienų brinkimo laipsnį. Druskos tirpalai. palyginti su distiliuotu vandeniu, turi didelį poveikį kapiliarų absorbcijos laikui mažėti.

Fig. 3. BI values distribution in well Lašai-2.

The very low cation exchange capacity of
0.2–8.8 meq/100 g of the Lower Saurian shaley
rocks is explained in terms of a high content of
detrital silt and the predominance of illite and
chlorite in the clay fraction. The low erodibility is accounted for high shale compaction. The
erodibility of the shaley rocks positively correlates with the Capillary Suction Time that is
Atsižvelgiant į projekto rezultatus pažymėindicative of shale swelling. Salt solutions have
tina, kad reikėtų gerokai detalesnių molingų
considerable effect on reducing Capillary Sucuolienų tyrimų, kad būtų galima nustatyti tikstion Time compared to distilled water.
lesnes mechaninių ir petrofizinių savybių pasiskirstymo tendencijas.
Considering the results obtained in the project, it could be resumed that much more detailed studies of shaley rocks are needed to more
precisely determine trends in the distribution of
mechanical and petrophysical properties.
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Lietuvos kristalinio pamato
duomenų masyvo sudarymas
rūdinių naudingųjų iškasenų
potencialui toliau vertinti

Systematization of
Crystalline Basement data
for further assessment of
the resources potential in
the crystalline basement
of Lithuania

A. Baliukevičius, G. Andriuškevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Ankstesnių geologinių tyrimų metu, atliekant
Lietuvos kristalinio pamato kartografavimą ir
naudingųjų iškasenų paiešką pietryčių Lietuvoje, buvo nustatytos rūdinių naudingųjų iškasenų
apraiškos ir ištekliai: be geležies rūdos, aptikta
ir retųjų žemių žemės elementų (RŽE) Ce, La,
Yb, Y mineralizacijos apraiškų. Dvidešimtmetį trukusio kristalinio pamato kartografavimo
metu (1973–1992) ir vėlesniais tyrimais pietų
Lietuvoje nustatyta daugiau kaip 120 pavienių
RŽE mineralizacijos apraiškų, kuriose tam tikrų
elementų (dažniausiai La, Ce) koncentracija siekia kelis tūrio procentus (pramoniniais dabar yra
laikomi RŽE oksidų suminiai kiekiai, siekiantys
procento dešimtąsias dalis). Šių ankstesnių geologinių tyrimų metu buvo sukauptas didelis kiekis geocheminių ir petrografinių duomenų, jie
saugomi popierinėse ataskaitose Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos archyve. Kadangi tokio formato duomenys
negali būti naudojami taikant šiuolaikines priemones, todėl atsirado poreikis surinkti, susisteminti, apibendrinti ir įskaitmeninti analitinius
duomenis ir faktinę geologinę informaciją bei
sudaryti skaitmeninį geologinių duomenų masyvą, apibendrinantį aktualiausius skaitmeninius
duomenis apie Lietuvos teritorijos kristaliniame
pamate esantį rūdinių naudingųjų iškasenų potencialą.
Lietuvos kristalinio pamato geologinių duomenų masyvui sudaryti buvo surinkti, susisteminti ir apibendrinti šiems tyrimams skirtų
gamybinių ir mokslinių Lietuvos kristalinio pamato gręžinių kerno analitinių tyrimų rezultatai.

Previous geological mapping of the crystalline
basement and mineral exploration activities carried out in the south-western part of Lithuania
have revealed the potential of iron ore and the
other ore mineral resources: besides the iron ore,
traces of mineralization of rare earth elements
(REE), such as CE, La, Yb, Y have been identified. Twenty years long crystalline basement rock
mapping campaigns (years 1973–1992) and following investigations have identified more than
120 individual REE mineralization manifestations in southern Lithuania, with concentrations of individual elements (mostly La, Ce)
reaching several percentages of volume. These
previous geological investigations resulted in
a large amount of geological and petrographic
data stored in paper reports in the Geological
Archives of the Lithuanian Geological Survey
under the Ministry of Environment. As such
data cannot be efficiently used by modern digital
applications, there arrived a necessity to collect,
systematize, summarize and digitize the most
important analytic data and factual geological
information and to create a digital geological
data array summarizing reference data on the ore
mineral potential in the crystalline basement of
Lithuania.
The compilation of geological data array included collection, systematization, digitizing
and summarizing the results of analytical studies
of core material from industrial and the other
investigation wells of the crystalline basement
of Lithuania. The array of Lithuanian crystalline
basements’ geological data includes the results of
29

Varėnos geležies rūdos telkinio ir jos apylinkių gręžinių, kurių
duomenys buvo susisteminti, faktinis žemėlapis. Žemėlapio
pagrindas – Lietuvos tektoninė schema (sudarė J. Bitinas,
A Baliukevičius). Žemėlapio legenda: juodos linijos (ištisinės ir
brūkšninės) – kristalinio pamato paviršiaus izolinijos (abs., m);
raudonos linijos (brūkšninės) – tektoniniai lūžiai; žali apskritimai –
gręžiniai, kuriuose daryta bendroji cheminė analizė; raudoni
apskritimai – gręžiniai, kuriuose daryta spektrinė analizė; juodi
apskritimai – kiti gręžiniai, kurie įsigręžia į kristalinį pamatą.

Į šį Lietuvos kristalinio pamato geologinių
duomenų masyvą įtraukti 104 gręžinių uolienų
bendrosios cheminės analizės rezultatai – iš viso
įtraukti 1 162 kristalinio pamato uolienų mėginių duomenys. Taip pat projekto metu buvo
surinkti, susisteminti ir į bendrą duomenų masyvą įtraukti kristalinio pamato uolienų iš 37
gręžinių dalinės spektrinės analizės rezultatai –
30

The map of the location of studied wells located within
the Varėna iron ore area and adjacent territories.
The map is based on the Tectonic scheme of
Lithuania (compiled by J. Bitinas, A. Baliukevičius).
Red dotted lines indicate tectonic faults; green
circles – wells with general chemical analysis data;
red circles – wells with spectral analysis data;
black circles – other wells drilled
into crystalline rocks.

general chemical analysis from 104 boreholes –
a total number of 1162 samples of crystalline
basement rocks. Also, the results of partial spectral analysis of crystalline basement rocks from
37 wells were collected, systematized and included in a geological data array. A total number of
436 data of partial spectral analysis of crystalline rocks were included. During the course of
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iš viso įtraukta 436 kristalinių uolienų dalinės
spektrinės analizės mėginių duomenys. Taip pat
projekto metu buvo sudarytas Varėnos geležies
rūdos telkinio ir jos apylinkių gręžinių, kurių
duomenys buvo susisteminti, faktinis žemėlapis.
Jame skirtingais sutartiniais ženklais pažymėti
gręžiniai, kuriuose daryta bendroji cheminė analizė, gręžiniai, kuriuose daryta spektrinė analizė,
ir kiti gręžiniai, kurie įsigręžia į kristalinį pamatą
(pav.).
Projekto vykdymo metu lietuvių kalba buvo
parengti visų kristalinio pamato uolienų pavadinimai, kurių mėginių analizės duomenys
naudoti Lietuvos kristalinio pamato geologinių
duomenų masyvui sudaryti, jie patikslinti pagal
uolienų mineraloginę sudėtį. Sudarytas tam tikrų mineralų terminų atitikmenų lietuvių kalba
sąvadas, kuriame pateikiami mineralų pavadinimai anglų, lietuvių ir rusų kalbomis ir šių mineralų pavadinimų santrumpos (simboliai).
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project the map of the location of studied wells,
located within Varėna iron ore area and adjacent
territories, has been compiled (Fig.). The map
has been compiled on a basis of the Tectonic
scheme of Lithuania. The distribution of wells
with data of general chemical analysis and wells
with data of spectral analysis and other wells
drilled into the crystalline base are indicated in
the map (Fig.).
In the course of the project, the titles of the
crystalline base rocks, whose sample analysis
data were used to compile the Lithuanian crystalline base geological data array, were elaborated in the Lithuanian language considering
their mineralogical composition. A compilation
of the Lithuanian, Russian and English equivalents of the terms of individual minerals is also
made. All collected, systematized, digitized and
summarized data are available both in paper and
digital *.xlsx formats.

Visi surinkti, susisteminti ir apibendrinti
duomenys pateikti popieriniu ir skaitmeniniu
*.xlsx formatu.
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Arseno požeminiame
vandenyje tyrimai
Marijampolės, Vilkaviškio,
Lazdijų ir Jurbarko rajonų
savivaldybėse

Surveys of arsenic in
the groundwater of
Marijampolė, Vilkaviškis,
Lazdijai and Jurbarkas
municipalities

P. Pūtys, R. Radienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 2018–2019
metais ir toliau aptinkant didesnę arseno koncentraciją
įvairiose Lietuvos vandenvietėse, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), gavusi
iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų projektui
„Arseno kilmės požeminiame vandenyje nustatymas“,
tęsė šio toksinio elemento požeminiame vandenyje tyrimus. Požeminis vanduo individualiuose gręžiniuose Raseinių rajono savivaldybėje dėl padidėjusio arseno kiekio
jau buvo tirtas 2018 metais. Todėl 2019 metais daugiausia dėmesio sutelkta į tuos rajonus, iš kurių gauta naujų
pavojaus signalų – tai Marijampolės, Vilkaviškio, Lazdijų
ir Jurbarko rajonų savivaldybių teritorijos. Jau kurį laiką
nustatyta, kad didesnis arseno kiekis aptinkamas ne didelių debitų vandenvietėse, kurios aprūpina geriamuoju
vandeniu miestus ar didesnes gyvenvietes, o mažo našumo vandenvietėse, aprūpinančiose nedaug gyventojų.
Todėl Tarnybos Hidrogeologijos skyriuje priimtas sprendimas imti mėginius arseno ir bendrosios chemijos tyrimams iš individualios paskirties arba nedidelių įmonių ar
įstaigų požeminio vandens gavybos gręžinių kaimiškosiose vietovėse.

After elevated levels of arsenic concentration in Lithuanian groundwaters
continued to be detected in 2018–2019
(Lithuanian State Food and Veterinary
Service), the Lithuanian Geological
Survey (hereafter – Survey) was financially supported by the Ministry of Environment to continue surveying the
prevalence of this toxic element in individual wells.

Mėginiai imti iš požeminio vandens tiekimo sistemos,
prieš vandeniui patenkant į valymo filtrus. Prieš imant
kiekvieną vandens mėginį vanduo buvo pumpuojamas
15–20 min., kol nusistovėjo lauko laboratorijos fiksuojami požeminio vandens parametrai: temperatūra, pH,
oksidacijos ir redukcijos potencialas ir deguonies kiekis.

All samples were collected from the
groundwater supply before the water
reached purification filters. Prior to
collecting the sample, the water was
pumped for 15–20 minutes until its
field recorded parameters (tempera-

Previous data had shown that elevated levels of arsenic tend to be detected
in waterfields of low productivity rather
than those supplying drinking water for
cities and larger settlements. The Survey,
hence, decided to conduct its investigation of arsenic and other general chemicals from groundwater boreholes of
individual (predominantly) or small industrial use. This project in 2019 focused on regions, which had not been investigated before and had evidence of higher
Keturių rajonų savivaldybėse iš viso surinkta mėginių risk, specifically those of Marijampolė
iš 131 gręžinio (1 pav.), iš jų: 30 – Marijampolės r. sav., (30 wells), Vilkaviškis (53 wells), Lazdi32 – Lazdijų r. sav., 53 – Vilkaviškio r. sav. ir 16 – Jur- jai (32 wells) and Jurbarkas (16 wells). In
barko r. sav. Dauguma šių gręžinių priklauso fiziniams total, 131 samples were collected from
the groundwater boreholes.
asmenims.
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1 pav. Gręžinių, 2019 m. naudotų arseno
požeminiame vandenyje tyrimams,
išsidėstymas keturiose Lietuvos
savivaldybėse.
Fig. 1. The wells used for arsenic research
in 2019 in four municipalities in Lithuania..

Mėginiai buvo imami į specialius plastikinius (PET) butelius.
Požeminio vandens mėginai buvo analizuojami dviejose laboratorijose: UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje
ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
laboratorijoje. Pirmoje laboratorijoje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu buvo nustatytas arseno, mangano ir stibio kiekis (visi – µg/l), o antrojoje spektrometrijos metodu – bendros geležies ir dvivalentės geležies kiekis
(mg/l).
Arseno kiekio pasiskirstymas požeminiame vandenyje
tyrimų plote pateikiamas 2 pav. Matome, kad šio cheminio
elemento reikšmių skirstinys yra asimetrinis ir polimodalus. Dauguma arseno reikšmių neviršija 10–12 µg/l. – ši
riba gali būti laikoma natūralių (foninių) arseno reikšmių
modos riba, o didesnės jo reikšmės laikytinos anomaliomis.

ture, acidity, redox potential and oxygen percentage) stabilized. All samples
were collected in PET bottles. Sample
analyses were conducted at the laboratories of the Survey (concentration
of total iron and bivalent iron (mg/l)
using spectrometry) and in those of
UAB “Vandens tyrimai” (concentration of arsenic, manganese and antimony (mkg/l) using atomic absorption
spectrometry). Fig. 2 shows the distribution of arsenic in the groundwater of
the surveyed territories, which is asymmetric and polymodal. Most values remain under the natural (background)
mode of the concentrations of arsenic
and only those exceeding this mode
should be considered anomalous.
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2 pav. Arseno kiekio keturiose Lietuvos
savivaldybėse statistinis pasiskirstymas..
Fig. 2. Distribution of arsenic in the
groundwater of the surveyed territories.

The following conclusions follow
Iš 2019 metais ištirto 131 požeminio vandens mėginio net 20 mėginių nustatytas 10 µg/l ir daugiau arseno from the surveys of arsenic conducted in
kiekis. Dauguma gręžinių, kur padidėjęs arseno kiekis, four Lithuanian municipalities in 2019:
išsidėstę Vilkaviškio r. sav. (14 gręžinių) ir tokių gręži1. The concentrations of arsenic
nių visiškai nenustatyta Jurbarko r. sav. (3 pav.). Išdėsčius in the groundwater do not exceed the

3 pav. Arseno kiekis (ant kvartero geologinio
žemėlapio pagrindo) pietvakarių Lietuvos plote
(pagal ankstesnius ir 2019 m. tyrimų rezultatus.
Fig. 3. Concentrations of arsenic (on
Quaternary deposits map) in the groundwater
in the southwestern part of Lithuania.
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anomalaus arseno kiekio taškus ant kvartero geologinio
žemėlapio, nesunku įžvelgti, kad dauguma šių taškų susiję su Sūduvių aukštumos kalvynų Viršutinio Nemuno
apledėjimo kraštiniais glacialiniais dariniais. Analogiška situacija fiksuota ir 2018 metais Raseinių r. sav., kur
dauguma arseno anomalijų taip pat išsidėsčiusios ant
kraštinių glacialinių darinių, esančių Žemaičių aukštumų pietytiniame pakraštyje. Ar šios anomalijos sietinos
su šių darinių litologine sudėtimi, ar su jų specifinėmis
hidrogeodinaminėmis savybėmis, nėra aišku – tai turėtų
parodyti numatyti nuogulų ir jose slūgsančio požeminio
vandens tyrimai.
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natural (background) concentrations of
10–12 mkg/l.
2. Out of 131 total samples surveyed
only 20 were found to have a concentration of arsenic above 10 mkg/l.
3. Most anomalous concentrations
of arsenic were found in the Vilkaviškis
municipality boreholes.

4. Most of those anomalies can be
linked to the marginal glacial formations of the Upper Nemunas (Viršutinis
Lyginant vandeningųjų sluoksnių, iš kurių buvo imti Nemunas) aquifer. This effect could be
vandens mėginiai, kraigo gylio pasiskirstymą ir anoma- mediated by either the lithological comlaus arseno (> 10 µg/l) sluoksnių gylio pasiskirstymą (4, position of the sediments or their spe5 pav.), aiškėja, kad tiriamajame plote anomalioms ar- cific hydrogeodynamic characteristics.
seno reikšmėms būdinga kiek didesnė tendencija telk5. The Survey found a trend of small
tis 50– 60 m gylyje, nors ši tendencija ir nėra ryški. Kita
anomalous arsenic accumulations in
ryškesnė anomalijų skirstinio moda yra 20– 30 m gylio
the groundwater aquifers at a depth of
intervalas, tačiau šiuo atveju tai susiję su tuo, kad šis in50–60 m.
tervalas tiesiog daugiau naudojamas požeminio vandens
gavybai (5 pav.).
6. While the amount of arsenic and
total iron correlate statistically signifiKaip ir 2018 metais darytuose arseno tyrimuose, išcantly, the latter remains a modifying
ryškėja arseno kiekio požeminiame vandenyje ir bendros
rather than a causal factor of arsenic
geležies (r = 0,38) bei dvivalentės geležies (r = 0,34) kiekio
anomalies.
koreliacija (6, 7 pav.) – abiem atvejais koreliacijos koeficientai yra statistiškai reikšmingi (p < 0,05). Tai reiškia,
7. Agriculture is the primary ecokad tiek dvivalentė, tiek ir trivalentė geležis nedaug didi- nomic activity in all four surveyed terna arseno kiekį: jis didėja arba dėl adsorbcijos trivalentės ritories and the chemicals currently or
geležies hidroksidų paviršiuje, arba jo didėjimas susijęs su previously used in the industry could be
labiau neigiamu oksidacijos ir redukcijos potencialu, tai an anthropogenic cause of the elevated
parodo didesnis dvivalentės geležies kiekis. Tačiau abiem levels of arsenic in the groundwater.

4 pav. Bendras požeminio vandens gavybai
naudojamų vandeningųjų sluoksnių kraigo
gylio pasiskirstymas.
Fig. 4. Distribution of depth to groundwater
of productive aquifers used for groundwater
supply..
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5 pav. Vandeningųjų sluoksnių, kuriose
aptikta arseno anomalijų, kraigo gylio
pasiskirstyma.
Fig. 5. Distribution of depth to aquifers
with anomalous concentrations of
arsenic.

6 pav. Arseno ir bendros geležies kiekio
požeminiame vandenyje koreliacija.
Fig. 6. Correlation of arsenic and total
iron in the groundwater.

7 pav. Arseno ir dvivalentės geležies
požeminiame vandenyje koreliacija.
Fig. 7. Correlation of arsenic and
bivalent iron in the groundwater.
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8 pav. Arseno ir mangano
požeminiame vandenyje koreliacija.
Fig. 8. Correlation of arsenic and
manganese in the groundwater.

atvejais geležis yra tik arseno kiekio moduliatorius ir negali būti arseno anomalijų priežastis.
Arseno ir mangano kiekio koreliacija (8 pav.)
yra maža ir statistiškai nereikšminga (r = 0,04,
p > 0,05), todėl daroma išvada, kad manganas
nedaro įtakos arseno kiekio svyravimui. Stibio
reikšmės visuose tirtuose mėginiuose neviršija
1 µg/l, t. y. neviršija laboratorijos analitinio prietaiso jautrumo ribos, taigi – stibis šiuo atveju yra
neinformatyvus.

3. Tirtoje teritorijoje dauguma arseno anomalijų aptikta Vilkaviškio r. savivaldybėje.
4. Dauguma arseno anomalijų susijusios su
Viršutinio Nemuno apledėjimo kraštiniais glacialiniais dariniais. Jų įtaka arseno anomalijoms
gali būti siejama tiek su litologine nuogulų sudėtimi, tiek ir su specifinėmis hidrogeodinaminėmis savybėmis.

5. Aptikta nedidelė arseno anomalijų santalkos 50–60 m vandeningųjų sluoksnių kraigo gyŽmogaus ūkinė veikla visose keturiose savilio intervale tendencija.
valdybėse yra susijusi su žemės ūkiu, todėl antropogeninis arseno požeminiame vandenyje
6. Arseno kiekis statistiškai gerai koreliuoja su
šaltinis galėtų būti tik žemės ūkyje naudojami bendros geležies kiekiu, tačiau pastaroji yra tik
ar anksčiau naudoti pesticidai ir kitos arseno tu- moduliuojantis veiksnys ir nėra arseno anomarinčios cheminės medžiagos, kurios sudėtingais lijų priežastis.
kraštinių glacialinių darinių smėlio-žvirgždo lę7. Visų keturių savivaldybių pagrindinė ūkišiais galėtų per tam tikrą laiką pasiekti 20–60 m
nės veikla yra žemės ūkis, kuriame naudojamos
gylį. Vis dėlto lieka neaišku, kodėl vienais atvear naudotos cheminės medžiagos gali būti anjais arseno anomalijų yra, o kitais – nėra, nors
tropogeninis arseno požeminiame vandenyje pažemės ūkio veikla paplitusi daug kur.
didėjimo šaltinis.
Pagrindinės 2019 metais keturiose Lietuvos
savivaldybėse atliktų arseno požeminiame vandenyje tyrimų išvados:
1. Arseno požeminiame vandenyje gamtinis
(foninis) kiekis neviršija 10–12 µg/l.
2. Iš 131 tirto požeminio vandens mėginio 20
mėginių nustatytas arseno kiekis yra 10 µg/l ir
daugiau.
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Valstybinis požeminio
vandens monitoringas
2019 metais

National Groundwater
Monitoring in 2019

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens priežiūros monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą
2018–2023 metams. Pagrindinis šios programos uždavinys – vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo
šaltinius, požeminio vandens cheminę būklę, kokybės
kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius, tačiau daugiausia dėmesio skiriama gruntiniam vandeniui, jo balanso ir kokybės pokyčiams, o gilesnių sluoksnių, kuriuose
kokybės pokyčiai vyksta lėčiau ir kurie nepatenka į išskirtų cheminių anomalijų zonas, stebėjimai retinami.
Požeminio vandens monitoringo darbų programą sudaro nuolatiniai požeminio vandens lygio matavimai ir
gruntinio vandens mėginių ėmimas bei jų laboratoriniai
tyrimai.

The surveillance groundwater monitoring in 2019 was executed based on
the State Environment Monitoring Program for the period of 2018–2023. The
main objective of this program is to evaluate the sources of groundwater renewal, groundwater chemical status, trends
of pollutants and governing factors, but
more attention is paid to the most vulnerable shallow and confined aquifers in
anomaly zones. In 2019, groundwater
monitoring included measu-rements of
groundwater level, groundwater sampling and hydrochemical analysis.

The daily measurements of groundwater levels and temperature were carried out in 74 observation wells. Twenty
observation wells are equipped with telemetric data transmitters. The data of
water levels and temperature measurements are transmitted on a daily basis
2019 metais meteorologinės sąlygos nebuvo palankios to the server located in the Geological
požeminio vandens ištekliams pasipildyti: sausas pavasaris Survey of Lithuania.
ir vasaros pradžia lėmė, kad jau birželio mėn. pabaigoIn 2019, meteorological conditions
je buvo paskelbta hidrologinė sausra nacionaliniu lygiu. were unfavourable for groundwater reKritulių daugelyje rajonų buvo mažai iki pat rudens pa- charge. The low amount of precipitabaigos. Apibendrinti požeminio vandens lygio matavimo tions during spring and beginning of
duomenys rodo, kad vidutinis 2019 metų gruntinio van- summer caused hydrological drought
dens lygis 60 proc. stebėtų postų buvo žemesnis už vi- already at the end of June. The dry condutinį daugiametį lygį, o dar 40 proc. buvo artimas jam ditions continued till the end of autumn
(1 pav.). Nė viename poste šio vandens lygis 2019 me- in most of the regions resulting droptais nebuvo aukštesnis už vidutinį daugiametį. Labiausiai down of shallow groundwater level. The
gruntinis vanduo buvo nusekęs šiaurinėje Lietuvoje, Pa- average level of shallow groundwater in
lyginti su 2018 metais, matoma gana įvairi situaciją – di- 60 % observation wells was lower than
Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai
2019 metais vieną kartą per parą buvo vykdomi 74 gręžiniuose, prie 19 gręžinių yra įrengta telemetrinė duomenų
perdavimo sistema. Kiekvieną dieną lygio ir temperatūros
matavimo duomenys perduodami į Lietuvos geologijos
tarnyboje esantį serverį.
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1 pav. Gruntinio vandens lygio padėtis 2019 metais
1 – žemesnis už vidutinį daugiametį, 2 – artimas vidutiniam
daugiamečiam, 3 – aukštesnis už vidutinį 2018 m. lygį, 4 – žemesnis
už vidutinį 2018 m. lygį, kairėje skaitiklyje – vidutinis gruntinio
vandens lygis (m, nuo žemės paviršiaus) 2019 m., vardiklyje –
2019 m. amplitudė, m; dešinėje skaitiklyje – vidutinis daugiametis
vandens lygis, vardiklyje – žemiausias daugiametis lygis.
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Fig. 1. Position of groundwater level in 2019
1 – lower than long-term; 2 – close to long term; 3 – higher
than average of 2018; 4–- lower than average of 2018; on the
left in numerator – average depth to groundwater level in
2019, in denominator – amplitude in 2019 in m; on the right in
numerator – long-term average, in denominator – long-term
lowest level.

desnėje dalyje postų (41 proc.) gruntinio vandens lygis
buvo panašus į praėjusių metų, 35 proc. lygis žemesnis,
o 23 proc. – aukštesnis. Metų pradžioje sausio-vasario
mėnesiais gruntinio vandens lygis kilo ir buvo artimas vidutiniam daugiamečiam lygiui. Tačiau jau kovo pradžioje daugelyje vietovių gruntinio vandens lygis ėmė kristi,
nuosekis truko per visą vasarą iki pat rudens pabaigos,
gruntinio vandens lygis pasiekė žemų lygių zoną. Situacija šiek tiek pagerėjo spalio mėnesį Utenos, Dūkšto,
Panevėžio apylinkėse. Kitur vandens lygis žemėjo iki pat
gruodžio vidurio. Tačiau, nepaisant sausros, žemiausio lygio rekordo per paskutinių 15 metų stebėjimų laikotarpį
2019 metais užfiksuota nebuvo.

long-term average and in 40 % close to
long-term average. Situation was worse
in the northern part of Lithuania. Compared with average groundwater levels
in 2018 differences are more disperse –
in 41 % observation wells levels were
almost similar, in 35 % lower and in
23 % higher. At the beginning of 2019,
in January and February, the groundwater level was rising, but already in
March it began to fall and constantly
was falling during the summer and autumn and was within low levels zone.
Some upraise of groundwater level was
Požeminio vandens hidrocheminio monitoringo tinklą recorded in October in the vicinities of
sudaro 200 stebėjimo vietų – 120 įrengtų į gruntinį van- Utena, Dūkštas and Panevėžys. In other
deningąjį sluoksnį (iš to skaičiaus 35 natūralių šaltinių) stations, the levels were falling up till the
ir 80 į spūdinius vandeninguosius sluoksnius. Mėginiai end of the year. Despite such a dry year,
imti vieną kartą per metus birželio-liepos mėn., Lietuvos no lowest level record was registered.
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geologijos tarnybos laboratorijoje atliktas vandens mėginių bendros cheminės sudėties ir maistingųjų medžiagų
(azoto ir fosforo) tyrimas ir UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje metalų (aliuminio, arseno, chromo, cinko,
gyvsidabrio, kadmio, mangano, nikelio, stroncio, švino
ir vario) koncentracijos tyrimas atominės spektrometrijos
metodu naudojant grafitinę krosnį.

Groundwater chemical observation network consist of 200 observation points – 120 installed into shallow groundwater (including 35 natural
springs) and 80 into confined aquifers.
The groundwater sampling was performed once during June-July. Samples were analysed for general chemiVienas iš hidrocheminio monitoringo uždavinių yra
cal composition and nutrients at the
surinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti požeminio vanlaboratory of the Lithuanian Geological
dens išteklių būklę ir jos kaitą pagal 1991 m. gruodžio
Survey and metals (aluminium, arsenic,
12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsauchromium, zinc, mercury, cadmium,
gos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (toliau – Nimanganese, and nickel, strontium, lead
tratų direktyva) reikalavimus. Šalys narės rengia direktyvos
and copper) at contractor laboratory usįgyvendinimo ataskaitą kas ketverius metus (2008–2011,
ing atomic spectroscopy.
2012–2015 ir 2016–2019). Į Nitratų direktyvos požeminio vandens monitoringo tinklą šiuo metu yra įtraukta
One of the chemical surveillance
11 stebėjimo gręžinių, įrengtų tręšimo laukuose (priklau- groundwater monitoring tasks is to
sančių ūkio subjektams), 59 valstybinio monitoringo grę- collect reliable data for assessment of
žiniai, o nuo 2017 metų ir 9 šaltiniai. Stebėjimai tęsiami groundwater status and trend analysis
60 gręžinių, naudotų ankstesniu 2012–2015 metų laiko- based on requirements of Nitrate’s ditarpiu.
rective – Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection
Pagrindinis vandens kokybės rodiklis yra vidutinė
of waters against pollution caused by nivertinamo laikotarpio nitratų koncentracija tam tikrame
trates from agricultural sources 91/676/
taške, apskaičiuota iš atskirų metų vidutinės koncentraciEEB. The member states have obligajos. Pokytis vertinamas pagal tam tikrų laikotarpių vidutition to prepare implementation reports
nės koncentracijos skirtumo tame pačiame taške. Kaip ir
every four years (2008–2011, 2012–
ankstesniu laikotarpiu, 2016–2019 metų vidutinė nitratų
2015 and 2016–2019). A special monikoncentracija pavieniuose postuose dažniausiai (89 proc.)
toring program for nitrates includes
neviršija 25 mg/l, didesnė vidutinė koncentracija nei ri11 monitoring wells located in private
binė 50 mg/l požeminiam vandeniui nustatyta 6 proc.
land, used for spread of liquid manure,
(5 stebėjimo vietose). Vertinant pagal maksimalią laiko59 national monitoring wells and, since
tarpio nitratų koncentraciją situacija kiek blogesnė – ri2017, 9 natural springs; 60 wells are the
binė vertė buvo viršyta 13 proc. stebėjimo vietų (1 lentesame as in previous 2012–2015 period.
lė). Didžiausia tiek vidutinė (180,3 mg/l), tiek maksimali
(249 mg/l) nitratų koncentracija nustatyta Lančiūnavos
The main parameter used for
poste (Kėdainių r. sav.), kiek mažesnė Trakų Vokės auga- groundwater quality assessment is an
lų veislių tyrimo stoties aikštelėje (vidutinė – 123 mg/l, average concentration of nitrates in
maksimali – 144,4 mg/l) ir Arimaičių šaltinyje (viduti- monitoring points for reporting penė – 60 mg/l, maksimali – 95 mg/l).
riod, calculated from yearly averages.
Trend analysis is performed based on
Nitratų koncentracijų kaita bėgabnt laikui buvo labai
the difference between averages of difįvairi. Palyginus 2016–2019 metų ir 2012–2015 metų viferent periods for the same monitoring
durkius (2 lentelė) tose pačiose stebėjimo vietose matoma,
point. It was found that in 2016–2019,
kad beveik pusėje (48 proc.) stebėjimo postų pokyčiai yra
the average concentrations of nitrates
nedideli, didesnė koncentracija buvo 13 proc. vietų, o diin the majority of monitoring points
delis sumažėjusi – 10 proc. vietų. Reikšmingiausiai nitratų
(89%) were lower than 25 mg/l. Averkoncentracija sumažėjo Mickūnų (Vilniaus r. sav.) poste –
age concentrations higher than 50 mg/l
nuo 55 mg/l iki 44 mg/l ir Alantos (Utenos r.) poste nuo
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1 lentelė. Nitratų koncentracijos pasiskirstymas.
Matavimo taškų skaičius /
Number of observation points
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Table 1. Distribution of concentration of nitrates

2016–2019 m.

≥ 100 mg/l

2012–2015 m.

n

%

n

%

Pagal maksimalias NO3 reikšmes /
Based on maximal NO3 values

4(1)

5

1

1,5

Pagal vidutines NO3 reikšmes /
Based on average NO3 values

4(1)

5

0

0

Pagal maksimalias NO3 reikšmes /
Based on maximal NO3 values

6(2)

8

1

1,5

Pagal vidutines NO3 reikšmes /
Based on average NO3 values

1(0)

1

1

1,5

Pagal maksimalias NO3 reikšmes /
Based on maximal NO3 values

9(4)

11

7

11

Pagal vidutines NO3 reikšmes /
Based on average NO3 values

4(2)

5

3

4,5

50–100 mg/l

25–50 mg/l

Iš viso / In all
( ) – bendruose stebėjimo taškuose

79(60)

41 mg/l iki 34 mg/l. Labiausiai nitratų koncentracija padidėjo Lančiūnavoje – nuo 44 mg/l iki 180 mg/l. Kituose
7 postuose, kur vidutinė nitratų koncentracija padidėjo
daugiau nei 5 mg/l, situacija išlieka santykinai gera, ji niekur neviršija 25 mg/l. Tokia nitratų koncentracijų kaita
2 lentelė. Nitratų koncentracijos kaitos tendencija (2016–2019 m. ir
2012–2015 m. vidurkių palyginimas).
Table 2. Trends between the previous monitoring report and the current
monitoring report.
(NO3) tendencija mg/l /
Trend

Taškų skaičius /
Number of points

%

Padidėjimas /
Increase
Didelis > 5 /
Strong > 5

8

13

Mažas 5–1 /
Weak 5–1

6

10

29

48

Mažas 5–1 /
Weak 5–1

11

18

Didelis > 5 /
Strong > 5

6

10

60

100

Be pokyčių /
Stability
Be pokyčių ±1 /
Stable ±1
Sumažėjimas /
Decrease

Iš viso / In all

13

66

threshold for groundwater were found
in 6 % of monitoring points (5 stations), maximal in 13 % of monitoring
points. The highest maximal (249 mg/l)
and average (180 mg/l) concentrations
are recorded in the Lančiūnava station
(Kėdainiai District), Trakų Vokė plant
varieties investigation station (average – 123 mg/l, max – 144.4 mg/l) and
Arimaičiai spring (average – 60 mg/l,
max – 95 mg/l)
Trend analysis between average nitrates concentrations in 2016–2019
and 2012–2015 in the same monitoring points shows that almost in half of
them (48 %) concentrations are stable,
strong increase (> 5 mg/l) is recorded
in 13 % points, strong decrease – 10 %
points. The most significant decrease of
average concentrations was recorded in
the Mickūnai (Vilnius District) station
from 55 to 44 mg/l and Alanta (Utena
District) from 41 to 34 mg/l. The most
significant increase was observed in the
already mentioned Lančiūnava station
from; 44 to 180 mg/l. In the rest 7 stations, where strong increase was detected, the situation is still satisfactory
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rodo, kad keičiasi žemės naudojimo intensyvumas monitoringo gręžinių aplinkoje. Kokia pokyčių dalis susijusi su
taikomomis aplinkosauginėmis priemonėmis žemės ūkyje,
įvertinti yra sudėtinga.

as concentration of nitrates is still lower
than 25 mg/l. Such varied trends indicate
that intensity of land use in the vicinities
of monitoring points is changing.

Atlikti metalų koncentracijos tyrimai parodė, kad
požeminiame vandenyje arseno, chromo, cinko, nikelio, švino, vario, gyvsidabrio ir kadmio koncentracija
yra nedidelė, dažniausiai mažesnė ne tik už geriamajam
vandeniui nustatytas leidžiamas rodiklių vertes, bet ir laboratorinio nustatymo ribas (NR). Arseno koncentracija,
mažesnė už 1 µg/l, nustatyta 74 proc. mėginių, didesnė
už 5 µg/l–6 proc., tame tarpe 3 proc. už 10 µg/l, kuri
yra ribinė geriamajam vandeniui (SRV). Kol kas anomalių reikšmių pasiskirstymas lieka neaiškus. Maksimalios
reikšmės nustatytos jau žinomose anomalijose Ražaitėlių
ir Šienlaukio vandenvietėse, tačiau Iciūnuose (38 µg/l)
Pasvalio rajone ir Darsūniškio šaltinyje (14 µg/l), Alytaus
rajone, patenka į naujas anomalijas, kurių ribos nežinomos. Švino ir kadmio koncentracija visuose mėginiuo-

Important findings come from investigation of metals in the groundwater of national monitoring points.
The results show that concentration of
arsenic, chromium, zinc, nickel, lead,
copper mercury and cadmium are low
in groundwater, mostly lower not only
than drinking water standard, but lower
than detection limits. Concentration
of arsenic is mostly lower than 1 µg/l
(74 % samples); samples with concentration higher than 5 µg/l account for
6 %, including 3 % with concentration
higher than 10 µg/l. At the moment,
distribution of arsenic anomalies in the
groundwater is not clear. The maximal

2 pav. Nitratų koncentracija ir jos kaita gruntiniame vandenyje
2016–2019 m. vidurkis mg/l: 1 – < 25; 2 – 25–50; 3 – 50–100; 4 –
> 100; 2016–2019 m. ir 2011–2015 m. pokytis: 5 – nevertinama;
6 – didelis padidėjimas; 7 – mažas padidėjimas; 8 – be pokyčių; 9 –
mažas sumažėjimas; 10 – didelis sumažėjimas.
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Fig. 2. Concentration of nitrates and trends in shallow
groundwater 2016–2019 average mg/l: 1 – < 25; 2 – 25–50; 3 –
50–100; 4 – > 100; Trends between 2016–2019 and 2011–2015
averages: 5 – not assessed; 6 – strong increase, 7 – weak increase,
9 – stable; 10 – weak decrease; 11 – strong decrease.
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se buvo mažesnė už nustatymo ribą, atitinkamai 1 µg/l
ir 0,3 µg/l. Gyvsidabrio koncentracija, mažesnė už NR
0,1 µg/l, nustatyta 99 proc. mėginių, maksimali reikšmė
0,4 µg/l nustatyta Rūgaliuose, Turagės r. (SRV – 1 µg/l).
Vario ir chromo maksimali reikšmė tik 4 µg/l (SRV –
2000 µg/l ir 50 µg/l), nikelio 8 µg/l (SRV – 20 µg/l).
Sudėtingesnis yra aliuminio, cinko, stroncio ir mangano
pasiskirstymas. Šių metalų yra mineraluose, formuojančiuose nuosėdines nuogulas, kuriose savo ruožtu formuojasi požeminis vanduo Lietuvoje. Aliuminio vidutinė
koncentracija ištirtuose mėginiuose – 34 µg/l, mediana – 16,5 µg/l, statistinio pasiskirstymo 75 proc. reikšmė 27 µg/l, 95 proc. – 103 µg/l. Reikšmės, viršijančios
200 µg/l ribą, sudaro 3 proc. Mangano yra šiek tiek daugiau – vidutinė koncentracija – 81 µg/l, mediana – 41
µg/l, 75 proc. reikšmė 120 µg/l, 95 proc. – 320 µg/l,
maksimali – 690 µg/l. Aliuminis ir manganas yra indikatoriniai geriamojo vandens rodikliai, kai jų koncentracija viršija atitinkamai 200 µg/l ug/lir 50 µg/l, prastėja
vandens organoleptinės savybes. Stroncio pasiskirstymas
požeminiame vandenyje turį aiškią priklausomybę. Didesnė nei 1000 µg/l stroncio koncentracija randama gipsingų nuogulų paplitimo plotuose ir prietakos iš gilesnių sluoksnių zonose. Cinko taip pat randama gipsingų
nuogulų paplitimo plotuose. Ten jo koncentracijos siekia
11 870 µg/l. Stroncio ir cinko koncentracija geriamajame
vandenyje nėra reglamentuojama. Atvejai, kai vandentiekio vandenyje randama padidėjusi tam tikrų metalų koncentracija, patvirtina, kad reikia patikimų duomenų apie
fonines koncentracijas ir jų pasiskirstymo dėsningumus
požeminiame vandenyje.
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concentrations of arsenic were found
in already known anomalies in the vicinities of Ražaitėliai and Šienlaukis
(Raseiniai District), but Iciūnai (Pasvalys District) station (38 µg/l) and
Darsūniškis (Alytus District) springs
(14 µg/l) are located in newly found
anomalies with unknown boundaries.
Concentrations of lead and cadmium
were lower than detection limit, 1 µg/l
and 0.3 µg/l in all samples, mercury
in 99 % samples lower than 0.1 µg/l,
maximal concentration 0.4 µg/l. Maximal detected concentrations of nickel
and chromium 0.4 µg/l, nickel 8 µg/l.
Distribution of aluminium, zinc, strontium and manganese in groundwater
is more complex, as these metals are
present in minerals which form aquifers and low permeable layers. Average
concentration of aluminium is 34 µg/l,
median value – 16.5 µg/l, concentrations higher than 200 µg/l were found
in 3 % of samples, average concentration of manganese – 81 µg/l, median
value – 41 µg/l, maximum – 690 µg/l.
Aluminium and manganese are indicator parameters of drinking water quality
affecting organoleptic properties; limit
values are 200 µg/l for aluminium and
50 µg/l for manganese. The distribution of strontium correlates with known
geological conditions – presence of gypsum in aquifers or mineral water inflow
from deeper aquifers. In such areas concentration of strontium is higher than
1000 µg/l. Zinc in significant concentrations is also found in gypsum aquifers; a maximal recorded concentration
was 11 870 µg/l. There are no limits set
for strontium and zinc in drinking water standard.
The few known cases when elevated
concentrations of metals were detected
in drinking water extracted from underground suggest that former background
distribution of metals in the groundwater should be reassessed based on new
and more reliable data.
43

Lietuvos geologijos tarnybos ir
Latvijos aplinkos, geologijos ir
meteorologijos centro tarpinstitucinis
bendradarbiavimas valdant tarpvalstybinius požeminio vandens baseinus

Institutional cooperation of
Lithuanian Geological Survey
and Latvian Environment,
Geology and Meteorology
Centre on cross-border
groundwater management

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba
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Demonstracinis b-Solution projektas (finansuojamas AERB) „Lietuvos geologijos tarnybos
ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos
centro tarpinstitucinis bendradarbiavimas valdant tarpvalstybinius požeminio vandens baseinus“ buvo vykdytas 2018–2019 metais. Vykdant
projektą buvo išskirti svarbūs tarpvalstybiniai
vandeningieji sluoksniai, apibūdinti požeminio
vandens baseinai, pateikta rekomendacijų tarpvalstybinio monitoringo tinklui ir programai
optimizuoti.

B-Solution pilot project “Lithuanian Geological Survey and Latvian Environment, Geology
and Meteorology Centre institutional cooperation on cross-border groundwater management”
was carried out in 2018–2019. The main outputs of the project are identification of transboundary aquifers; grouping, characterization
and assessment of groundwater bodies in transboundary area, assessment of existing groundwater monitoring system and recommendations for
its future development.

Lietuvos–Latvijos valstybių sausumos siena tęsiasi 588 kilometrus. Ji kerta trijų upių baseinų
teritorijas – Ventos, Lielupės ir Dauguvos. Požeminio vandens ištekliams valdyti šalys yra išskyrusios
po 7 požeminio vandens baseinus, kurie ribojasi
pasienyje. Abi šalys geriamajam vandeniui tiekti
pasienio teritorijoje naudoja tik požeminį, daugiausiai prekvartero vandeningųjų sluoksnių vandenį. Šie sluoksniai pasižymi skirtingomis filtracinėmis savybėmis, jų pasiskirstymas plote ir pjūvyje
yra labai įvairus (1 pav.), o reikšmė aprūpinant
gyventojus geriamuoju vandeniu taip pat skiriasi. Išskirdamos požeminio vandens baseinus šalys
naudojo kiek skirtingas metodikas, tačiau abiejose
buvo atsižvelgta į viešajam vandeniui tiekti naudojamų vandeningųjų sluoksnių paplitimą. Suderinus bendrą hidrogeologinę stratigrafinę schemą,
pagal ją sujungus vandeningus ir mažai laidžius
sluoksnius, kertančius valstybinę sieną, buvo išskirti pagrindiniai tarpvalstybiniai vandeningieji
kompleksai, sugretintas jų paplitimas požeminio
vandens baseinuose ir upių baseinų rajonuose
taip, kad juos būtų galima palyginti ir apibūdinti.

The land border between Lithuania and Latvia stretches 588 km. It crosses territories of 3
international rivers basins districts (RBD) –
Venta, Lielupė and Daugava. The neighbour
countries have delineated 14 bordering groundwater bodies (GWB), 7 each, for management
of groundwater resources. Both countries in
cross-border rely exclusively on groundwater for
public water supply; mostly from pre Quaternary confined aquifers. The common aquifers
have different extent, distribution, productivity
and importance for drinking water supply. The
methodology for delineation of groundwater
bodies differs, but distribution of productive
aquifers was taken into account in both countries. During the project, a common scheme
of hydrogeological stratigraphy was developed
and, based on it, aquifers, low permeable layers
and aquitards crossing state border were combined and cross-border water bearing complexes
distinguished, the distribution of harmonized
layers in groundwater bodies and river basins
was analysed and characterized.
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1 pav. Lietuvos-Latvijos bendrų upių
basenų prekvartero hidrogeologiniai
sluoksniai.

Fig. 1. Aquifer prevalence
(pre-Quaternary) in Lithuanian–
Latvian cross border area.

Kadangi visų vandens išteklių valdymas Europos Sąjungos šalyse vykdomas upių baseinų
rajonų (UBR) pagrindu, tai ir požeminio vandens baseinai priskiriami ir apibūdinami jų ribose (2 pav.).

Management of all water resources in member states of the EC is based on rivers basin districts, so cross-border groundwater bodies were
assigned and described within the three common districts.

Ventos upės baseine Lietuvos pusėje išskirtas
vienas, Latvijos – du požeminio vandens baseinai, kuriuose pagrindinis yra permo ir viršutinio devono vandeningasis kompleksas. Vanduo
kaupiasi smėlio, smiltainio, klinties ir dolomito
sluoksniuose. Jis eksploatuojamas 16 vandenviečių, išgaunančių daugiau nei 100 m3/d Latvijoje
ir 67 m3/d Lietuvoje. Vanduo pagal bendrosios
sudėties komponentų koncentracijas yra geros
kokybės. Tačiau Lietuvos teritorijoje fiksuojama gamtinė fluorido koncentracijos anomalija,
vietomis jo koncentracija viršija 1,5 mg/l ribą,
leidžiamą geriamajam vandeniui. Vandeningieji
sluoksniai yra gerai apsaugoti nuo paviršinės taršos, Latvijoje kvartero nuogulų dangos vidutinis
storis 60–70 m, tik Bārtavos žemumoje suplonėja iki 17 metrų. Lietuvoje sluoksniai dar geriau
apsaugoti, vakarų kryptimi jie panyra po triaso
molių vandenspara.

In the Venta River basin, the Permian–Upper
Devonian Famenian aquifer system is the main
complex for delineation of groundwater bodies.
Main aquifer materials are sandstone, limestone,
sand and dolomite. Local aquitards are formed
from clay, marl and aleurite. The groundwater
is extracted in 16 wellfields, taking more than
100 m3/d in Latvia and 67 in Lithuania. Problematic compound for drinking water quality is
fluoride, which forms natural anomalies with
concentration > 1.5 mg/l on the Lithuanian side.
The water of productive aquifers is well protected from surface pollution. The average thickness
of the Quaternary cover in Latvia is 60–70 m; it
becomes thinner only in the Bārtava Plain (min.
17 m). In Lithuania, aquifers are even better
protected as they are covered not only by Quaternary deposits, but also by the aquitard of Triassic and Jurassic clays. Only in the easternmost
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2 pav. Suderinti Lietuvos-Latvijos
požeminio vandens baseinai ir
probleminių rodiklių koncentracija.

Lietuva ir Latvija dalijasi Lielupės upės baseiną beveik lygiomis dalimis. Lielupės upės baseino hidrogeologinė situacija sudėtingesnė. Čia
persidengia trys skirtingai paplitę vandeningieji kompleksai. Į baseiną patenka nedidelė dalis
permo ir viršutinio devono vandeningojo komplekso, viršutinio devono franio (Amulės–Pliavino) kompleksas ir viršutinio ir vidurinio devono
(Amatos–Ariukiulos) kompleksas. Didesnėje baseino dalyje po nestora 5–30 m kvartero nuogulų danga yra išplitęs viršutinio devono franio
vandeningasis kompleksas. Tai marga karbonatinių nuogulų storymė, sudaryta iš dolomito,
mergelio, gipso tarpsluoksnių. Dėl didelio gipso
tirpumo vanduo turi daug sulfatų, tai riboja jo
naudojimą geriamajam vandeniui tiekti. Pagrindiniai naudojami vandeningieji sluoksniai yra
Stipinų Lietuvos teritorijoje (17 vandenviečių) ir
Pliavino Latvijoje (3 vandenvietės). Dauguvos–
Salaspilio (Įstro–Tatulos) vandeningojo sluoksnio požeminis vanduo gerti praktiškai netinkamas, jame daug sulfatų, vanduo labai kietas, be
to, dėl gipso tirpinimo ir dolomitinių miltų išnešimo vis dar vyksta karsto procesai. Ūkinė veikla
aktyvaus karsto zonoje Lietuvos teritorijoje yra
reguliuojama, o Latvijoje kol kas papildomai dėmesio nėra skiriama.
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Fig. 2. Agreed Lithuanian-Latvian
cross border groundwater bodies and
distribution of water quality parameters.

part of GWB, these aquifers outcrop in the preQuaternary surface.
Lithuania and Latvia share Lielupe River basin
almost in equal parts. The hydrogeological setting there is more complicated. In Lielupe RBD
3 main aquifer systems of different extension
overlap: the Upper Devonian Famenian, Upper
Devonian Frasnian (Amula–Plavinas aquifers)
and Upper-Middle Devonian (Amata–Ariukiula
aquifers). Their importance for drinking water
supply is different and is defined by hydraulic
properties and hydrochemistry of aquifers. The
Upper Devonian Frasnian system is composed
from closely related carbonate layers of dolomite
and marl, some of them with gypsum interlayers.
Because of high solubility, gypsum groundwater
is enriched with sulphates what limits or complicates groundwater use for public water supply.
The main aquifers used for drinking water supply
are Stipinai in Lithuania (17 wellfields) and Plavinas in Latvia (3 wellfields). Groundwater from
the Daugava–Salaspils aquifer is unsuitable for
drinking due to high concentration of sulphates;
moreover, due to gypsum dissolution karst processes are still active. In Lithuania, economic activities are regulated in legally established active
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Svarbiausias geriamajam vandeniui tiekti yra
giliau slūgsantis viršutinio ir vidurinio devono
vandeningasis kompleksas, sudarytas iš terigeninių nuogulų, kuris paplitęs visame baseine.
Jo bendras storis siekia 200 m, vandeningi intervalai sudaro 40–70 proc. bendros storymės.
Komplekso nuogulos gelmėja vakarų kryptimi ir
yra perdengtos jaunesnių sluoksnių. Vanduo iš
šio komplekso išgaunamas 33 vandenvietėse Latvijoje ir 66 vandenvietėse Lietuvoje. Vanduo yra
geros kokybės, gerai apsaugotas nuo paviršinės
taršos. Išimtis yra Joniškio apylinkės, kur dėl didesnio gylio ir gipsingų nuogulų dengiančiuose
sluoksniuose geriamojo vandens kokybė pablogėja dėl padidėjusios sulfatų koncentracijos.
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karst zone, while in Latvia no special regulation
is imposed.

The main drinking water source is deeper
Upper-Middle Devonian aquifer complex, composed from water containing sands and sandstones separated by silt and clay layers of varied
thickness. The total thickness is ~ 200 m; the effective thickness makes ~ 40–70 % from total.
The aquifer complex deepens westward and is
overlaid by younger layers. The groundwater is
extracted in 33 wellfields in Latvia and 66 Lithuania. The groundwater quality mostly is good
and well protected from surface pollution. The
vicinities of Joniškis (Lithuania), where depth
and presence of gypsum in overlaying units and
concentration of sulphates in groundwater inDauguvos upės baseiną dalijasi 4 šalys, Balta- creases and drinking water quality deteriorates,
rusijai tenka 38 proc., Rusijai 32 proc., Latvijai make an exception.
28 proc., o Lietuvai tik 2 proc. jo ploto. PagrinThe Dauguva River basin is shared between
dinis jame yra viršutinio ir vidurinio devono
four countries – Belarus has 38 %, Russia 32 %,
vandeningasis kompleksas, slūgsantis po kvarteLatvia 28 % and Lithuania only 2 % of its terro danga. Latvijoje kvartero nuogulų storis 35–
ritory. The Upper-Middle Devonian aquifer
100 m, Lietuvoje – 60–110 metrų. Kvartero stosystem extends to the Daugava River basin.
rymėje yra išplitę tarpmoreniniai vandeningieji The Upper-Middle Devonian aquifer complex
sluoksniai, jie taip pat yra naudojami geriamojo is covered by Quaternary deposits (35–110 m)
vandens gavybai, tik ne taip intensyviai. Latvijo- with some confined aquifers, but still groundje požeminis vanduo išgaunamas 18 vandenvie- water abstraction from the Devonian complex is
čių, o Lietuvoje yra tik 3 vandenvietės, imančios more intense. In Latvia, groundwater is extractdaugiau nei 100 m3/d. Komplekso vanduo yra ed in 18 wellfields and only 3 wellfields extract
geros kokybės, pakankamai gerai apsaugotas nuo more than 100 m3/d in Lithuania. The groundpaviršinės taršos.
water quality is good; vulnerability of aquifers is
mostly low.
Apibendrinus turimus požeminio vandens
Quantity assessment has been carried out by
gavybos duomenis ir palyginus juos su įvertintais
turimais ištekliais buvo padaryta išvada, kad visų compilation of available groundwater extraction
požeminio vandens baseinų kiekybinė būklė yra amounts and comparison with calculated availgera. Turimų požeminio vandens išteklių kiekis able resources. No aquifers are potential to wayra kur kas didesnis už jo gavybą, sudaro nuo ter scarcity problems as abstracted amounts of
kelių iki 30 procentų. Lietuvoje požeminio van- groundwater are considerably smaller (< 1 % to
30 %), than available resources.
dens gavyba yra intensyvesnė.
From previous studies it was determined that
Pasienio požeminio vandens baseinų vandens
groundwater chemical status in cross-border
kokybę daugiausiai lemia gamtiniai veiksniai
groundwater bodies is mostly predetermined by
ir gerokai mažiau – antropogeniniai. Cheminė natural geological-hydrogeological conditions and
požeminio vandens baseinų būklė anksčiau ša- in much lesser extent by human activity. In genlių buvo įvertinta kaip gera, tačiau išskirti pro- eral, chemical status of groundwater bodies was asbleminiai cheminės sudėties rodikliai – geležis, sessed as good, but iron, manganese, fluoride, sulmanganas, sulfatai, azoto junginiai, fluoridai. phates and nitrogen compounds were identified as
Padidėjusi geležis, mangano, fluoridų, sulfa- important for water quality. Elevated concentratų koncentracija požeminiame vandenyje yra tions of iron, manganese, fluoride and sulphates
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gamtinės kilmės, o azoto junginių, organinių are caused by natural reasons and do not pose risk
medžiagų gali būti tiek gamtinės, tiek antropo- to the status of groundwater body, but nitrates and
ammonium could be both natural and human imgeninės kilmės.
posed, so needs more detailed analysis.
Požeminio vandens hidrocheminio monitoGroundwater monitoring network in crossringo tinklą pasienio požeminio vandens baseiborder
area is composed of 33 stations – 14 natunuose sudaro 33 postai, juose yra 14 natūralių
šaltinių ir 55 stebimieji gręžiniai, prekvartero ral springs and 55 observation wells. The groundspūdinių sluoksnių kokybė tiriama 35, o grun- water quality of confined aquifers is regularly
tinio vandens 34 vietose. Bendrai vandens ko- checked in 35 monitoring points, unconfined aqkybei vertinti buvo atliktas sulfatų, chloridų, uifers – in 34 monitoring points. For cross-border
natrio, nitratų, nitritų ir amonio koncentracijų, GWB quality assessment monitoring results of
gautų 2016–2018 metais, palyginimas su ribi- nitrates, nitrites, ammonium, sulphates, chlorides
nėmis vertėmis (RV). Lietuvoje ir Latvijoje šių and sodium, gathered in Latvia and Lithuania
komponentų koncentracijai geriamajame van- from 2016 until 2018, were compared with the
denyje galioja tokios pat leidžiamos vertės, to- drinking water standard. Anomalies of sulphates,
dėl jos buvo pasirinktos kaip ribinės. Sulfatų where concentrations are higher than 250 mg/l,
koncentracija, viršijanti 250 mg/l ribą, randama are related to natural dissolution of gypsum, but
gipsinguose sluoksniuose, didesnę problemą tai on the Lithuanian side they are considered more
kelia Lietuvos pusėje, kur vanduo, kuriame yra problematic as “sulphatic” groundwater is used
padidėjusi sulfatų koncentracija, naudojamas for drinking water supply in some towns and setviešajam vandens tiekimui. Nitratų koncentra- tlements. Groundwater pollution with nitrates
cija, viršijanti RV, nustatyta 4 vietose – Latvijoje (NO3 > 37 mg/l) was found in 4 places in shalIecavos šaltinyje, Grivos posto 2 gręžiniuose, o low aquifer. The distribution of ammonium conLietuvoje Panemunio šaltinyje ir yra siejama su centrations is more complicated. Ammonium
tarša iš žemės ūkio šaltinių. O amonio koncen- threshold was exceeded in 13 cases (12 wells and
tracijos pasiskirstymas yra sudėtingesnis, nusta- 1 spring). 7 cases were found in Lithuania and 6
tyta 13 stebėjimo vietų, kuriose amonio koncen- in Latvia. Ammonium concentrations found in 8
tracija viršijo ribinę. Tikėtina, kad amonis yra deep wells, most probably are of natural origin. In
natūralios kilmės 8 vietose, kur jo rasta giliuose remaining 5 cases, the groundwater was sampled
gręžiniuose. Kitose 5 vietose, kur amonio rasta from shallow wells and spring, so ammonium
negiliuose gręžiniuose ir šaltinyje, tai gali būti could be from pollution. The concentrations of
taršos padarinys. Kitų vertintų komponentų other assessed compounds were lower than the
koncentracija ribinės vertės neviršijo. Požeminio threshold value, so chemical status of bordering
vandens baseinų cheminė būklė įvertinta kaip groundwater bodies was assessed as good.
gera.
The future cooperation between the LithuaniNumatoma tęsti Lietuvos geologijos tarnybos
ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos
centro bendradarbiavimą vykdant požeminio
vandens monitoringą ir vertinant požeminio
vandens baseinų būklę. Monitoringo tinklo analizė parodė, kad dalyje pasienio požeminio vandens baseinų jis nėra pakankamas, realiai situacijai vertinti trūksta duomenų apie tam tikrus
vandeninguosius sluoksnius. Rekomenduota
monitoringo tinklą papildyti, taip pat suderinus
atlikti naujos kartos teršalų tyrimus, ypač gruntiniame vandeningajame sluoksnyje.
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an Geological Survey and Latvian Environment,
Geology and Meteorology Centre is scheduled
on cross-border groundwater monitoring and
assessment. Revision of groundwater monitoring network in cross-border areas revealed some
data gaps, which should be filled for better and
more reliable assessment of all cross-border aquifers. It was recommended to fill the gaps by installing new monitoring stations and to perform
common groundwater testing for emerging contaminants form the watch list.

Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimas tiriant
ir vertinant tarpvalstybinių
sluoksnių požeminį vandenį

Lithuanian–Polish
cooperation investigating
and assessing the
groundwater of
transboundary aquifers

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos geologijos instituto specialistai kartu kuria bendrą
hidrogeologinį matematinį modelį Lietuvos–
Lenkijos pasienio teritorijai. Pirmieji bendri
pasienio teritorijos geologiniai žemėlapiai buvo
sudaryti dar 1997 metais. Požeminio vandens
monitoringas vykdomas nuo 1994 metų, tačiau
iki šiol tiksliau nebuvo įvertinta, koks kiekis požeminio vandens ir kokiose vietose perteka iš vienos šalies į kitą.

Hydrogeologists of the Lithuanian Geological
Survey and Polish Geological Institute-National
Research Institute work together on development of numerical hydrodynamic model for the
Lithuanian–Polish cross-border area. The first set
of common geological maps for cross-border area
were compiled in 1997, joint groundwater monitoring is carried out since 1994. Thought, special
investigations on groundwater flow paths through
state border and their quantification were lacking.

Pasienio teritorijoje išsiskiria trys bendri
kvartero tarpmoreniniai vandeningieji sluoksniai – Baltijos–Grūdos (Leszno–Pomorze), Grūdos–Medininkų (Vistula–Warta) ir Medininkų–
Žemaitijos (Warta–Odra), kurie abiejose šalyse
yra naudojami geriamojo vandens gavybai. Baltijos–Grūdos vandeningasis sluoksnis pietrytinėje tiriamos teritorijos dalyje atsidengia žemės
paviršiuje ir tampa gruntiniu. Šioje dalyje vandeningasis sluoksnis jautriau reaguoja į meteorologinių sąlygų kaitą, yra mažiau apsaugotas nuo
paviršinės taršos. Gilesnių paleogeno ir kreidos
sluoksnių vanduo Lenkijos pusėje nėra naudojamas. Skaitmeninis požeminio vandens filtracijos
matematinis modelis apims kvartero nuogulų
storymę pasienio upių pabaseinių ribose. Modeliui sudaryti reikia sukurti arba sujungti esamus
skaitmeninius sluoksnius – vandeningųjų ir mažai laidžių sluoksnių paplitimo, hidrogeologinių
parametrų (kf, T) pasiskirstymo, požeminio vandens lygio paviršiaus, infiltracinės mitybos, paviršinio vandens telkinių, reljefo modelius. Sudėjus
duomenų rinkinius paaiškėjo, kad tarpvalstybinės sienos juostoje duomenų kokybė yra prasčiausia. Kai kur sluoksniai persidengia, kai kur

In the Lithuanian–Polish cross-border area,
three different common Quaternary intra morainic aquifers are identified – Baltija–Grūda
(Leszno–Pomorze), Grūda–Medininkai (Vistula–Warta) and Medininkai–Žemaitija (Warta–
Odra). The groundwater from these same aquifers is used for drinking water supply in both
countries. The conditions of Baltija–Grūda aquifer change from confined to unconfined in
the southeastern part of the study territory. In
this part, the aquifer becomes more sensitive to
meteorological conditions and is more vulnerable to surface pollution. Deeper Paleogene and
Cretaceous aquifers are not used for groundwater abstraction in Poland. Thus, a numerical
hydrodynamic model will cover the Quaternary
multi-aquifer system for the selected parts of the
transboundary river basins. In order to compile
such a model common digital layers should be
newly created or harmonized already available maps. The data set was created from GIS
layers of aquifers, extent and geometry of low
permeable layers, distribution of hydrogeological parameters (kf, T), surface of groundwater
level, groundwater recharge, surface waters and
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Modeliuojama teritorija ir paviršinio vandens matavimo taškai.

lieka „skylės“. Taip pat kai kuriems parametrams
nustatyti (pavyzdžiui, infiltracinės mitybos) šalys
naudoja skirtingas metodikas, tada sluoksnių mechaniškai sujungti negalima. Svarbiausi tolesnio
darbo uždaviniai – galutinai sujungti duomenų
rinkinius ir juos suderinti. Modeliui kalibruoti
reikalingi upių nuotėkio duomenys. Geriausias
laikas matuoti – sausa vasara, kai didžiąją paviršinio nuotėkio dalį formuoja požeminis vanduo.
2019 metų liepos mėnesį organizuota bendra
ekspedicija upių ir upelių nuotėkiui pamatuoti.
Kolegos iš Lenkijos geologijos instituto atsivežė
elektromagnetinį vandens srauto matuoklį, kitą
reikalingą įrangą. Naudojant bendrą metodiką
buvo išmatuotas upių skerspjūvis ir vandens tekėjimo greitis 30 profilių Lietuvos ir 16 profilių
Lenkijos pusėje.
Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijos hidrogeologinis skaitmeninis modelis bus vienas iš
bendro Europos geologijos tarnybų vykdomo
GeoERA projekto „Požeminio vandens ištekliai,
suderinti tarpvalstybiniu ir visos Europos mastu
(RESOURCE)“, gerosios praktikos pavyzdžių.
Žinant, kaip formuojasi ir teka požeminis vanduo per valstybes skiriančią sieną, bus galima
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Modelled area and points of surface water monitoring.

digital elevation model. Comparison of data sets
revealed some inconsistences, especially in state
border belt – in some areas GIS layers overlap,
in some gaps are left. The most challenging task
is to harmonize the data set of groundwater recharge as countries’ maps were compiled using
different methodologies. The main task for the
nearest future is final unification and harmonization of the hydrogeological datasets. For the
purpose of future hydrodynamic model development and calibration the bilateral field surveys were conducted in July, 2019. Hydrometric
measurements of surface water discharge were
carried out within the cross-border area in 30
river profiles in the Lithuanian part of model
and 16 in the Polish part. Handheld electromagnetic water flow meter with automatic discharge
calculation was used.
The numerical hydrodynamic model of Lithuanian–Polish cross-border area will be an outcome
of GeoERA project “Resources of groundwater,
harmonized at Cross-Border and Pan-European
Scale” conducted by Geological Surveys of European countries and serve as an example of
good practice. The knowledge of transboundary
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išskirti zonas, kuriose vienoje šalyje vykdoma
veikla gali turėti įtakos kitos šalies požeminio
vandens ištekliams, ir į jas sutelkti savo dėmesį
vykdant požeminio vandens lygio ir cheminės sudėties stebėjimus.

groundwater flow, will allow delineating zones,
where activity in one country could affect the
quality of groundwater resources in another and
where groundwater monitoring should be concentrated.

Tarpvalstybinį požeminio vandens monitoringo tinklą pasienyje sudaro 15 postų Lietuvos
pusėje ir 13 postų Lenkijoje. Abi šalys vandens
mėginius ima ir analizuoja pagal savo šalies programas. 2019 m. rugpjūčio 5–9 d. buvo vykdomi
bendri lauko darbai, paimti 7 mėginiai iš stebimųjų Lietuvos ir Lenkijos gręžinių .

The groundwater monitoring network in the
cross-border area includes 15 stations in Lithuania and 13 in Poland. Groundwater monitoring is performed based on National monitoring
programs, joint field investigations together with
Polish colleagues were carried out in August; the
groundwater from 7 wells was sampled and investigated in local laboratories.

Požeminio vandens kokybė pasienio teritorijoje yra gera, vidutinė nitratų koncentracija gruntiniame vandenyje 2016–2019 metais Lietuvos pusėje buvo 5,6 mg/l, maksimali
29,5 mg/l koncentracija fiksuota Baltojo ežero
šaltinyje. Į šaltinio mitybos sritį, matyt, patenka
intensyviau dirbama ir tręšiama žemė. 2019 metais pasienio postų mėginiuose buvo ištirta metalų koncentracija, nustatyta, kad chromo, cinko,
nikelio, švino, vario, gyvsidabrio ir kadmio yra
mažiau už laboratorinio nustatymo ribas (NR).
Maksimali arseno koncentracija – 7 µg/l – rasta
Aštriosios Kirsnos gręžinyje, tačiau nesiekė leidžiamos 10 µg/l geriamajam vandeniui. Požeminio vandens kokybę šiek tiek prastina gamtinės
kilmės mangano koncentracija, ji svyruoja nuo
4 µg/l iki 140 µg/l (vidutinė 61 µg/l) ir daugelyje gręžinių šiek tiek viršija 50 µg/l specifikuotą
rodiklio reikšmę.

The monitoring results show that the quality
of groundwater in the cross-border area is good;
in 2016–2019, the average concentration of nitrates in Lithuania was 5.6 mg/l. The maximal
concentration 29.5 mg/l was found in a natural
spring near the Baltasis Lake; the source of pollution could be from agricultural land in its water recharge basin. In 2019, water samples taken
in the near border area were analyzed for metals.
It was found that concentrations of chromium,
zinc, nickel, lead, copper, mercury and cadmium
are very low, mostly lower than detection limit.
Maximal concentration of arsenic 7 µg/l was
detected in the Aštrioji Kirsna productive well,
but was lower than the drinking water standard.
The concentration of manganese ranges from 4
to 140 µg/l (average 61 µg/l) and slightly exceeds
drinking water standard of 50 µg/l.

Lietuvos ir Lenkijos specialistai lauko darbuose (J. Arustienės nuotr.)
Network of groundwater monitoring in the Lithuanian–Polish
cross-border area (photo by J. Arustienė).
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Požeminio vandens išteklių
racionalaus ir saugaus
naudojimo priežiūros ir
esamos informacijos apžvalga

Review of the monitoring
of rational and safe use
of groundwater resources
and existing information

D. Kutka, Lietuvos geologijos tarnyba

Nuo 2016 metų vykdant projektą „Gėlo požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus
naudojimo priežiūra ir informacijos valdymas“ ir
atlikus gėlo požeminio vandens išteklių naudojimo ir apsaugos Lietuvos vandenvietėse analizę
nustatyta, kad iš 2323 vandenviečių, registruotų Žemės gelmių registre, ištirtus ir aprobuotus
išteklius naudoja 1992 vandenvietės (86 proc.).
Palyginti – šis skaičius 2012 metais siekė tik
39 procentus. Remiantis naujausiais duomenimis, Lietuvoje aprobuotų išteklių kiekis yra apie
2401,677 tūkst. m3/parą. Požeminio vandens
gavybos apskaitą vykdo ir gavybos ataskaitas Lietuvos geologijos tarnybai teikia 2096 (iš viso –
2323) vandenvietės (90 proc.). Tokiam ženkliam
augimui neabejotinai turėjo įtakos 2015 metais
pakeistas Žemės gelmių įstatymas, jame numatyta, kad leidimus naudoti požeminį vandenį išduoda Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Taip pat reikia paminėti, kad Leidimų išdavimo tvarkoje nurodyta, jog leidimas
naudoti požeminio vandens išteklius išduodamas
tik nustatyta tvarka ištirtiems ir Lietuvos geolo-

According to the Underground Law of the
Republic of Lithuania, the natural resources of
the subsoil could be used only after their investigation, approval and assessment of the environmental impact of their extraction. Groundwater
resources are approved by the Lithuanian Geological Survey in accordance with the procedure
established by it. Along with the approval of resources, protection zones of wellfields and reservoirs are also established.

During the project “Supervision of Rational
and Safe Use of Fresh Groundwater Resources
and Information Management” since 2016,
and analysis of the use and protection of fresh
groundwater resources in Lithuanian wellfields,
it has been established that there are 2323 wellfields registered in the Register of Subsoil. The
investigated and approved resources are used in
1992 wellfields (86 %). For comparison, the figure was only 39 percent in 2012. This was influenced by the adoption of a new procedure.
In 2015, the Law of Subsoil was amended and
permits for groundwater usage are issued by the
Lithuanian Geological Survey under the MinisSkaičius vandenviečių, kurių ištekliai aprobuoti
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Fig. 1. Number of wells whose resources are approved.
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Išduotų leidimų skaičius nuo 2015 m. gegužės 8 dienos įsigaliojus naujai tvarkai
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Fig. 2. Number of permits issued.

try of Environment. It should also be mentioned
that the procedure for issuing permits states that
a permit for groundwater resources usage is issued only for groundwater resources that have
been investigated and approved by the LithuaApžvelkime vandenviečių aprobavimo duo- nian Geological Survey. According to the latest
menis.
data, the amount of approved resources in Lithu3
Kaip matyti iš pateikto grafiko (1 pav.), iki ania is reaching 2401,677 thou-sand m /day.
Groundwater extraction is accounted and ex2015 metų gegužės mėn. buvo 900 vandenvietraction reports are submitted to the Lithuanian
čių, kurių ištekliai įvertinti ir aprobuoti, šiuo
Geological Survey from 2096 (a total of 2323)
metu yra 1922 tokios vandenvietės. Per nepilnus
wellfields (90 %).
penkerius metus šis skaičius padidėjo daugiau
By May 2015, the number of wellfields with
nei 54 procentus.
approved resources was 900, while the number
Kartu su požeminio vandens išteklių įver- now is 1922. In less than five years, that number
tinimu rengiami požeminio vandens vanden- has increased by more than 54 percent.
viečių apsaugos zonų (toliau – VAZ) projektai.
Together with the assessment of groundwater
Remiantis naujausiais duomenimis, šiuo metu
resources, drafts of groundwater wellfield proyra parengti 1976 vandenviečių apsaugos zonų
tection zones are prepared. According to the latprojektai, tačiau tik 298 (15 proc.) vandenvieest data, 1976 projects for wellfield protection
čių apsaugos zonos yra įsteigtos, t. y. įteisintos
zones have been prepared at present, but only
specialiaisiais planavimo dokumentais. Palygin298 (15 %) wellfield protection zones have been
ti – 2012 metais buvo parengta tik 850 vandenestablished, i.e legalized by special planning
viečių apsaugos zonų projektų. Daugiausia VAZ
documents. For comparison, in 2012 only 850
projektų buvo parengta didžiosioms šalies viešowellfield protection zone projects were prepared,
jo vandens tiekimo vandenvietėms, iš kurių tik
mainly in the country’s major public water sup6,7 proc. VAZ buvo įsteigta.
ply only in 6.7% of which wellfield protection
Lietuvos geologijos tarnyba nuo 2015 metų zones were established.
gegužės, įsigaliojus naujai leidimų išdavimo
The Lithuanian Geological Survey has issued
tvarkai, yra išdavusi 248 leidimus naudoti po248 permits for the use of groundwater since the
žeminio vandens – gėlo, mineralinio ir gamybinew procedure came into force in May 2015. Of
nio – išteklius. Iš jų naudoti požeminį gamybinį
these, 29 permits were issued for groundwater
vandenį išduoti 29 leidimai, mineralinį vandefor industrial needs, 19 for mineral water and
nį – 19 leidimų, o gėlą požeminį vandenį – 200
200 for fresh water.
leidimų (2 pav.).
gijos tarnybos aprobuotiems požeminio vandens
ištekliams. Kartu su išteklių aprobavimu nustatomos ir vandenviečių, telkinių apsaugos zonos
(toliau – VAZ).
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Lietuvos seismologinis
monitoringas
2019 metais

Seismological
monitoring in Lithuania
in 2019

G. Andriuškevičienė, V. Stankevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2019 metais Lietuvos geologijos tarnyba
(LGT) toliau vykdė Lietuvos ir gretimų teritorijų seismologinį monitoringą (projektas „Lietuvos
seismologinis monitoringas“). Seisminių stebėjimų duomenys (beveik) realiu laiku LGT seisminių stebėjimų centre (LGT SC) buvo gaunami
iš LGT Paburgės (PBUR) ir Paberžės (PABE)
plataus diapazono seisminių stebėjimų stočių.
Iš keturių vienkomponenčių trumpaperiodžių
seisminių stebėjimo stočių (IIGN, IDID, IZAR,
ISAL) seisminių stebėjimų duomenys LGT SC
buvo gaunami kartą per parą.

Seismological monitoring of Lithuania was
continued during 2019. This comprised acquiring, processing, analysing and summarizing seismic data recorded by two broadband seismic stations PBUR (in Paburgė, Plungė districts) and
PABE (in Paberžė, Kėdainiai districts) of Lithuanian Geological Survey and four one-component short-period seismic stations (IIGN, IDID,
IZAR, ISAL) (Fig. 1). Seismological data from
broadband seismic stations of PBUR and PABE
were delivered to Seismological Centre of Lithuanian Geological Survey (LGT SC) in near real
time while the data from the INPP stations were
Be Lietuvoje esančių seisminių stočių, duoreceived once in 24 h.
menys buvo gaunami ir iš kitų Baltijos regiono
seisminių stočių (SLIT – Latvija, VSU ir ARBE –
Apart from stations located in Lithuania,
Estija, SUW ir GKP – Lenkija, RGN, STU ir seismic data were received from stations in the
RUE – Vokietija, MEF, JOF, SUF ir VAF – Suo- region around the Baltic sea: SLIT – Latvia,
mija, AAL – Švedija) bei PUL – Rusija, taip pat VSU ir ARBE – Estonia, SUW ir GKP – Poesant poreikiui, kitų šalių (APE ir KARP – Grai- land, RGN, STU ir RUE – Germany, MEF,
kija, DAG – Grenlandija, VAL – Airija, MTE – JOF, SUF ir VAF – Finland, AAL – Sweden and
Portugalija, PSZ – Vengrija, TIRR – Rumunija) PUL – Russia and also when there is a need from
registruoti duomenys. Dauguma duomenų buvo other countries (APE ir KARP – Greece, DAG –
gaunama per GEOFON seismologinį tinklą, Greenland, VAL – Ireland, MTE – Portugal,
kurio centras yra Vokietijos geomokslų tyrimų PSZ – Hungury, TIRR – Romania). The data
centre (GFZ) Potsdame, Vokietijoje. Šiame cen- from most of these stations were received from
tre gaunama duomenų iš visų pasaulyje įrengtų GEOFON seismic network of GFZ, Potsdam,
GEOFON seisminių stočių ir šie duomenys yra Germany.
vieši.
2019 seismic catalog includes 1485 seismic
Šių stočių seismologiniai duomenys buvo events. 1020 were local (epicenters from Lithuapdorojami ir analizuojami LGT SC, buvo su- ania were 800 km away or less), 77 regional
daryti seisminių įvykių katalogai ir pateikiami (epicenters from Lithuania were between 800
apibendrinimai mėnesiniuose ir metiniame biu- and 2200 km), and 388 teleseismic (epicenters
leteniuose. 2019 metais buvo užregistruoti, ana- from Lithuania were more than 2200 km away;
lizuoti ir seisminių įvykių kataloge pateikti 1048 this year, teleseismic events with epicenters from
54
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1 pav. 2019 metais LGT SC užregistruotų vietinių seisminių
įvykių žemėlapis. Didesni trikampiai rodo plataus diapazono
seisminių stebėjimų stočių vietas, mažesni trikampiai – keturios
vienkomponentės trumpaperiodės seisminės stotys, žvaigždės –
natūralių ir indukuotų žemės drebėjimų vietos. Mėlyni
apskritimai – sprogdinimų vietos.
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Fig. 1. Schematic map over Lithuania showing local seismic
events in 2019 identified by LGT SC. Larger triangles indicate
locations of the broadband seismic stations, smaller triangles –
four one-component short-period seismic monitoring system
stations, stars – natural and induced earthquakes. Blue circles show
explosions.
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2 pav. Sprogmenų, likusių nuo Pirmojo ir Antrojo
pasaulinių karų ir esančių jūros dugne, naikinimas
(sprogdinimas) „Open Spirit 2019“ operacijos, vykusios
gegužės mėnesį Lietuvoje, metu. Danijos karinių jūrų
pajėgų nuotrauka. (Šaltinis https://navaltoday.com/).

Fig. 2. Detonation of a mine in the Lithuanian territory water
of Baltic Sea, as part of operation „Open Spirit 2019“, an annual
multinational operation dedicated to the clearance and disposal
of explosive remnants from the First and Second World Wars.
Photograph made by Danish navy. (Source https://navaltoday.com/.)

seisminiai įvykiai: iš jų 388 buvo tolimi (teleseisminiai; epicentras, tolimesnis nei 2200 km;
2019 metais LGT SC buvo apdorojami ir analizuojami įvykiai, kurių epicentras nutolęs ne
daugiau kaip 5000 km nuo Lietuvos), 77 regioniniai (epicentras, tolimesnis nei 800 km, bet artimesnis nei 2200 km) ir 1020 vietinių seisminių
įvykių (epicentras, artimesnis nei 800 km).

Lithuania not more than 5000 km away were
analyzed).

The main focus of Lithuanian seismic monitoring is local seismic events within the Baltic region (Fig. 1). Out of 1020 local events in 2019,
25 were natural or induced earthquakes and 8
earthquakes with magnitudes up to M=3.2 occurred in southwestern Poland. There, in the region to the west of Wroclaw city, induced earthLietuvos seismologinio monitoringo projekte
quakes of such magnitude are common because
daugiausia dėmesio skiriama vietiniams seismiof lignite mining in open quarries (Fig. 1).
niams įvykiams Baltijos regione ir aplinkiniuose
Several explosions were detected in the Lithuregionuose (1 pav.). Iš 1020 vietinių seisminių
anian
off-shore of the Baltic Sea. They were a
įvykių 25 įvykiai buvo natūralūs žemės drebėjimai arba indukuoti seisminiai įvykiai, o kiti – result of operation OPEN SPIRIT 2019, an annual multinational operation dedicated to the
paviršiniai sprogdinimai.
clearance and disposal of explosive remnants
2019 metais 8 žemės drebėjimai, kurių stip- from the First and Second World Wars; this year
riausias buvo M = 3,2, užregistruoti pietvakari- carried out off-coast Lithuania in May (Fig. 1
nėje Lenkijoje. Šioje Lenkijos dalyje, į vakarus and Fig. 2). Explosions were also recorded in the
nuo Vroclavo miesto, atvirose šachtose yra in- off-coasts of Stockholm (Sweden), Estonia, Lattensyviai išgaunamas lignitas (rudoji anglis), to- via, Finland and Poland.
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dėl čia indukuotų drebėjimų vyksta gana daug.
Tačiau dėl didelio atstumo nuo įvykių vietos iki
seisminių stebėjimų stočių Lietuvoje LGT SC
yra identifikuojami tik stipriausi žemės drebėjimai.
Dalis paviršinių sprogdinimų buvo užregistruota Lietuvos pakrantėse, Baltijos jūroje. Šie
įvykiai sietini su sprogmenų, likusių nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų ir esančių jūros
dugne, naikinimu (sprogdinimu) „Open Spirit
2019“ operacijos, vykusios gegužės mėnesį, metu
(1 ir 2 pav.). Be to, sprogdinimų jūroje buvo užregistruota Latvijos Rygos įlankoje, Stokholmo
archipelage, Suomijos, Estijos ir Lenkijos priekrantėse.
Šiaurės Lietuvoje buvo užregistruoti 247
sprogdinimai (1 pav.). Jie sukelti atliekant dolomito gavybą Petrašiūnų-II ir Klovainių dolomito karjeruose, Pakruojo rajone. Prie pirmojo
karjero, vykdydama projektą „Lietuvos teritorijos antropogeninio seismingumo vertinimo metodikos parengimas“ ir bendradarbiaudama su
AB „Dolomitas“, LGT 2016 metais įrengė laikiną seisminių stebėjimų stotį, todėl vietiniai
seisminiai įvykiai yra lokalizuojami tiksliau, be
to, stotyje registruojami sprogdinimai, vykdomi
Petrašiūnų-II ir Klovainių dolomito karjeruose.
2019 metais Petrašiūnų-II karjere buvo užregistruoti 107 sprogdinimai, o Klovainių karjere –
140 sprogdinimų.

247 explosions were registered in the northern part of Lithuania. They were caused by routine work in mining of dolomite in the quarries of “Petrašiūnai-II” and “Klovainiai” in
the District of Pakruojis. Near the quarry of
“Petrašiūnai-II”, within the frame of LGT project “Preparation of methodics to estimate of anthropogenic seismicity” and in cooperation with
the company “Dolomitas”, LGS installed a temporal seismic station in 2016. This contributed
to better identification and localization of local
events and also to precise recording of explosions
in the “Petrašiūnai-II” and “Klovainiai” quarries.
247 explosions were identified: 107 explosions
in “Petrašiūnai-II” and 140 in the “Klovainiai”
quarry in 2019.
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Kompleksiniai tyrimo
metodai karsto ir kitų
geologinių procesų
intensyvumui vertinti

Complex research
methods for the
evaluation of the intensity
of karst and other
geological processes

V. Minkevičius, V. Mikulėnas, S. Lozovskis, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyboje 2016–2019 metais buvo vykdomas programos „Geoenergetika
ir saugi aplinka“ projektas „Kompleksinių tyrimo metodų pritaikymas karsto ir kitų procesų
intensyvumo vertinimui“ turint tikslą įvertinti
kompleksinių metodų naudojimo galimybes,
nes tokie geologiniai tyrimai yra vieni iš sudėtingiausių. Geologinio proceso intensyvumas, ypač
jei šis procesas vis dar vyksta, nustatomas pasitelkus ne vien tik klasikinius inžinerinius geologinius, bet ir geofizinius, nuotolinius ir kitus
tyrimo metodus.
Projektui įgyvendinti buvo nustatyti šie uždaviniai:
ΕΕ išnagrinėti įvairių nuotolinių, geodezinių,
geofizikinių geologinių tyrimų metodikas;
ΕΕ atrinkti teritorijas ar vietas, kuriose vystėsi ar vystosi geologiniai procesai (karstas,
sufozija, šlaitų deformaciniai procesai ir
kt.);
ΕΕ atlikti įvairius geologinius, geofizikinius,
nuotolinius tyrimus pasirinktose teritorijose;
ΕΕ išanalizuoti gautus tyrimų duomenis ir
rezultatus;
ΕΕ parinkti efektyvius tyrimo metodų kompleksus karstui ir kitiems geologiniams
procesams vertinti.
Pasaulyje karsto tyrimams daugiausiai naudojami seisminės refrakcijos, elektrinės tomografijos, gravimetrijos, georadaro, magnetometrijos
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In 2016–2019, the Lithuanian Geological
Survey carried out a project “Complex research
methods for the evaluation of the intensity of
karst and other geological processes” in the program “Geoenergetics and Safe Environment”.
The purpose of the project was to evaluate the
feasibility of various geological methods. The intensity of the geological process, especially if it is
still ongoing, is determined not only by classical
engineering geological, but also by geophysical,
remote and other research methods.
The objectives of the project were:
ΕΕ to investigate various remote, geodesic,
geophysical geological methodologies;
ΕΕ to select areas or sites where geological
processes have developed or are developing (karst, suffosion, slope deformation
processes, etc.);
ΕΕ to carry out various geological, geophysical remote surveys in selected areas;
ΕΕ to analyze the obtained research data and
results;
ΕΕ to select effective research method complexes for the assessment of karst and other geological processes.
Seismic refraction, electrical tomography,
gravimetry, ground penetrating radar, magnetometry, and the other methods (such as tracers) are
the ones most widely used in karst research worldwide. Both classical geotechnical survey methods
and geophysical, remote survey methods are used
for the investigation of gravitational slope defor-
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ir kiti metodai (pavyzdžiui, traserių metodas).
Gravitacinių šlaitų deformacijų tyrimams naudojami tiek klasikiniai geotechniniai tyrimo
metodai, tiek geofizikiniai, nuotoliniai tyrimo
metodai. Abiejų procesų, tiek karsto, tiek gravitacinių šlaitų deformacijų tyrimais svarbu
nustatyti geologines sąlygas, o vertinimui ir
prognozei – gruntų ir ( ar) uolienų savybes. Be
geologinių sąlygų ir gruntų (uolienų) savybių
nustatymo, paprastai yra reikalinga informacija
apie tiriamos teritorijos apylinkes, svarbu nustatyti, ar apylinkėse nėra geologinių procesų sukeltų reiškinių. Šiam tikslui dažnai naudojami nuotoliniai tyrimo metodai: antžeminė, palydovinė
ar aerofotogrametrija, atliekama regimosios šviesos arba multispektrinė nuotrauka, LIDAR matavimai ar kita. Geofizikiniais tyrimo metodais
(elektrinės tomografijos, seisminės refrakcijos,
magnetometrijos metodais nustatomos gruntų
(uolienų) slūgsojimo savybės, o jau klasikiniais
geotechniniais metodais (gręžinių gręžimas, geotechninis zondavimas, laboratoriniai tyrimai ir
kt.) – patikslinamas geologinis pjūvis ir nustatomos gruntų (uolienų) geotechninės savybės.
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mation. For studies of both processes (karst and
gravitational slope deformation), it is important
to determine geological conditions. Soil and/
or rock properties are very important for the assessment and forecasting of geological processes.
In addition to the geological conditions and the
characteristics of the soil (rock), the information
about the surroundings of the study area is usually
needed. It is important to determine whether the
surroundings are affected by geological processes
or not. For this purpose, remote sensing methods
are often used: terrestrial, satellite or aero photogrammetry, visible or multispectral imaging,
LIDAR measurements or other. Geophysical research methods (electro tomography, seismic refraction, magnetometry) could determine properties of soils (rocks) as well as classical geotechnical
methods (borehole drilling, geotechnical probing,
laboratory studies, etc.).

Three areas were selected for project activities. Similar surveys were carried out in these
areas. Moreover, additional, rarely used research
methods have been applied. The area of Kirkilai
(Ežerėlių Str. 4), Biržai municipality, was selected
Projekto veiklai pasirinktos trys teritorijos, for assessing the intensity of the karst process by
kuriose buvo atlikti panašios apimties tyrimai. applying complex research methods. Two sites –
Tačiau buvo pasitelkti ir papildomi, mažiau (ar Gediminas Castle Hill in Vilnius and Buivydai
retai) naudojami tyrimo metodai. Vertinant kars- Mound, located near Buivydai village in the Vilto proceso intensyvumą naudojant kompleksi- nius Municipality were selected to evaluate the
nius tyrimo metodus buvo pasirinkta teritorija intensity of slope processes.
Kirkiluose (Ežerėlių g. 4), Širvėnos sen., Biržų r.
The territory of Kirkilai Village, (Fig. 1) is
sav., kur yra periodiškai atsinaujinanti smegduo- bordered by the Ežerėlių Street in the east, Šilinė
bė „Barboros duobė“ prie Kirkilų ežero. Šlaitų Stream in the west, which connects with Lake
procesų intensyvumo vertinimo ir tyrimo objek- Kirkilai in the northwest, and a sinkhole called
tais pasirinktos dvi vietos – Gedimino pilies kal- Barboros duobė in the southeast (Fig. 2). The
nas Vilniuje ir Buivydų piliakalnis, esantis netoli exact date of this sinkhole is unknown (mid
Buivydų kaimo Dūkštų sen. Vilniaus r. sav.
20th century). Subsequently, the south-western
Karstinio proceso tyrimams pasirinkta terito- slope of this sinkhole collapsed in 14-12-2004,
rija Kirkilų kaime, Ežerėlių g. (1 pav.). Čia yra where the sinkhole reached a depth of 7.2 m and
gyvenamas namas, ūkinis pastatas, pirtis, šulinys a width of 12 m. In the early spring of 2013,
ir kiti laikini statiniai (2 pav.). Rytinėje dalyje šią the slope of the yard fell northwest (toward the
teritoriją riboja Ežerėlių gatvė, vakaruose – Šili- house) to a depth of 12 m and a 10 m wide slope
nės upeliukas, kuris šiaurės vakaruose susijungia was damaged. At this place almost two years later
su Kirkilų ežeru, o pietryčiuose – smegduobė, in December 2015, the karstic processes were revadinama Barboros duobe. Tiksli šios smegduo- activated and the soil began to fall into the sinkbės atsiradimo data nėra žinoma (spėjama XX a. hole towards the house, causing a part of the outvidurys). Vėliau šios smegduobės pietvakarinis building (bath) to collapse and fall. This event,
šlaitas įgriuvo 2004-12-14, čia smegduobės da- deformations and subsidence of the earth sur59

2 pav. Geodinamiškai aktyvus ŠV Barboros duobės šlaitas
(V. Mikulėno nuotr.).
Fig. 2. Active NW slope of sinkhole (photo by V. Mikulėnas).

face, has necessitated the evaluation of the intensity of the karstic process using as wide a variety
of research methods as possible. An aerial photo
was taken here, ground penetrating radar survey,
1 pav. Atliktų geofizikinių tyrimų profilių išsidėstymo schema. electrotomography, two shallow boreholes were
Fig. 1. Schema of geophysical profiles. drilled as well. The Yellow-Green agent (by ColeParcker) as a tracer was poured into the borehole
lis pasiekė 7,2 m gylį ir 12 m plotį. 2013 metų and a microgravimetric study was performed.
ankstyvą pavasarį ties kiemu šlaitas griuvo šiaurės
After performing all studies and analyzing
vakarų kryptimi (gyvenamo namo link) iki 12 m
gylio ir buvo pažeistas 10 m pločio šlaitas. Šioje their results, an effective complex of the followvietoje beveik po dvejų metų, t. y. 2015 m. gruo- ing studies was verified for a “karst” object:
1. Unmanned aerial vehicle reconnaissance
džio mėn., karstiniai procesai vėl suaktyvėjo, ir
gruntas pradėjo kristi į smegduobę gyvenamo (flight altitude 80–160 m). Orthophoto mapnamo link, dėl to dalis ūkinio pastato (pirties) ping, karst phenomena identification;
sugriuvo ir įkrito. Dėl šio įvykio ir pasikarto2. Electrotomographic examinations with
jančių žemės paviršiaus deformacijų bei įgriuvų profiles. Detection of resistivity anomalies, deatsirado poreikis įvertinti karstinio proceso in- tection of likely karstic voids or weak soils;
tensyvumą pasitelkus kuo įvairesnius tyrimo me3. Ground penetrating radar surveys only
todus. Čia buvo atlikta aerofotonuotrauka, tyri- with preliminary knowledge of the absence of
mai georadaru ir elektrotomografija, išgręžti du earthy soils;
seklūs gręžiniai, į vieną jų įpilta „Cole–Parcker“
4. Drilling works. Verification of resistivity
firmos agento Yellow-Green (traseris), vykdytas anomalies. Soil / rock, water sampling and labomikrogravimetrinis tyrimas.
ratory testing;
Atlikus visus tyrimus ir išanalizavus jų re5. Geotechnical probing;
zultatus buvo verifikuotas efektyvus šių tyrimų
6. Identification of karstic voids and hydraukompleksas „karstiniam“ objektui:
lic connections using tracers.

3 pav. Elektrotomografijos profilis A1-A2.
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Fig. 3. Electrotomography profile A1–A2.
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4 pav. Vienas iš tyrimo georadaru rezultatų – I profilis.

1. Žvalgyba bepiločiu orlaiviu (skrydžio aukštis 80–160 m). Ortofotografinio žemėlapio sudarymas, karstinių reiškinių identifikavimas (katografavimas);
2. Elektrotomografiniai tyrimai profiliais. Varžų anomalijų suradimas, tikėtinų karstinių tuštumų ar silpnų gruntų
nustatymas;
3. Tyrimai georadaru tik preliminariai
žinant, kad žemės paviršiuje nėra molingų
gruntų;
4. Gręžimo darbai. Varžų anomalijų
verifikavimas. Grunto / uolienų, vandens
mėginių ėmimas ir laboratoriniai tyrimai;
5. Geotechninis zondavimas.
6. Karstinių tuštumų ir hidraulinių
ryšių nustatymas naudojant traserius.

6 pav. Traserio iškrova Nr. 1 buvo užfiksuota 2017-09-25 šlaite,
kuris jau sutvirtintas gabionais. Nustatytas smėlio filtracijos
koeficientas (7,26 m/d) ir tikrasis vandens tėkmės greitis
(0,75 m/d) (A. Šiukštos nuotr.); dešinėje – iškrova Nr. 2 vakarinės
atraminės sienos papėdėje 2017-08-23 (V. Mikulėno nuotr.).
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Fig. 4. Results of Ground penetrating radar profile I.

5 pav. Gręžtų rankiniu būdu
gręžinių vietos (raudoni taškai
1–3) ir traserio įpylimo ir
pasirodymo vietos.

Fig. 5. Locations of manually
drilled boreholes (red points
1–3) and locations of tracer
input and output.

Fig. 6. Tracer output No.1 at the slope 25-09-2017. There are
gabions installed there. Permeability coefficient of sand –
7.26 m/d and real velocity of the flow is 0.5 m/d (photos by
A. Šiukšta); at right – output No.2 – retaining wall 23-08-2017
(photo by V. Mikulėnas).
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Geologiniai gravitacinių procesų tyrimai Gedimino kalne buvo atliekami tiek prieš pradedant
projektą, tiek projekto metu, tiek atliekami ir
baigus projektą. Tik nedidelė dalis tyrimų buvo
atliekama Lietuvos geologijos tarnybos specialistų. Tačiau turima ir apibendrinta informacija
apie Gedimino kalno geologinę sandarą ir gruntų
savybes, atlikus įvairius tyrimus, buvo išnagrinėta šio projekto metu. Tarnybos specialistai atliko
gręžimo darbus, bandymo traseriu tyrimus (5,
6 pav.) ir dalyvavo vykdant seisminius tyrimus.
Gravitaciniai šlaitų deformacijų procesų buvo pastebėta ir Buivydų piliakalnyje. Nuspręsta atlikti
kuo daugiau tyrimų su Lietuvos geologijos tarnybos turima įranga. Atlikta aerofotonuotrauka pasinaudojant bepiločiu orlaiviu. Šiuo tyrimu nustatytos 7 susiformavusios nuošliaužos piliakalnio
šlaituose (7 pav.). Piliakalnio viršutinė dalis buvo
tiriama georadaru, o kartu su šlaitais – elektrotomografu (8–10 pav.). Geologiniam pjūviui patikslinti buvo atliekami gręžimo darbai rankiniu
būdu ir nuošliaužų vietose atsidengusių gruntų
aprašymas kasant kasinius (11 pav.).

7 pav. Nuošliaužos Buivydų piliakalnio (atragio)
šlaituose (ortofotografinį žemėlapį sudarė
S. Danielius).
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Geological investigations of gravitational processes on the Gediminas Hill were carried out
both before, during and after the project. Only
a small part of the research was carried out by
specialists of the Lithuanian Geological Survey.
However, the available and generalized information on the geological structure of Gediminas
Hill and the properties of the soil were analyzed
during this project. Survey specialists performed
drilling work and tracer tests (Figs. 5, 6) and
participated in seismic investigations. Gravitational processes of slope deformation were also
observed in the Buivydai mound. It was decided
to carry out as much research as possible using
the equipment available to Lithuanian Geological Survey. Aerial photos were taken with unmanned aircraft. With the help of this study, 7
formed landslides on the slopes of the mound
were identified (Fig. 7). The top of the mound
was studied by ground penetrating radar and,
along with the slopes, by an electrotomography
(Figs. 8–10). Trial pits were excavated and soils
were described during excavation (Fig. 11).

Fig. 7. Landslides in the Buivydai
Mound (orthophoto map by
S. Danielius).
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8 pav. Elektrotomografijos profilių ir tyrimų georadaru
profilių linijos (išnašoje).

9 pav. Geoelektriniai pjūviai I–I ir II–II (apačioje).
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Fig. 8. Profiles of Electrotomography and
ground penetrating radar.

Fig. 9. Geoelectrical profiles I–I and II–II (at the bottom).

Atlikus darbus Gedimino kalne ir tiriant
Buivydų piliakalnį, buvo verifikuotas efektyvus
tyrimų kompleksas, reikalingas vertinant gravitacinius šlaitų deformacijų procesus tokiuose
„didesnio jautrumo“ objektuose:

After carrying out works on the Gediminas
Hill and Buivydai mound, an effective research
complex for the evaluation of gravitational slope
deformation processes in the following “hypersensitive” objects was verified:

1. Žvalgyba bepiločiu orlaiviu (skrydžio aukštis 80–160 m). Ortofotografinio žemėlapio sudarymas, reiškinių identifikavimas (katografavimas);
2. Elektrotomografiniai tyrimai profiliais.
Sluoksnių ribų nustatymas;
3. Tyrimai georadaru tik preliminariai žinant,
kad nėra molingų gruntų viršutinėje pjūvio dalyje;
4. Gręžimo darbai. Grunto mėginių ėmimas
ir laboratoriniai tyrimai.
5. Geotechninis zondavimas.

1. Unmanned aerial vehicle reconnaissance
(flight altitude 80–160 m). Orthophoto mapping, phenomena identification;
2. Eelectrotomographic examinations with
profiles. Layering of boundaries;
3. Ground penetrating radar investigations
only with preliminary knowledge of the absence
of clayey soils in the upper part of the section;
4. Drilling work. Soil sampling and laboratory testing.
5. Geotechnical probing.
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10 pav. Georadaro profiliai 1 ir 2 (apačioje.) Profilyje 1 tyrimo
gylis siekia 0,8 m, ištirta tik pati viršutinė pjūvio dalis – dirvožemis
(geologinių duomenų profilyje 1 nebuvo gauta). Panašių „kliuvinių“
matoma ir profilyje 2, jame tyrimo gylis siekia 1,2 m.

11 pav. Destrukciniais būdais tikslinamas ir taip nestabilaus
piliakalnio atragio pjūvis.
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Fig. 10. Profiles of Ground penetrating radar 1 and 2 (at the
bottom). Penetration depth in profile 1–0.8 m (the upper part –
top soil). Penetration depth –1.2 m in profile 2.

Fig. 11. Field works in the unstable slope
of the Mound.

Karstinio kraštovaizdžio
stebėsena ir gipso
cheminės denudacijos
tyrimai 2019 m.

Monitoring of the
karstic landscape and
investigations of chemical
denudation in 2019

V. Mikulėnas, V. Minkevičius, R. Kanopienė, S. Danielius, Lietuvos geologijos tarnyba
J. Taminskas, R. Linkevičienė, K. Dilys, N. Skuodienė, Gamtos tyrimų centras

Karstinio kraštovaizdžio kitimą tiesiogiai lemia žemės
paviršiaus suslūgimai ir įdubimai, naujos įgriuvos, urvai,
plyšiai ir kt. reiškiniai, priklausomi nuo nuolat gelmėse
vykstančių karstinių procesų, kurių intensyvumą labiausiai reguliuoja klimatiniai veiksniai: teigiamų ir neigiamų
oro temperatūrų kaita, kritulių, papildančių požeminį
vandenį ir skatinančių sulfatinių uolienų tirpinimą, pobūdis ir jų kiekis.

Changes of karst landscape are caused
by settling, depression of land surface,
appearance of new sinkholes, caves, fissures and other phenomena that depend
on underground karst process. The intensity of this process is related to climate factors: temperature fluctuations
and kind and quantity of precipitation
that supplements groundwater and ac2019 metai priskirtini prie sausų metų – ypač mažas
celerates dissolution of sulphate rocks.
kritulių kiekis 2018 metais, visai be kritulių 2019 metų
balandžio mėnuo ir santykinai sausa 2019 metų vasara
The drought of 2019, low precipilėmė požeminio vandens lygio žemėjimą. Tai galėjo tu- tation in 2018, April of 2019 without
rėti įtakos ir gipso cheminės denudacijos intensyvumo precipitation and relatively dry summer
pokyčiams: indikatoriniame Tatulos upės baseine denu- of 2019 caused the lowering of grounddacija sumažėjo iki 77 m³/km² ir buvo artima 2006 me- water level. Those conditions could aftais buvusiam denudacijos intensyvumui (85 m³/km²). fect the changes of gypsum dissolution
O labai vandeningais 2017 metais denudacija siekė net intensity. Gypsum chemical denudation
284 m³/km² (palyginti – 1994–2018 metais šiame baseine lowered to 77 m³/km² in the Tatula
buvo nustatytas 179 m³/km² gipso denudacijos vidurkis) River basin. This rate is similar to the
(1 lent., 1 pav.). Smardonės baseine 2019 metais denu- minimum of 2006 (85 m³/km²). In the
dacija buvo 38 % mažesnė už vidutinę 2004–2018 me- relatively wet 2017, this rate reached
tais. Žalsvojo šaltinio baseine 2019 metais gipso chemi- 284 m³/km². The average for the period
nės denudacijos intensyvumas (156 m³/km² per metus) from 1994 to 2018 was 179 m³/km²
buvo didesnis nei 2018 metais (123 m³/km² per metus). in the Tatula basin (Table 1, Fig. 1). By
Žalsvojo šaltinio baseinas – Pasvalio miesto teritorijoje. 38 % lower than average denudation rate
Tai gali suintensyvinti karstinius reiškinius (smegduobių of 2019 was observed in the Smardonė
atsiradimą, pastatų ir komunikacijų deformacijas ir kt.) River basin. Higher than that of 2018
Pasvalyje esančioje Mūšos ir Lėvens vandenskyroje.
(123 m³/km²) gypsum chemical denudation rate in 2019 was characteristic
Paprastai, kai požeminio (gruntinio ir Įstro–Tatulos
only for the vicinities of the Žalsvasis
vandeningojo sluoksnio) vandens lygis žemas, dalis po
Spring and reached 156 m³/km² per
žeme esančių karstinių tuštumų neužpildoma vandeniu,
year. This could affect the appearance of
o kai žiemos pabaigoje ir pavasario pradžioje dėl didelio
new karst phenomena in the watershed
vandens kiekio dirvožemyje pasunkėja virš karstinių tušof rivers Lėvuo and Mūša.
tumų atitirpstantis gruntas, susidaro palankios sąlygos
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1 lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas Tatulos
baseine, m³/km 2 per metus.
Metai / Year

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Išmatuota /
Measured

121

107

179

160

218

61

115

130

100

99

65

122

57

59

97

Apskaičiuota /
Estimated

105

94

115

121

127

114

95

98

96

89

73

104

87

60

61

Metai/ Year

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Išmatuota /
Measured

191

89

Apskaičiuota /
Estimated

144

126

Metai / Year

993

Išmatuota /
Measured

217

222

146

180

288

275

144

-

148

-

245

199

85

136

Apskaičiuota /
Estimated

105

144

132

92

120

148

117

91

150

108

101

156

160
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Metai /Year

139

144

126

133

107

140

147

131

121

120

138

117

105

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

121

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Išmatuota /
Measured

142

156

167

145

118

166

124

185

163

284

177

77

Apskaičiuota /
Estimated

129

141

151

106

99

125

85

113

134

214

124

58

1 pav. Gipso cheminės denudacijos kaita Tatulos baseine,
m³/km² per metus.

Fig. 1. Fluctuation of gypsum chemical denudation in
the Tatula River basin, m³/km2 per year.

smegduobėms atsirasti. 2019 metų sausio-kovo mėnesiais
kritulių kiekis buvo daug didesnis už normą, oro temperatūra buvo neigiama tik sausį. Pavasarį Karajimiškyje buvo
surastos 6 (Mantagailiškyje ir Smaltiškiuose po vieną) nedidelės naujos karstinės-sufozinės įgriuvos (smegduobės),
greičiausiai susidariusios vasario-kovo mėnesiais (2 pav.).

When the groundwater level (shallow groundwater and Įstras–Tatula aquifer) is low, part of karst cavities is not
filled by groundwater. By the end of
wintertime and in spring, due to higher
water quantity the soil above the cavities
becomes heavier developing favourable
conditions for surface karst phenomena.
From January to March of 2019, the
precipitation was higher than normal

Dar 10 praėjusiais metais atsiradusių nedidelių smegduobių buvo inventorizuota kitose Biržų rajono labai sukarstėjusiose vietovėse: Karajimiškyje, Mantagailiškyje,
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Table 1. Intensity of gypsum chemical denudation in
Tatula River basin, m³/km2 per year.
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2 pav. Naujos nedidelės karstinės-sufozinės įgriuvos (smegduobės),
susidariusios 2019 metų pradžioje Biržų rajone ariamuose itin
sukarstėjusiuose plotuose (V. Mikulėno nuotraukos).

Kauniuose, Smaltiškiuose, Kirdonyse. Visa informacija
apie 2019 metais vykdytų lauko darbų metu inventorizuotus naujus karstinius reiškinius, iš jų ir smegduobes,
atsivėrusias ankstesniais metais, bet iki tol nesurastas,
buvo įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) Geologinių procesų ir reiškinių posistemį: iš viso 45 reiškiniai, iš kurių 15 atsirado 2019 metais
(3 pav.). Visos 15 ko įgriuvų buvo rastos Biržų regioni-

3 pav. 2019 m. pavasarį įprastų lauko maršrutų metu buvo surasti ir registruoti
tipiniai nauji geologiniai reiškiniai: kairėje – maždaug prieš 5 metus atsivėrusi
7 m ilgio, 4,7 m pločio ir 1,9 m gylio sausa įgriuva Daniūnuose; dešinėje –
1 metų senumo karstinė-sufozinė piltuviška įgriuva kiek daugiau nei 2 m
skersmens ir 1,75 m gylio Kiršonyse (V. Mikulėno nuotraukos).
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Fig. 2. New karst- suffosion sinkholes of small size
were developed in the Biržai District arable fields of
high karst intensity (photos by V. Mikulėnas).

and the temperature was negative only
in January. In the spring, 6 new (possibly
formed in February or March) small karst
sinkholes were found in Karajimiškis and
other 2 in Mantagailiškis and Smaltiškiai
villages (Fig. 2).
Ten smaller surface karst forms were
inventoried in other places of Biržai Dis-

Fig. 3. During usual field works performed in
the spring time of 2019, two new small typical
sinkholes aged 5 and 1 year were inventoried in
the vicinities of Daniūnai and Kiršonys (photos by
V. Mikulėnas).
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nio parko (BRP) teritorijoje: 6 Karajimiškyje, 5 Kirdonyse, 2 Mantagailiškyje, po 1 Kauniuose ir Smaltiškiuose. Kiti 29 inventorizuoti karstiniai reiškiniai yra senesni
ir rasti įvairiose Biržų rajono savivaldybės vietose (apie
1997 m. – 2; 2009 m. – 2; 2010 m. – 5; 2012–2018
m. – 20) ir viena nedidelė įgriuva Saločiuose (2018 m.),
Pasvalio r. sav.

4 pav. Bepiločiu orlaiviu tirti karstinio rajono plotai ir dalis
2019 metais inventorizuotų smegduobių.

5 pav. Nauja 1,25 m skersmens karstinė-sufozinė įgriuva (Kar-19-07), atsivėrusi
tarp pavasario ir rudens BO skrydžių, buvo identifikuota aerofotonuotraukoje
(2019-10-21) ir už poros savaičių surasta prie daug senesnės smegduobės
Karajimiškyje (V. Mikulėno nuotraukos).
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trict. All information about karst forms
observed in 2019 was transferred to the
subsystem Geological processes and phenomena of the State geological information system (GEOLIS). In total, 45
phenomena of different age were inventoried in 2019 and 15 of them are new

Fig. 4. The areas of the Karst Region investigated by
UAV and a few sinkholes inventoried in 2019.

Fig. 5. A new karst- suffosion sinkhole 1.25 m in
diameter was identified in UAV’s image (captured in
October 21st), two weeks later found and inventoried
in the field near Karajimiškis (photo by V. Mikulėnas).
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Kaip ir 2018 metais, 2019 metais bepiločiu orlaiviu
(BO) buvo pakartotinai tirti intensyviai karstėjantys plotai
Drąseikių (2,59 km2), Biržų, Karajimiškio, Mantagailiškio, Latveliškio, Padaičių ir Naciūnų (11,38 km2) kaimuose. Taip pat papildomai su BO buvo tirtas Valstybinėje
kraštovaizdžio monitoringo programoje nenumatytas
Daumėnų plotas (2,13 km2) (4 pav.). Šioms teritorijoms
buvo sudaryti ir vizualiai išnagrinėti ortofotografiniai žemėlapiai, kuriuose pažymėtos naujos smegduobės (5 pav.).
Kartais teko tikrinti ir su karsto procesu nesusijusius, t. y.
technogeninės kilmės, reiškinius (6 pav.).

6 pav. Naciūnų kaimo lauke BO aeronuotraukoje (dešinėje) identifikuota 2,7 m
pločio nauja duobė iš tikrųjų buvo stambesnio riedulio pašalinimo iš dirbamo
lauko rezultatas (V. Mikulėno nuotraukos).

7 pav. Kairėje – Mantagailiškyje suartame lauke pavasarį buvo
pažymėta nauja karstinė įgriuva, kurios vėliau neliko nė žymės, o
jos vietoje, tikėtina, vystysis didesnis karstinis reiškinys; dešinėje –
Drąseikių kaimo laukas šį lapkritį, nepaisant apsaugos zonos, suartas
iki pat 2014-12-24 atsiradusios smegduobės kraštų
(V. Mikulėno nuotraukos).
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(Fig. 3). New phenomena were found in
the area of Biržai Regional Park.
As in 2018, areas of most intensive
recent karst in Drąseikiai (2.59 km2),
Biržai, Karajimiškis, Mantagailiškis,
Latveliškis, Padaičiai and Naciūnai
(11.38 km2) villages and additionally
in Daumėnai (2.13 km²) were monitored using an unmanned air vehicle
(UAV) (Fig. 4). Detailed orthophoto
maps were compiled for these areas

Fig. 6. A new 2.7 m wide pit was identified in the
Naciūnai arable field on the BO image (right). In fact, it was a
result of removal of a large boulder (photos by V. Mikulėnas).

Fig. 7. Left –the field in Mantagailiškis; a marked new ploughed
karst sinkhole; a more noticeable karst phenomenon is likely
to develop in its place; right – the field of Drąseikiai village was
ploughed this November until the edges of the sinkhole emerged
on 24/12/2014 despite the protection zone around
(photos by V. Mikulėnas).
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with recently detected surface deformations (Fig. 5). Sometimes technogenic
pits not related with the karst processes
had to be checked during the fieldwork
(Fig. 6).

8 pav. Viena iš senų smegduobių Daumėnų kaime. Ortofotografinio žemėlapio,
sudaryto pagal BO nuotraukas 2019 metų kovą (kairėje) ir spalį (dešinėje),
fragmentas. Ta pati vieta fotonuotraukoje tų pačių metų lapkritį (apačioje).
Fig. 8. One of the old sinkholes in Daumėnai. Part of orthophoto map
compiled according to the records of UAV in March 2019 (left) and in October
(right). The same place on the photo in November (bottom).

Lauko darbų metu 2019 metų pavasarį keletas naujų
karstinių reiškinių natūroje buvo pažymėti stulpeliais. Iš
pavasarį pažymėtų naujų smegduobių išliko ne visos, dalis
jų buvo užarta, nepaisant privalomų aplinkosauginių reikalavimų jų apsaugos zonose (7 pav.). Be to, karstiniame
rajone ryškėja nauja tendencija – užlyginant senas smegduobes plėsti žemės ūkio naudmenas.
Bepiločio orlaivio naudojimas karsto kraštovaizdžio
monitoringo reikmėms padėjo išaiškinti ir naujai užlygintas (8 pav.), pradėtas lyginti (9 pav.) bei rengiamas užlyginti (10 pav.) natūralias senas smegduobes.
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It should be mentioned that surface karst deformations are developing by the road Saločiai–Biržai in
Mantagailiškis and in the crossroad to
Šlepščiai and on the road to Kirkilai.
Recent activity of karst–suffosion processes have been observed in Saločiai
town since 2016. Those are only a few
places where detailed engineering geological and geophysical investigations
should be carried out to ensure the safe
use of constructions and infrastructure.
Determining the intensity of new
karst sinkholes development is still a
difficult task due to the large number
and complexity of affecting factors.
During the field works in the spring
of 2019, some new karst phenomena
were marked in the fields (Fig. 7). Not
all markings remain till autumn despite
environmental requirements for their
protection zones. Furthermore, it becomes usual to plough the sinkholes
and increase the arable area in all karst
regions. Using UAV for the monitoring
allowed detection of this habit in many
places (Figs 8, 9, 10).
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9 pav. Dirbamame lauke tarp Mantagailiškio ir Šlepščių pradėta natūralaus
karstinio kraštovaizdžio lokali „transformacija“ buvo užfiksuota pagal
BO nuotraukų skirtumus ir atvykus į vietą. Šiuos veiksmus įvertino ir
aplinkosaugininkai.

Fig. 9. The changing natural
karst landscape observed in
images of UAV and in the
arable field.

10 pav. Biržų kaimo lauke buvo pastebėta
užlyginti rengiama sena smegduobė
(aerofotonuotraukoje kairėje – pavasarį iki
iškertant sumedėjusią augaliją, dešinėje ir
apačioje – rudenį).
Fig. 10. The arable field in Biržai village and
the old sinkhole prepared for ploughing.
Aerial images: left – spring 2019, right –
autumn; same place on the photo (bottom).
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Lietuvos teritorijos
lūžinės tektonikos
elementų aktyvumo
apibūdinimas

Geological and Tektonic
Closure Evaluation of
Deep Layers of Southwest
Lithuania

G. Andriuškevičienė, J. Lazauskienė, J. Bitinas, A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant 2016–2020 metų programos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ priemones, Lietuvos
geologijos tarnybos Giluminės ir naftos geologijos skyriaus specialistai 2016–2019 metais vykdė
projektą „Lietuvos teritorijos lūžinės tektonikos
elementų aktyvumo apibūdinimas“. Projekto
tikslas – apibūdinti Lietuvos teritorijos lūžinės
tektonikos elementus, parengti aktyvių ir neotektoninių lūžių išskyrimo metodiką, atlikti seismotektoninę analizę, sudaryti tektoninį, seismotektoninį ir kt. žemėlapius.

In 2016, the Lithuanian Geological Survey
(LGT) under the Ministry of Environment
launched the project “Implications of the activity of the tectonic dislocations in the territory
of Lithuania” which is a part of the 2016–2020
State Geological Investigations program “Geoenergetics and Safe Geo-Environment”. The aim
of the project was to characterize tectonic dislocations of the territory of Lithuania, to assess
the methodology for the observation and evaluation of the active and neotectonic faults, and
to carry out the seismotectonic analysis resulting
Projekto vykdymo metu buvo surinkti ir
in compilation of tectonic, seismotectonic and
kompleksiškai išanalizuoti visi Lietuvos teritoriother maps.
jos geologiniai ir geofiziniai duomenys, reikalingi
During the implementation of the project,
tektoninei sandarai ir lūžių aktyvumui įvertinti.
all
existing
geological and geophysical data were
Projekto metu buvo interpretuoti ankstesnių
geologinių tyrimų eigoje sukaupti giliųjų gręži- collected and analysed in order to assess the tecnių, geofizinių tyrimų gręžiniuose ir seisminės tonic structure and fault activity. While impležvalgybos, geodinaminių, seismingumo ir kitų menting the project, all available data, includgiluminių tyrimų duomenys, integruota visa rei- ing data of deep wells, geophysical and seismic
kalinga geologinė, geofizinė, geomorfologinė ir exploration, seismological and geodynamic surhidrogeologinė informacija bei atliktas šalies te- veying and other data collected during previous
ritorijos tektoninės sandaros apibūdinimas. Pro- geological surveys, were integrated and newly rejekto vykdymo eigoje buvo sudarytas lūžių duo- interpreted. In the course of the project, an array
menų masyvas, į kurį įtraukti ankstesnių tyrimų of fault data was created, including the data of
metu išskirtų lūžių išsidėstymo paviršiuje duo- faults determined during the previous studies.
menys, nurodyti lūžių išskyrimo šaltiniai. Lietu- The most recent oil exploration and exploitation
vos teritorijos lūžinės tektonikos elementai buvo data and all graphical information on tectonic
analizuojami naudojant įvairius metodus (lūžių faults in Lithuania were collected, digitized and
požymių žemės paviršiuje nustatymo, 2D ir 3D added to faults’ data array.
A very important part of the project was to
seisminės žvalgybos duomenų analizę, giluminių
lūžių įtakos sekliau slūgsantiems sluoksniams determine and identify the sources for the faults’
identifikavimą, gręžinių duomenų stratigrafijos determination, to define initial data and critekoreliaciją ir kt.), nustatant lūžių išskyrimo krite- rions, to verify the availability of traces of the
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1 pav. Lietuvos teritorijos tektoninė schema;. mastelis 1:500 000.
Juoda linija – kristalinio pamato paviršiaus izolinija; raudona linija –
tektoninis lūžis, nustatytas seisminės žvalgybos duomenimis;
raudona brūkšninė linija – tektoninis lūžis, nustatytas gręžinių,
magnetinės ir gravitacinės žvalgybos duomenimis; raudona taškinė
linija – tektoninis lūžis, nustatytas gręžinių, elektrinės tomografijos,
magnetinės ir gravitacinės žvalgybos duomenimis).

Fig. 1. Tectonic scheme of Lithuania at a scale 1:500 000. Black
line – izoline of the top of crystalline basement; red line – tectonic
fault determined using data of seismic exploration; red line with
spaces – tectonic faults determined using well and potential fields
(magnetic and gravity anomalies) data; red dotted line – tectonic
fault determined using well data and electrical tomography, and
potential fields (magnetic and gravity anomalies) data.

rijus, jų išskyrimo patikimumo lygį, verifikuojant
giluminių lūžių požymius žemės paviršiuje. Buvo
išanalizuotos ir įvertintos anksčiau projekto eigoje taikytos lūžinės tektonikos elementų aktyvumo
apibūdinimo metodikos, jų taikymo galimybių
stiprybės ir silpnybės. Projekto eigoje į bendrą
duomenų masyvą buvo įvesti naujausi naftos
paieškos ir žvalgybos darbų metu gauti duomenys bei pagal juos ir gręžinių duomenis išskirti
struktūriniai elementai, surinkta ir įskaitmeninta
visa grafinė informacija, susijusi su tektoniniais

deep faults on the Earth‘s surface and to define
the reliability of determination of existing faults
based on aforementioned criterions. The fault
tectonics of the territory of Lithuania was analysed applying various methods (analysis of the
faults’ features on the Earths’ surface, 2D and
3D seismic data, features of the deep fault within
the shallower layers, correlation old stratigraphic
data between wells etc.). The level of reliability
of faults was identified by establishing exclusion
criteria. Also, the applicability of different faults’
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lūžiais, sudaryti pagalbiniai pjūviai bei įskaitme- activity determination methodo-logies was ananinti detalūs struktūriniai žemėlapiai.
lysed and assessed.
Projekto darbų metu, apibendrinus visą turimą informaciją, buvo patikslintas struktūrinis
kristalinio pamato žemėlapis, tiksliau indentifikuotas ir naujai išskirtas tektoninių lūžių išsidėstymas, patikslinta ir tiksliau praktiniams poreikiams orientuota tektoninė schema 1:500 000
masteliu (1 pav.), tektoninius lūžius diferencijuojant pagal išskyrimo metodo patikimumą.
Lietuvos tektoninei schemai sudaryti buvo panaudota visa bendro duomenų masyvo informacija, kuri leido naujai išskirti kai kuriuos tektoninius lūžius ir tektonines struktūras.
Tektoninių lūžių, išskirtų pagal seisminės žvalgybos ir gręžinių duomenis, daugiausia išsidėsčiusių Vakarų Lietuvoje formavimasis kaledoniniame etape, o ypač šio etapo pabaigoje (Gargždų
laikotarpio pabaigoje) buvo patvirtintas seisminės žvalgybos ir gręžinių duomenų analize.

2 pav. Išbraiža iš viršutinio devono Pamūšio svitos storio
žemėlapio (Bitinas, 2013).
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All the available collected information and
data were summarized resulting in compilation
of the upgraded structural map of the top of
Crystalline Basement, identification of the occurrence and distribution of the tectonic faults,
and compilation of new tectonic scheme of
the territory of Lithuania (Fig. 1.) at a scale of
1:500 000. The tectonic faults presented in the
new Tectonic scheme were differentiated based
on the reliability and amount of the initial data
and all the gathered information stored in data
array that has a clear practical character tailored
towards the different target groups of end-users.
The tectonic faults predominantly located in
the western part of Lithuania and distinguished
by seismic exploration and well data, were
formed during the end of the Caledonian stage
(at the end of Gargzdai period). Normal and reverse faults formed during the Hercynian period

Fig. 2. The scheme form the Upper Devonian (Pamūšis
Formation) thickness map (Bitinas, 2013).
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Hercininiu laikotarpiu susiformavę sprūdžiai
ir antsprūdžiai buvo mažos amplitudės, todėl
sunkiai išskiriami analizuojant seisminės žvalgybos profilių duomenis. Šio laikotarpio tektoninių mažaamplitudžių lūžių formavimasis
buvo nustatytas nagrinėjant geologinių pjūvių
ir storių žemėlapių duomenis (2 pav.). Tektoninių lūžių formavimasis alpiniu laikotarpiu buvo
nustatytas tik rytinėje Lietuvos teritorijos dalyje
pagal anksčiau atliktų tyrimų geologinių pjūvių
duomenis. Tektoninių lūžių alpinio laikotarpio
formavimuisi Vakarų Lietuvoje pagrįsti trūksta
patikimų duomenų.
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are of rather small amplitudes and, therefore,
are rather difficult to distinguish by 2D seismic
exploration data. The formation of low-amplitude tectonic faults of this period was determined mostly by geological cross-sections’ and
thickness maps’ analysis (Fig. 2). According to
the data of previous geological exploration and
cross-sections, the formation of faults during the
Alpine period is implied only in the eastern part
of the territory of Lithuania. There is a lack of
reliable data to support the Alpine tectonics processes in the western part of Lithuania.
Within the central part of the Baltic Sedimentary Basin (territory of Lithuania), in some
cases it is difficult to associate the single earthquakes with some certain faults unambiguously due to significant errors of location of weak
seismic events and due to the uncertainties in
the identification of location of some of faults.
The reliable traces of palaeoearthquakes or the
surface deformations of seimotectonic origin
are still not clearly identified in the territory of
Lithuania. As no specific surveys to determine
the surface deformation and /or the vertical and
horizontal ground motions were performed to
determine the fault activity during the Quaternary period or tectonic deformations in the quaternary succession or on the ground surface, deformations within the zones of Paleozoic faults
(determined in 2D and 3D seismic data) – the
most reliable criteria for the determination of
the seismic activity of the fault zones, were selected: namely, the occurrence of historical or
instrumentally recorded earthquake within the
tectonic fault zone.

Paleoseisminių įvykių apraiškos Lietuvos
teritorijoje ir gamtinių žemės drebėjimų sukeltų pirminių deformacijų požymiai iki šiol nėra
patikimai nustatyti. Kadangi jokie tiksliniai
žemės paviršiaus deformacijų ir (ar) vertikalių
bei horizontalių žemės paviršiaus judesių tyrimai siekiant nustatyti lūžių aktyvumą kvartero
metu arba kvartero storymės ir žemės paviršiaus
deformacijas 2D ir 3D seisminiais duomenimis
patikimai išskirtų paleozojaus lūžių zonose nebuvo vykdyti, lūžių zonų seisminiam aktyvumui
išskirti buvo pasirinktas patikimiausias kriterijus – istorinio ar instrumentiškai užregistruoto
gamtinio žemės drebėjimo buvimas tektoninio
lūžio zonoje. Palyginus lūžių ir lūžių sistemų vietas su užfiksuotų žemės drebėjimų vietomis buvo
nustatyta, kad tik labai nedidelė dalis lūžių gali
būti laikomi seismogeniniais. Pažymėtina, kad
indentifikuoti potencialius seimogeninius lūžius
regione yra labai sudėtinga dėl mažų tektoninių
struktūrų mastelių šioje senojoje prekambro
platformoje bei istorinių ir dalies instrumentišComparison of the location of faults or fault
kai užregistruotų žemės drebėjimų hipocentrų
systems with the locations of natural earthnustatymo patikimumo nevienareikšmiškumo.
quakes demonstrates that only very few fault
Kadangi grafiniai dokumentai yra sudaryti
zones are hosting natural earthquakes and could
skaitmeniniu formatu, yra galimybė juos pateikbe considered as seismogenic ones. Still, defining
ti kitu reikalingu masteliu ir naudoti įvairioms
the seismogenic structures/sources in intraplate
reikmėms. Taip pat šis duomenų masyvas yra
low seismicity setting with predominant difnaudojamas Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos
fused seismicity could be rather challenging. It
ir sausumos teritorijos struktūrinės sandaros inis impossible to associate unambiguously single
tegraliam apibūdinimui atlikti. Naujai interpreearthquakes with some certain fault zones due
tuoti lūžinės tektonikos duomenys yra naudojato significant errors of location of seismic events
mi ir tarptautinės Europos geologijos tarnybos
and faults location, thus, not all the earthquakes
tyrimų programos GeoEra tarptautinio projekto
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HIKE „Hazard and impact knowledge for Europe“ vykdymo metu, lūžių duomenų rinkiniui parengti ir apibūdiniti. HIKE projekte daugiausia
dėmesio skiriama Europos lūžių duomenų bazei,
apimančiai statinių ir dinaminių geologinių ir
fizinių savybių, reikalingų įvertinti seisminius
pavojus, žmogaus veiklos sukeltą seismingumą,
fliuidų nuotėkį ir migraciją, uolienų sandarumo
ir kitą dinaminę elgseną, sukurti, jos taikymo
darbinėje aplinkoje bandymams ir toliau palaikyti. HIKE projekto tikslas – remti indukuotų
pavojų ir poveikio, susijusio su naudingųjų išteklių eksploatavimu, visoje Europoje tyrimus ir
vertinimo metodologijų kūrimą.

are related to fault zones. The identification of
the seismogenic faults is rather complicated also
due to the small scale of tectonic structures in
the intracratonic area with up to 2.5 km thick
Phanerozoic sedimentary cover. Therefore, it is a
rather complicated task to determine the activity of tectonic faults, especially to determine the
potential for and rate of fault displacement at
the surface.
Thus, it is proposed to designate seismically
active fault zones as potentially active. Moreover,
clearly targeted specific detail geological, geophysical and field campaign investigations are
needed in order to reliably identify seismogenic
faults and seismo-tectionic activity of the area.
Newly composed graphic documents on fault
distribution and Tectonic Scheme are prepared
in GIS format so that they can be efficiently used
for the different applications and transferred to
different scales. The newly compiled fault data
array is also used whilst integrating data and the
knowledge of tectonic structure of Lithuanian
onshore territory with the structural and tectonic
data available for the Lithuanian Baltic Sea offshore. The newly interpreted fault data also are
efficiently adopted within the framework of the
international HIKE project of GeoEra Research
Program of European Geological Surveys, which
focuses on the development of a European fault
database covering a comprehensive set of static
and dynamic geological and physical characteristics needed for the assessment of seismic hazards, ground movements, leakage and fluid migration, sealing capacities, fluid flow and other
types of dynamic behaviour. The HIKE project
aims to support research and assessments of induced hazards and impacts that are related to the
exploitation of subsurface resources and capacities throughout Europe.
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Etiopijos
geologiniai pavojai

Geohazards
of Ethiopia

J. Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Co-funded by
European Commission

PanAfGeo projekto geopavojų mokymo kursai (WP5-4) vyko 2019 metų lapkričio 8–17 dienomis Bishoftu mieste (teorinė dalis) ir Oromijos regione (lauko mokymai), Etiopijoje. Kursus
organizavome bendradarbiaudami su Etiopijos
geologijos tarnyba (GSE) pagal atitinkamą sutartį.

30 professionals (12 females and 18 males)
from 18 African countries (Algeria, Botswana,
Cameroon, Comoros, Ethiopia, Democratic Republic of Congo, Gabon, Kenya, Mozambique,
Namibia, Nigeria, Niger, Republic of Congo,
Rwanda, South Africa, Sudan, Tanzania, Uganda) took part in this training. One participant
did not arrive due to sickness. The course was
Kursuose dalyvavo 30 dalyvių iš 18 Afrikos
jointly organised by Coordinator and co-cošalių (Alžyro, Botsvanos, Kamerūno, Komorų,
ordinator of the WP5 with assistance of Prof.
Etiopijos, Demokratinės Kongo Respublikos,
Stanislaw Wolkowicz (PGI), Hundie Melka and
Kongo, Gabono, Kenijos, Mozambiko, NamibiYewubinesh Bekele (Geological Survey of Ethijos, Nigerijos, Nigerio, Ruandos, Pietų Afrikos
opia, GSE). The contribution of the GSE was
Respublikos, Sudano, Tanzanijos ir Ugandos.
based on the Collaboration agreement between
Kursų dalyviai buvo atrinkti iš 150 preten- the Lithuanian Geological Survey and Geologidentų. Kursų metu buvo skaitomos paskaitos, cal Survey of Ethiopia.
kursų dalyvių pranešimai, vyko praktiniai lauko
More than 150 applications have been remokymai ir gamtinių pavojingų reiškinių apžiūceived from geological survey organisations
ros, šlaitų stabilumo skaičiavimo pratybos.
throughout Africa, out of them 30 applicants
Mokymus vedė specialistai iš Lietuvos were selected.
(LGT), Italijos (ISPRA), Lenkijos (PGI), SloThis training was organised as classroom type
vėnijos (GeoZs) ir Pietų Afrikos Respublikos
sessions including practical desk top exercises
(CGS) geologijos tarnybų. Kursų temos: šlaitų
and field trainings. Lectures on various geohazdeformacijos, žemės paviršiaus pokyčiai, slūards were given by highly qualified specialists
gimas, geoaplinkos tarša, hidrogeologiniai ir
from the geological surveys of Lithuania (LGT),
hidrologiniai pavojai, erozija, dykumėjimas,
Poland (PGI), Slovenia (GeoZS), Italy (ISPRA)
probleminės gruntų savybės, seisminiai ir vuland South Africa (CGS). Very successful was the
kaniniai pavojai.
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1 pav. Kursų dalyviai ant Bekajo vulkano 2019-11-12
(J. Čyzienės nuotr.).

2019-11-06-08 dienomis organizavome geopavojų kursų parengiamuosius darbus – rifto
slėnio žemės plyšių geofizinius tyrimus (ERT –
Electrical Resistivity Tomography (ISPRA aparatūra) ir aktyviosios seismikos metodais (GSE
aparatūra), jų rezultatai ir interpretacijos pavyzdžiai buvo pateikti kursų dalyviams mokymų
metu.
Lauko išvykų metu kursų dalyviai buvo mokomi matuoti šlaitų stabilumo ir uolienų geotechninius parametrus, imti dugno nuosėdų ir
grunto pavyzdžius, susipažino su vulkanais ir

2 pav. Obsidianinės lavos srautas, susiformavęs po išsiveržimo
1900 metais. Tulu Moye vulkaninis laukas
(J. Čyzienės nuotr.).
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Fig. 1. Participants of the course on the top of Bekajo volcano
12th November, 2019 (photo by J. Čyžienė).

session on the introduction of trainees – experiences, problems and expectations dealing with
geohazards in their countries.
During the course, lectures and presentations
of case studies were given covering the following
geohazards: landslides, geopollution, land subsidence, hydrogeohazards (including flooding),
erosion / desertification, problem soils, seismic
and volcanic hazards and other aspects. All trainees were supplied with USB units including all
lecture presentations and other useful material
and software.

Fig. 2. Participants of the WP5-4 training course on outcrop of
flow of obsidian lava that formed during the eruption in 1900.
Tulu Moye volcanic field. (photo by J. Čyžienė).
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lavų srautais, erozinių griovų formavimusi, rifto
žemės plyšiais ir jų geofiziniais tyrimais, aktyviais
lūžiais, fumarolėmis ir hidroterminiais šaltiniais.

Field training encompassed studies of slope
stability and geotechnical properties of rocks,
sampling of contaminated soils and water, observations of volcanic phenomena, active faults hot
Iš viso geopavojų (WP4) keturiuose mokymų
springs and fumaroles, gully erosion phenomena
kursuose (organizavome Pietų Afrikos Respubliand ground fissures due to rift extension.
koje, Tanzanijoje, Zambijoje ir Etiopijoje) dalyvavo 121 dalyvis iš 34 šalių. PanAfGeo projekto
The field studies of ground fissures were permokymų kursuose (WP1-WP7, 42 sesijos) iš formed by joint team led by ISPRA specialists
viso dalyvavo daugiau kaip tūkstantis dalyvių iš before the course in two sites with application
49 Afrikos šalių.
of geophysical equipment (ERT-Electrical Resistivity Tomography method and active seismic
method). The geophysical investigations were
demonstrated for trainees with following presentation geophysical data analysis and interpretation of results.
The attendance of the course was 100 percent
and certificates of attendance were presented to
all trainees.
3 pav. Luca Maria Puzzilli
(ISPRA) demonstruoja
ERT (Electrical Resistivity
Tomography) metodą
(J. Satkūno nuotr.).

Fig. 3. Luca Maria Puzzilli (ISPRA)
demonstrates ERT-Electrical
Resistivity Tomography method
for investigation of ground fissures
at Gebriel (photo by J. Satkūnas).

4 pav. Žemės plyšys dėl tektoninės plėtros ir erozijos yra vienas iš
svarbiausių geologinių pavojų (J. Satkūno nuotr.).

A feedback from all participants was received
in the form of filled questionnaires. All responses
were positive and a number of suggestions and
constructive remarks were provided (more field
visits, longer course etc.).

Fig. 4. Ground fissures of tectonic and erosion genesis are severe
geohazards in Ethiopia (photo by J. Satkūnas).
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Tarptautinis projektas
„Geopavojų poveikio
urbanizuotoms teritorijoms
įvertinimas (U-Geohaz)“

International Project
U-Geohaz (Geohazard
Impact Assessment for
Urban Areas)

V. Minkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Natūralių ar dėl žmonių veiklos atsiradusių
(technogeninių) procesų sukelti nepageidaujami geologiniai reiškiniai, galintys kelti grėsmių, apskritai yra įvardijami geopavojais (angl.
geohazards). Jie turi reikšmingą įtaką žemės paviršiaus stabilumui, o tai kelia pavojų žmonėms
ir padaro nuostolių jų nuosavybei, žalą infrastruktūrai ir aplinkai (pagal ES Tarybos komisijos
katastrofų rizikos vertinimo metodiką).

Geological phenomena caused by natural or
man-made (technogenic) processes, which may
pose a threat, are collectively referred to as geohazards. They have a significant impact on the
stability of the earth’s surface, causing risks to
people and their property, damage to infrastructure and the environment (according to the EU
Council’s Disaster Risk Assessment Methodology).

Lietuvos geologijos tarnyba kartu su kitų Europos šalių geologijos tarnybomis 2018–2019 metais vykdė tarptautinį projektą U-Geohaz
(Geohazard Impact Assessment for Urban Areas),
skirtą geopavojams (nuošliaužos, nuogriuvos,
vulkanų išsiveržimas) urbanizuotose teritorijose identifikuoti, registruoti šių pavojų pasiskirstymą Europos mastu bei numatyti ir pasiūlyti
veiksmingas geopavojų prevencijos priemones.
Projekto vykdymo metu buvo sukurta veiksmingų įspėjimo priemonių nuošliaužų, nuogriuvų ar
vulkanų išsiveržimo padariniams sumažinti.

The Lithuanian Geological Survey together
with geological surveys of other European countries conducted an international project U-Geohaz (Geohazard Impact Assessment for Urban
Areas) in 2018–2019. The goal of the project
was to identify geohazards (landslides, landslides,
volcanic eruptions) in urban areas, collect the
data about their distribution at a European level
and develop effective preventive tools for early
warning and prediction. The project has developed effective early warning tools to mitigate the
effects of landslides, rock falls or volcanic eruptions. Several research areas were selected: Valle
d’Aosta in Italy, La Palma, Hierro and Tenerife
in Spain. Developed tools have been tested and
verified in these areas. Another goal of the project
is to collect information from project partners
(including the Lithuanian Geological Survey)
on landslides, rock falls and volcanic eruptions

Pasirinktos kelios tyrimų teritorijos: Aostos
slėnis Italijoje, La Palmos, El Hierro ir Tenerifės
salos Ispanijoje. Šiose teritorijose buvo išbandytos sukurtos geopavojų prevencijos priemonės.
Kitas projekto tikslas – surinkti informaciją
iš projekto partnerių (kartu ir Lietuvos geologijos
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tarnyba) apie nuošliaužas, nuogriuvas ir vulkanų
išsiveržimą per pastaruosius 10 metų. Nustatyta, kad šalyse pagal projekto partnerių pateiktą
informaciją nepakankamai kreipiama dėmesio į
geopavojų keliamas problemas. Ypač tose šalyse,
kur geopavojai yra reti. Dažnai specialistų, kurie
užsiima geopavojų registravimu ir (ar) stebėsena,
bei civilinės saugos institucijų ryšiai yra nepakankami, o kartais jų visai nėra. Projekto metu
buvo surinkta informacijos apie šalių teritorijų
planavimo teisinius aspektus, susijusius su nuošliaužų pavojumi. Būtų galima teigti, kad daugumoje Europos šalių vykdant teritorijų planavimą
į nuošliaužų pavojų tiesiogiai ar netiesiogiai atsižvelgiama. Tik trečdalis Europos šalių turi konkretų nuošliaužų stebėsenos, prevencijos ir pasiruošimo nuošliaužų geopavojams planą (pav.).

over the last 10 years. It was found that according to the information provided by the project
partners, the problems caused by the geohazards
were not sufficiently addressed. This is particularly the case in countries where geohazards are
rare. There is often a lack of communication between professionals involved in the registration
and/or monitoring of geohazards and civil protection authorities, and sometimes none at all.
The project gathered information on the legal
aspects of country spatial planning in relation to
landslide hazards. In most European countries,
the spatial planning process directly or indirectly
takes into account the risk of landslides is. Only
one third of European countries have a specific
continuous plan to cover landslide monitoring,
prevention and preparedness for landslide geoDar vienas projekto tikslas – nustatyti, koks physics (Fig.). A further aim of the project was
yra ryšys tarp Europos geologijos tarnybų ir ci- to identify the relationship between the Eurovilinės saugos tarnybų, kai susiduriama su geo- pean Geological Surveys and the Civil Protecloginiais pavojais. Tyrimo duomenimis, Euro- tion Agencies in the event of geological hazards.
pos mastu šis ryšys nėra pakankamai glaudus. The study found that this link is not sufficiently
U-Geohaz projekto metu nustatyta, kad reikėtų close at a European level. The U-Geohaz project
geresnio teisinio reguliavimo europiniu mastu, has identified the need for better regulation at a
tai leistų spręsti geopavojų keliamas proble- European level addressing the challenges posed
by geohazards.
mas.
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Naujausi Lietuvos
geotopai, jų tyrimai.
Geotopų posistemio
pildymas

New Geotopes in
Lithuania and Geotopes
Database Support

A. Grigienė, V. Mikulėnas, S. Danielius, Lietuvos geologijos tarnyba

Valstybinės geologijos informacinės sistemos
During 2019, the Geotope Database was
Geotopų posistemyje galima rasti informaciją supplemented by 14 new geotopes from differapie 683 geologinius, geomorfologinius, hidro- ent Lithuanian districts.
geologinius ir hidrografinius gamtos paveldo obThe data of 8 geotopes was updated. Presentjektus (2019-12-31 duomenimis).
ly, the mentioned database contains data on 683
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1 pav. 2019 m. rudenį Skuodo rajone Juknaičių kaime prašlapusio
Erslos upės slėnio šlaito apačioje buvo atkastas nedaugeliui iki tol
žinotas stambus rapakivi granito riedulys (V. Pajarsko nuotraukos).

Fig. 1. The Juknaičiai boulder (rapakivi granite) in the Ersla River
valley (photos by V. Pajarskas).

2 pav. Stambiagrūdžio perskilusio granito luistas – Levaniškių akmuo
(vad. „Gelažine Boba“) Kačergoraisčio miške; didžioji jo dalis yra 2,85 m
ilgio ir 1,3 m aukščio virš žemės paviršiaus (V. Mikulėno nuotr.).

Fig. 2. The Levaniškiai broken coarse-grained granite boulder is
hidden in the Kačergoraistis forest; its biggest part is 2.85 m long
and 1.3 m above the land surface (photos by V. Mikulėnas).
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2019 metais Valstybinės geologijos informacinės sistemos Geotopų posistemis buvo papildytas 14 naujų objektų. Iš jų 9 geologiniais objektais: Skuodo r. sav. – Juknaičių akmuo (1 pav.);
Molėtų r. sav. – Jurkiškio, Levaniškių (2 pav.) ir
Petrauskų akmenys, Plungės r. sav. – Luknėnų
akmuo, Švenčionių r. sav. – Majaus akmuo, Vilniaus r. sav. – Neries konglomeratai ir Mėnulio
akmuo, Biržų r. sav. – Medeikių akmuo (3 pav.);
5 hidrogeologiniais: Biržų r. sav. – Anciškių šaltinis, Molėtų r. sav. – Debeikių šaltinis, Kretingos r.
sav. – Kadagyno šaltinis, Šilalės r. sav. – Lokystos
šaltinis ir Kauno r. sav. – Palazduonio šaltinis. Papildyti 8 geotopų aprašai: Lakajos akmens, Ožkos
akmens, Purvių ir Svirkančių atodangų, Skleipių
akmens, Šventakmenio (Kraujelių akmens), Šūdakalnio (Meilūnų alkaklanio), Velnių daubos,
Baukų šaltinio ir kt. Buvo inventorizuotas Ger-
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3 pav. Medeikių akmuo –
atsitiktinai išlikęs nesuskaldytas
stambokas riedulys, vėliau
originaliai panaudotas
pjedestalu senajai žemės ūkio
technikai eksponuoti
(R. Kanopienės nuotr.).

Fig. 3. The Medeikiai
stone luckily has not
been destroye; later it was
originally used as a pedestal
for exhibiting old agricultural
machinery (photo by
R. Kanopienė).

4 pav. Didžiausia požeminio vandens iškrova-verdenė (proveržis)
ir sufozinis cirkas su verdenių grupe Rašės upės krante ir slėnyje
(V. Mikulėno nuotraukos).

Fig. 4. The groundwater discharge in the Rašė River valley and
the suffosion circus with springs on the left bank of the Rašė River
(photos by V. Mikulėnas).

klinės akmuo (Širvintų r. sav.), surastas erdviškai
struktūrizuotas akmenynas Užušiliuose (Molėtų r.
sav.). Utenos mieste, netoli Klovinių užtvankos,
Rašės upės vagoje buvo identifikuotos 3 spūdinio
požeminio vandens iškrovos-verdenės ir prie kairiojo kranto susidaręs sufozinis cirkas su verdenių
grupe (4 pav.).

different valuable geological, geomorphological,
hydrogeological and hydrographical objects. The
specialists from the Lithuanian Geological Survey were performing investigations supplying the
administrations of the protected areas with up to
date attractive geological information about geological and geomorphological objects.

Metų eigoje glaudžiai bendradarbiauta su saugomų teritorijų administracijomis. Pavyzdžiui,
Aukštadvario regioniniame parke buvo atlikti
papildomi Albinavos duobės (velniaduobės) tyri83

5 pav. Albinavos duobės tyrimai 2019 m. vasario 14 d. Pelkiniu
grąžtu pavyko paimti grunto nuogulų iš 1,65–2,15 m gylio.
Apačioje – vienas GPR profilių (sudarė S. Lozovskis), iliustruojančių
sudėtingą glaciokarstinės duobės smėlingoje storymėje sandarą
(J. Satkūno ir V. Mikulėno nuotraukos).

Fig. 5. The Albinava glaciocarst pit studies on February 2019
(photos by J. Satkūnas and V. Mikulėnas). Below – ground
penetrating radar (GPR) profile represents complicated structure
of the Albinava glaciocarst pit (compiled by S. Lozovskis).

mai – padaryti keturi profiliai georadaru (GPR),
paimta 11 mėginių palinologinei analizei atlikti
(5 pav.). Tirtos nuosėdos (smėlingas sapropelis
ir gitija) duobėje pradėjo klostytis maždaug prieš
4 tūkst. metų subborealio laikotarpiu ir klostosi
iki dabar.

Rudenį buvo išbandytos bepiločio orlaivio
(BO) galimybės geotopų erdviniams tyrimams:
Utenos r. sav. – Šeimyniškių atodangai su
konglomeratų luistais apleistame žvyro karjere
(6 pav.), Molėtų r. sav. – Kreiviškių (Bijutiškio)
akmeniui (7, 8 pav.) ir Kauno marių pakrantėje

6 pav. Geologinis gamtos paminklas – Šeimyniškių atodanga
su konglomerato luistais – fragmente ortofotografinio
žemėlapio, sudaryto po BO misijos, apėmusios nepilnus
3 ha (skrydžio aukštis apie 45 m nuo žemės paviršiaus,
raiška 1 cm/pix, tarp nuotraukų sanklota 80 %). Apačioje –
iš 233 aerofotografijų Pix4Dmapper programa sukurtas
fotogravimetrinis 3D modelis.
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Fig. 6. Geological nature monument – Šeimyniškiai outcrop with
conglomerate blocs – in the fragment of orthophotographic
map; it is compiled from UAV mission imagery covering a bit less
than 3 ha (flight height about 45 m above the ground, resolution
1 cm/pixels, overlap of images 80 %). Below – the fragment of
photogravimetric 3D model processed by Pix4Dmapper software
using 233 aerial photographs.
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Fig. 7 . Kreiviškiai stone – state protected
geological natural heritage geological object
(photo by V. Mikulėnas). In 1989, it was measured.
The defined size parameters are: length 5.38 m,
width 3.23 m, height 2.79 m, horizontal volume
(circumference) 12.38 m and approximate
volume 25 m3. Below – the fragment of
orthophotographic map; it is compiled from aerial
photographs taken during UAV mission from
the height of 64 m above the ground, resolution
1.5 cm / pixels, overlap of images 70 %).
7 pav. Kreiviškių akmuo – valstybės saugomas geologinis
gamtos paveldo objektas – prie vieškelio (V. Mikulėno
nuotr.). Natūroje, dar 1989 m. išmatuoto Kreiviškių akmens
dydžio parametrai: ilgis 5,38 m; plotis 3,23 m, aukštis 2,79 m,
horizontali apimtis (perimetras) 12,38 m; tūris iki tol nebuvo
nustatomas (preliminariai skaičiuojant – apie 25 m3).
Apačioje – ortofotografinio žemėlapio, sudaryto iš 64 m
nuo žemės paviršiaus aukštyje darytų BO nuotraukų, kurių
raiška 1,5 cm/pix, jų sanklota – 70 %, fragmentas.

8 pav. Iš BO darytų Kreiviškių akmens nuotraukų buvo sudarytas
fotogravimetrinis modelis, o iš jo apskaičiuotas riedulio antžeminis
tūris yra apie 10,2 m3. Siekiant dar tiksliau įvertinti tūrį, reikia atlikti
papildomų veiksmų, pavyzdžiui, sutvarkyti (šalinti) augmeniją
aplink objektą. Tokio pobūdžio nuotoliniai ir kiti papildomi
geologiniai (nedestrukciniai) tyrimai labai rekomenduotini prieš
rengiant gamtos paveldo objektų tvarkymo projektus.

Fig. 8. Volume of Kreiviškiai stone (above land surface) is about
10.2 m3 according to photogravimetric 3D model. The absence
of vegetation at the foot of the boulder determines the accuracy
of model compilation and hence the estimation of volume. Such
remote research and other additional geological research (nondestructive) are strongly recommended before designing projects
for the management of natural heritage sites.
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esančiai Gastilionių atodangai. Pagrindinis
šių tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti, kokių yra
galimybių identifikuoti pavienius objektus
(riedulius, atodangas ir pan.), siaurus, abraduojamus, apžėlusius pakrančių ruožus ir juos parametrizuoti.
IX Geologinio paveldo dienai paminėti buvo
organizuotas lauko seminaras „Aukštadvario
apylinkių „velniškasis“ paveldas“, jis sulaukė
didelio visuomenės susidomėjimo (9 pav.).

9 pav. Geologinio paveldo dienos dalyviai Antaveršio duobės
pelkėje, prie Nikronių akmens ir paskaita apie Aukštadvario
kalvyno geomorfologiją prie pradžiūvusios Gelionių velniaduobės.
Tai vieta, kur yra ir kitų įdomių geopaveldo objektų: Ustronės
riedulynas, Antaveršio akmuo, aukščiausia kalva Dzūkų
aukštumoje – Gedanonių kalnas (257 m abs. a.) bei joje (ir ne tik)
aukščiausiai telkšantis Gelionių ežeras (216 m abs. a.)
(V. Mikulėno nuotraukos).
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Fig. 9. Participants of the Ninth Geoheritage Day in the
Antaveršis raised bog, near Nikronys boulder and lecture
near typical glaciokarst pit of “devils” – Gelionys site about
geomorphology of Aukštadvaris hilly relief
(photos by V. Mikulėnas).

Lietuvos geologijos
tarnybos elektroninės
paslaugos

Lithuanian Geological
Survey Electronic Services
Portal

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Elektroninės paslaugos kuriamos ir diegiamos
tam, kad gyventojams tektų kuo mažiau varstyti
institucijų duris ir kuo daugiau procedūrų būtų
galima atlikti internetu. Pagal gyventojų aktyvumą naudojantis elektroninėmis paslaugomis
Lietuva yra 7 vietoje tarp ES šalių. Elektroninės
paslaugos – tai skaidresnis valstybės valdymas,
valstybės tarnautojų asmeninė atsakomybė, aiški
atskaitomybės sistema, skaidrūs sprendimų priėmimo mechanizmai. Džiugu, kad gyventojai
ir verslo įmonės aktyviai naudojasi ir Lietuvos
geologijos tarnybos teikiamomis elektroninėmis
paslaugomis.
2019 metais elektroninių paslaugų portalo
duomenų peržiūros paslaugomis buvo pasinaudota daugiau kaip 78 500 kartų, t. y. tiek suformuota ataskaitų, domėtasi žemėlapiuose pateikiamais duomenimis.
Kadangi didelė dalis duomenų teikiama neregistruotiems vartotojams, tokios paslaugos populiaresnės, nei teikiamos registruotiems naudotojams. Registruoti vartotojai peržiūrėjo 29 900
pateikčių, o neregistruoti – 48 634 pateiktis.
Geologiniais duomenimis iš viso domėjosi 8128
(2018 m. – 6673) naudotojai, iš jų – 991 asmenys naudojosi registruotiems vartotojams teikiamomis duomenų peržiūros paslaugomis.
Populiariausia duomenų peržiūros pateiktis
išlieka gręžinio pasas: 2019 metais peržiūrėti
10 592 gręžinių pasai (2018 m. – 9274 gręžinių
pasai). Tikriausiai todėl populiariausias žemėlapis tebėra „Gręžinių žemėlapis“, kuriame galima
greitai surasti reikalingą gręžinį, peržiūrėti viešai

In 2019, data services of the electronic services portal were used for 78.500 times, i.e.
that many reports or map views were generated.
Judging by the number of data provided to unregistered users these services are more popular
among unregistered users than among the regisPaslaugų kiekis / Quantity of services

1 pav. Bendras el. paslaugų
naudotojų skaičiaus pokytis.

2 pav. Pateikčių, kurias
2019 metais peržiūrėjo registruoti
ir neregistruoti naudotojai,
skaičiaus palyginimas.

Fig. 1. Total change in the
number of users of e-services.

Fig. 2. Comparison of the
number of submissions
between registered and
undergistered users.
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Table 1. List of 10 most popular maps and their use
in 2014–2019.

1 lentelė. 10-ies populiariausių žemėlapių sąrašas ir jų naudojimas
2014–2019 metais.
Žemėlapio pavadinimas 2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Gręžinių žemėlapis

3939

5430

6806

7926

8890

12782

Borehole map

Požeminio vandens
vandenviečių žemėlapis

271

1511

3679

3540

6621

7073

Map of groundwater aquifers

-

270

3324

4286

4960

6905

Map of risk areas for
groundwater breakthrough

Kvartero geologinis žemėlapis
M 1:200 000*

4559

6875

Geological map of Quaternary
deposits at a scale of 1:200 00

Geomorfologinis žemėlapis
M 1:200 000*

3400

5548

Geomorphological map at a
scale of 1:200 000*

Požeminio vandens proveržio
rizikos zonų žemėlapis

2019 m. Map name

Naudingųjų iškasenų telkinių
žemėlapis

313

717

844

872

2376

2947

Map of mineral deposits

Hidrogeologinis žemėlapis

260

392

763

763

1810

2929

Hydrogeological map

Žemės gelmių tyrimų
žemėlapis

305

574

688

1108

1144

2659

Map of Earth's In-depth Studies

Geotopų žemėlapis

300

1100

2195

1906

1787

2005

Geotope map

Potencialių taršos židinių
ir ekogeologinių tyrimų
žemėlapis

536

1118

1226

1246

1287

1207

Map of potential pollution focal
and eco-geological surveys

*– 2018 m. elektroninių paslaugų portale publikuota atnaujinta žemėlapio versija.
*– An updated version of the map was published on the e-services portal in 2018.

skelbiamus gręžinio duomenis, suformuoti ir at- tered ones. The registered users viewed 29,900
spausdinti gręžinio pasą. Šis žemėlapis 2019 me- and the unregistered 48,634 presentations.
tais naudotas daugiau nei 12 000 kartų.
There were a total of 8128 users (6673 in 2018),
of whom 702 were using Geological data viewVis daugiau įmonių perpranta elektroninio
ing services provided to registered users only.
parašo subtilybes ir savo veiklos ataskaitas bei
duomenis Lietuvos geologijos tarnybai teikia nauThe most popular data viewing presentation
dodamosi elektroninėmis paslaugomis: 2018 me- is a borehole passport: 10,592 well passports
tais Lietuvos geologijos tarnybai buvo pateik- were reviewed in 2019. Probably, therefore, the
tos 3628 elektroninės paraiškos (arba 45 proc. most popular map remains the “Borehole Map”,
paraiškų), o 2019 m. – 12 306 elektroninės where you can quickly find the required boreTable 2. The most popular electronic services for the data
reporting service.

2 lentelė. Populiariausios duomenų teikimo tarnybai elektroninės
paslaugos.

2019 m. | In 2019 year
Pateikta paraiškų
iš viso

Paslaugos pavadinimas

88

Total applications
submitted in 2018

Pateiktų el. paraiškų
dalis nuo visų tos
paslaugos paraiškų
Fraction of all
Of which
online applications
online applications
for that service
Name of the service
Iš jų
el. paraiškų

Žemės gelmių tyrimų
registravimas

4920

4711

96 %

Registration of Underground
research

Gręžinių registravimas

2409

1604

66 %

Borehole registration

Kietųjų naudingųjų iškasenų
gavybos duomenų teikimas

2113

1267

60 %

Provision of data on mining of
mineral resources

Požeminio vandens gavybos
duomenų teikimas

1389

791

57 %

Provision of data on
Groundwater resources

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

3 pav. Elektroniniu būdu teikiamų duomenų registravimo paraiškų
kiekio pokytis pastaraisiais metais.
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Fig. 3. Change of the number of registrations submitted to
electronic service in the last year.

paraiškos, tai sudaro beveik 72 proc. Lietuvos hole, view the public borehole data, and form
geologijos tarnybai teikiamų duomenų, kuriems and print the borehole passport. In 2019, this
teikti yra sukurtos elektroninės paslaugos.
map was used for 12 000 times.
Tenka apgailestauti, kad 2019 metais teikiamų
elektroninių paslaugų sąrašas nepasipildė nė viena nauja paslauga. Lietuvos geologijos tarnybai
trūksta atitinkamos kvalifikacijos informacinių
technologijų specialistų bei lėšų vykdyti elektroninių paslaugų kūrimo ir tobulinimo pirkimus.

It should be noted that some of the users still
use old data review applications, data for which
are not included in Table 1. An ever increasing
number of companies are mastering the subtleties of electronic signatures and delivering their
activity reports and data to the Lithuanian Geological Survey using electronic services: The
Geological Survey received 3628 submissions in
2018 and 12,306 in 2019, what represents and
increase by almost 72 %.
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Geologijos fondas ir
Publikuotų leidinių
informacinis fondas

The Geological Fund and
information Stock of
Published Documents

I. Vilkanec, J. A. Šenderovienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Žemės gelmių geologinių tyrimų Documents for geological
dokumentai exploration of the
Underground
Nuo 1945 metų Geologijos fonde kaupiama Lietuvos

teritorijoje ir dalies su ja besiribojančiose užsienio teritorijose žemės gelmių geologinių tyrimų metu gauta informacija – geologinių tyrimų dokumentai ir jų dalys (žemėlapiai, geologiniai ir techniniai pjūviai, schemos), gręžinių
pasai, geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai ir
kt. dokumentai. Šią informaciją Lietuvos geologijos tarnybai nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios
įmonės.
2015–2019 m. Geologijos fonde įregistruotų geologinio
turinio dokumentų kiekis pagal metus

The formation of the Geological
Fund was assumed in 1945. It gives
access to collected and stored geological material from Lithuania and part of
neighbouring areas. The stored material
includes reports on geological researches and parts of geological research docu-

2500
2000

Metai

Kiekis, vnt.

2015

1575

2016

1555

1000

2017

1610

500

2018

1911

2019

1911

1500

0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Palyginti su ankstesnių metų statistika, šiais me- ments, borehole passports, geological
tais įregistruotų dokumentų skaičius ženkliai padidėjo. maps, geological and technical sec2019 metais. Geologijos fondas papildytas:
tions, geophysical research diagrams,
schemes, and land use plans.
ΕΕ 3432 geologinių tyrimų dokumentais,
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ΕΕ 31 geofizinių tyrimų diagrama, 158 gręžinių pasų
knygomis.

In 2019, the Fund was replenished
with:

Geologijos fonde saugomų dokumentų aprašai suvedami į Valstybinės geologijos informacinės sistemos posistemį „Bibliofondas“. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. sukaupti 102 326 įrašai, saugomi UNIMARC formatu. Nuo
1999 metų kaupiami skaitmeniniai geologinių tyrimų

ΕΕ 3432 reports on geological researches,
ΕΕ 31 diagrams of geophysical researches,
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ΕΕ 158 books of borehole passports.

dokumentų įrašai kompaktiniuose diskuose. 2019 metais
pateikta 3 410 geologinių ataskaitų su CD; skaitmeninė
informacija iš jų perkelta į duomenų bazę.

On December 31, 2019, the stock
of the sub-system “Bibliofondas” dataFonde sukaupta informacija teikiama vadovaujantis base in UNIMARC format amounted
2007 metais patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje to 102 326 records.
saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka.
2019 m. Geologijos fonde įregistruotų geologinio
turinio dokumentų kiekis pagal rubrikas
Rubrika

Bendroji geologija

Kiekis, vnt.

Naudingosios iškasenos

Bendroji geologija

6

Naudingosios iškasenos

96

Inžinerinė geologija

2645

Geofizika

29

Aplinka. Aplinkos apsauga

565

Aplinka. Aplinkos
apsauga

Hidrogeologija
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Hidrogeologija

Iš viso:

3432

Inžinerinė geologija
Geofizika

Informacijos valdymo skyrius, bendradarbiaudamas su
kitais skyriais, pagal 47 prašymus teikė skaitmeninę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir Lietuvos geologijos
tarnybos informacinėse sistemose (geologinių ataskaitų ir
žemėlapių kopijas, duomenis apie naudingųjų iškasenų
telkinius, potencialius geologinės aplinkos taršos židinius,
požeminio vandens gręžinius, vandenvietes ir jų apsaugos
zonas, geotopus).

The information accumulated in the
Geological Fund is available to specialists of Lithuanian geological and other
institutions, students and foreign users
from the EU countries in the frame of
the the Lithuanian Law.
In 2019, 3342 reports were given
to 1094 visitors. The specialists of the
Geologijos fondo lankomumas 2015–2019 m.

4000

Metai

Lankytojų
skaičius

Išduota ataskaitų

2015

1005

2838

2016

901

2722

2017

1010

3029

2018

940

2406

2019

1094

3342

2000
0
2015 m.

2016 m.
Lankytojų

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Išduota ataskaitų

Nors skaitmeninės geologinės informacijos paklausa
didėja, lankytojų skaičius Geologijos fonde nemažėja.
2019 metais 1 094 lankytojams išduota: 3 342 geologinių
tyrimų ataskaitos, 143 lapai įvairaus mastelio topografinių žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų
ir fizinių asmenų užsakymus nukopijuota 1696 lapai ir
nuskenuota 271 lapas teksto bei ir grafinių priedų.
Geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms išduotos
1274 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas ataskaitas.

LGT and other enterprises often use
the topographic maps stored at the
Fund (143 maps were taken).
1274 papers were sent to different
institutions about engineering geological researches registered at the Geological Fund.
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Publikuoti leidiniai Published documents
Nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais yra kaupiamas Publikuotų leidinių informacinis
fondas. Jį sudaro knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.), konferencijų ir
simpoziumų medžiaga, periodiniai ir tęstiniai leidiniai,
žemėlapiai, kompaktiniai diskai, vaizdo filmai, normatyviniai ir kiti dokumentai geologine tematika.

The Lithuanian Geological Survey
provides scientific geological information to specialists and disseminates the
relevant geological information to the
public. For this purpose, it compiles a
specialized information stock of published documents according to the main
subjects of geological investigations and
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių
supplies the geological information to
informacinio fondo komplektavimo šaltiniai: Lietuthe general public, State institutions,
vos leidėjai, įvairios organizacijos ir žurnalų redakcijos.
and Lithuanian and foreign organizaUžsienio leidiniai gaunami mainais iš 15 šalių.
tions of geological sciences. The inforŠiuo metu informaciniame fonde įregistruota 5267 mation stock of published documents
egzemplioriai leidinių. 2019 metais Publikuotų leidinių is based on the stock of published docuinformacinis fondas papildytas:
ments, which was established in 1940
and continued to its completion in
ΕΕ 10 knygų,
2019.
ΕΕ 71 egz. periodinių ir tęstinių leidinių.
99 bibliographical records for an
Pagal specialistų prašymus išduoti 57 leidiniai, teikia- electronic catalogue and for biblioma aktuali geologinė informacija ir naujai gautų leidinių graphy of Lithuanian geology supplesąrašai.
mented the sub-system “Bibliofondas”
database in UNIMARC format. On
2019 metais atrinkti, susisteminti, sudalykinti ir įvesti
December 31, 2018, the stock included
į Valstybinės geologijos informacinės sistemos posistemį
19 166 records.
„Bibliofondas“ 99 bibliografiniai aprašai. Duomenys Lietuvos geologijos bibliografijai renkami iš LGT gaunamų
leidinių, taip pat iš Lietuvos akademinės elektroninės
bibliotekos (eLABa) bei Gamtos tyrimo centro mokslo
publikacijų duomenų bazių. Iki 2019 m. gruodžio 31 d.
bibliofonde sukaupta 19 166 įrašai, saugomi UNIMARC
formatu.
Renkama informacija apie geologiją ir LGT veiklą iš
Lietuvos spaudos. 2019 metais surinkta ir suvesta į atskirą
bylą 210 bibliografinių straipsnių aprašų.
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Leidiniai lankytojams iš kitų organizacijų išduodami pateikus asmens
dokumentą.

92

Visuomenės
informavimas

Public Information

I. Satkūnienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2019 metais parengta ir išplatinta 13 Lietuvos
geologijos tarnybos aktualių pranešimų spaudai
apie svarbius geologinius įvykius ir nuveiktus
darbus. Veikla viešinta per žiniasklaidos
priemones: „Lietuvos ryto TV“, LRT, Lietuvos
radijuje ir televizijoje, „Delfi“ portale ir kt.
Lietuvos geologijos tarnyba išleido 3 leidinius,
surengė 2 parodas.

During 2019, there were released 13 important publications and announcements. The
experts from the Lithuanian Geological Survey
had their articles published in Lithuania and
abroad in various scientific journals. It is also
worth mentioning that last year the Lithuanian
Geological Survey issued 3 publications and
held two exhibitions.

Žemės dienai ir Vandens dienai paminėti
Tarnybos specialistai surengė 6 pamokas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Kauno mokyklose. Pasaulinei Vandens dienai paminėti kartu
su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija, Palūšėje, Ignalinos r.
surengtas knygos „Lietuvos šaltiniai ir versmės.
Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro
regioninis parkas“ pristatymas. Knygą pristatę autoriai – K. Kadūnas, P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij – pasakojo apie šaltinių tyrimų istoriją,
metodus ir kitas su šaltiniais susijusias įdomybes.

In commemoration of the Earth Day and
the World Water Day, specialists of the Lithuanian Geological Survey conducted 6 lessons in
the Vilnius city, Vilnius District and Kaunas
schools. For the World Water Day, the book
“Lithuanian springs and sources. Aukštaitija National Park and Labanoras Regional Park” was
presented by the LGS together with the Directorate of Aukštaitija National Park and Labanoras
RP, in Palūšė, Ignalina District. The authors of
the book K. Kadūnas, P. Gedžiūnas and Z. Zanevskij surveyed the research of the history of
springs, methods and other interesting things
related to sources.
Specialists of the Geological Survey regularly
consult on the identification of boulders and rocks.
Since 2010, the LGT has been publishing enewspaper “Geonaujienos” which has over 600
subscribers. Our website is updated on a daily
basis for the clients‘ convenience. The Facebook
of the Geological Survey is also attracting the attention of users.
The Lithuanian Geological Survey participated at 25 International events and organized
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Geologijos tarnybos specialistai nuolatos
konsultuoja asmenis riedulių ir uolienų atpažinimo ir identifikavimo klausimais.
Nuo 2010 metų kiekvieną mėnesį leidžiamas
elektroninis naujienų laikraštis „Geonaujienos“,
turintis daugiau nei 600 adresatų. Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis nuolat pildomas, atnaujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui
ir informacijos sklaidai. Geologijos tarnybos Facebook paskyra taip pat sulaukia vartotojų dėmesio.

17 out of them; including 4 international ones.
The representatives of the Lithuanian Geological Survey collaborated with 6 different International organizations.

2019 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo 25 tarptautiniuose renginiuose, 17 renginių organizavo ar padėjo rengti, iš jų 4 – tarptautinius. Tarnybos atstovai dirbo 15 tarptautinių
organizacijų ir 17 tarpžinybinių komisijų ir
darbo grupių.

Dr. K. Kadūnas su ištikima
skaitytoja knygos pristatymo
renginyje.

Geologijos pamoka mokykloje, skirta Žemės dienai
(E. Kurkio nuotr.).
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Dr. K. Kadūnas with
devoted reader at the book
presentation event ed reader
at the book presentation event.

Geology lesson at school devoted to the Earth Day
(photo by E. Kurkis).

Žemės gelmių
informacijos centras

Underground
Information Centre

V. Puronas, Lietuvos geologijos tarnyba

2019 metais toliau buvo vykdomas projektas „Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“, įtrauktas į 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės
informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių
rekreacinių objektų tvarkymas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 1. 2019 metų rudenį po atliktų
Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcijos darbų rangovai perdavė pastatą naudoti.
Prie pastato teritorija pertvarkyta, pritaikant
prieigas žmonėms, turintiems negalią, įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė. Priešais pastatą stoginėse „išrikiuotas“ Valdovų rūmų pamatų kernas. Dabar Žemės gelmių informacijos centro (ŽGIC) pastatas būna apšviestas, jo
pavadinimo užrašas ryškus, tad atvykstantiems
matomas ir nuo greitkelio. Teritorija stebima
vaizdo kameromis, pastate įrengta saugos sistema ir priešgaisrinė signalizacija. Patalpos šildomos iš dvylikos gręžinių į geo-terminio šildymo
sistemą ateinančia žemės šiluma. Įsigijus naujų
baldų, pastate įrengti darbo kabinetai, saugyklų
patalpos, konferencijų salė, edukacinių užsiėmimų klasė.

The implementation of the project “Reconstruction of the Underground Information Centre (ŽGIC)” included in the list of State projects
No. 1 of the measure 05.4.1-APVA-V-017 “Environmental Information to the Public and the
management of environmental recreational facilities” of Priority axis 5 “Environment, Sustainable Use of Natural Resources and Adaptation to
Climate Change” of the EU Funds Investment
Action Program for 2014–2020, was continued.
The contractor of reconstruction handed over the
building in the autumn of 2019. All main works
were done and staff moved to new premises.
More than 4.000 pcs. exhibits were revised
and 165 meters of drill core, which was in temporary storage shelter were arranged for permanent storage.
The data for wells processed during the year
2018 and the data of researches in the collections
catalogues were revised.
A new drill core from 50 deep wells was included into the renewed storage.

Though during the construction, the possibilities to access core lay out were limited the
customers who wanted to use the cores or collections were supplied with a 388 m cores that
Centre numatoma įkurti Lietuvos žemės were investigated by researchers at the Vilnius
gelmių sandaros, naudingųjų iškasenų ir kitas University and Nature Research Centre.
ekspozicijas, centro rinkinius perkelti iš laikino
Schoolchildren, undergraduate students, and
saugojimo vietos. Planuojama, kad po rekonsindividual visitors were trained at 67 ŽGIC edutrukcijos čia padaugės lankytojų.
cation events. A collection of Lithuanian minerVykdant projektą Nr. 05.4.1-APVA- als borrowed from ŽGIC was used for exhibition
V-017-01-0005 „Lietuvos geologijos tarnybos at the Ministry of Environment.
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Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ į centro rekonstrukciją investuota per 2 mln.
eurų. Didžioji lėšų dalis – daugiau nei 1,7 mln.
eurų – skirta pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą
iš Europos regioninės plėtros fondo, o dar kiek
daugiau nei 300 tūkst. eurų projektui skirta iš
valstybės biudžeto.
Vykstant rekonstrukcijai, vykdyti kiti darbai;
sutvarkyta daugiau kaip 4 000 vnt. eksponatų,
taip pat nuolat saugoti saugykloje sutvarkyta
50 m kerno, buvusio laikino saugojimo pašiūrėse, sutvarkytas kernas nufotografuotas. Patikslinti 2018 metais tvarkytų gręžinių kerno ir tyrinių
duomenys rinkinių kataloguose.
Suremontuotoje kernotekoje įrengta mobiliųjų stelažų sekcija išplėtė galimybes saugoti daugiau dėžių su kernu, todėl po ilgos pertraukos
priimtas naujas kernas iš 50 giliųjų gręžinių – iš
viso 1633,7 m.
Nors vykstant statybos darbams klientų, pageidaujančių pasinaudoti saugomu kernu, aptarnavimo galimybės buvo ribotos, pateikta 388 m
kerno, kurį tyrė Vilniaus universiteto Gamtos
tyrimų centro tyrėjai.
Kol dar nėra įrengtų ekspozicijų, lankytojai
buvo priimami tik ekskursijoms po riedulių ekspoziciją. Žemės gelmių informacijos centre surengti 67 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams,
studentams ir pavieniams lankytojams.
Teiktos konsultacijos geologinės informacijos
klausimais žurnalistams, pedagogams, taip pat
uolienų atpažinimo paslaugos, dėl jų interesantai
kreipėsi šešis kartus. Suteikta metodinė pagalba
Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centrui šalies jaunųjų geologų stovyklos organizavimo klausimais.

Atnaujintas Žemės gelmių
informacijos centras
(V. Purono nuotr.)

Renewed Underground
Information Centre
(photo by V. Puronas).

Advice on geological information for journalists and educators as well as rock identification services was given to interested parties for six times.
The methodological assistance was provided
to the Lithuanian Centre of Non-formal Youth
Education on the organization of the National
Young Geologists’ Summer Camp.

Per metus buvo tvarkomi lauko ekspozicijos
želdiniai ir veja, ŽGIC darbuotojai padėjo suDuring the year, the lawns of the field expositvarkyti ir Paburgės seisminės stoties (Žemaitijos tion were mowed, and the employees of the Cennacionaliniame parke) teritoriją.
tre helped to organize the attendance of the territory of the Paburgė seismic station, Žemaitija
Dalyvauta tarptautiniame seminare „Muziejų
National Park.
ekspozicijų kūrimas: kaip veikia didieji pasakojimai ir ko nori visuomenė“ Vilniaus universiThe international seminar on exhibition createte.
tion was attended.
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Laboratorija

Laboratory

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2019 metais Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) Laboratorija pradėjo
kryptingai įgyvendinti vieną iš strateginių uždavinių – kuo
greičiau akredituoti Laboratoriją, sertifikuojant pagrindinius joje atliekamus tyrimus, vadybą ir aprūpinimą pagal
tarptautinio standarto LST EN ISO / IEC 17025:2017
reikalavimus.
Laboratorijoje atliekami tyrimai nėra mokslinės pakraipos. Jie reikalingi sprendžiant praktinius gamtosauginius
uždavinius ir yra tiesiogiai naudojami projektuotojų bei
gamtosaugininkų praktinėje veikloje. LGT Laboratorija
atlieka visus plačiai taikomus geologinio žvalgymo ir
tyrimo darbuose laboratorinius tyrimus bei bandymus.
Tai naudingųjų iškasenų litologinės savybės, gruntų
fizikiniai ir mechaninai rodikliai, uolienų, gruntų ir
požeminio vandens cheminės sudėties tyrimai, nustatomos
statybinių aikštelių inžinerinės geologinės sąlygos bei
uolienų ir gruntų stiprumines savybės. Jų poreikis,
didėjant gamtosauginiams reikalavimams, ir plečiantis
civilinei bei pramoninei statybai nuolat didėja ir ateityje
didės. Tai rodo ir nuolat didėjanti LGT Laboratorijos
darbų apimtis. Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorija,
būdama gamybine laboratorija, yra viena iš nedaugelio
Lietuvoje, atliekančių konkrečius tyrimus, skirtus ūkio
objektams projektuoti.

In 2019, the Laboratory of the
Lithuanian Geological survey (LGT)
undertook one important strategical
task – laboratory accreditation. The
main tests, management and maintenance were certified according to requirements of the international standard LST EN ISO / IEC 17025:2017.
Also, in 2019, the laboratory purchased
Ion chromatography system and X-Ray
Fluorescence (XRF) spectrometer. Both
of these devices changed the methods,
which were previously used in water
and soil analysis process.
The Laboratory of the 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 groundwater tests are carried out
at the Laboratory. All tests were carried
out according to the ISO and DIN international standards, LST Lithuanian
standards and LAND normative documents.

Kasdienėje veikloje pagrindinis Laboratorijos tikslas
yra laiku ir kokybiškai patenkinti užsakovų poreikį atlikti
The quality of all tests is conlaboratorinius tyrimams ir bandymus.
trolled in conformity with the international standards LST EN ISO /
Laboratorija įsikūrusi specialiai tyrimams pritaikytose
EC 17025:2005 and LST EN ISO
patalpose, turi visą reikalingą darbui įrangą ir matavimo
9001:2008.
priemones, joje dirba geologijos ir chemijos mokslų išsilavinimą turintys specialistai. Visi tyrimai LGT LaboratoThe groundwater tests are carried
rijoje atliekami vadovaujantis tarptautinių standartų ISO out under license No. 980037. Soils
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pagrindu parengtomis tyrimų metodikomis, gruntų pa- are classified according to standard EN
vadinimas nustatomas vadovaujantis standartu EN ISO ISO 14688-2:2017.
14688-2:2017. Požeminio vandens cheminės sudėties tyIn 2019, the Laboratory actively
rimai atliekami vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūparticipated in the following programs:
ros išduotu leidimu atlikti tokius tyrimus.
“Lithuania groundwater monitoring”,
Tyrimų kokybę garantuoja reguliariai metrologiškai “Groundwater monitoring at Lithuatikrinama ir kalibruojama laboratorinė įranga, standar- nia–Poland and Lithuania–Latvia bortų reikalavimus atitinkančios aplinkos sąlygos, tyrimus ders”, “Lithuania environment moniatlieka didelę praktinio darbo patirtį bei aukštąjį gamtos toring: “Geological Mapping of the
mokslų pakraipos išsilavinimą turintys specialistai. Ap- Baltic sea at a scale 1:50 000 in the
skritai LGT Laboratorija turi visas galimybes teikti labo- Prei-la water area”, “Geospatial Geologratorinių tyrimų paslaugas, savo kokybe artimas akredi- ical Mapping in quartet stage at a scale
tuotų laboratorijų reikalavimams. Tiesa, pastaruoju metu 1:50 000 in Širvintai, and “Prevalence
Laboratorija susiduria su specialistų trūkumu; vis dažniau of Arsenic exposure in the groundwadarbuotojai palieka Laboratoriją dėl per mažo ir nekon- ter”.
kurencingo atlyginimo, palyginti su privačiu sektoriumi.
In 2019, the Laboratory of the SurLaboratorija dalyvauja LGT vykdomose valstybinėse vey investigated 4470 rock, soil and wamonitoringo bei kitose programose, kurioms atlieka uo- ter samples – 4079 rock and soil samlienų, gruntų ir požeminio vandens laboratorinius tyri- ples and 391 water samples.
mus. Šie tyrimai yra aktualūs ir kitiems ūkio subjektams,
The Laboratory of the LGT peratliekantiems geologinio žvalgymo darbus, todėl LGT
forms the following tests:
Laboratorija pagal sutartis atlieka tyrimus ir kitiems užΕΕ Determination of particle size
sakovams. Be minėtų tyrimų, Laboratorijoje atliekami
distribution (sieving, pipette
agresyviojo anglies dioksido poveikio cementui tyrimai,
and laser diffraction) method
kas yra labai aktualu ir svarbu įgyvendinant įvairius statyLSTCEN ISO/TS 17892 –
binius projektus.
4:2017; ISO 13320:2009
2019 metais LGT Laboratorija įsigijo jonų chromatografą, iš esmės pakeitusį požeminio vandens bendrosios
cheminės sudėties tyrimų metodiką, bei rentgeno spindulių fluorescensijos spektrometrą, skirtą dirvožemio ir
grunto mėginių cheminės sudėties tyrimams.

ΕΕ Determination
of
water
content – LST CEN ISO/TS
17892 – 1:2015;

LGT Laboratorija įvairiu laiku yra atlikusi laboratorinius tyrimus, skirtus Ignalinos atominės elektrinės poreikiams, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtimo darbams,
geležies rūdos Varėnos telkinyje geologinio žvalgymo darbams, Pagirių anhidrito telkinio žvalgymo darbams, yra
bendradarbiavusi su valstybinėmis institucijomis aptarnaujant kultūros paveldo objektus bei stabilizuojant piliakalnių šlaitus.

ΕΕ Determination of particle density (Pycnometer method) – LST
CEN ISO/TS 17892 – 3:2016;

Iš viso 2019 metais Laboratorijoje buvo ištirta 4470
uolienų, grunto ir vandens mėginių, iš jų 4079 – uolienų
ir gruntų bandiniai ir 391 – vandens mėginys.
Atlikti grunto bandinių litologinių savybių laboratoriniai tyrimai buvo panaudoti LGT Inžinerinės
geologijos skyriaus geologinio kartografavimo projektams
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ΕΕ Determination of Atterberg
limits – LST CEN ISO/TS
17892 – 12:2005;

ΕΕ Oedometer test – LST CEN
ISO / TS 17892 – 5:2005;
ΕΕ Direct shear tests (ISO/TS
17892 – 10:2005)
ΕΕ Determination of density of ingrained soil – LST CEN ISO/
TS 17892 – 2:2005;
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„Baltijos jūros geologinis kartografavimas masteliu
1:50 000 Preilos akvatorijoje“ ir „Kvartero storymės
erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu
Širvintų plote“.
Laboratorija aktyviai dalyvavo vykdant programą
„Valstybinis aplinkos monitoringas 2019 m.“ Iš viso
„Valstybinio požeminio vandens monitoringo 2019 metais“
programai, „Požeminio vandens monitoringo Lietuvos–
Lenkijos pasienio teritorijoje“, „Požeminio vandens
monitoringo Lietuvos–Latvijos pasienio teritorijose“ ir
arseno paplitimo gręžiniuose programoms buvo atlikti 346
vandens mėginių bendrosios cheminės sudėties tyrimai.

1 pav. Jonu chromatografas (V. Ražinsko nuotr.).
Fig. 1. Ion chromatography system
(photo by V. Ražinskas).

Buvo įdiegtas ir pradėtas naudoti gruntų cheminės
sudėties tyrimams rentgeno spindulių fluorescencijos
sprektrometras, kuriuo ištirti 29 grunto mėginiai, skirti
LGT vykdomoms programoms ir projektams.
Pradėjus naudoti įsigytą jonų chromatografą su
priedais cheminių elementų skysčiuose tyrimui, buvo
pereita prie naujų tyrimų metodikų, atliekant požeminio
vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimus.
2019 metais Laboratorijoje buvo atliekami šie laboratoriniai tyrimai ir bandymai:
ΕΕ Gruntų granuliometrinė analizė sietų metodu su
praplovimu. Standartas LST EN 17892-4:2017.
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės
sudėties nustatymas.
ΕΕ Pilna granuliometrinė analizė lazeriniu metodu.
Standartas ISO 13320:2009 Particle size analysis.
Laser diffraction methods (British Standard).
ΕΕ Plastingumo rodiklių (Aterbergo ribų) įvertinimas.
Standartas LST CEN ISO/TS 17892-12:2005.
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo ribų
nustatymas.
ΕΕ Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru. Standartas LST EN ISO 17892-3:2016.
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio
nustatymas.
ΕΕ Gamtinio masės tankio nustatymas. Standartas LST
CEN ISO/TS 17892-2:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas.

2 pav. Gruntų kirpimo bandymų įranga
(V. Ražinsko nuotr.).
Fig. 2. Ground shear test equipment
(photo by V. Ražinskas).

ΕΕ Determination of organic matter content and ash – LST EN
13039:2012;
ΕΕ Determination of filtration coefficient in sandy soils;
ΕΕ Rocks and soils chemical composition analysis;
ΕΕ Groundwater chemical composition analysis.
After successful accreditation procedures, the Laboratory of the LGT
would be the only one in Lithuania
which provides full complex of geological profile tests. This would make
it more competitive not only in Lithuania, but also in other countries of the
Baltic Region.
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ΕΕ Vandens kiekio (drėgnio) nustatymas. Standartas
LST EN ISO 17892-1:2015. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas.
ΕΕ Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas.
Standartas LST EN 13039:2012. Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių
medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas.
ΕΕ Tiesioginio kirpimo bandymai. Standartas LST
CEN ISO/TS 17892-10:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai.
ΕΕ Kompresiniai tyrimai oedometru. Standartas LST
CEN ISO/TS 17892-5:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto
bandymas oedometru.
ΕΕ Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento sutankintame stovyje nustatymas.
ΕΕ Uolienų ir gruntų cheminės sudėties tyrimai.
ΕΕ Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimai.
Sėkmingai atlikus akreditacijos procedūras, LGT Laboratorija taps vienintelė Lietuvoje, tiekianti visą geologinio profilio laboratorinių tyrimų kompleksą ir taps
konkurencinga ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regiono
šalyse.
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Appendices

Komitetai, komisijos, Committees,
tarybos, tarpžinybinės commissions, councils,
darbo grupės joint working groups
Pavadinimas
Lietuvos nacionalinis geologų komitetas,
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos
mokslų sąjungoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija
Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti
ir demarkuoti, Lietuvos Respublikos išskirtinei
ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos
Respublikos valstybės sienos priežiūros klausimams
spręsti

LGT atstovai
Representatives of LGT

Title

J. Lazauskienė
J. Čyžienė

The Lithuanian National Committee of Geologists,
Representing Lithuania in the International Union of
Geological Sciences (IUGS)

J. Čyžienė

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

Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo stebėsenos darbo grupė

R. Kanopienė
J. Čyžienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Lietuvos
nacionalinis delegatas

J. Čyžienė

Lithuanian National delegate of EuroGeoSurveys

J. Arustienė
R. Radienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Water Resources

Europos geologijos tarnybų asociacijos Jūrų
geologijos darbo grupė

A. Damušytė

EuroGeoSurveys Expert Group: Marine Geology

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geoenergijos
darbo grupė

J. Lazauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: GeoEnergy

Europos geologijos tarnybų asociacijos Žemės
paviršiaus stebėjimų ir geopavojų darbo grupė

V. Mikulėnas
V. Minkevičius
J. Čyžienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Earth Observation –
GeoHazards

Europos geologijos tarnybų asociacijos Požeminio
vandens darbo grupė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geopavojų
darbo grupė

J. Satkūnas

Spent Nuclear Fuel and Radioactive Waste
Management Monitoring Working Group

EuroGeoSurveys Expert Group: Geological
GeoHazarts

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos
darbo grupė

V. Gregorauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Geochemistry

Europos geologijos tarnybų asociacijos INSPIRE
Erdvinės informacijos darbo grupė

J. Čyžienė
V. Mikulėnas
A. Dumšienė
J. Lazauskienė
V. Gregorauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Spatial Information –
INSPIRE

Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių vandenų
komisijos darbo grupė

J. Arustienė

Lithuania and Poland on Transboundary Waters
Commission Working Group

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti
Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo grupė

R. Guobytė
A. Damušytė
D. Karmazienė
A. Jusienė
A. Grigienė

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

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

A. Damušytė
A. Grigienė

The North-Western Europe Working Group of the
Sub-Commission on Coastal Processes and Sea-level
changes of the International Union for Quaternary
Research

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti

J. Satkūnas
V. Mikulėnas

The European Association for the Conservation of
the Geological Heritage (PROGEO)
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LGT atstovai
Representatives of LGT

Title

1992 m. Tarpvalstybinių vandentiekių ir tarptautinių
ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos vandens
ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo
grupė

R. Radienė

1992 Coordination Group for the Implementation
of the Water and Health Protocol to the Convention
on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes

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

R. Radienė

Working Group WG 2C for Development of the
Groundwater Directive (GWD) 2006/118/EC

Europos Sąjungos užterštų teritorijų valdymo darbo
grupė

R. Radienė

Working Group on Contaminated Site Management
of the European Union

Pavadinimas

Lietuvos stratigrafijos komisija

J. Lazauskienė
J. Satkūnas

Commission on Lithuanian Stratigraphy
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of Lithuanian
Standardization Council

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

V. Gregorauskienė

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos
technikos komitete LST TK 57 „Aplinkos apsauga“

R. Radienė

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos
technikos komitete LST TK 59 „Geotechnika“

V. Mikulėnas

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian Journal
of Earth Sciences“ patarėjų taryba

J. Satkūnas

Advisory Board of the Journal “Estonian Journal of
Earth Sciences“ of the Estonian Academy of Sciences

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos,
Geologijos ir geografijos instituto, Lietuvos geologijos
tarnybos žurnalo „Geologija. Geografija“ redakcinė
kolegija

J. Satkūnas

Editorial Board of the Journal of Vilnius University,
Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology
and Geography, Lithuanian Geological Survey
“Geology. Geography“

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos
akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

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

Lietuvos geologų sąjungos taryba
Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis
komitetas
Mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos
Respublikoje komisija
Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje darbo
grupė

A. Damušytė
V. Gregorauskienė
R. Radienė
A. Dumšienė

Technical Committee TK 57 “Environmental
Protection“ of Lithuanian Standardization Council
Technical Committee TK 57 “Geotechnics“ of
Lithuanian Standardization Council

Council of Geological Society of Lithuania
Plant protection products Advisory committee
Commission for the Recognition of Mineral Water in
the Republic of Lithuania
Inovation Partnership for Raw materials working
group

Europos mineralinių išteklių politikos gairių grupė

J. Satkūnas

Minerals Policy. Guidance for Europe

Direktyvos 2000/60/EB dėl bendrosios vandens
politikos įgyvendinimo komitetas

J. Arustienė

Directive 2000/60 / EC on the implementation of the
common water policy

V. Gregorauskienė

Subgroup on Soil Safety Issues of the Working Group
of the Council of the European Union

Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės Dirvožemio
saugos klausimų pogrupis
Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos darbo grupės
Komunikato dėl skalūnų dujų pogrupis

J. Lazauskienė

Subgroup on Communication on Shale Gas of the
Council of the European Union
Sudarė Informacijos valdymo skyrius
Complited by the Division of Information Management
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2019 metų renginiai 2019 Events
Dalyvavimas simpoziumuose, Participation at symposia,
konferencijose, seminaruose conferences and workshops

Renginio pavadinimas / Event

Laikas / Time

Vieta / Place

Sausio 30–31 d.

Briuselis (Belgija)

Sausio 24 d.

Lietuvos mokslo taryba
(Gedimino pr. 3, Vilnius)

Sausio 22–25 d.

Kasteldefelsas (Ispanijos Karalystė)

Inžinerinės geologijos skyriaus vyriausiojo specialisto V. Mikulėno paskaita
Jaunųjų geografų mokyklos gimnazistams, skirta Žemės dienai: „Gedimino
kalnas – nuo susidarymo iki šių dienų problemų“.

Vasario 20 d.

Pilies kalnas (Vilnius)

Geologo habil. dr. Valentino Baltrūno knygos ,,Ledyno dvelksmas:
Grenlandija ir Lietuva“ pristatymas.

Vasario 14 d.

Gamtos tyrimų centras

Vasario 12–14 d.

Kopenhaga (Danijos Karalystė)

Vasario 12 d.

Rukainai (Vilniaus r.)

Tarptautiniame VBBUS organizuojamas seminaras „Nacionalinio duomenų
centro pajėgumų stiprinimas: IMC duomenų ir seismogramų kaupimas ir
analizė bei IDC produktų analizė“.

Vasario 11–22 d.

Viena (Austrijos Respublika)

Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) organizuojamas 42-asis
Europos geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas.

Vasario 11–14 d.

Briuselis (Belgijos Karalystė)

Kovo 28 d.

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Kovo 27–29 d.

Briuselis (Belgijos Karalystė)

Renginys skirtas Pasaulinei vandens dienai – knygos „Lietuvos šaltiniai ir
versmės. Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninio parkas“.
pristatymas.

Kovo 22 d.

Aukštaitijos nacionalinio parko
ir Labanoro regioninio parko
direkcija (Palūšė, Ignalinos r.)

Paskaita skirta Pasaulinei vandens dienai.

Kovo 22 d.

Vilniaus licėjus

Paskaita Pasaulinei vandens dienai paminėti „Vanduo – gyvybės šaltinis“

Kovo 21 d.

Kauno technikos profesinio
mokymo centras

Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) Geo-Energijos ekspertų
grupės susitikimas.

Kovo 10–14 d.

Viena (Austrijos Respublika)

Kovo 7 d.

Dzūkijos nacionalinis parkas
(Merkinės lankytojų centras)

Susitikimas hidrogeologinių tyrimų aktualijų ir bendrai vykdomo GeoERA
projekto, skirto pasienio hidrogeologinio modelio sudarymui, rezultatų
aptarimui.

Gegužės 29–30 d.

Lenkijos Geologijos institutas
- Nacionalinis tyrimų institutas
(Varšuva)

Darbinis susitikimas–seminaras „Užterštų teritorijų valdymas Europos
Sąjungoje“.

Gegužės 7–10 d.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Tarptautinis VBBUS organizuojamas seminaras „Nacionalinio duomenų
centro pajėgumų stiprinimas: NDC seisminių bangų mokymo kursas
naudojant SeiscomP3“.

Gegužės 5–11 d.

Viena (Austrijos Respublika)

Edukacinė išvyka Molėtų krato mokytojams „Neries paslėnių gamtos ir
istorijos takai nuo Čiobiškio iki Dūkštų“.

Birželio 27–28 d.

Ukmergė–Neries regioninis parkas

Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) direktorių susitikimas ir
Lenkijos geologijos instituto– Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI)100mečio renginys.

Birželio 10–11 d.

PGI–NRI (Varšuva)

B-Solutions programos projektų darbinis susitikimas.
Lietuvos mokslo tarybos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos
mokslo ryšių biuru Briuselyje LINO organizuota konferencija „Europos
horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.“.
U-Geohaz projekto darbo grupės metinis susitikimas.

Europos Komisijos nacionalinių atstovų dirvožemiui darbo susitikimas. .
Rukainių gimnazijoje paskaitas skirtas Pasaulinei vandens dienai.

Paskaita skirta Pasaulinei vandens dienai.
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) 46-oji asamblėja ir Europos
geologijos tarnybų direktorių susitikimas.

Seminaras apie Merkinės požeminį vandenį.
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Renginio pavadinimas / Event

Laikas / Time

Vieta / Place

Birželio 5 d.

Lukiškių aikštė (Vilnius)

Graikijos geologijos tarnybos (IGME) organizuojami U-GEOHAZ projekto
įrankių naudojimo mokymai ir lauko išvyka. Europos geologijos tarnybų
EOEG (Nuotolinio Žemės stebėjimo ir geopavojų ekspertų grupės)
kasmetinis susitikimas ir U-GEOHAZ & EOEG seminaras „Žemės nuošliaužų
pavojaus vertinimas civilinės saugos srityje“.

Birželio 3–7 d.

Acharnesas (Graikijos Respublika)

11-asis Lietuvos Respublikos vyriausybės inicijuojamas nacionalinis projektas
„Moksleiviai – į Vyriausybę“.

Rugpjūčio 22 d.

Žemės gelmių informacijos
centras (LGT), Vievis

Rugpjūčio 5–11 d.

„Baublio krantas” Ilgų ežeras,
Varėnos r.

Birželio 21–22 d.

Žagarės regioninis parkas

Rugsėjo 20 d.

Aukštadvario apylinkės

Rugsėjo 7–13 d.

Vokietijos Federacinė Respublika

Rugsėjo 3 d.

Druskininkų miesto muziejus

43-iasis Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys)
Nacionalinių delegatų susitikimas.

Rugsėjo 2–6 d.

Lisabona (Portugalija)

43-iasis Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys)
Nacionalinių delegatų susitikimas.

Rugsėjo 30 –
spalio 2 d.

Gdanskas (Lenkijos Respublika)

Europos Komisijos komiteto posėdis (dėl direktyvos 2006/21/EC).

Spalio 7–9 d.

Briuselis (Belgijos Karalystė)

Tarptautinio simpoziumo Peribaltic 2020 organizavimo parengiamieji darbai,
tyrimai geologiniuose objektuose.

Spalio 9–11 d.

Ryga, Venspilis ir Liepoja
(Latvijos Respublika)

Spalio 10 d.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo
agentūra (Stiklių g. 4, Vilnius)

50-tasis Šiaurės šalių seismologijos seminaras.

Spalio 13–16 d.

Upsala (Švedijos Karalystė)

37-asis Požeminio vandens darbo grupės (CIS-Groundwater) susitikimas
ir bendras seminaras „Geriamojo vandens direktyvos. Bendrosios vandens
politikos direktyvos ir Požeminio vandens direktyvos sąsajos“.

Spalio 14–16 d.

Helsinkis (Suomijos Respublika)

Darbinis susitikimas–seminaras „Užterštų teritorijų valdymas Europos
Sąjungoje“, bendra Tarptautinio užterštų teritorijų komiteto (ICCL)
ir NICOLE (Network of Industrially Contaminated Land in Europe)
konferencija.

Spalio 20–27 d.

Lima (Peru Respublika)

EmodNet projekto susitikimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr.
geologas V. Minkevičius ir vyr. specialistė E. Šinkūnė.

Spalio 21–25 d.

Atėnai (Graikijos Respublika)

Projekto PanAfGeo koordinatorių pasitarimas.

Spalio 22–27 d.

Dar es Salaamas (Tanzanijos
Jungtinė Respublika)

Projekto PanAfGeo koordinatorių pasitarimas.

Lapkričio 8–17 d.

Bishoftu (Etiopija)

5-asis vandens ir sveikatos protokolo šalių susitikimas.

Lapkričio 18–22 d.

Belgradas (Serbijos Respublika)

U-Geohaz (geologinių pavojų poveikio vertinimas miestų teritorijoms)
projekto darbo grupės baigiamasis susitikimas ir seminaras Katalonijos
kartografijos ir geologijos institute (ICGC).

Lapkričio 25–29 d.

Barselona (Ispanijos Karalystė)

Tarpinstitucinis seminaras ir diskusija „Arsenas požeminiame vandenyje:
kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės“.

Lapkričio 28 d.

Lietuvos geologijos tarnyba

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos renginys Lukiškių aikštėje. Giluminės
ir naftos geologijos skyriaus vyr. seismologė Monika Norvaišaitė pristatė
seisminių duomenų registravimo įrangą.

24-as kasmetinis EUGEN (EUropean GEosciences students Network)
asociacijos susitikimas.
Edukacinė išvyka Molėtų krašto mokytojams „Žagarės krašto geologija –
kultūros ir gamtos savitumo pagrindas“.
IX-oji Geopaveldo diena: Aukštadvario apylinkių „velniškasis“ paveldas.
Tarptautinis INQUA-Peribaltic lauko simpoziumas „Nuo Weichselio ledyno
skydo dinamikos iki holoceno žemėnaudos raidos Vakarų Pomeranijos ir
Meklenburgo žemėse“.
Druskininkų miesto muziejus organizuojama konferencija „Mineraliniai
ir kiti Druskininkų vandenys“. Renginys – 2019 muziejų kelio „Lietuvos
kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“ programos dalis.

Pranešimas apie parengtus „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato –
Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo,
statinių statybos ir remonto projektinius pasiūlymus“.
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Renginio pavadinimas / Event

Laikas / Time

Vieta / Place

Jubiliejinis XXX LGS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas „Lietuvos geologų
sąjungai – trisdešimt“.

Lapkričio 29 d.

Verkių rūmai (Vilnius)

Seminaras-diskusija „Klimato kaita ir vandens telkiniai: iššūkiai ir galimi
sprendimo būdai“.

Gruodžio 5 d.

Lietuvos mokslų akademija

Penktoji Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencija.

Gruodžio 6 d.

VU Geologijos ir mineralogijos
katedra

Doktoranto Lauryno Šiliausko daktaro disertacijos „Proterozojaus magminių
uolienų kompleksų Pietų Lietuvoje sąsaja su Varėnos geležies rūdos telkiniu“
gynimas (Gamtos mokslai, Geologija N-005).

Gruodžio 20 d.

Gamtos tyrimų centras

Sudarė Informacijos valdymo skyrius
Complited by the Division of Information Management
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2019 metų publikacijos
Lietuvos geologijos
tematika

Publications on
Lithuanian geology in
2019

I. Vilkanec, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Informacijos
valdymo skyrius Valstybinės geologijos informacinės sistemos posistemyje „Bibliofondas“
(„Lietuvos geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų publikacijos ir publikacijas Lietuvos
geologijos tematika. 2019 metais sukaupti ir įvesti 99 bibliografiniai aprašai. 2019 m. gruodžio
31 d. „Lietuvos geologijos bibliografijoje“ buvo
19 166 įrašai.

The Division of Information Management
compiled the publications: „Publications on Lithuanian geology” and „Publications of Lithuanian geologists” in the data base „Bibliography
of Lituanian geo
logy” sub-system „Bibliofondas”. 99 bibliographical records were prepared
in 2019. „Bibliography of Lituanian geology”
stores 19 166 records (state to 31st December
2019).

Bibliografinę informaciją ir publikacijas galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba
Informacijos valdymo skyrius (222 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
tel. (8~5) 233 56 71
http//www.lgt.lt

Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey
Division of Information Management (off. 222)
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
tel.: (+ 370 5) 233 56 71
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas
1. Bendroji ir regioninė geologija
1.1 Paleontologija ir stratigrafija
1.2 Petrografija ir litologija
1.3 Tektonika ir geofizika
1.4 Kvartero geologija ir geomorfologija
1.5 Jūrų geologija ir krantotyra
1.6 Geologijos istorija

1. General and Regional Geology
1.1 Paleontology and Stratigraphy
1.2 Petrography and Lithology
1.3 Tectonics and Geophysics
1.4 Quaternary Geology and Geomorphology
1.5 Marine Geology and Coastal Research
1.6 History of Geology

2. Taikomieji tyrimai
2.1 Mineralinės žaliavos
2.2 Hidrogeologija ir geotermika
2.3 Inžinerinė geologija
2.4 Naftos geologija
2.5 Ekologinė geologija ir geochemija
2.6 Geoinformatika
2.7 Geologinės informacijos sklaida visuomenei

2. Applied Research
2.1 Mineral Resources
2.2 Hydrogeology and Geothermics
2.3 Engineering Geology
2.4 Oil Geology
2.5 Environmental Geology and Geochemistry
2.6 Geoinformatics
2.7 Dissemination of the Geological Information to the
Society

3. Geologinis kartografavimas
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Classsified arrangement of publications

3. Geological Mapping
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1. Bendroji ir regioninė geologija / 1. General and Regional Geology
Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018 / ats. red. Čyžienė J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2019. – 144, [2] p.: iliustr.
1.1. Paleontologija ir stratigrafija / 1.1. Paleontology and Stratigraphy
Aidukas T., Šinkūnas P., Šinkūnė E., Kazbaris M. Fliuvioglacialinės sedimentacijos ypatybės
ledyno kraštinių darinių ruože rytų Lietuvoje // Geologija. Geografija = Geology. Geography. –
2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 102. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija, 2019 m.
gruodžio 6 d., Vilnius).
Aidukas T., Šinkūnas P., Šinkūnė E., Kazbaris M. Patterns of glaciofluvial Sedimentation within
Ice-marginal formations in Eastern Lithuania // Geologija. Geografija = Geology. Geography. –
2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 103. – (Annual Conference of PhD Geology Students, 2019 m. gruodžio
6 d., Vilnius).
Cichon-Pupienis A., Lazauskienė J. Aeronio laikotarpio sedimentacinės aplinkos rekonstrukcija Baltijos baseino centrinėje dalyje // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T.
5, Nr. 2. – P. 104. – Bibliogr. str. gale. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija,
2019 m. gruodžio 6 d., Vilnius).
Cichon-Pupienis A., Lazauskienė J. Reconstruction of sedimentary environment during the
Aeronian in the central part of the Baltic Basin // Geologija. Geografija = Geology. Geography. –
2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 105. – Bibliogr. str. gale. – (Annual Conference of PhD Geology Students,
6th December 2019, Vilnius).
Dankina-Beyer D., Spiridonov A., Radzevičius S. Late Permian ichtyofauna from Zechstein
Basin, SW Poland // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 107.
– Bibliogr. str. gale. – (Annual Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019, Vilnius).
Dankina-Beyer D., Spiridonov A., Radzevičius S. Pietvakarinės Lenkijos viršutinio permo ichtiofauna // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 106. – Bibliogr.
str. gale. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija, 2019 m. gruodžio 6 d., Vilnius).
Daumantas L., Spiridonov A. Mašininis rekursyvus paleontologinių duomenų erdvinės analizės
algoritmas // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 108. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija, 2019 m. gruodžio 6 d., Vilnius).
Daumantas L., Spiridonov A. Recursive machine learning algorithm for spatial analysis of palaeontological data // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 109. –
(Annual Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019, Vilnius).
Kozłowska A., Bates D., Zalasiewicz J., Radzevičius S. Evolutionary significance of the retiolitine Gothograptus (Graptolithina) with four new species from the Silurian of the East European
Platform (Baltica), Poland and Lithuania // Zootaxa. Auckland. – 2019. – Vol. 4568, No. 3. –
P. 435–469: iliustr.
Paškevičius J. Zonation of Lithuanian Silurian graptolites and other faunal groups // Geologija.
Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 86–100: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.:
p. 98–100. – (Annual Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019, Vilnius).
107

Petrukonė S., Spiridonov A., Radzevičius S., Garbaras A. Mulde’s bioįvykio (Apatinis Silūras)
poveikis kiautavėžių (Ostracoda) ekologinei dinamikai // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 112. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija,
2019 m. gruodžio 6 d., Vilnius).
Petrukonė S., Spiridonov A., Radzevičius S., Garbaras A. The impact of the Mulde bioevent
(Lower Silurian) on Ostracod ecological dynamics // Geologija. Geografija = Geology. Geography. –
2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 113. – (Annual Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019,
Vilnius).
Spiridonov A. Prum’s Aesthetic Theory of Evolution: Beauty Happens and it can Change a Great
Many Things: Recenzuojamas kūrinys: Richard O. Prum. The Evolution of Beauty How Darwin‘s
Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World – and Us // Biosemiotics. – 2019. –
First published online. – P. [1–8]. – Bibliogr. str. gale.
Spiridonov A., Balakauskas L., Stankevič R., Kluczynska G., Gedminienė L., Stančikaitė M. A
case of astronomical forcing – evidence from the south east Baltics // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin,
Ireland. – 2019. – P. 2487.
Stankevič R., Spiridonov A. Comparison of algorithms for Synchronization of paleobiological
time series using cross recurrence plots // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. –
T. 5, Nr. 2. – P. 115. – (Annual Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019, Vilnius).
Stankevič R., Spiridonov A. Paleobiologinių laiko eilučių sinchronizavimo kryžminės rekurencijos grafikuose algoritmų palyginimas // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5,
Nr. 2. – P. 114. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija, 2019 m. gruodžio 6 d.,
Vilnius).
Zāns V. Identifying changes in brachiopod community structures and correlating type sections
from the Upper Ordovician/Lower Silurian boundary in the Eastern Baltics // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 116. – (Annual Conference of PhD Geology
Students, 6th December 2019, Vilnius).
1.3. Tektonika ir geofizika / 1.3. Tectonics and Geophysics
Andriuškevičienė G. Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo metodikos parengimas = Methodical Approaches for Assessment of Induced Seismicity in the Territory of Lithuanian // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian
Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 33–38: iliustr.
Bitinas J., Baliukevičius A. Pietvakarių Lietuvos žemės gelmių geologinio ir tektoninio uždarumo vertinimas = Geological and Tectonic Closure Evaluation of Deep Layers of Southwest Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian
Geological Survey: Annual Report 2018: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 85–88:
iliustr.
Norvaišaitė M. Lietuvos seismologinis monitoringas 2018 metais = Seismological monitoring in
Lithuania in 2018 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] =
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 67–70: iliustr.
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1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija / 1.4. Quaternary Geology and Geomorphology
Belzyt Sz., Pisarska-Jamroży M., Bitinas A., Börner A., Damušytė A., Hoffmann G., Hüneke H., Kenzler M., Obst K., Rother H., (Tom) van Loon A. J., Woronko B. Traces of glaciationinduced earthquakes in front of an advancing Pleistocene ice sheet. Case studies from Germany and
Lithuania // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research
(INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 1879.
Belzyt Sz., Pisarska-Jamroży M., Bitinas A., Jusienė A., Woronko B. Differences between periglacially-, seismicity-related and glacitectonically-trigerred softsediment deformation structures,
case study from Slinkis site (Central Lithuania) // Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene LandUse Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume: Scientific Technical Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 9–10. – Bibliogr.: p. 10.
Belzyt Sz., Pisarska-Jamroży M., Woronko B., Bitinas A. Multiple-generation sandwich-like
layers with soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine succession of Dyburiai site, NW
Lithuania // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research
(INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 2822.
Bitinas A. The last Scandinavian Ice Sheet: areal vs. frontal paradigm of deglaciation // Field
Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to
Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume:
Scientific Technical Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 11–12. – Bibliogr.: p. 12.
Damušytė A., Budraitis M., Bitinas A. Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos pietinės dalies kvartero
storymės geologinė sandara geofizinių tyrimų duomenimis // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji
nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 42–44: iliustr.
Druzhinina O., Stančikaitė M., Kublitsky J., Nazarova N., Syrykh L., Gedminienė L., Vaikutienė G., Subetto D. The Late Pleistocene-Early Holocene palaeoenvironmental evolution in
the SE Baltic region: a multi-proxy palaeolimnological approach based on the Kamyshovoe Lake
record // Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet
Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract
Volume: Scientific Technical Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 23–24. – Bibliogr.: p. 24.
Gedminienė L., Šiliauskas L., Skuratovič Ž., Taraškevičius R., Zinkutė R., Kazbaris M., Ežerinskis Ž., Šapolaitė J., Gastevičienė N., Šeirienė V., Stančikaitė M. The Lateglacial-Early Holocene
dynamics of the sedimentation environment based on the multi-proxy abiotic study of Lieporiai
palaeolake, Northern Lithuania // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 91–106: iliustr. – Bibliogr.:
p. 104–106.
Grigienė A., Jusienė A. Merkinė (Eemian) deposits at the Kurkliai outcrop // Field Symposium of
the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land
Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume: Scientific Technical
Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 35–36: iliustr.
Pisarska-Jamroży M., Belzyt Sz., Bitinas A. Soft-sediment deformation structures caused by
three trigger mechanisms. Case study from Slinkis, Central Lithuania // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin,
Ireland. – 2019. – P. 2824.
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Pisarska-Jamroży M., Belzyt Sz., Bitinas A., Jusienė A., Woronko B. Seismic shocks, periglacial conditions and glaciotectonics as causes of the deformation of a Pleistocene meandering river
succession in central Lithuania // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 63–77: iliustr. – Bibliogr.:
p. 75–77.
Pisarska-Jamroży M., Woronko B., Bujak Ł., Bitinas A., Belzyt Sz., Mleczak M. Load casts and
pseudonodules as indicative soft-sediment deformation structures of glaciolimnic kames // Field
Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to
Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume:
Scientific Technical Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 81.
Pisarska-Jamroży M., Woronko B., Bujak Ł., Bitinas A., Mleczak M. Large-scale deformation
structures characterize glaciolacustrine kame sediments – a new kame-investigation approach //
Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA),
25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 1128.
Pukelytė V., Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D. Subglacial processes and mega-scale glacial lineations in North Lithuania // Abstract book for 20th Congress of the International Union for
Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 2912.
Rudnickaitė E. Carbonates as indicator of buried paleosoils in aeolian deposits of Lithuania //
Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA),
25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 1875.
Satkūnas J., Slavinskienė G., Slavinskas A., Taminskas J., Zanevskij Z. Springs in Quaternary
landscape – source of information on climate change and anthropopression // Field Symposium of
the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land
Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume: Scientific Technical
Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 95. – Bibliogr. str. gale.
Steffen H., Steffen R., Tarasov L. Modelling of glacialy–induced stress changes in Latvia, Lithuania and the Kaliningrad District of Russia // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 78–90: iliustr. –
Bibliogr.: p. 87–90.
Šinkūnas P., Dobrotin N., Rudnickaitė E., Spiridonov A. Late-Glacial paraglacial drainage system inferred from palaeolakes buried under the aeolian sand // Abstract book for 20th Congress of
the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. –
2019. – P. 4848.
Šinkūnė E., Kazbaris M., Aidukas T., Šinkūnas P. Patterns of ice-marginally related glacifluvial
sedimentation in Eastern Lithuania // Abstract book for 20th Congress of the International Union
for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 1852.
Taminskas J., Mikulėnas V., Satkūnas J., Minkevičius V. Trends of development of karstic
landscape due to climate factors – case of Lithuania // Field Symposium of the INQUA PeriBaltic
Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in
Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume: Scientific Technical Report STR 19/01,
Potsdam. – 2019. – P. 115–116: iliustr. – Bibliogr.: p. 116.
Vaikutienė G., Bitinas A., Damušytė A., Grigienė A. Geological investigations of postglacial environment in the Southeastern Baltic Sea area (Lithuanian zone // Field Symposium of the INQUA
PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume: Scientific Technical Report STR
19/01, Potsdam. – 2019. – P. 123.
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Woźniak P., Belzyt Sz., Pisarska-Jamroży M., Nartišs M., Lamsters K., Woronko B., Bitinas A.
Multiple deformed layers in Weichselian lacustrine sediments at Baltmuiža, western Latvia // Field
Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to
Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Abstract Volume:
Scientific Technical Report STR 19/01, Potsdam. – 2019. – P. 124–125. – Bibliogr.: p.125.
Woźniak P., Belzyt Sz., Pisarska-Jamroży M., Nartišs M., Lamsters K., Woronko B., Bitinas A.
Pleistocene lacustrine sediments with multiple, sandwich-like deformed layers (Baltic Sea bluff at
Baltmuiža, western Latvia) // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 2827.
Žulkus V., Girininkas A., Kluczynska G., Šeirienė V., Mažeika J., Bitinas A., Rimkus T., Damušytė A., Stančikaitė M. Early Holocene human-environmental interaction along the coast of
Yoldia Sea and Ancylus Lake, Lithuania: multidisciplinary approach // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin,
Ireland. – 2019. – P. 1035.
1.5. Jūrų geologija ir krantotyra / 1.5. Marine Geology and Coastal Research
Bitinas A. Kas lėmė Baltijos jūros vandens lygio svyravimus poledynmečiu? // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d.,
Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 25–26.
Bitinas A. Reconstruction of post-glacial sea level fluctuations in the Baltic Sea: an integrated
approach // Abstract book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research
(INQUA), 25th–31st July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 1050.
Bitinas A., Pisarska-Jamroży M., Lazauskienė J. Specific soft-sediment deformation structures
of the Eastern Baltic Region: correlation with tectonic framework and seismic activity // Abstract
book for 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th–31st
July 2019, Dublin, Ireland. – 2019. – P. 2825.
Dailidė R., Povilanskas R., Méndez Pérez J. A., Simanavičiūtė G. A new approach to local climate identification in the Baltic Sea’s coastel area // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 2. – P. 210–218:
iliustr. – Bibliogr.: p. 216–218.
Damušytė A. Lietuvos Baltijos jūra: geologinis kartografavimas Preilos akvatorijoje = Geological Mapping of the Baltic Sea waters of Lithuania: Preila waters // Lietuvos geologijos tarnybos
2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 30–32: iliustr.
Dobrotin N. Kuršių Nerijos kopų raida // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 1–2. – P. 5–15:
iliustr. – Bibliogr.: p. 14–15.
Dubikaltienė A., Pupienis D., Karlonienė D., Karaliūnas V., Vilčinska V. Pietryčių Baltijos jūros nešmenų pernašos vertinimas remiantis dugno nuosėdų grūdelių dydžio pasiskirstymo rodiklių
analize // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija,
2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 53–56: iliustr. – Bibliogr.:
p. 56.
Vaikutienė G., Bitinas A., Damušytė A., Grigienė A. Geological investigations of postglacial environment in the Southeastern Baltic Sea area (Lithuanian zone) // Field Symposium of the INQUA
Peribaltic Working Group, 07–13 September 2019, Greifswald, Germany. – 2019. – P. 123.
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Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija,
2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – Klaipėda: Klaipėdos universitetas,
2019. – 207, [1] p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Karaliūnas V., Janušaitė R., Bevainis L., Jukna L. Trumpo laikotarpio sąnašų apykaita tarp
*prieškopės, paplūdimio ir jūros* priekrantės // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė
jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 97–99.
Karlonienė D., Pupienis D., Dubikaltienė A., Jarmalavičius D., Žilinskas G. Morfolitologinių
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krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 gegužės
9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 100–103: iliustr. – Bibliogr.: p. 103.
Kelpšaitė-Rimkienė L., Anne O., Faidušienė R., Jakubelskienė L. Palangos kranto zonos antropogeninės apkrovos ypatumai // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir
technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. –
P. 106–109: iliustr. – Bibliogr.: p. 108–109.
Mažeika J., Petrošius R., Skuratovič Ž., Jefanova O., Paškauskas R., Martma T., Liblik T.,
Ezhova E. Tritis ir vandens stabilūs izotopai Baltijos jūroje 2016–2017 metais // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d.,
Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 125–128: iliustr. – Bibliogr.: p. 128.
Navašinskienė J., Morkūnaitė R., Bautrėnas A. Vėjų dinamika, štormingumas ir jo įtaka kopų
reljefo formoms // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų
konferencija, 2019 gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 143–144. –
Bibliogr.: p. 144.
Piličiauskas G., Vaikutienė G., Kisieliene D., Damušytė A., Piličiauskienė G., Peseckas K.,
Gaižauskas L. A closer look at Šventoji 2/4 – a stratified Stone Age fishing site in coastal Lithuania,
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Bibliogr.: p. 137–140.
Skuodis Š., Žaržojus G., Tamošiūnas T., Dirgėlienė N. Reconstruction of Holocene marine
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189: iliustr. – Bibliogr.: p. 188–189.
1.6. Geologijos istorija / 1.6. History of Geology
Annual bibliography on the history of geology sciences, Lithuania, 2018 / compiled by Dagienė
S.; edited by Grigelis A. // International Commission on the History of Geological Sciences INHIGEO Annual Record. – 2019. – No. 51. – P. 121–122.
Daumantas L., Spiridonov A., Balakauskas L. Dynamics of prehistoric settlement regional patterns governed by cultural and environmental factors in the south east Baltic territory (Lithuania) //
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iliustr.
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Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 1–9: iliustr. – Bibliogr.: p. 8–9.
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Kadūnas K. Gyvenimo mozaika. Pensininko užrašai. – Vilnius, 2019. – 451 p.: iliustr.
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medžiaga. – 2019. – P. 154–156. – Bibliogr.: p. 156.
Pukelytė V. Iš geologo profesoriaus Mykolo Kaveckio (1889–1968) mokslinio palikimo // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 48–49: iliustr.
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2.1. Mineralinės žaliavos / 2.1. Mineral Resources
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the Varena Iron Ore deposit, southeastern Lithuania: implications for the evolution of carbonate
and silicate rocks and ore mineralization // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 1. – P. 107–126: iliustr. –
Bibliogr.: p. 125–126.
2.2. Hidrogeologija ir geotermika / 2.2. Hydrogeology and Geothermics
Arustienė J. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tiriamasis monitoringas gruntiniame
vandenyje = Investigative groundwater monitoring of active substances in plant protection products // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian
Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 63–66: iliustr.
Arustienė J. Valstybinis požeminio vandens monitoringas 2018 metais = National Groundwater
Monitoring in 2018 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė atskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 59–62: iliustr.
Indriulionis A., Šinkūnas P., Mokrik R. Estimation of the vertical borehole thermal parameters
based on the evolution algorithm using temperature response functions // Estonian Journal of Earth
Sciences. – 2019. – Vol. 68, No. 1. – P. 15–25. – Santr. est. – Bibliogr.: P. 24.
Radienė R., Pūtys P. Arseno tyrimai Raseinių rajono požeminiame vandenyje = Research of arsenic in groundwater of Raseiniai district // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai:
[metinė ataskaita] = Geological Survey of Lithuania: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. –
P. 43–46: iliustr.
Slavinskienė G., Jurevičius A., Satkūnas J., Šimanauskienė R. Landfill leachate quantity and
attenuation distance of inorganic contaminants in the groundwater of different hydrogeological systems: a case study of Lithuania // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No. 2. – P. 127–138: iliustr. – Bibliogr.:
p. 137–138.
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Taminskas J., Edvardsson J., Linkevičienė R., Stoffel M., Corona Ch., Tamkevičiūtė M. Combining multiple proxies to investigate water table fluctuations in wetlands: a case study from the Rėkyva wetland complex, Lithuania // Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology. – 2019. –
Vol. 514. – P. 453–463: iliustr. – Bibliogr.: p. 463.
2.3. Inžinerinė geologija / 2.3. Engineering Geology
Lekstutytė I., Gadeikis S., Žaržojus G., Skuodis Š. Engineering geological and geotechnical
properties of till soil of the Middle Pleistocene glacial period // Estonian Journal of Earth Sciences. –
2019. – Vol. 68, No. 2. – P. 101–111: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 110–111.
Mikulėnas V., Minkevičius V., Danielius S., Taminskas J., Linkevičienė R., Dilys K., Dagys B.
Karstinio kraštovaizdžio stebėsena ir gipso cheminės denudacijos tyrimai 2018 m. = Monitoring of
the karstic landscape and investigations of chemical gypsum denudation in 2018 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 75–84: iliustr.
2.4. Naftos geologija / 2.4. Oil Geology
Stakėnienė R., Jokšas K., Raudonytė-Svirbutavičienė E. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai Nemuno deltos dugno nuosėdose // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros
mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. –
2019. – P. 182–185: iliustr. – Bibliogr.: p. 185.
2.5. Ekologinė geologija ir geochemija / 2.5. Environmental Geology and Geochemistry
Aukštadvario apylinkių „velniškasis“ paveldas: 9–oji geologinio paveldo diena, 2019 m. rugsėjo
20 d. // Sudarytojai: Grigienė A., Mikulėnas V., Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2019. – 20 p.: iliustr.
Baužienė I. Kiautuotojų amebų panaudojimas ekosistemų būklės tyrimuose, arba niekada nebūname vieniši // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 17–22: iliustr.
Da Silva Pereira P. A., Menshov O., Mikša K., Kalinauskas M. Mapping supply and demand of
provisioning ecosystem services in Lithuania // 18th International Conference “Geoinformatics:
Theoretical and Applied Aspects”, 13–16 May 2019, Kyiv, Ukraine. – 2019. – P. 2–6.
Gregorauskienė V., Slavinskas A. Potencialių taršos židinių inventorizavimas ir tyrimai = Inventory and Investigation of Potentially Contaminated Sites // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 39–42: iliustr.
Grigienė A., Mikulėnas V. Nauji Lietuvos geotopai ir duomenų posistemio pildymas = New
Geotopes in Lithuania and Geotopes Database Support // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų
veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 95–97: iliustr.
Lauro M., Petkuvienė J., Giordani G., Rossato G., Bartoli M. Oxic and anoxic benthic fluxes
of dissolved Fe, Mn and P in a dystrophic lagoon // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė
jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 119–121. – Bibliogr.: p. 121.
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Magri M., Bondavalli C., Bartoli M., Petkuvienė J., Vybernaitė-Lubienė I., Vaičiūtė D., Grinienė E., Morkūnė R., Daunys D., Stragauskaitė V., Ivanauskas E., Zemlys P., Bodini A. Ecological
network analysis for phosphorus cycling in the Curonian lagoon // Jūros ir krantų tyrimai 2019:
12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 122–124. – Bibliogr.: p. 124.
Radzevičius S., Spiridonov A., Venckutė-Aleksienė A. Silūro periodo ekosistemų sąranga ir griūtis – biologinės įvairovės išlikimas ekstremalaus klimato sąlygomis // Geologijos akiračiai. – 2019. –
Nr. 3–4. – P. 44–45: iliustr.
Sabaliauskaitė V., Balčiūnas A., Stragauskaitė V. Mikroplastikas dugno nuosėdose: pirmasis
žvilgsnis į tankio separacijos metodą // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų
ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. –
P. 164–165. – Bibliogr.: p. 165.
Spiridonov A. Paleobiologija, makroevoliucija ir makroekologija: ateities scenarijų paieška keliaujant laiko ir erdvės masteliuose // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų
ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. –
P. 172–177. – Bibliogr.: p. 176–177.
Stakėnienė R., Jokšas K., Zinkutė R., Raudonytė-Svirbutavičienė E. Oil pollution and geochemical hydrocarbon origin markers in sediments of hte Curonian Lagoon and the Nemunas River
Delta // Baltica. – 2019. – Vol. 32, No.1. – P. 22–32: iliustr. – Bibliogr.: p. 30–32.
Šemčuk S., Lujanienė G. Nano-sorbentai vandens valymo technologijų plėtrai // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės
9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 186–189: iliustr. – Bibliogr.: p. 189.
The Southeastern Lithuanian Sandy Plain, Nemunas Loop National Park & the Secret of Devil‘s
Pit: EUGEN 2019, Field trip guide, Vilnius, 2019 August 5th–11th / Sudarytojai: Vaznytė J., Motuza-Matuzevičius G., Gedminienė L., Mikulėnas V., Jonytis P., Mickutytė S., Čeplinskytė V., Auškelytė D., Daukšytė A., Afijo Nyan A., Putnaitė J., Norkus A., Paplauskas E., Bačelytė I., Baltulytė A.,
Šiliauskas L.; Lietuvos geologų sąjunga, Vilniaus universitetas, Lietuvos geologijos tarnyba, Gamtos
tyrimų centras. – Vilnius: LGS, 2019. – 44 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Uogintė I., Lujanienė G. Magnetinių nano-sorbentų taikymas sunkiųjų metalų šalinimui iš
vandens mėginių // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų
konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 197–200:
iliustr. – Bibliogr.: p. 200.
2.6. Geoinformatika / 2.6. Geoinformatics
Aleknienė R. Lietuvos geologijos tarnybos elektroninės paslaugos = Lithuanian Geological Survey Electronic Services Portal // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 98–
100: iliustr.
2.7. Geologinės informacijos sklaida visuomenei
Čyžienė J., Satkūnas J. Lietuvos geologijos tarnyba 2018-aisiais = Lithuanian Geological Survey – 2018 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 5–9: iliustr.
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Dankina-Beyer D. Ketvirtasis jaunųjų paleontologų susitikimas Kuenkos miestelyje, Ispanijoje // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 35–37: iliustr.
Pukelytė V. XX INQUA kongresas Airijoje // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 40–
43: iliustr. – Bibliogr.: p. 43.
Puronas V. Žemės gelmių informacijos centras // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. –
P. 10–12: iliustr.
Puronas V. Žemės gelmių informacijos centras = Underground Information Center // Lietuvos
geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 106–108: iliustr.
Radzevičius S., Spiridonov A. Trečiasis tarptautinis stratigrafijos kongresas (STRATI 2019) Milane // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 38–39: iliustr. – Bibliogr.: p. 39.
Ražinskas V. Laboratorija = Laboratory // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT,
2019. – P. 109–111.
Satkūnas J. Geologiniai Afrikos pavojai: Projektas „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) = Geohazards of Africa: The project “Pan-African Support
to the EuroGeoSurveys-Organisation of African Geological Surveys (EGS-OAGS) Partnership”
(PanAfGeo) // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Geological Survey of Lithuania: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 89–94: iliustr.
Satkūnas J. How to demonstrate the role of geology in a modern society: the case of Lithuania,
where geology is not visible. – London: Geological Society, 2019. – Bibliogr. str. gale.
Šečkus J. Geologinis turizmas Lietuvoje ir senosios totorių bendruomenės sąsajos su geologija //
Geologijos akiračiai. – 2019. – P. 13–16: iliustr. – Bibliogr.: p. 16.
Vilkanec I., Šenderovienė J. A. Geologijos fondas ir Publikuotų leidinių informacinis fondas =
The Geological Fund and information Stock of Published Documents // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 101–103.
Virbickienė I. Visuomenės informavimas = Public Information // Lietuvos geologijos tarnybos
2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 104–105: iliustr.

3. Geologinis kartografavimas / 3. Geological Mapping
Bitinas J., Baliukevičius A. Erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Šilalės–Mažonų
plote = Spatial Geological Mapping in the Šilalė–Mažonai area at a scale of 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 20–23: iliustr.
Danielius S., Minkevičius V., Mikulėnas V., Lozovskis S., Lokutijevskis V. Tyrimai bepiločiu
orlaiviu ir georadaru = Survey with unmanned aereal vehicle and ground penetrating radar // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Geological Survey of
Lithuania: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 47–58: iliustr.
Guobytė R. Lietuvos geologinis kartografavimas M 1:50 000 masteliu = Geological Mapping
in Lithuania at a scale of 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai:
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[metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. –
P. 15–16: iliustr.
Juknevičius G., Dailidienė I. Nuotolinių metodų taikymas Nemuno žemupio užliejamoms teritorijoms kartografuoti // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 93–96:
iliustr. – Bibliogr.: p. 96.
Jusienė A. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Ukmergės plote =
Spatial Geological Mapping in the Ukmergė area at a scale of 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 17–19: iliustr.
Pocienė J. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Žemaičių
Naumiesčio ir Pagėgių plotuose = Geological Mapping of Quarternary deposits in the Žemaičių
Naumiestis and Pagėgiai areas,scale 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT,
2019. – P. 24–26: iliustr.
Pūtys P. Hidrogeologinių rizikų žemėlapio revizija = Map revision of Hydrogeological risk // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey:: Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 71–74: iliustr.
Šinkūnė E. Erdvinis geologinis kvartero darinių kartografavimas M 1:50 000 Šilalės plote = Geological Mapping of Quarternary deposits in the Šilalė area, at a scale of 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey:
Annual Report 2018. – Vilnius: LGT, 2019. – P. 27–29: iliustr.

4. Įvairūs
Baltranaitė E., Povilanskas R. Fizinių geografinių veiksnių įtaka Pietų Baltijos pajūrio kurortų
konkurencingumui // Jūros ir krantų tyrimai 2019: 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų
konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda: konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 23–24. –
Bibliogr. str. gale.
Cichon-Pupienis A. Įspūdžiai iš stažuotės Achene – Karolio Didžiojo ir studentų mieste // Geologijos akiračiai. – 2019. – Nr. 3–4. – P. 33–34: iliustr.
Krutulytė M. Jaunojo gamtininko stovykla Marcinkonyse // Geologijos akiračiai. – 2019. –
Nr. 3–4. – P. 31–32: iliustr.
Martinkutė G. Preliminary results of the analysis of the physical properties of natural fossil
resins // Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 111. – (Annual
Conference of PhD Geology Students, 6th December 2019, Vilnius).
Martinkutė G. Preliminarūs natūralių iškastinių dervų fizikinių savybių analizės rezultatai //
Geologija. Geografija = Geology. Geography. – 2019. – T. 5, Nr. 2. – P. 110. – (Kasmetinė geologijos krypties doktorantų konferencija, 2019 m. gruodžio 6 d., Vilnius).
Tadžijevas A., Gintalas M., Janutėnienė J., Kartašovas V., Vasylius M., Šapalas D., Urbikas M.,
Šilas G. Naftotiekio vamzdyno plieno liekamojo resurso planavimas // Jūros ir krantų tyrimai 2019:
12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2019 m. gegužės 9–10 d., Klaipėda:
konferencijos medžiaga. – 2019. – P. 191–194: iliustr. – Bibliogr.: p. 194.
118

Lietuvos spauda
apie Lietuvos geologijos
tarnybos veiklą
2019 metais

Lithuanian press
about Lithuanian
Geological Survey
in 2019

J. A. Šenderovienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Sausis
Adomaitis J. Ar nepritrūksime gėlo vandens?: [Vyriausybės programoje „Dėl Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metais“ priemonių plane numatytos priemonės paviršinių ir požeminių vandens
telkinių būklei gerinti] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Sausio 3. – P. 1, 4: iliustr.
Kazakevičienė R. Po atkurtą Amalvos pelkę – pažintiniu taku // Valstiečių laikraštis. – 2019. –
Sausio 5. – P. 24: iliustr.
Mūsų rajone 88 ha plotą užimanti Sacharos pelkė – prieš pusę amžiaus buvęs durpynas, eksploatuotas dar prieškario Lietuvoje // Gimtasis Rokiškis. – 2019. – Sausio 5. – P. 3: iliustr.
Marcinkevičius A. Lietuviška Sachara vėl virs pelke // Savaitė. – 2019. – Sausio 10. – P. 20: iliustr.
Matutis V. Vėl tirs tralavimo poveikį jūros dugnui: [Intensyvaus tralavimo zonose jūroje 40–80
m gyliuose, kur yra smėlio ir dumblo dugnas, planuojama atlikti netgi akustinius tyrimus] // Klaipėda – 2019. – Sausio 14. – P. 12: iliustr.
Šulcienė R. Išteklių kasyba kelia pavojų žemei ir žmonėms: [Lietuvos geologijos tarnybos vyr. specialistas Jonas Satkūnas pasakoja, kaip nevaldoma naudingųjų iškasenų gavyba keičia pačią Žemę,
jos sluoksnius ir kaip šie pokyčiai paveikia tose vietovėse įsikūrusių žmonių gyvenimą] // Savaitė. –
2019. – Sausio 17. – P. 38, 39: iliustr.
Adomaitis J. Pelkė – gamtos gyvybės lopšys // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Sausio 17. – P. 12:
iliustr.
Trainys V. Geriamasis vanduo ir šimtai tonų trąšų – šalia: [Kauno r. Šlienavos kaime aptikta
atviroje vietoje ant žemės riogsančių net 700 tonų mineralinių trąšų ir kalkių] // Lietuvos rytas. –
2019. – Sausio 17. – P. 5: iliustr.
Kvedaras V. Politiko įmonės kieme – užkastos atliekos: [UAB „Traidenis“ teritorijoje Alytuje,
Pramonės g. aptiktos užkastos gamybinės atliekos] // Kauno diena. – 2019. – Sausio 19. – P. 9:
iliustr.
Kvedaras V. Politiko įmonės kieme – užkastos atliekos: [UAB „Traidenis“ teritorijoje Alytuje,
Pramonės g. aptiktos užkastos gamybinės atliekos] // Klaipėda. – 2019. – Sausio 19. – P. 9: iliustr.
Babkauskienė I. Privatus Mindaugo Kvietkausko interesas: [Viso Gedimino kalno būklė reikalauja ir papildomų tyrimų, ir ilgalaikės tvarkybos] // Mūsų Respublika. – 2019. – Sausio 19. –
P. 3: iliustr.
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Pinkevičienė S. Pavojingos atliekos po žeme ar juodosios rinkimų technologijos?: [Užkastų atliekų kiekiui ir sudėčiai nustatyti bei padarytai žalai aplinkai įvertinti bus atliekami išsamūs užterštos
teritorijos tyrimai] // Alytaus naujienos. – 2019. – Sausio 19. – P. 5: iliustr.
Siavris E. Gedimino kalną reikia gelbėti čia ir dabar: [Lietuvos geologijos tarnyba yra gavusi
Vyriausybės pavedimą iki vasario 1 d. įvertinti Gedimino kalne atliktų darbų pagrįstumą ir jų įtaką
šlaitų stabilumui] // Vakaro žinios. – 2019. – Sausio 23. – P. 2: iliustr.
Radzevičiūtė E. Lauke sukrautos trąšos išgąsdino gyventojus: [Kauno r. Šlienavos kaime aptikta
atviroje vietoje ant žemės riogsančių net 700 tonų mineralinių trąšų ir kalkių] // Kauno diena. –
2019. – Sausio 23. – P. 1, 3: iliustr.
Planuojama atkurti Sacharos pelkę: kuo gamtai ir mums naudinga jos ekosistema? // Gimtasis
Rokiškis. – 2019. – Sausio 24. – P. 7: iliustr.
Šulskytė A. Niekas Lekėčių šaltinio neatidarė, niekas ir neuždarys?!: [Lekėčių šaltinis yra unikalus
tuo, kad trykšta iš žemės ir vandenį reikia pasisemti iš girininkų suręsto ąžuolinio šulinuko] // Draugas. – 2019. – Sausio 25. – P. 1, 3: iliustr.
Sendrauskienė L. Gedimino kalno likimas ir mūsiškiam Apuolės?…: [Gedimino kalno avarinės
būklės istorija sulaukė tęsinio Ukmergėje: miesto centre prieš pusmetį renovuotame piliakalnyje,
iškirtus 40 medžių, atsivėrė nuošliaužos] // Mūsų žodis. – 2019. – Sausio 29. – P. 2: iliustr.
Leščinskas V. Palei Ventą, Daukanto pėdomis. Pabendravimas su Ventos regioninio parko direkcijos vadovu Andriumi Almaniu: [Nutiestas keliukas prie atodangos, kur dažnai darbuojasi geologai.
Lankytojų centro ekspoziciją padėjo įkurti Lietuvos geologijos tarnybos specialistai] // Žaliasis pasaulis. – Sausio 31. – P. 1, 7,12: iliustr.
Rakauskaitė D. Pasaulinė pelkių diena: [Ji minima ir šalies saugomose teritorijose] // Žaliasis
pasaulis. – Sausio 31. – P. 3: iliustr.

Vasaris
Siavris E. Glifosato randama ir žmonių plaukuose: [Apie glifosato liekanų tyrimą Lietuvos paviršiniuose vandenyse ir dirvožemyje informacijos neturi nei Valstybinė augalininkystės tarnyba, nei
Aplinkos ministerija, nei Geologijos tarnyba] // Vakaro žinios. – 2019. – Vasario 1. – P. 1, 7: iliustr.
Rezervato gamtininkai Pelkių dieną paminės mokykloje: [Pagal Ramsaro konvenciją saugomos
ne tik visos planetos išlikimui svarbios pelkės, bet ir šlapžemės] // Mūsų laikas. – Vasario 1. – P. 16:
iliustr.
Minkevičienė A. Pelkės – gyvoji gamtos laboratorija, į kurią taikosi verslas: [Pagal durpynų kadastro duomenis, Sartų regioniniame parke išskiriamos 23 pelkės, o parko pakraštyje įsiterpia išeksploatuotas Minkūnų durpynas] // Gimtasis Rokiškis. – Vasario 2. – P. 8: iliustr.
Kasperavičienė V. Karjerų kasėjams miškai ir draustiniai neįžengiami: [Lietuvos geologijos tarnybos Kietųjų iškasenų ir registro skyriaus vedėjas Vytautas Antanas Januška pabrėžė, kad remianti galiojančiais teisės aktais galima naudoti tik detaliai išžvalgytus išteklius. Mažaskaidžių (šviesių)
durpių, devono amžiaus molio, monomineralinio kvarcinio smėlio ir naftos ištekliai yra gana riboti,
todėl ir jų gavyba turėtų būti itin racionali] // Lietuvos žinios. – 2019. – Vasario 6. – P. 1, 12, 13:
iliustr.
Vyšniauskienė L. Pelkių atkūrimas: be plano ir be kontrolės // Vakaro žinios. – 2019. – Vasario 6. – P. 1, 7: iliustr.
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Kasmetinis Pelkių žygis: [Nemuno deltos regioninio parko direkcija Pasaulinę pelkių dieną paminėjo žygiu po Aukštumalos pelkę] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Vasario 7. – P. 11.
„Geoterma“ – be lėšų ir be perspektyvų: [Nutraukus Klaipėdos geoterminės jėgainės „Geoterma“
darbą, buvo nutraukti ir 2 iš trijų ES lėšomis finansuojamų projektų] // Verslo žinios. – 2019. – Vasario 15. – P. 1: iliustr.
Šlivinskienė I. Paprašė ištirti taršos kilmę: [Meras A. Neiberka paprašė Aplinkos ir Žemės ūkio
ministerijų pavesti Lietuvos geologijos tarnybai atlikti tyrimą dėl arseno taršos kilmės požeminiame
vandenyje Vilkaviškio r. Duonelaičių k., Užbalių k. ir Trilaukio k. teritorijose] // Santaka. – 2019. –
Vasario 15. – P. 2.
Rakauskaitė D. Pažinti: nedarant žalos saugomoms teritorijoms: [Pastaraisiais metais saugomose
teritorijose lankymui pritaikyta daug kraštovaizdžio vertybių, gamtos ir kultūros paveldo objektų:
piliakalnių, atodangų, šaltinių, įrengta pažintinių takų, pastatyta apžvalgos bokštų] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Vasario 28. – P. 7: iliustr.

Kovas
Nikitenka D. Mirusioms kopoms įpūtė gyvybės: [Atkūrus natūralias, tačiau ilgainiui mišku užžėlusias smiltpieves atsivėrė dar neregėti vaizdai] // Lietuvos žinios. – 2019. – Kovo 7. – P. 5: iliustr.
Kazlauskaitė M. Gruntinis vanduo dar nepasiekė įprasto lygio: [Pasak Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistės Jurgos Arustienės, po sauso 2018 metų rudens gruntinio vandens lygis pakilo ir didesnėje Lietuvos dalyje yra artimas vidutiniam. Tik Šiaurės Lietuvoje į
jam būdingą padėtį negrįžo] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Kovo 9. – P. 2: iliustr.
Lapinskas M. Ką pravartu žinoti kiekvienam?: [KTU mokslininkas Paulius Pavelas Danilovas –
apie mitais apipintą vandens vartojimą. Lietuvoje vandentiekio vanduo – tikrai geros kokybės, kadangi tiekiamas iš požeminių gręžinių. Tai yra turtas ir didelis privalumas] // Žaliasis pasaulis. –
2019. – Kovo 21. – P. 1, 9: iliustr.
Bielskienė M. Žagarės urbanistiniame draustinyje: vertingiausia Žagarės dalis: [Draustinio teritorijoje abipus Švėtės upės puikuojasi net du piliakalniai – Raktuvės ir Žvelgaičio (dar vadinamo
Žagarės, Aukštadvario, Plikuoju, Kosciuškos kalnu)] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Kovo 21. – P. 8:
iliustr.
Lietuvoje – Žaliosios pamokos: [2019-03-20, pažymėdami pasaulinę Žemės dieną, Aplinkos
ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos
geologijos tarnybos ir kitų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojai vedė Žaliąsias pamokas daugelyje šalies mokyklų] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Kovo 21. – P. 11.
Žeimelio žemės ūkio mokykloje išsiliejo naftos produktai: [Dar prieš šį incidentą minėtoje teritorijoje UAB „Geomina“ atliko detalųjį ekologinį tyrimą. Nustatyta, kad buvusios kuro saugyklos
teritorijoje yra apie 280 kub. m užteršto grunto] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Kovo 21. – P. 11.
Iš kur arsenas atsiranda požeminiame vandenyje?: [Dabar Lietuvos geologijos tarnyba siekia išsiaiškinti, ar arseno anomalijų šaltinis nėra požeminį vandenį talpinančios ar jas supančios silpnai laidžių sluoksnių nuogulos (iki 100 m gylio)] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Kovo 21. – P. 6: iliustr.
Šachtinių šulinių vanduo nėra nei saugus, nei kokybiškas: [Daugiau nei pusė pernai dėl arseno
kiekio tirtų šachtinių šulinių vandens mėginių neatitiko nustatytų mikrobiologinių ir apie trečdalį –
cheminių reikalavimų] // Vakaro žinios. – 2019. – Kovo 23. – P. 8: iliustr.
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Vandens diena: ketvirtadalis lietuvių kasdien geria pirktą vandenį iš butelių: [Pasak Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjos Rasos Radienės, Lietuva gali didžiuotis, kad yra
viena iš nedaugelio valstybių, visiškai aprūpintų požeminiu gėlu vandeniu, ir kad vanduo yra aukštos
kokybės] // Utenos diena. – 2019. – Kovo 27. – P. 8: iliustr.
Vasiliauskaitė J. Daugiau nei trečdalis kasdien geria pirktą vandenį iš butelių, pusė – iš čiaupo:
[Pasak Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjos Rasos Radienės, Lietuva gali
didžiuotis, kad yra viena iš nedaugelio valstybių, visiškai aprūpintų požeminiu gėlu vandeniu, ir kad
vanduo yra aukštos kokybės] // Alytaus naujienos. – 2019. – Kovo 30. – P. 8: iliustr.
Miliuvienė L. Pasiilgom šaltinio vandens…: [Aukštaitijos nacionalinio parko Lankytojų centre
buvo pristatyta knyga „Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštaitijos nacionalinis parkas, Labanoro regioninis parkas“. Tai – Lietuvos geologijos tarnybos hidrogeologų Petro Gedžiūno, Kęstučio Kadūno, Zdislavo Zanevskio ir Danutės Balčiūnaitės kūrybinis darbas, paremtas moksliniais tyrimais] //
Nauja vaga. – 2019. – Kovo 30. – P. 3, 4: iliustr.

Balandis
Mikelionienė E. Atsisveikinimas su valdžia: [Dar 2014 metais Biržų rajono Taryba patvirtino
detalųjį planą žemės sklypo, kuris bus paverčiamas žvyro ir smėlio gavybos karjeru. Patys pritarę
žvyro karjero atsiradimui Vijoliškio kaime, politikai tik dabar susizgribo neaptarę kompensavimo
sąlygų] // Biržiečių žodis. – 2019. – Balandžio 2. – P. 1, 2: iliustr.
Dundulytė J. Vandens diena: daugiau nei trečdalis kasdien geria pirktą vandenį iš butelių, pusė –
iš čiaupo: [Lietuvoje iš žemės gelmių galima saugiai išgauti apie 3,7 mln. kub. m per parą. Šiuo
metu mūsų šalyje sunaudojama per parą apie 332 tūkst. kub. m gėlo ir 478 kub. m mineralinio
vandens] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Balandžio 4. – P. 9.
Šulčienė R. Lietuvos dirvožemis skursta: [Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus
vyr. specialistė doc. dr. Virgilija Gregorauskienė primena, kad dirvožemis yra neatsinaujinantis ir
ribotas gamtos išteklius. Pavojingiausi Lietuvos dirvožemio degradacijos požymiai – erozija, maisto
medžiagų išplovimas, rūgštėjimas, biologinės įvairovės nykimas, humuso kiekio mažėjimas ir kt.] //
Savaitė. – 2019. – Balandžio 4. – P. 28: iliustr.
Dainių pelkė: išsaugoti mišką ar leisti kasti durpes: [Kone 10-metį vyksta teisiniai ginčai tarp
UAB „Presto durpės“, kuri nori Dainių pelkėje kasti durpes, ir Jurbarko savivaldybės administracijos, nenorinčios tam duoti sutikimo] // Mūsų laikas. – 2019. – Balandžio 5. – P. 1, 3, 4: iliustr.
Vyšniauskienė L. Lietuviai vėl pajuto gintaro žavesį: [Lietuvoje gintaro išlikę mažai. Du didesni
klodai yra Kuršių mariose ties Juodkrante – vienas klodas maždaug 100 tonų, kitas – apie 200 tonų.
Bet jų eksploatuoti neleidžiama. Kaliningrado eksploatuojamame Palvininkų klode yra sukaupta
90 proc. visų pasaulyje esančio gintaro atsargų] // Vakaro žinios. – 2019. – Balandžio 6. – P. 7: iliustr.
Projektas: [Lietuvos geologijos tarnyboje buvo pristatytas pirmasis šalyje požeminei anhidrito
gavybai skirtas projektas. Jis bus vykdomas Kauno r. Pagirių gipso ir anhidrito telkinyje] // Vakaro
žinios. – 2019. – Balandžio 6. – P. 18.
Dubovičienė I. Tik žingsnis iki unikalaus projekto: [Nedaug liko, kad būtų pradėtas įgyvendinti
pirmosios Lietuvoje požeminės anhidrito kasyklos projektas. Jį patvirtinti turi Lietuvos geologijos
tarnyba] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Balandžio 9. – P. 4: iliustr.
Truikinų šaltinėlis ir Puokės akmuo: [Valstybės saugomų teritorijų tarnyba finansuoja Apuolės
piliakalnio ir kraštovaizdžio tvarkybos darbus] // Mūsų žodis. – 2019. – Balandžio 9. – P. 2.
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Vanduo: [Pasak Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjos Rasos Radienės,
Lietuva gali didžiuotis, kad yra viena iš nedaugelio valstybių, visiškai aprūpintų požeminiu gėlu vandeniu, ir kad vanduo yra aukštos kokybės] // Mūsų žodis. – 2019. – Balandžio 12. – P. 1.
Nesutaria dėl jūros sienos: [Dvišalę sutartį dėl sienos nutatymo 1999 metais ratifikavo tik Lietuva. Latvija siekia pirmiausia pasirašyti ekonominį susitarimą. Kaip pastebi Lietuvos geologijos
tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė, toje ginčytinoje teritorijoje galėtų
būti 8 mln. tonų geologinių naftos išteklių, iš jų 2–3 mln. tonų galėtų būti išgauta] // Panevėžio
kraštas. – 2019. – Balandžio 16. – P. 7: iliustr.
Pirmą kartą Lietuvoje anhidritas bus kasamas šachtiniu būdu: [2019-04-02 Lietuvos geologijos tarnyboje buvo pristatytas pirmasis šalyje požeminei anhidrito gavybai skirtas projektas. Jis bus
vykdomas Kauno r. Pagirių gipso ir anhidrito telkinyje] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Balandžio
18. – P. 11.
Siavris E. Žemdirbiai nori nemokamo vandens: [Šiuo metu Seimo Aplinkos apsaugos komitete
svarstant Žemės gelmių įstatymo projektą, daug nesutarimų kyla dėl siūlomos lengvatos žemdirbiams nemokamai naudoti vandenį, jei jo išnaudoja ne daugiau nei 100 kub. m per parą] // Vakaro
žinios. – 2019. – Balandžio 24. – P. 5: iliustr.
Palangos kranto zonai tvarkyti – dar didesnis dėmesys // Vakarinė Palanga. – 2019. – Balandžio 27. – P. 5: iliustr.

Gegužė
Bielskienė M. Ilgiausias – dar ilgesnis!: [Nuo šiol Mūšos tyrelio pažintinis takas dar patrauklesnis – po draustinį vingiuoja žiedu. Prie Miknaičių ežero Lietuvos geologijos tarnybos vyr. specialistas
Jonas Satkūnas visus supažindino su aukštapelkės formavimosi subtilybėmis] // Sidabrė. – 2019. –
Gegužės 4. – P. 8: iliustr.
Mikutytė M. Tarša didesnė nei manyta – prašo daugiau pinigų: [Pradėjus tvarkyti buvusios asfaltbetonio gamybos bazės teritoriją Tauragėje nustatyta, kad naftos produktais užteršta daugiau
grunto sluoksnių nei manyta] // Tauragės kurjeris. – 2019. – Gegužės 7. – P. 4: iliustr.
Šileikė E. Su politiku siejama įmonė teršia aplinką?: [Ežerėlyje jau beveik 5 metus per lietaus nuotekų sistemas į aplinką išpilamos tonos teršalų, sutekančių į durpynų sausinimo kanalus. Neramu ir
dėl geriamojo vandens, nes Ežerėlio gręžinys visai netoli durpyno. Tad cheminiai teršalai per gruntinius vandenis esą gali pasiekti ir jį] // Kauno diena. – 2019. – Gegužės 11. – P. 1, 12, 13: iliustr.
Ližaitytė R. Ūkininkų ir aplinkosaugininkų interesus kiršina požeminis vanduo: [Siekiant išsaugoti Lietuvos gelmių turtus, ruošiamas naujas Žemės gelmių įstatymas. Juo ketinama apmokestinti
dideliais kiekiais iš nuosavų gręžinių išgaunamą vandenį, įtvirtinti vandenviečių aprobavimą] // Suvalkietis. – 2019. – Gegužės 11. – P. 1, 5: iliustr.
Uktveris A. Kaip gyveni, geologe?: [Pastabos pasisvečiavus Geologo dienai skirtame seminare] //
Žaliasis pasaulis. – 2019. – Gegužės 16. – P. 1, 2, 7: iliustr.
Mikutytė M. Durpyne į pratybas sulėkė daugybė tarnybų: [Klasmann-Deilmann Laukėsa durpyne vyko gaisro gesinimo pratybos] // Tauragės kurjeris. – 2019. – Gegužės 17. – P. 15: iliustr.
Aptinkama pesticidų likučių: [Lietuvos geologijos tarnybos atliekamų gruntinio vandens tyrimų
duomenimis, šalies intensyvios žemdirbystės plotų gruntiniame vandenyje kaupiasi ir gana ilgai išlieka pesticidų likučių] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Gegužės 18. – P. 3.
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Bartkienė D. Durpių kasėjai prieš gyventojus: kieno interesas svarbesnis?: [Norima šalia Jurbarko esantį Dainių mišką paversti durpių kasybos karjeru. Gyventojų apklausa patvirtino, jog durpių
kasėjų kaimynystės nepageidauja] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Gegužės 18. – P. 1, 3, 5: iliustr.
Matutis V. Grunto pylimas į jūrą: nauda ar tarša?: [Jau ne vieną dešimtmetį vyksta uoste išsiurbto smėlio pylimas į jūros pakrantę paplūdimiams maitinti. Grunto pylimo į pajūrio pakrantės
zoną klausimas iškilo Seime svarstant Jūros aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus] // Klaipėda. –
2019. – Gegužės 20. – P. 10.
Leščinskas V. Paslaptys ir pavojai: [Dr. Jono Satkūno žvilgsnis į Afrikos žemių gelmes] // Žaliasis
pasaulis. – 2019. – Gegužės 23. – P. 1, 7, 11: iliustr.
Monitoringo duomenys: intensyvios žemdirbystės plotų gruntiniame vandenyje aptinkama pesticidų likučių // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Gegužės 23. – P. 11.
Kažemėkaitytė J. Ar visada gersime vandenį su pesticidų likučiais?: [2020 m. yra numatyta į
Valstybinę aplinkos monitoringo programą įtraukti 60 naujų stebėjimo vietų, o siekiant sumažinti
pesticidų daromą įtaką gruntiniam vandeniui, būtų tikslinga tobulinti žemės ūkio augalų auginimo
technologijas ir nenaudoti pesticidų] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Gegužės 23. – P. 1, 4: iliustr.
Morkūnas V. Barčiuose vėl tiksi arseno bomba: [Vienoje iš rajono kaimų esančioje vandenvietėje
aptiktas padidėjęs arseno kiekis] // Dzūkų žinios. – 2019. – Gegužės 23. – P. 6: iliustr.
Dubovičienė I. Žemės išteklių naudojimas: paliekamos išimtys kelia priešiškumą: [Pagal siūlomą
reglamentavimą, sąlygos beveik nesikeis tiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurie per parą išgauna
ar planuoja išgauti mažiau kaip100 kub. m gėlo požeminio vandens. Ketinant išgauti jo daugiau,
reikės leidimo naudoti išteklius, atitinkamai ir mokėti už išteklių naudojimą] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Gegužės 25. – P. 1, 5: iliustr.
Ronkauskienė R. Muziejus atšventė 40-metį: [V. Into akmenų muziejaus 40-mečio minėjimas
vyko gegužės 17 dieną] // Mūsų žodis. – 2019. – Gegužės 24. – P. 1, 3: iliustr.
Vandentvarkos projektams – 40 mln. Eur paskoloms ir grąžinamosioms subsidijoms: [Geriamo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas, gali kreiptis į UAB
„Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir pasinaudoti ES sudarytomis finansavimo galimybėmis projektams įgyvendinti geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijai ar plėtrai] // Verslo žinios. – 2019. –
Gegužės 28. – P. 9.
Šileikė E. Rokuose paliko netvarką: [„Rail Baltica“ europinė vėžė pasiekė Kauną, tačiau Rokuose
paliktos šiukšlės, galbūt užterštas gruntas] // Kauno diena. – 2019. – Gegužės 29. – P. 1, 2: iliustr.
Botanikos sode – nauja augalų ekspozicija: [VDU Botanikos sode jau galima susipažinti , kaip
įvairūs augalai gali sumažinti dirvožemio taršą] // Kauno diena. – 2019. – Gegužės 30. – P. 24:
iliustr.

Birželis
Bartkienė D. Simbolinis mokestis už vandenį gero nežada: [Žinia, jog Seimas nusiteikęs taisyti
Žemės gelmių įstatymo pakeitimus, kurie panaikins ūkininkams taikomas lengvatas, sujaudino žemdirbius] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Birželio 4. – P. 1, 3: iliustr.
Kisielienė S. Norima „perkrauti“ santykius su aplinkosaugininkais: [Aplinkos ministras K. Mažeika su žemdirbių savivaldos atstovais aptarė ūkininkams aktualias problemas] // Valstiečių laikraštis. – 2019. – Birželio 5. – P. 10: iliustr.
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Sekevičienė I. Gruntą valantys augalai: [Tokia nauja ekspozicija – VDU Botanikos sode] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Birželio 6. – P. 12: iliustr.
Siavris E. Prašoma taupyti vandenį, senka ir upės: [Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos
skyriaus vedėja Rasa Radienė ir vyr. specialistas Petras Pūtys apžvelgė gruntinių vandenų situaciją:
kuo giliau slūgso gruntinis vanduo, tuo mažiau trumpuoju laikotarpiu sausros ir karštis daro įtaką
gruntinio vandens lygiui] // Vakaro žinios. – 2019. – Birželio 13. – P. 2: iliustr.
Sekevičienė I. Mažinant dirvožemio taršą: augalų galimybės: [Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode Kaune duris atvėrė nauja gruntą valančių
augalų ekspozicija] // Žaliasis pasaulis. – 2019. – Birželio 13. – P. 1, 12: iliustr.
Tavorienė V. Kaitra pavojingai sekina vandens išteklius: [Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėja Rasa Radienė pranešė, kad 20 monitoringo postų stebimas gruntinio vandens
lygio, priklausomai nuo vietovės, kritimas nuo 0,3 iki 2,4 m] // Valstiečių laikraštis. – 2019. – Birželio 15. – P. 1, 2: iliustr.
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poveikio stebėjimą jūroje] // Klaipėda. – 2019. – Birželio 17. – P. 10, 11: iliustr.
2019 06 17 – Pasaulinė kovos su dykumėjimu diena: [Manoma, kad dėl nualinto dirvožemio iki
2045 m. apie 135 mln. žmonių bus priversti migruoti ir ieškotis prieglobsčio kitose šalyse] // Žaliasis
pasaulis. – 2019. – Birželio 20. – P. 11.

Liepa
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Dubovičienė I. Švelniai privers laikytis požeminių vandens išteklių naudojimo tvarkos: [Žemės
gelmių įstatymas tobulinamas tiek galvojant apie požeminių vandens išteklių tausojimą, tiek ir dėl
Bendrosios vandenų direktyvos, kuri įpareigoja šalis identifikuoti visas vandenvietes, iš kurių paimama daugiau kaip 10 kub. m vandens] // Ūkininko patarėjas. – 2019. – Liepos 11. – P. 1, 5: iliustr.
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bendrovė „Hidroterra“] // Klaipėda. – 2019. – Rugpjūčio 20. – P. 7: iliustr.
Yra šansas, kad kalnas nenugrius: [Gedimino kalno galutinio sutvarkymo projektą už 2,18 mln.
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Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo,
giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų
geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės
gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas
publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.
The Annual Report for 2019 of the Lithuanian Geo
logical Survey contains results of completed national geo
logical
research projects: geo
logical mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeo
logical research,
hydrogeo
logical research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geo
logical investigations of affected
areas by karst process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground
(issuing of premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geo
logical works, inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geo
logy is included.
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