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Įvadas. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 2006 metais

Introduction: The Lithuanian Geological 
Survey in 2006

Lietuvos geologijos tarnyba 2006 metais toliau 
vykdė savo misiją: įgyvendinti valstybės politiką 
žemės gelmių naudojimo srityje, pagrįsti geologinės 
aplinkos kokybės išsaugojimą ateities kartoms, 
plėtoti geologinės informacijos naudojimą. Patikima 
geologinė informacija prisideda prie efektyvaus 
gamtinių išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos 
priemonių užtikrinimo, teritorijų planavimo ir 
infrastruktūros plėtros. Panašių tikslų siekia ir kitos 
ES šalių geologijos tarnybos, todėl ilgametė patirtis 
ir pajėgos, kurias Europoje sudaro beveik 5000 
specialistų, naudojama ne tik nacionalinei politikai, 
bet per Geologijos tarnybų asociaciją (EuroGeoSur-
veys) ir ES darnios plėtros strategijai įgyvendinti.

2006 metais Lietuvos geologijos tarnyba vykdė ke-
turias programas, joms skirta 5,2 mln. litų asignavimų. 
Vykdant Žemės gelmių naudojimo valstybinio 
reguliavimo programą buvo patikslinti kai kurie 
teisės aktai (ypač Žemės gelmių registro tvarkymo 
srityje), parengtos dvi naujos valstybinių geologinių 
tyrimų programos (Lietuvos seisminių sąlygų ir 
požeminio vandens išteklių įvertinimo), vykdytos 
žemės gelmių tyrimo ir išteklių naudojimo leidimų 
išdavimo ir priežiūros procedūros, vedamas Žemės 
gelmių registras.

Įgyvendinant Valstybinių geologinių tyrimų 
programą „Geologija ir darnus vystymasis“ buvo 
vykdomi 68 įvairios paskirties projektai, iš kurių, 27 
buvo baigti ir jų rezultatai yra prieinami vartotojams. 
Baigtas kvartero nuogulų ir naudingųjų iškasenų 
kartografavimas 1:50 000 masteliu Linkuvos plote, 
sudarytas naujas Lietuvos naudingųjų iškasenų 
žemėlapis 1:200 000 masteliu, kuriame pateikti 
duomenys apie 1651 telkinį ir daugiau kaip 350 
prognozinių plotų, tęstas požeminio vandens valsty-
binis monitoringas, geologinės aplinkos potencialių 
taršos židinių inventorizacija bei vykdyti kiti būtini 
geologinio tyrimo darbai.

Vykdant Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių 
geologinių sąlygų įvertinimo programą buvo tęsiami 
lauko darbai Biržų mieste, apdorojama Pasvalio 
miesto teritorijos tyrimų medžiaga. Beje, Vyriausybė 
patvirtino patikslintą 2007–2010 metų programą, į ją 
įtraukti suaktyvėjusio karstinio proceso tyrimai ir 
Biržų rajone, ne tik Biržų ir Pasvalio miestuose. Pagal 
turimus duomenis buvo sudarytas naujas Šiaurės 
Lietuvos karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo 
žemėlapis 1:50 000 masteliu.

In 2006, the Lithuanian Geological Survey (LGT) contin-
ued the execution of its new mission: implementation of the 
national policy in the field of the use of the underground 
based on the preservation of the quality of environment for 
generations to come and promotion of the use of geological 
information. Reliable geological information contributes to 
effective exploitation of natural resources, preservation of 
environment and territorial planning and infrastructure 
development. The geological surveys of other EU countries 
have similar objectives. Therefore, the long-term experi-
ence and efforts of almost 5000 specialists from Europe are 
used for implementation not only of national strategies 
but, through EuroGeoSurveys, also of the EU strategy of 
sustainable development.

In 2006, the Lithuanian Geological Survey carried out 
four research programs. The total allocation amounted to 
5.2 million Litas. Within the state regulation program 
of the use of the underground, the LGT contributed to 
amendment of some legal acts (underground registry 
management in particular), framed two new national 
geological research programs (in the fields of seismic 
conditions of Lithuania and evaluation of groundwater 
resources), issued permissions to investigate and use the 
underground resources, controlled exploitation of the 
underground resources, and conducted the registry of 
the underground.

Sixty eight different projects were implemented within 
the national geological research program “Geology and 
Sustainable Development”. Twenty seven of them were 
completed and their results are available to users. Mapping 
of Quaternary sediments and valuable mineral resources 
in the Linkuva area at a scale of 1:50 000 was completed, 
a new map of Lithuanian mineral resources at a scale of 
1:200 000 (including the data about 1651 deposit and 
more than 350 prognostic areas) was compiled, national 
monitoring of groundwater carried on, potential sources  
of contamination of geological environment were inven-
toried, and other necessary geological research works were 
carried out.

Within the program of assessment of engineering 
geological conditions in Pasvalys and Biržai cities, field 
works in Biržai and processing of the data obtained in 
Pasvalys were carried on. The Government of the Republic 
of Lithuania approved an itemized the arch program for 
2007–2010. The program now includes investigations of 
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Lietuvos geologijos tarnybos direktorius  
J. Mockevičius

Įgyvendinant Specialiųjų taikomųjų geologinių 
tyrimų programą buvo tęsiami Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto detalaus inžinerinio geologinio kartogra-
favimo darbai, dirbama su radioaktyvių atliekų 
saugojimo ir laidojimo problematika, teikiamos 
geologinės informacijos paslaugos.

Galima pasidžiaugti ir tarptautine veikla. Lie-
tuvos geologijos tarnyba su kitų šalių kolegomis 
dalyvavo sudarant Europos geocheminį atlasą, 2006 
metais jis išleistas ir pristatytas Europos Komisijos 
pareigūnams. Tarnybos specialistai sėkmingai 
dalyvavo vykdant ir kitus tarptautinius projektus 
(econtent, GAJA (INTERREG), PASSEQ, BRIDGE) 
ir organizuojant įvairius renginius.

2006 metų darbų rezultatai ir Vyriausybės spren-
dimai plėsti valstybinių geologinių tyrimų spektrą 
teikia sėkmingo darbo vilčių ir ateityje, nors reikia 
pripažinti, kad plečiantis ekonomikai, valstybiniame 
sektoriuje vis sudėtingiau išlaikyti aukštos kvalifi-
kacijos specialistus ir garantuoti tinkamą techninį 
tyrimų aprūpinimą.

active karst processes not only in Biržai and Pasvalys 
cities but in Biržai District as well. Based on available 
data, a new karst intensity map at a scale of 1:50 000 was 
compiled for the North Lithuanian karst region.

Detailed engineering geological mapping of the 
Klaipėda port, consideration of the issues related with 
storage and disposal of radioactive waste and provision 
of geological information were carried on.

It can be pointed out with pleasure that the LGT 
together with the colleagues from other countries par-
ticipated in the compilation of the geochemical atlas of 
Europe which was published and presented to the of-
ficials of the EU in 2006. The specialists of the LGT also 
successfully participated in other international projects 
(eContent, GAJA (INTERREG), PASSEQ and BRIDGE) 
and events.

The results obtained in 2006 and the decisions of the 
Government to expand the spectrum of geological research 
are a good basis for expectations of successful work in the 
future. Yet it should be recognized that rapid economic 
development makes it difficult to retain high qualifica-
tion specialists in the state sector and to ensure relevant 
technical supply of research.



�Valstybinis ŽemĖs gelmiŲ naudojimo reguliaVimas 2006 metais
state regulation of the use of the underground in 2006

VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO 
 REGULIAVIMAS 2006 metais

2006 metais parengti šie žemės gelmių naudojimą 
reglamentuojantys ir su jų naudojimu susiję teisės 
aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimai
1. lietuvos respublikos Vyriausybės 2006 m. 

gegužės 11 d. nutarimas nr. 448 „dėl lietuvos 
respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. 
nutarimo nr. 584 „dėl Žemės gelmių registro 
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės 
žinios. 2006, nr 54-1961).

2. lietuvos respublikos Vyriausybės 2006 m. 
birželio 8 d. nutarimas nr. 562 „dėl Požeminio 
vandens išteklių įvertinimo ir naudojimo geria-
majam vandeniui tiekti 2007–2025 metų pro-
gramos patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2006, 
nr. 66-2436).

3. lietuvos respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 
17 d. nutarimas nr. 723 „dėl požeminio vandens 
valstybinio monitoringo gręžinių valdymo, nau-
dojimo ir disponavimo jais“ (Valstybės žinios. 
2006, nr. 79-3114).

4. lietuvos respublikos Vyriausybės 2006 m. 
rugsėjo 25 d. nutarimas nr. 935 „dėl lietuvos 
seisminių sąlygų įvertinimo 2007–2010 metų 
programos patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2006, 
nr. 104-3970). 

5. lietuvos respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 
25 d. nutarimas nr. 1055 „dėl biržų ir Pasvalio 
miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo 
ir suaktyvėjusio karstinio proceso biržų rajone 
inžinerinių geologinių tyrimų 2007–2010 metų 
programos patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2006, 
nr. 115-4377).

Aplinkos ministro įsakymai
6. aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymas 

nr. d1-46 „dėl lietuvos respublikos aplinkos 
ministro 2000 m. vasario 24 d. įsakymo nr. 72 
„dėl leidimo naudoti angliavandenilių išteklius 
formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo 
aleksandrui spruogiui“ (Valstybės žinios. 2006, 
nr. 15-530).

Žemės gelmių naudojimą regla-
mentuojančių ir su jų naudojimu 
susijusių teisės aktų ir norminių 
dokumentų rengimas

Resolutions of the Government of the 
Republic of Lithuania

1. Resolution No 448 of 11 May 2006 “On the Amend-
ment of Resolution No 584 of the Government of 
the Republic of Lithuania of 26 April 2002 “On the 
Regulation of Underground Register validation” 
(Valstybės žinios. 2005, No 30-941);

2. Resolution No 562 of 8 June 2006 “On the approval 
of program of groundwater resources evaluation 
and use for supplying of drinking water for 200�–
2025 years” (Valstybės žinios. 2006, No 66-2436);

3. Resolution No 703 of 17 July 2006 “On the posses-
sion, use and disposition of groundwater state 
monitoring observing wells” (Valstybės žinios. 
2006, No 79-3114);

4. Resolution No 935 of September 2006 “The program 
of the assessment of the seismological  condi-
tions of the territory of Lithuania for the years 
200�–2010” (Valstybės žinios. 2006, No 104-3970); 

5. Resolution No 1055 of October 2006 “On the ap-
proval of program of Biržai and Pasvalys towns 
engineering geological conditions evaluation and 
engineering geological research of intensifying 
karst processes in Biržai in 2007–2010” (Valstybės 
žinios. 2006, No 115-4377).

Orders of the Minister of Environment 

6. Order No D1-46 of 26 January 2006 “On the order 
of Minister of Environment No �2 of 24 February 
2000 „On the approval of the form of permission to 
use hydrocarbons and authorization to Aleksan-
dras Spruogis” (Valstybės žinios. 2006, No 15-530); 

STATE REGULATION OF THE 
USE OF THE UNDERGROUND 
in 2006

Preparation of legal and other
related acts regulating the use of 
the underground
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7. aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas 
nr. d1-451 „dėl grunto geologinio tyrimo 
ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2006, nr. 110-
4185).

8. aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. 
įsakymas nr. d1-524 „dėl lietuvos respub-
likos aplinkos ministro 2000 m. vasario 24 d. 
įsakymo nr. 72 „dėl biržų ir Pasvalio miestų 
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo pro-
gramos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 
galios“ (Valstybės žinios. 2006, nr. 124-4712).

Lietuvos geologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos direktoriaus 
įsakymai

9. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymas 
nr. 1-05 „dėl lietuvos geologijos tarnybos prie 
aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymo nr. 1-107 „dėl naudingųjų 
iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių 
ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų 
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Valstybės žinios. 2006, nr. 14-518).

10. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 21 d. 
įsakymas nr. 1-70 „dėl lietuvos geologijos 
tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 
2004 m. balandžio 23 d. įsakymo nr. 1-45 „dėl 
Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių pat-
virtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės žinios. 2006, 
nr. 86-3386).

11. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 8 d. 
įsakymas nr. 1-95 „dėl lietuvos geologijos 
tarnybos prie aplinkos ministerijos direkto-
riaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu nr. 1-107 
patvirtintų naudingųjų iškasenų (išskyrus 
angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių 
ertmių naudojimo projekto rengimo taisyklių 
Viii skirsnio nuostatų įsigaliojimo“ (Valstybės 
žinios. 2006, nr. 109- 4154).

12. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2006 m. spalio 27 d. 
įsakymas nr. 1-111 „dėl lietuvos geologijos 
tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 
2004 m. balandžio 23 d. įsakymo nr. 1-47 „dėl 
lietuvos respublikos angliavandenilių išteklių 
klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės 
žinios. 2006, nr. 118-4535).

7. Order No D1-451 of 10 October 2006 “On the Soil 
geological investigations and the soil resources 
use order” (Valstybės žinios. 2006, No 110-4185);

8. Order No D1-524 of 7 November 2006 “On the order 
of Minister of Environment No �2 of 24 February 
2000 “On the approval of program of Biržai and 
Pasvalys towns engineering geological condi-
tions evaluation” admission invalid” (Valstybės 
žinios. 2006, No 124-4712).

Orders of Director of Lithuanian Geological 
Survey

9. Order No 1-05 of 30 January 2006 “On the Amend-
ment of the order of Director of Lithuanian 
Geological Survey No 1-10� of 5 September 
2005 “On rules of preparing projects of use of 
mineral resources (except hydrocarbons) and un-
derground cavities validation” (Valstybės žinios. 
2006, No 14-518); 

10. Order No 1-70 of 21 July 2006 “On the Amendment 
of the order of Director of Lithuanian Geological 
Survey No 1-�0 “On the rules of Underground 
Register management” (Valstybės žinios. 2006, 
No 86-3386); 

11. Order No 1-95 of 8 September 2006 “On the rules 
of preparing projects of use of mineral resources 
(except hydrocarbons) and underground cavi-
ties validation, approved by order No 1-10� of 
5 September 2005 of Director of the Geological 
Survey of Lithuania VIII paragraph validation” 
(Valstybės žinios. 2006, No 109-4154);

12. Order No 1-111 of 27 October 2006 “On the Amend-
ment of the order of Director of Lithuanian 
Geological Survey No 1-111 of 23 April 2004 “On 
the classification of the Lithuanian hydrocarbon 
resources” (Valstybės žinios. 2006, No 118-4535).
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Žemės gelmių išteklių naudojimo 
reguliavimas

Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų 
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoni-
nio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių 
ertmes išdavimo taisyklėmis (Valstybės žinios. 2002, 
nr. 16-607; 2005, nr. 72-2607) 2006 metais išduotas 
31 leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ert-
mes (17 naujų ir 14 pakartotinių leidimų), sudarytos 
54 išteklių naudojimo sutartys. Pasikeitus įmonių 
pavadinimams, patikslinti trijų leidimų duomenys.

Panaikintas 15 leidimų galiojimas, iš jų 12 leidimų – 
išduodant pakartotinį leidimą, vieno leidimo – likvi-
davus įmonę, dviejų leidimų – įmonės pageidavimu 
(išduodant leidimą kitai įmonei). Panaikintas dviejų 
leidimų galiojimo sustabdymas.

2006 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti 
žemės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 224 juridiniai 
asmenys ir viena juridinių asmenų grupė, veikianti 
pagal jungtinės veiklos sutartį, iš jų: 

• mineralinio vandens – 15, 
• durpių – 30, 
• mineralinio vandens ir durpių – 4, 
• kitų naudingųjų iškasenų – 174, 
• kitų naudingųjų iškasenų ir durpių – 2.
Vykdant Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų 

(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoni-
nio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės 
gelmių ertmes išdavimo taisyklių reikalavimus buvo 
kontroliuojama, kaip turintys leidimus juridiniai 
asmenys laikosi žemės gelmių išteklių naudojimo 
sutarčių sąlygų, tikrinama žemės gelmių išteklius 
naudojančių juridinių asmenų veikla, naudojant 
žemės gelmių išteklius, ir vertinama su tuo susijusi 
informacija ir duomenys. Parengti 52 informaciniai 
raštai juridiniams asmenims apie nepatenkinamą 
arba ne laiku tam tikrų sutarčių punktų vykdymą, 
nurodyti nustatytų trūkumų ištaisymo terminai ir nu-
matomos taikyti ar pritaikytos poveikio priemonės. 
dalyvauta šešiuose patikrinimuose žemės gelmių 
išteklių naudojimo vietose, kurių metu buvo nus-
tatyti keturi naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo 
ir apskaitos pažeidimai.

Vykdant aplinkos ministro 1999 m. vasario 23 d. 
įsakymą nr. 49 išnagrinėta ir patvirtinta 18 kietųjų 
naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos 
ir rekultivavimo) projektų.

apibendrintos 2005 metų kietųjų naudingųjų 
iškasenų išteklių kasybos ir naftos išteklių gavybos 
ataskaitos.

tęstos konsultacijos ir susirašinėta su fiziniais ir ju-
ridiniais asmenimis naudingųjų iškasenų išteklių nau-
dojimo, leidimų išdavimo, žemės grąžinimo, valstybės 
išperkamos žemės naudojimo ir kitais klausimais. 

In 2006, following “The delivery procedure of permis-
sions to use mineral resources (except hydrocarbons), 
resources of industrial and mineral groundwater 
and cavities of the underground” (Valstybės žinios. 
2002, No. 16-607; 2005, No. 72-2607) permissions to 
use mineral resources were granted to 31 enterprises, 54 
contracts of the use of resources were concluded, and 15 
permissions were revoked (12 cases of granting a reissued 
permission, 1case of liquidation of an enterprise and in 
2 cases permissions were revoked at the request of the 
licence-holder).

By December 31, 2006, 225 enterprises had permis-
sions to use resources of solid minerals and mineral 
water.

The Lithuanian Geological Survey was permanently 
controlling the conditions and terms of contracts of the 
use of mineral resources.

According to Order No. 49 of February 23, 1999 of 
Minister of Environment, the Lithuanian Geological 
Survey analysed and approved 18 projects on the use of 
underground resources.

Generalization of statistical reports on extraction in 
2005 presented by the enterprises was made.

Regulation of the use of underground 
resources
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Žemės gelmių geologinio tyrimo 
reguliavimas 
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo 
taisyklėmis (Valstybės žinios. 2001, nr. 102-3634; 
2005, nr. 45-1448) išduota 16 leidimų tirti žemės 
gelmes, trijų leidimų galiojimas panaikintas 
(išduodant naujus leidimus dėl atliekamų tyrimų 
rūšių skaičiaus pasikeitimo).

metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo 
79 įmonės, iš jų leista atlikti pagal tyrimų rūšis:

• angliavandenilių paiešką ir žvalgybą – 5,
• žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą – 5,
• geofizinį tyrimą – 11,
• nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir 

žvalgybą – 10,
• požeminio vandens (visų rūšių, taip pat 

šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą – 25,
• geologinį žemės gelmių kartografavimą – 10,
• hidrogeologinį žemės gelmių kartografa-

vimą – 22,
• geocheminį žemės gelmių kartografavimą – 10,
• aerofotogeologinį žemės gelmių kartogra-

favimą – 2,
• ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 18,
• inžinerinį geologinį žemės gelmių kartogra-

favimą – 8,
• naudingųjų iškasenų išteklių žemės gelmių 

kartografavimą – 2,
• ekogeologinį tyrimą – 44,
• inžinerinį geologinį tyrimą – 39,
• mechaninį gręžinių gręžimą – 41,
• mechaninį gręžinių likvidavimą – 38.
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes 

išdavimo taisyklių reikalavimais, sistemingai buvo 
tikrinama turinčių leidimus juridinių asmenų pateiktų 
tarnybai žemės gelmių tyrimo duomenų kokybė.

2006 metais lgt Žemės gelmių išteklių aprobavi-
mo komisija (ŽgiK) vadovaudamasi Žemės gelmių 
išteklių aprobavimo komisijos nuostatais (Valstybės 
žinios. 2002, nr. 32-1240) išanalizavo ir įvertino 23 
kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių detalios arba 
papildomos geologinės žvalgybos darbų duomenis. 
2006 metais ŽgiK aprobuoti 1 klinties, 1 molio, 3 dur-
pių, 4 smėlio, 5 žvyro, 7 žvyro ir smėlio telkinių 
išžvalgyti ištekliai.

lgt direktoriaus 2006 m. kovo 7 d. įsakymu 
nr. 1-17 sudaryta komisija aprobavo naujo uoksų 
telkinio naftos išteklius. lgt direktoriaus 2006 m. 
spalio 25 d. įsakymu nr. 1-108 sudaryta komisija 
svarstė Šiūparių telkinio angliavandenilių išteklių 
aprobavimo galimybę.

Vadovaujantis Ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo vykdymo tvarka (Valstybės žinios. 
2003, nr. 101-4578) 2006 metais išnagrinėtos ir 
patvirtintos 196 ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo programos.

In 2006, following “The order of issuing licences 
for underground research” (Valstybės žinios. 2001, 
No. 102-3634; 2005, No. 45-1448) licences for under-
ground research were issued to 16 enterprises. 

By December 31, 2006, 79 enterprises had licences to 
carry out geological investigations.

The Lithuanian Geological Survey was permanently 
controlling the quality of geological investigations.

In 2006, the Commission on the Approbation of 
Underground Resources of Lithuanian Geological Survey 
(ŽGIK) approved resources in 23 deposits. 

Commission, formed by order of Director of Lithua-
nian Geological Survey No. 1-17, evaluated the geological 
data contained in the geological report and approved the 
resources of Uoksai oil field. Commission, formed by order 
of Director of Lithuanian Geological Survey of No. 1-108, 
evaluated the geological data contained in the geological 
report on evaluation of resources of Šiūpariai oil field. 

In 2006, folloving “The order of implementation 
of groundwater monitoring of economic subjects” 
(Valstybės žinios. 2003, No. 101-4578) groundwater 
monitoring programmes of 196 economic subjects were 
analyzed and approved.

Regulation of underground 
investigation
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Vykdant lietuvos respublikos statybos įstatymą 
ir vadovaujantis Statybinių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatais 
(Valstybės žinios. 2005, nr. 14-444) 2006 metais:

• patikrinta keturių įmonių atliekamų inžinerinių 
geologinių ir geotechninių tyrimų darbų kokybė 
bei tyrimų turinio ir apimties atitiktis statybos 
techniniams reglamentams str 1.04.02:2004 ir 
str 1.04.03:2004;

• patikrinta penkių branduolinės energetikos 
objektų statybos aikštelių išankstinė ir projektinė 
inžinerinių geologinių tyrimų atitiktis tatena 
standartams ir Vatesi nustatytiems reikalavi-
mams;

• išnagrinėtos ir įvertintos 37 tyrimų darbų prog-
ramos ypatingų statinių techniniams projek-
tams rengti;

• išnagrinėtos ir įvertintos šešios darbų prog-
ramos branduolinės energetikos objektų 
statybos aikštelių inžineriniams geologiniams 
tyrimams;

• dviejuose statybos objektuose atliktas inžinerinių 
geologinių ir geotechninių darbų kokybės pa-
tikrinimas;

• išnagrinėta 35 oficialios užklausos ir parengtos 
įvertinamosios išvados;

• patikrintos 182 inžinerinių geologinių ir geo-
techninių tyrimų ataskaitos;

• viename tyrimų objekte nustatyti inžinerinių 
geologinių tyrimų darbų trūkumai ir nurodyta 
juos pašalinti, nustatyta penkių tyrimų darbų 
programų neatitiktis statybos techniniams reg-
lamentams, grąžintos penkių tyrimų ataskaitos 
ištaisyti nurodytus trūkumus, viena įmonė 
įspėta dėl tyrimų darbų tvarkos pažeidimų.

Žemės gelmių registras
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais 
(Valstybės žinios. 2002, nr. 44-1676; 2006, nr. 54-1961) 
ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis 
(Valstybės žinios. 2004, nr. 90-3342; 2006, nr. 86-3386) 
2006 metais Registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyta 
12 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 
13 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, 
10 naudingųjų iškasenų telkinių išbraukta iš re-
gistro, įrašyti 191 požeminio vandens telkinių ir 
vandenviečių duomenys.

Iki 2006 metų gruodžio 31 dienos Registro žemės 
gelmių išteklių dalyje buvo įregistruota 1889 nau-
dingųjų iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei 
požeminio vandens telkiniai ir vandenvietės, taip 
pat įregistruotos rajonų savivaldybių parengtos, su-
derintos ir patvirtintos trijų vandenviečių sanitarinės 
apsaugos zonos:

Underground Register 
At the end of 2006, according to “The Statute of Un-
derground Register” (Valstybės žinios, 2002, No. 44-
1676) and “The regulations of Underground Register 
arrangement” (Valstybės žinios, 2004, No. 90-3 342), 
1889 deposits of mineral resources and ground water were 
included into the chapter of underground resources. In 
2006, 12 new deposits of mineral resources and 191 depos-
its of underground water were included into the chapter 
of underground resources; 1548 boreholes were included 
into the chapter of boreholes (data of 550 boreholes were 
corrected) and 459 objects of geological investigations were 
included into the chapter of geological investigations.

Pursuant to the Law on Building of the Republic of 
Lithuania and following the State Control Regula-
tions of Engineering Geological and Geotechnical 
Investigations for Building Purposes (Valstybės žinios. 
2005, Nr. 14-444), the following works were accomplished 
in 2006: 

• The quality of engineering geological and geotechni-
cal investigations carried out by four enterprises and 
conformity of the content and volume of investiga-
tions with the technical regulations of building STR 
1.04.02:2004 and STR 1.04.03:2004 were verified;

• The conformity of preliminary and project engineer-
ing geological investigations in five building sites of 
nuclear energy objects with the TATENA standards 
and VATESI requirements was examined;

• Thirty seven research programs for developing tech-
nical projects of special buildings were considered 
and evaluated;

• Six agendas of engineering geological investigations 
in the building sites of nuclear power objects were 
considered and evaluated;

• The quality of engineering geological and geotechni-
cal works in two building objects was examined;

• Thirty five official queries were considered and con-
clusions prepared;

• One hundred eighty two reports of engineering 
geological and geotechnical investigations were 
reviewed;

• Defects of engineering geological investigations in 
one object were determined and their elimination 
required. Variance between 5 investigation programs 
and technical requirements for building was deter-
mined. Five investigation reports were returned for 
elimination of defects. One enterprise was cautioned 
for violation of the regulation of investigation 
works.
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• 718 naudingųjų iškasenų telkinių pasiskirsto 
taip:
 13 naftos (angliavandenilių);
 705 nemetalinių naudingųjų iškasenų:

♦ 482 žvyro ir smėlio;
♦ 116 durpių;
♦ 4 sapropelio;
♦ 69 molio;
♦ 6 kvarcinio/monomineralinio smėlio;
♦ 1 anhidrito;
♦ 10 dolomito;
♦ 5 klinties;
♦ 7 kreidos mergelio;
♦ 2 opokos;
♦ 3 gėlavandenės klinties;

• 1171 požeminio vandens telkinys, vandenvietės 
pasiskirsto taip:
 1148 geriamojo gėlo vandens;

♦ 20 mineralinio vandens;
♦ 3 gamybinio vandens.

Registro gręžinių dalyje 2006 metais įregistruota 
1548 gręžiniai (iš jų 1059 skirti požeminio vandens 
eksploatacijai), išregistruotas 151 likviduotas 
gręžinys. Pakeisti 550 gręžinių duomenys (dėl 
gręžinio būklės, pasikeitus savininkui arba patiksli-
nus gręžinio vietą).

iki 2006 metų gruodžio 31 dienos Registro gręžinių 
dalyje įregistruota 23 295 gręžiniai, o geologinės 
informacijos sistemos gręžinių posistemyje įrašyta 
39 193 gręžinių duomenys.

Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2006 metais 
įregistruota 459 žemės gelmių geologinio tyrimo 
objektai. Šioje registro dalyje iki 2006 metų gruodžio 
31 dienos įregistruota 1607 žemės gelmių geologinio 
tyrimo objektai.

Įvairios paskirties projektų ir dokumentų, 
susijusių su žemės gelmių naudojimu, 
derinimas
2006 metais suderinta 79 kadastrinių vietovių žemės 
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai, 
išnagrinėta 99 prašymai grąžinti žemę, patenkančią 
į naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

Vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo 
Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose instituci-
jose tvarka (Valstybės žinios. 2000, nr. 69-2062; 
2003, nr. 81(1)-3705) 2006 metais lietuvos geologijos 
tarnyba išnagrinėjo 29 projektus ir dokumentus bei 
pateikė išvadas regionų aplinkos apsaugos departa-
mentams dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 
ir ribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių 
išteklių naudojimu ir apsauga, požeminių vandenų 
vandenviečių įrengimu, ežerų valymu ar jų vandens 
lygio reguliavimu.

Co-ordination of various projects 
and documents related to the use of 
underground 

In 2006, 79 corrected projects of land reform and 99 ap-
plications on the restitution of land plots falling under 
the areas of mineral resources have been examined and 
co-ordinated.

In 2006, following “The procedure of analysing of 
documents on a permissible effect on the environment 
on account of an intended economic activity in the 
Ministry of Environment and subordinate institu-
tions” (Valstybės žinios. 2000, No. 69-2062; 2003, No. 81 
(1)-3705), the Lithuanian Geological Survey analysed 29 
projects and documents and gave conclusions to the Region 
Departments of Environment Protection on the admissibil-
ity of an intended economic activity or restrictions in the 
case this activity was associated with the exploitation and 
protection of underground resources, underground water, 
clearing of lakes or regulation of water level in the lakes.
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2006 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ 
PROJEKTŲ REZULTATAI

G E O L O G I N I S  K A R T O G R A F A V I M A S

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu 
būklė 2006 metų gruodžio 31 dieną 

State-of-art of National geological mapping at a scale of 
1:50 000 by 31 December 2006

Kvartero nuogulų geologinis kartografavimas 1:50 000 
masteliu Linkuvos plote

D. Karmazienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Geological mapping of the Quater-
nary deposits of the Linkuva area at 
a scale of 1:50 000

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos valstybinių 
geologinių tyrimų programą „Geologija ir darnus vys-
tymasis“, numatančią prioritetinį pasienio teritorijų 
kartografavimą (šiuo atveju – su Latvijos Respub-
lika), baigtas antro lygio kvartero nuogulų geologinis 
kartografavimas 1:50 000 masteliu Linkuvos plote 
(1108 km2, LKS-94 topografiniai lapai 3222 ir 3224). 
Sudaryti valstybiniai kartografiniai dokumentai 

The Quaternary geological mapping of the Linkuva area 
(1108 km2, LKS-94 topographic maps 3222 and 3224) 
was carried out at a scale of 1:50 000. On the basis of the 
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1:50 000 masteliu – kvartero geologinis (su trimis 
geologiniais pjūviais) ir geomorfologinis žemėlapiai, 
taip pat to paties mastelio litomorfogenetinio rajona-
vimo (su tipiniais litologiniais pjūviais) bei faktinės 
medžiagos žemėlapiai, parengtas aiškinamasis raštas. 
Minėti žemėlapiai yra tolesnio specializuoto karto-
grafavimo (hidrogeologinio, inžinerinio geologinio, 
ekogeologinio ir kt.) Linkuvos plote pagrindas.

Kartografavimo metu nustatyta, kad Linku-
vos plote kvartero nuogulos slūgso ant nelygaus 
pokvarterinio paviršiaus, sudaryto iš viršutinio 
devono uolienų (nuo Mūrių iki Pamūšio svitų im-
tinai). Pokvarterinis paviršius suformuotas ledynų 
egzaracijos ir ledo tirpsmo vandenų erozinės 
veiklos – tam turėjo didžiausią įtaką nevienodas 
viršutinio devono uolienų kietumas ir atsparumas 
egzaracijai. Taip pat išryškėjo akivaizdus paviršinių 
reljefo formų ir prekvartero uolienų struktūrų ryšys: 
pagal elektrinės tomografijos matavimų inter-
pretacijos duomenis prekvartero uolienose išskirtas 
Indrišiūnų neotektoniškai aktyvus lūžis sietinas su 
ryškia meridianinės krypties Indrišiūnų–Paliečių 
lineamentų zona, matoma kvartero geologiniame ir 
geomorfologiniame žemėlapiuose. Ledyno pakraščio 
lokalizacija ir ledyninių nuogulų akumuliacija, 
t. y. Linkuvos kalvagūbrio ir prie jo prisišliejusios 
limnoglacialinės keiminės terasos bei Megučionių 
ozo susidarymas sietini su Pakruojo struktūrinės 
nosies (tektoninio elemento) fragmentais (1 pav.). 
Pokvarterinio paviršiaus pakopos turėjo įtakos 
ledyno dinamikai, sudarė palankias sąlygos mirusio 
ledo laukams susidaryti, viename iš kurių susifor-
mavo Petrašiūnų fliuviokeimų grupė.

Pokvarterinio reljefo žemėlapyje išskirtas Girminių 
įlinkis sutampa su Kriukų drumlinoidų lauku, 
tad pastaroji prekvartero struktūra, matyt, turėjo 
tiesioginę įtaką drumlinoidų laukui susidaryti. 
Atskleisti ir kai kurie drumlinoidų slūgsojimo ypa-
tumai – ypač akivaizdus pokvarterinio paviršiaus 
reljefo ir dabartinio reljefo santykis: pakiluma po-
kvarterinio paviršiaus reljefe beveik visada atitinka 
drumlinoido keterą, ir atvirkščiai, – pokvarterinio 
paviršiaus pažemėjimas atsikartoja dabartiniame 
reljefe kloniu.

Linkuvos plote kvartero nuogulų storis nuo 1,0 m 
iki 39,0 m. Mažiausias storis susijęs su upių slėniais, o 
didžiausias – su dabartinio reljefo pakilimais arba su 
retais pokvarterinio paviršiaus paleoįrėžiais. Vyrau-
jantis kvartero nuogulų storis – 10–12 metrų.

Kvartero nuogulų storymėje vyrauja moreninės 
nuogulos. Tarpmoreninės nuogulos ir nuosėdos 

material collected in the course of mapping, the geological 
(with three geological cross-sections) and geomorphologi-
cal maps of the Quaternary deposits as well as maps of 
factual data and lithomorphogenetic zoning with lithologi-
cal cross-sections were drawn at a scale of 1:50 000. The 
set of maps is supplemented with the explanatory note. 
The above mentioned maps serve as a background for 
different geological investigations, and for hydrogeologi-
cal, engineering geological and ecogeological mapping of 
Linkuva area in particular.

As established by geological mapping, the Quaternary 
deposits in the Linkuva area are lying on an uneven sub-
Quaternary surface, formed from the Upper Devonian 
rocks (Mūriai through to Pamūšis Formations inclu-
sive). The sub-Quaternary surface was formed by glacier 
and melt water erosion. The difference in the solidity 
and resistance to erosion of the Upper Devonian rocks 
had the biggest influence on this process. An obvious 
relation was established between the surface relief forms 
and pre-Quaternary structures: according to the data of 
electric tomography of pre-Quaternary rocks, the sepa-
rated Indrišiūnai tectonic fault is linked with the distinct 
Indrišiūnai–Paliečiai lineaments zone. The localization of 
glacier edge and accumulation of glacial deposits, Linkuva 
end moraine ridge and adjoined limnoglacial kame terrace 
and Megučionys esker formation, are linked with the frag-
ments of Pakruojis structural uplift (Fig. 1). The steps of 
the sub-Quaternary surface influenced the dynamic of the 
glacier, formed propitious conditions for the dead glacial 
fields’ accumulation, in one of which Petrašiūnai fluvio-
kames group was accumulated.

The Girminiai trough represented in the sub-Quater-
nary relief map coincides with the Kriukai drumlin-like 
ridge field. The pre-Quaternary structure evidently had 
a direct influence on the formation of drumlin-like ridge 
field. Several peculiarities of drumlin-like ridge seam 
exposure were revealed. The relation between the sub-
Quaternary surface and the present relief is one of the 
most evident: the altitude of the sub-Quaternary surface 
almost always corresponds with drumlin-like ridge crest 
and vice versa.

The thickness of the Quaternary deposits varies from 
1.0 to 39.0 meters in the Linkuva area. The thinnest layer 
of the Quaternary deposits is in the river valleys whereas 
the thickest layer is related with the altitude of the present 
relief or with rare palaeovalleys of the sub-Quaternary 
surface. The thickness of the Quaternary deposits is 10–12 
meters on the average.

The Quaternary cover is composed of glacial deposits. 
The thin intertill deposits and sediments can be depicted 
rarely, only in solitary boreholes. The bigger areas of inter-
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paplitusios labai sporadiškai, jų yra tik pavieniuo-
se gręžiniuose, o jie – mažo storio. Kiek didesni 
tarpmoreninių nuogulų plotai telkiasi centrinėje ir 
rytinėje Linkuvos ploto dalyse. Linkuvos kalvagūbrio 
rajone šios nuogulos yra markiruojančiu hori-
zontu, leidžiančiu atskirti Medininkų moreną nuo 
Viršutinio Nemuno glacialinių darinių.

Kvartero sistemos nuogulų pjūvis suskirstytas 
į pleistoceno ir holoceno skaidmas. Pleistoceno 
skaidmoje išskirtos vidurinio pleistoceno Žeimenos 
svitos Medininkų posvitė bei viršutinio pleistoceno 
Apatinio ir Viršutinio Nemuno svitos. Geologiniame 

1 pav. Linkuvos kalvagūbrio geologinė sandara ties 
Judiškių dubuma

Fig. 1. Geological structure of Linkuva end moraine ridge 
near the Judiškiai hollow

till deposits are concentrated in the Central and Eastern 
parts of the mapped Linkuva area. In the area of Linkuva 
end moraine ridge these deposits form a markhorizon, 
which helps to separate the Medininkai till and the Upper 
Nemunas glacial Formations.

The cross-section of the Quaternary deposits is divided 
into Pleistocene and Holocene sections. The Middle Pleis-
tocene Medininkai Sub-formation of Žeimena Formation 
and the Upper Pleistocene Lower and Upper Nemunas 
Formation are separated in the thickness of Pleistocene 
deposits. In the geological map the Upper Nemunas, the 
surface deposits are subdivided into the Middle and North 
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žemėlapyje paviršinės nuogulos priskirtos prie 
Viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvitės Vidurio ir 
Šiaurės Lietuvos fazių sluoksnių. Holoceno skaidma 
detaliau nesuskaidyta. Visų stratigrafinių vienetų 
nuogulos ir nuosėdos suskirstytos į genetinius ti-
pus, o dalis paviršiuje slūgsančių – ir į genetinius 
potipius. Petrašiūnų dolomito karjere nustatytos 
Apatinio Nemuno svitos limninės nuosėdos. Šių 
nuosėdų absoliutus amžius, nustatytas optiškai 
stimuliuotos liuminescencijos (OSL) metodu, byloja, 
kad jos suklotos prieš 86,1–81,6 tūkst. metų (2 pav.). 
Medininkų svitos morena slūgso devono uolienų 
kraigo pažemėjimuose ir retuose paleoįrėžiuose. 
Viršutinio Nemuno svitos glacialiniai dariniai 
dengia visą kartografuotą teritoriją. Nustatyta, kad 
Medininkų moreną atklojęs ledynas atslinko iš 
šiaurės vakarų, o Viršutinio Nemuno morena sufor-
muota iš šiaurės slinkusio ledyno. didžiąją paviršinių 
nuogulų dalį sudaro pagrindinė morena – moreni-
nis priemolis ir priesmėlis, kuri vietomis padengta 
fliuvioglacialinėmis nuogulomis ir limnoglacialinėmis 
nuosėdomis – smėliu, aleuritu, moliu. Kartografuotos 
limnoglacialinės molingos keiminės terasos nuosėdos, 
slūgsančios Linkuvos kalvagūbrio distalioje pusėje. 
Nedidelę ploto paviršiaus dalį užima holoceno laiko-
tarpiu susiklosčiusios limninės smėlingos nuosėdos 
ir durpės.

2 pav. Apatinio Nemuno svitos limninės nuosėdos, 
datuotos OSL metodu (A), ir šias nuosėdas dengiantys 
juostiniai dariniai (B) Petrašiūnų karjere

Fig. 2. Limnic sediments of the Lower Nemunas Formation, 
their absolute age determinated by optically stimulated 
luminescence (OSL) dating (A) and overlyning striped 
sediments (B) in the Petrašiūnai dolomite quarry

Lithuania layers of Baltija Sub-formation. The Holocene 
sections are not subdivided in detail. All deposits and 
sediments of stratigraphic units are subdivided into ge-
netic types and surface deposits into genetic sub-types. 
In the Petrašiūnai dolomite quarry, the limnic sediments 
of the Lower Nemunas Formation are distinguished. The 
absolute age of these sediments was established by opti-
cally stimulated luminescence method (OSL): 86.1–81.6 
thousand years BP (Fig. 2). The Medininkai till occurs in 
the depressions of Devonian rocks or rare palaeoincisions. 
The glacial deposits of the Upper Nemunas Formation 
cover all the mapped territory. It was established that the 
glacier which formed the Medininkai till came from the 
North-West, and the Upper Nemunas till was formed by 
the glacier advancing from the North. The main part of 
the surface deposits is compiled of basal till – loam and 
sandy loam, in some localities till is covered by fluviogla-
cial deposits and limnoglacial sediments: sand, silt and 
clay. The limnoglacial clay kame terrace were mapped 
in the distal part of the Linkuva end moraine ridge. The 
Holocene limnic sand deposits and peat cover a small part 
of the investigated area.

The surface of Linkuva area was formed during the 
deglaciasion of the last glacier. The morphosculptural 
relief of the area was formed by the Mūša–Lėvuo and 
Žiemgala glacial stream and its melting water, so the relief 
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Linkuvos ploto paviršius formavosi paskutiniojo 
apledėjimo deglaciacijos metu. Morfoskulptūrinį šio 
ploto reljefą suformavo Mūšos–Lėvens ir Žiemgalos 
ledyninės plaštakos bei jų tirpsmo vandenys, tad 
reljefe vyrauja plokščia ir silpnai banguota moreninė 
lyguma. dalis reljefo suformuota ir performuota 
poledynmečio egzogeninių procesų metu.

Kartografuotame plote išskirti trys litomorfo-
genetiniai rajonai. Rajonai suskirstyti į vienuolika 
mikrorajonų, kai kurie mikrorajonai suskaidyti į 
smulkesnius vienetus – vietovaizdžius. Kiekvieno 
mikrorajono ir vietovaizdžio sudaryti tipiniai lito-
loginiai pjūviai.

is characterized by flat and slightly wavy moraine plain. 
Part of the relief was formed and reworked by post-glacial 
exogenic processes. 

The mapped area was subdivided into three litho-
morphogenetic regions. The regions were divided into 11 
sub-regions; some sub-regions were divided into smaller 
ones – patchworks. The typical lithological cross-sections 
were drawn for every sub-region and patchwork.

D. Karmazienė,
Lithuanian Geological Survey

Pagal valstybinę geologinio kartografavimo sub-
programą 2003–2006 metais Linkuvos plote buvo at-
liktas naudingųjų iškasenų kartografavimas 1:50 000 
masteliu. Apibendrinus kartografuojant gautą 
informaciją, panaudojant ankstesnių metų paieškos 
ir žvalgybos darbų metu sukauptą geologinę 
medžiagą, sudaryti Kvartero naudingųjų iškasenų 
ir Prekvartero naudingųjų iškasenų žemėlapiai. 
Papildomai sudarytas Kvartero naudingųjų iškasenų 
faktinės medžiagos žemėlapis tuo pačiu masteliu. 
Aiškinamajame rašte išanalizuota ir apibendrinta 
naudingųjų iškasenų išteklių būklė ir apibūdintos 
naujų telkinių radimo perspektyvos.

darbų rajonas mažai perspektyvus rasti naujų 
žvyro telkinių. didesnė tikimybė yra rasti vien 
smėlio arba smėlio su įvairiu žvyro tarpsluoksnių 
kiekiu telkinių. Naudingųjų iškasenų kartogra-
favimo darbų metu Linkuvos projekto plote 
išskirta 10 perspektyvių plotų, kuriuose žvyro ir 
smėlio bendri ištekliai 2,63 mln. m3, ir 27 plotai, kur 
išplitęs vien smulkus, vidutinis ar įvairus smėlis, 
bendri ištekliai – 4,53 mln. m3. Bendri prognoziniai 
(IK 333, IK 334) ištekliai Linkuvos projekto plote yra 
7,16 mln. m3. Visi ištekliai slūgso po nedidele danga, 
daugiausia iškart po augaliniu sluoksniu, dalis jų 
apvandeninti. 

Naudingųjų iškasenų kartografavimas 1:50 000 masteliu 
Linkuvos plote

V. Piepolienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The geological mapping of mineral resources was carried 
out in the Linkuva area in 2003–2006. Based on geological 
information obtained in the course of mapping, supple-
mented with all available data of the previous prospect-
ing and exploration activities, maps of Quaternary and 
pre-Quaternary mineral resources were compiled. The 
conditions of occurrence of mineral resources in the area of 
interest are analyzed in detail and perspectives of discover-
ing new deposits are presented in the explanatory note.

The mapped area could be regarded as not promising 
for new discoveries of gravel deposits. On 01 01 2005, 
the rest of thoroughly explored gravel reserves was 0.497 
million m3, and the rest of explored in general reserves 
was 0.35 mill. m3.

Ten promising areas were discovered in the Linkuva 
area during the mapping of mineral resources, with their 
total prognostic resources of sand and gravel being equal 
to 2.63 million m3. Twenty seven promising areas of 
mixed (prevail fine) or medium sand deposits with the 
total resources of 4.53 million m3 were recorded as well. 
The investigation areas of mineral resources have not been 
distinguished in the protected territories and prognostic 
resources have not been evaluated there.

Mapping of mineral resources of the 
Linkuva area at a scale of 1:50 000
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Visų plotų smėlis ir žvyras yra prastos kokybės, 
todėl granuliometrinė jų sudėtis tik iš dalies tenkina 
standarto LST 1331:2002 (Automobilių kelių gruntai) 
reikalavimus. 

Be to, Linkuvos plote anksčiau ištirtuose telki-
niuose likę nebaigti eksploatuoti detaliai išžvalgyti 
ištekliai 2005 m. sausio 1 d. buvo 0,497 mln. m3 žvyro, 
parengtiniai išžvalgytų išteklių likutis – 0,35 mln. m3 
žvyro. dauguma likusių žvyro ir smėlio išteklių pagal 
savo kokybę daugiausia tinka tik keliams tiesti, ir tik 
atsižvelgus į pavienių telkinių naudingųjų iškasenų 
kokybę atrenkant jie gali būti panaudoti kitiems 
statybos darbams – betono ir skiedinių gamybai. 

Nors didžiąją aprašomo ploto dalį užima Mūšos 
limnoglacialinis baseinas, tačiau šiame baseine 
yra nusėdęs palyginti plonas molio sluoksnis, ir 
nors rastų telkinių plotai gana dideli, o ištekliai, 
palyginti su kitais baseinais, – vieni iš mažiausių, 
perspektyvūs plotai, kuriuose molis galėtų tikti 
statybinės keramikos gamybai, kartografavimo 
metu neišskirti. 

Kartografuotoje keiminėje terasoje (ruože tarp 
Linkuvos–Laborų–Lizdeikių kaimų), kuri pagal 
litologinę sudėtį daugiausia sudaryta iš gana didelio 
(10–15 m) storio molio sluoksnio, buvo išskirti trys 
perspektyvūs plotai (266 ha). Bendri prognoziniai 
molio ištekliai juose sudaro 17,67 mln. m3. 

detaliai išžvalgytų molio išteklių 2006 m. sau-
sio 1 d. visai nėra, o parengtiniai išžvalgytų molio 
išteklių yra 1,7 mln. m3. 

Durpių, sapropelio ir gėlavandenės klinties 
telkinių nei perspektyvių plotų Linkuvos plote nėra. 

Pagal LGT Geologijos fonde esamą naudingųjų 
iškasenų telkinių tyrimo medžiagą bei mokslo 
tiriamuosius darbus matoma, kad, be visų išvardytų 
naudingųjų iškasenų, slūgsančių kvartero storymėje, 
Linkuvos objekto plote, devono sistemos Stipinų ir 
Kruojos svitų nuogulose yra surasti didžiuliai dolo-
mito ištekliai: Stipinų svitos nuogulose yra detaliai 
išžvalgyti stambiausi dolomito telkiniai šalyje – 
Petrašiūnai II, Petrašiūnai III ir Klovainiai. Pastarasis 
telkinys yra už Linkuvos objekto ribų. Šiuo metu skal-
dos gamybai naudojamas dolomitas iš Klovainių ir 
Petrašiūnai II telkinių. Stipinų svitos dolomito detaliai 
išžvalgytų išteklių likutis 2005 m. sausio 1 d. Linkuvos 
objekto plote – 50,7 mln. m3, parengtiniai išžvalgytų – 
22,7 mln. m3. Ankstesniais metais apskaičiuoti aptikti 
prognoziniai Stipinų svitos dolomito ištekliai Linku-
vos objekto plote 10 mln. m3.

Be to, naudingųjų iškasenų kartografavimo 
metu, panaudojus Geologijos instituto 1986 metais 
ir naujo sudaryto Valstybinio prekvartero geologinio 

All the promising layers occur in the uppermost 
part (at a depth of 10–15 m) of the Quaternary cover the 
mineral recourses being overlain only by a thin cover of 
sediments. The gravel and sand of all promising areas are 
of comparatively law quality. The grain composition of 
the sand and gravel partly meets the requirements of the 
standard LST 1331:2002 lt (Soils for Road Construction). 
They are suitable for road building.

In spite that the largest part of the territory is covered 
by glaciolacustrine sediments of Mūša basin, there are 
only limited possibilities of discovering deposits of clay. 
All largest deposits of clay were discovered during the 
previous prospecting. The explored in general reserves of 
clay in this basin comprise only 1.7 million m3. 

The mapping revealed three areas (266 ha) in the 
Linkuva marginal ridge, where the total inferred resources 
of clay comprise 17.67 million m3. The thickness of the 
useful bed in the areas is greater than in the Mūša glaci-
olacustrine basin, but the quality of this clay is uneven. 

There are no profitable industrial peat deposits in the 
mapped area. 

The deposits of sapropel and freshwater limestone 
are out of practical interest because of their limited oc-
currence.

According to archive data, the dolomite reserves of 
the Stipinai Formation are explored in detail in two 
deposits of the Linkuva area. On 01 01 2005, the rest of 
thoroughly explored dolomite reserves was 50.7 million 
m3 and explored in general 5.5 mill. m3. During the previ-
ous prospecting and mapping, six promising areas were 
discovered in the Linkuva area, where the total prognostic 
resources of Stipinai dolomite comprised 63.5 million m3. 
The dolomite of Stipinai Formation is best for extrac-
tion according to bed continuity, occurrence conditions, 
quantity and quality.

The dolomite reserves of Kruoja Formation have been 
thoroughly explored only in one deposit, where on 01 01 
2005 they comprised 0.5 million m3. The dolomite reserves 
in one deposit explored in general comprised 5.5 million m3. 
Four promising areas were discovered in the Linkuva area, 
where the total prognostic resources of dolomite comprised 
115.9 million m3. 

V. Piepolienė,
Lithaunian Geological Survey
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žemėlapio bei dolomito paieškos metu išgręžtų 
gręžinių duomenis, išskirti penki Stipinų svitos 
dolomito plotai, kurių bendri prognoziniai ištekliai 
sudaro 53,5 mln. m3 dolomito. Taigi visi Stipinų svi-
tos dolomito aptikti prognoziniai spėjamai vertingi 
ištekliai – 63,5 mln. m3. dolomitas, kaip ir detaliai 
išžvalgytuose plotuose, turėtų tikti skaldos gamybai, 
dirvoms kalkinti ir kitiems tikslams.

Kruojos svitos nuogulose naudingųjų iškasenų 
kartografavimo metu, panaudojus ankstesnę geologinę 
fondinę medžiagą ir naujo sudaryto Valstybinio pre-
kvartero geologinio žemėlapio duomenis, buvo išskirti 
dar trys perspektyvūs plotai, kurių bendri prognoziniai 
ištekliai 104,1 mln. m3 dolomito. Visų Kruojos svitos 
nuogulose išskirtų perspektyvių plotų prognoziniai 
ištekliai sudaro 115,9 mln. m3 dolomito.

Atlikus naudingųjų iškasenų kartografavimo 
darbus, galima teigti, kad ateityje Linkuvos objekto 
plote vykdyti statybinių medžiagų, durpių, sapro-
pelio ir karbonatinių nuogulų telkinių paieškas yra 
netikslinga. Tuose plotuose, kur yra apskaičiuoti 
prognoziniai ištekliai, rekomenduojama vykdyti 
parengtinę ir / ar detalią žvalgybą.

2003–2006 metais Žagarės plote (LKS-94 koordinačių 
sistemos 1:50 000 mastelio nomenklatūriniai lapai 
3214, 3223 ir 3232) atliktas prekvartero geologinis 
kartografavimas 1:50 000 masteliu. darbų plote 
atlikti 33 elektrinės tomografijos profiliniai mata-
vimai (dr. R. Šečkus). Elektrinės tomografijos me-
todu gauta nauja informacija apie tiriamo ploto 
viršutinio devono sluoksnių slūgsojimo ir sudėties 
ypatumus. Kartografuojant naudoti ankstesnių 
metų gręžinių duomenys, geofizinių tyrimų infor-
macija, atliktas anksčiau gręžtų hidrogeologinių 
gręžinių koordinačių ir žiočių lygio patikslinimas, 
o gręžiniuose, kuriuose atlikti geofiziniai tyrimai ir 
stratigrafinė revizija.

Remiantis revizuotais duomenimis sudaryti 
Žagarės ploto prekvartero geologinis, pokvartero 
paviršiaus reljefo, tektoninis ir neotektoninis 

Prekvartero geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu 
Žagarės plote

J. Bitinas, R. Šečkus, Lietuvos geologijos tarnyba

Geological mapping of the pre-Quaternary succession at 
a scale of 1:50 000 of the Žagarė area was carried out (in 
topographic sheets 3241, 3223 and 3232) during the period 
of 2003–2006. The information about the geological struc-
ture of the upper part of the pre-Quaternary sedimentary 
cover in the area is based on revised old well data, outcrop 
description data and results of new geophysical investiga-
tions. Co-ordinates and altitudes of hydrogeologic wells 
located in the Žagarė area were revised and the stratigraphy 
of well sections was reconsidered on the basis of well data. 
Measurements along thirty three electric tomography 
profiles were carried out in the Žagarė area obtaining new 
data (dr. R. Šečkus).

Pre-Quaternary geological mapping of 
the Žagarė area at a scale of 1:50 000
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žemėlapiai. Taip pat sudaryti keturi geologiniai 
pjūviai, vieno iš jų sudarymui panaudoti ne tik 
gręžinių, bet ir elektrinės tomografijos duomenys. 
Vieną pjūvį L. Korabliova sumodeliavo pagal 
potencialių laukų duomenis ir kristaliniame pa-
mate išskyrė atskirus blokus, ribojamus lūžių ir  
besiskiriančius uolienų tankio parametrais. Atlikus 
darbus sukurti šie struktūriniai žemėlapiai: Akmenos 
svitos pado, Žagarės svitos pado, karbono pado, 
Naujosios Akmenės svitos pado. Struktūriniuose 
žemėlapiuose išskirtos lokalios struktūros.

Pokvartero paviršiaus reljefas plote gana lygus, 
kvartero metu suformuotas ledynų egzaracijos ir jų 
tirpsmo vandens erozijos. Rasta pavienių negilių 
paleoįrėžių. Pokvartero paviršiaus reikšmės kinta 
nuo žemesnės kaip 10 m abs. a. paleoįrėžyje iki 
daugiau kaip 80 m abs. a. pietvakarinėje ir šiaurės 
vakarinėje ploto dalyse. 

Pokvarteriniame paviršiuje atsidengia vidurinės 
juros Skinijos, Papartinės, Papilės, apatinio triaso 
Nemuno, viršutinio devono Škervelės, Ketlerių, 
Žagarės, Švetės, Mūrių, Akmenos, Kuršių, Joniškio 

Pav. Karstiniai procesai viršutinio permo Naujo-
sios Akmenės svitos klintyje. Karstinė tuštuma. 
Karpėnų klinties karjeras (J. Bitino nuotrauka)

Fig. Karst processes in the limestone of the Upper 
Permian Naujoji Akmenė Formation. Karst cavity. 
Karpėnai limestone quarry (photo by J. Bitinas)

A set of different geological maps: pre-Quaternary 
geological map, map of sub-Quaternary relief, tectonic and 
neotectonic maps of the Žagarė area were compiled on the 
basis of complex compilation of new data and revised well 
data. Four geological cross-sections were compiled: one of 
them integrating both electric tomography and well data. 
One cross-section through the area was modelled using the 
potential-fields data (L. Korabliova) that allowed distin-
guishing blocks of the crystalline basement with different 
rock density that are bound by tectonic faults. A structural 
map of the bottom of Akmena Formation, a structural map 
of the bottom of Žagarė Formation, a structural map of 
the bottom of Carboniferous and a structural map of the 
bottom of Naujoji Akmenė Formation were also compiled. 
A set of structural maps was used to distinguish a number 
of local tectonic structures.

The relief of the sub-Quaternary surface of undulating 
morphology was formed by glacier erosion and glacier 
melt water during the Quaternary period. A few single 
palaeoincisions were detected in the area. The lowest al-
titude of the sub-Quaternary surface relief is defined 10 
meters below the sea level in palaeoincisions. The highest 

altitude, more than 80 meters above sea level, was 
detected in the south-western and northern parts 
of Žagarė area.

The rocks of crystalline basement, as well as 
Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Car-
boniferous, Triassic, and Jurassic sedimentary se-
quences were distinguished in the geological section. 
The Middle Jurassic Skinija, Papartinė and Papilė 
formations, Lower Triassic Nemunas Formation, 
Upper Devonian Škervelė, Ketleriai, Žagarė, Švetė, 
Mūriai, Akmena, Kuršiai and Joniškis formations 
crop out in the sub-Quaternary surface. The preci-
sion of geological boundaries vary depending on 
the number and distribution of wells. The wells 



GEOLOGINIS KARTOGRAFAVIMAS
GEOLOGICAL MAPPING

21

(Gruzdžių pluoštas) svitų uolienos. Prekvartero 
nuosėdinę storymę darbų plote sudaro paleozojaus 
(kambro, ordoviko, silūro, devono, karbono, triaso, 
juros) uolienos. Geologinių ribų tikslumas labai 
kinta ir priklauso nuo gręžinių skaičiaus, o jis labai 
netolygus – šiek tiek tankesnis ploto vakarinėje dalyje 
ir mažas – rytinėje. 

Projekto tikslas – revizuoti ir įskaitmeninti 1972–1995 
metais kartografuotų 1:50 000 masteliu plotų kvar-
tero geologinius žemėlapius ir juos papildančius 
geologinius pjūvius. Baigtas vienas projekto etapas: 
revizuoti ir įskaitmeninti aštuonių kartografuotų 
plotų Baltijos aukštumos ruože rankraštiniai kvartero 
geologiniai žemėlapiai ir geologiniai pjūviai: drūkšių, 
Molėtų, Šumsko, Utenos, Vievio, daugų, Birštono ir 
druskininkų. Į gręžinių duomenų bazę GEOLIS įvesta 
išvardintuose plotuose gręžtų 1680 seklių (15–30 m 
gylio) kartografinių gręžinių pjūvių aprašymai, 
saugomi Lietuvos geologijos tarnybos archyve.

Visų pirma buvo peržiūrėti ir, juos pataisius, 
įskaitmeninti pagal bendrą legendą 1995 metais 
kartografuotų drūkšių ir Molėtų plotų kvartero 
geologiniai žemėlapiai ir geologiniai pjūviai. Šių 
plotų peržiūrėti skaitmeniniai kvartero nuogulų 
žemėlapiai nuo 2002 metų prieinami vartotojams. 

2006 metais baigta 1970–1987 metais kartografuotų 
Utenos, Vievio, daugų, Birštono ir druskininkų plotų 
kvartero geologinių žemėlapių revizija. Rankraštinė 
kartografinė informacija interpretuota iš naujo 
pagal naują kvartero stratigrafijos schemą. dauge-
lyje vietų buvo patikslintas paviršinių nuogulų 
amžius, o kai kur – ir nuogulų kilmė, atsižvelgiant 
į 1:200 000 mastelio kvartero geologinio ir geomor-
fologinio žemėlapių revizijos rezultatus bei naujausių 
mokslinių tyrimų duomenis. 

drūkšių, Molėtų ir Šumsko plotų kvartero geo-
loginiai žemėlapiai tik šiek tiek patobulinti. Juos 
įskaitmeninant buvo detalizuota paviršių sudarančių 
nuogulų kilmė: genetinės spalvos atspalviu ir in-
deksu parodytos ozus, keimus, keimines terasas ir 

Anksčiau kartografuotų 1:50 000 masteliu plotų kvartero 
geologinių žemėlapių revizija ir įskaitmeninimas

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

The project was aimed at revising and digitizing the 
Quaternary geological maps at a scale 1:50 000 compiled 
on the data of previous surveys. The maps of eight areas 
of the Baltija Upland i.e. Drūkšiai, Molėtai, Šumskas, 
Utena, Vievis, Daugai, Birštonas and Druskininkai were 
revised during the first stage of the project. The revised 
Quaternary geological maps are based on the common 
Quaternary stratigraphic chart and the unified legend.

In 2002, the Quaternary geological maps of the 
Drūkšiai and Molėtai areas were digitized and were made 
available for the broader public. 

The Utena, Vievis, Daugai, Birštonas and Druski-
ninkai areas were mapped in 1970–1987. Since then, 
units of Quaternary stratigraphy have been revised several 
times. The age and somewhere the origin of the surficial 
deposits was corrected, whereas the Quaternary geological 
maps of these areas have been renovated. 

The Quaternary geological maps of Drūkšiai, Molėtai, 
Šumskas and Utena areas reflect a typical ice marginal 
formation of the last Glaciation. It can be seen that the 
Baltija Upland surface contains a great genetic variety of 
landforms such as glaciofluvial and glaciolacustrine kames, 
plateau-like hills, eskers and esker-like forms, medium and 
large morainic and glaciofluvial hills, glacial and glacioflu-
vial ring-shaped ridges, an end-moraine rampart, as well as 
marginal ridges. The lithological composition of these forms 
is plotted on the revised Quaternary geological maps. 

A revision of the Quaternary 
geological maps at a scale of 1:50 000

are mostly concentrated in the western part of the study 
area. The eastern part of the area is described by rarely 
located wells.

J. Bitinas, R. Šečkus,
Lithuanian Geological Survey
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plokščiakalves sudarančios nuogulos. Rankraščiuose 
šios nuogulos parodytos kaip vidinio ledo nuogu-
los, jų detaliau neskirstant. Gerokai patikslintas 
Utenos ploto kvartero geologinis žemėlapis, pertei-
kiantis sudėtingą ledyno pakraščio ruožo geologinę 
situaciją. Pagal stambaus mastelio aerofotonuotraukų 
dešifravimo duomenis pakoreguota zandrinių 
nuogulų išplitimo riba rytinėje ir pietinėje ploto da-
lyje, patikslinta Šventosios klonio ir Utenos duburio 
paviršiuje esančių nuogulų kilmė bei amžius, detali-
zuota kraštinių fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių 
darinių genezė.

daugiausia interpretuoti iš naujo 1970–1983 
metais kartografuotų plotų kvartero geologiniai 
žemėlapiai. Sudėtinga paskutiniojo ledyno maksi-
malaus išplitimo ruožo geologinė situacija paro-
dyta Vievio ir daugų plotų kvartero geologiniuose 
žemėlapiuose. Teritorijoje kartografuoti paskutiniojo 
ledyno kraštiniai dariniai, jų papėdėse plytintys zand-
rai. Po kruopščios faktinės medžiagos analizės ir 
pakartotinio aerofotonuotraukų dešifravimo šiuose 

Kompleksiškai 1:50 000 masteliu kartografuoti plotai 
Baltijos aukštumų ruože

Quaternary maps of Vievis, Daugai, Birštonas and 
Druskininkai areas were signally corrected. These maps 
reflect a complicated geological situation in the belt of the 
maximal limit of the Last Glaciation. The large territory 
of mapped areas is occupied by outwash sediments, large 
areas of which were wind-driven into dune massifs. The 
revised Quaternary geological maps are supplemented 
with digitized geological cross-sections. 

The database GEOLIS is supplemented with records 
of 1680 shallow boreholes drilled in the mentioned areas 
for the mapping purposes.

 R. Guobytė,
Lithuanian Geological Survey

Areas of integrated geological mapping at a scale of 
1:50 000 on the Baltija Upland
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Revizuoto Birštono ploto 1:50 000 mastelio kvartero 
geologinis žemėlapio palyginimas su to paties ploto 
rankraštiniu žemėlapiu, sudarytu 1974 metais

plotuose atsisakyta kartografavimą atlikusių autorių 
pateikto paskutiniojo ledynmečio nuogulų pjūvio 
skirstymo į daugų, Barčių, Žiogelių ir Baltijos fazių 
sluoksnius. Žemėlapiuose pagal ryškius reljefo skir-
tumus rodomos tik dviejų paskutiniojo apledėjimo 
stadijų (maksimalios Grūdos ir jaunesnės – Baltijos) 
nuogulos. Lydos plynaukštės pakraščiai, patekę į 
Vievio ir daugų geologinio kartografavimo plotus, 
rankraštiniuose žemėlapiuose buvo indeksuoti 
Grūdos stadijos daugų sluoksniais. Peržiūrėtuose 
žemėlapiuose atkurtas šios paskutiniojo apledėjimo 
nepaliestos teritorijos amžius – Medininkų ledlaikis.

Pirmųjų 1:50 000 mastelio geologinio kartogra-
favimo plotų (druskininkų ir Birštono) kvartero 
geologiniai žemėlapiai taip pat gerokai patikslinti 
ir detalizuoti.

Sudaryti pagal bendrą legendą kokybiškai nauji 
anksčiau kartografuotų plotų skaitmeniniai 1:50 000 
mastelio kvartero geologiniai žemėlapiai gali būti 
naudojami įvairiose geologijos srityse.

The revised Quaternary geological map at a scale of 1:50 000 
of Birštonas area (left) and the original Quaternary geologi-
cal map at a scale of 1:50 000 of the same area, compiled in 
1974 (right)
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2004–2006 metais Lietuvos geologijos tarnybos 
Hidrogeologijos skyriuje buvo vykdomas projektas 
„Hidrogeologinis kartografavimas Lietuvos–Lenkijos 
pasienio ruože M 1:50 000“, numatytas programoje 
„Geologija ir darnus vystymasis“. Projekto tikslas 
buvo kartografuoti bendruosius gruntinio ir kvartero 
spūdinių vandeningųjų sluoksnių hidrogeodinaminės 
ir hidrogeocheminės būsenos bei hidrogeologinių 
sąlygų ypatumus Lietuvos–Lenkijos pasienio teri-
torijoje ir sudaryti hidrogeologinių žemėlapių 
komplektą pasienio teritorijos vandens ištekliams 
valdyti.

Kartografuota teritorija yra Lietuvos pietvaka-
riuose ir apima Marijampolės ir Alytaus apskričių 
dalis, t. y. pietvakarinį šalies pasienį. dovinės baseine 
užgriebia Alytaus, Prienų rajono savivaldybių 
teritorijų pakraščius. darbų plotas 1632 km2, iš kurio 
589 km2 tenka dovinės baseino teritorijai.

Projektą vykdant atliktas konkretus turimos 
hidrogeologinės informacijos sisteminimas, statistinė 
analizė ir kamerinis peržiūrimos medžiagos apiben-
drinimas, papildytas naujais lauko tyrimų nemažoje 
ir aplinkosaugos, vietovės infrastruktūros plėtros 
požiūriu svarbioje šaliai pasienio teritorijoje duo-
menimis. 

Kaip galutinis šio projekto rezultatas pateikiami 
1:50 000 mastelio faktinės medžiagos, gruntinio 
vandens slūgsojimo gylio ir paviršiaus, šachtinių 
šulinių gruntinio vandens cheminės sudėties, kvar-
tero spūdinio vandens hidrogeologiniai žemėlapiai, 
trys hidrogeologiniai pjūviai ir aiškinamasis raštas.

Kartografuojant nustatyta, kad visame dovinės 
baseine gruntinio vandens srauto kryptims ir jų 
intensyvumui turi įtakos dovinės upė ir didieji 
baseino ežerai – Amalvas, Žuvintas ir dusia. Čia 
susiformavusios intensyvaus gruntinio vandens 
drenažo sąlygos. Būdingas nedidelis aeracijos zonos 
storis – 1–2 metrai.

Sudūvos aukštumos kartografuotos teritorijos 
plote, vyraujant kalvotam moreniniam reljefui, 
dominuojanti regioninio gruntinio vandens srauto 
kryptis yra šiaurės, šiaurės–vakarų Šešupės upės 
link. Tačiau pasireiškia ir tiesioginė Kirsnos upės 
su tankia kanalų sistema drenažinė įtaka: sufor-

  

Hidrogeologinis kartografavimas Lietuvos–Lenkijos 
pasienio ruože 1:50 000 masteliu
D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The project “Hydrogeological mapping of the Lithua-
nian–Polish cross-border area at a scale 1:50 000” was 
carried out in the period 2004–2006 as intended in the 
programme “Geology and sustainable development”. The 
aim of the project was to investigate main hydrogeological 
conditions, chemical composition and quality of shallow 
groundwater and groundwater of Quaternary deposits 
and to create a set of hydrogeological maps for ground-
water resources management in the Lithuanian–Polish 
cross-border area.

A territory of 1632 km2 (whereof 589 km2 belong to 
the Dovinė River basin) was mapped, covering up the 
south-western part of the Lithuanian borderland (parts 
of Marijampolė and Kėdainiai districts).

Digital maps of factual material and level, surface and 
chemical composition of shallow groundwater, hydrogeo-
logical map of the Quaternary confined groundwater, and 
maps of hydrogeological sections were presented and the 
project report was prepared as the final project result.

The shallow groundwater flow in the Dovinė River basin 
is influenced by the Dovinė River and large lakes – Amalvas, 
Žuvintas and Dusia. These territories are drainage zones 
of shallow groundwater. The dominant depth of shallow 
groundwater occurrence is 1–2 m.

In the mapping area of Sūduva upland with glacial 
hilly relief, the dominant shallow groundwater regional 
flow is of northern and north-western directions towards  
the Šešupė River. Shallow groundwater occurs differently 
at various intervals: 1–2, 2–3, 3–5 m and more.

In the southern part of the mapping area, the shallow 
groundwater surface structure is conditioned by domi-
nant relief – sandy plain with many laky tunnel valleys 
extending in northern– southern directions. The depth of 
shallow groundwater occurrence is 3–5 m, but in some 
local areas it exceeds 5 m.

The values of shallow groundwater conductivity 
vary within a wide range and depend on the lithology 
of sediments and especially on the intensity of filtration. 
Factor analysis results show that formation of shallow 

Hydrogeological mapping of 
Lithuanian–Polish cross-border 
area at a scale of 1:50 000
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muojama lokali gana intensyvaus gruntinio vandens 
drenažo zona. Čia gana vienodai vyrauja skirtingas 
gruntinio vandens slūgsojimo gylis: 1–2 m, 2–3 m, 
3–5 m ir didesnis.

Pietinėje tirto ploto dalyje reljefo sąskaida nėra 
tokia intensyvi. Čia smėlinga lyguma turi nedidelį 
nuolydį pietų link ir ją raižo daugybė ežeringų rinų, 
nusidriekiančių iš šiaurės į pietus. Tai lemia gruntinio 
vandens paviršiaus sandarą ir polinkį, dominuojant 
depresiniams srautams rininių ežerų link. Vyrau-
jantis aeracijos zonos storis – 3–5 metrai, tačiau 
nemenkuose ištisiniuose plotuose gruntinio vandens 
slūgsojimo gylis dažnai daugiau kaip 5 metrai.

Gruntinio vandens mineralizacija laiko ir teri-
torijos atžvilgiu kinta netolygiai, nes priklauso nuo 
litologinės nuogulų sudėties, o ypač nuo gruntinio 
vandens filtracijos intensyvumo. Maksimalios elek-
tros laidžio reikšmės nustatytos kalvotų kraštinių 
moreninių darinių ir moreninių lygumų ruožuose, 
o minimalios elektros laidžio reikšmės būdingos 
gruntiniam vandeniui, kurio turi laidūs fliuviogla-
cialiniai smėlio dariniai. Šiose kartografuoto ploto 
dalyse ir kitų makrokomponentų (cl-, SO4

2–, HcO3
–, 

NO3
–, Na+, ca2+, Mg2+) vidurkinės reikšmės skiriasi 

du tris kartus. Atliktos faktorinės analizės rezultatai 
rodo, kad Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje 
gruntinio vandens cheminės sudėties formavima-
sis gali būti aiškinamas dviejų veiksnių sąveika: 
regioninio foninio su svaria nitratine priemaiša 
(pagrindinių makrokomponentų) ir vietinės taršos 
(fosfatiniu – kalio – nitratiniu). Visame kartografuo-
tame plote gruntinis vanduo pagal cheminę sudėtį 
gana artimas gamtiniam fonui, nėra labai užterštas 
ir būdingas kaimo vietovėms, o pastebimesnė vietinė 
jo tarša daugiausiai susijusi tik su buvusiu ar esamu 
agrocheminiu poveikiu.

Tarpsluoksninis kvartero vanduo labiau paplitęs 
aukštumose, t. y. Sūduvos aukštumoje, kur yra iškilęs 
kalvotas reljefas ir storoka daugiasluoksnė kvartero 
sandara. Čia smėlingi ar net gargždingi dariniai yra 
iki 80–100 metrų storio. Šiaurės ir pietų kryptimis jie 
paplitę vietomis ir yra mažesnio efektyvaus storio. 
Bendras regioninis kvartero vandeningųjų sluoksnių 
sistemos požeminio vandens srautas juda šiaurės ir 
šiaurės vakarų kryptimi nuo aukštumų link Nemuno 
ir Šešupės upių, kurių slėniuose yra palankios jo 
iškrovai sąlygos. Tarpmoreniniai vandeningieji sluok-
sniai slūgso negiliai – 30–100 metrų gylyje. Vandens 
pratakumo koeficientas labai kaitus – nuo 2–20 m2/d 
iki 500–1500 m2/d, vidutiniškai 50–60 m2/d. Geriau-
sios šios vandeningos sistemos filtracinės savybės 
yra vakarinėje kartografuoto ploto dalyje, t. y. 

groundwater chemical composition may be explainable 
by interaction of two factors: regional background with 
solid nitrates addition (main macro components) and local 
pollution (phosphate–potassium–nitrate).

The groundwater of intertill deposits mainly occurs in 
the Sūduva upland territory. Here, the thickness of sand 
and gravel deposits reaches 80–100 m. The regional flow 
of Quaternary confined aquifers complex is directed north 
and north-west down the hills towards the Nemunas and 
Šešupė rivers. The dominant depth of Quaternary aqueous 
deposits occurrence is 30–100 m. Filtration properties 
of intertill deposits are different, therefore the filtration 
coefficient (km) varies from 2–20 to 500–1500 m2/day, the 
average value being 50–60 m2/day. The groundwater of 
intertill deposits is fresh, commonly calcium magnesium 
bicarbonate. Its mineralization is 0.2–0.56 g/l.

In this part of Lithuania, the landscape is natural, very 
picturesque and has many protected reservations. Also 
the western part of the mapped territory is the common 
Lithuanian–Polish interregional groundwater recharge 
area. Therefore, the accomplished project allows forming 
an integrated position about hydrogeological conditions 
and influencing the proper and advanced policy of nature, 
underground and resources protection in this country. 
All compiled maps and sections are digital (system of 
axis LKS-94).

D. Radzevičienė, 
Lithuanian Geological Survey



26 2006 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2006

palei patį Lietuvos–Lenkijos pasienį, ir sutampa su 
aukštesnio kalvoto reljefo vietomis. Tarpmoreninių 
nuogulų požeminis vanduo yra gėlas, infiltracinės 
kilmės, dažniausiai kalcio ir magnio hidrokarbo-
natinis. Jo mineralizacija kinta 0,2–0,56 g/l.

Šiai Lietuvos daliai būdingas mažai urbanizacijos 
paliestas natūralus, vaizdingas vietovaizdis, kurio 
apie trečdalį užima įvairios saugomos teritorijos. 
Be to, vakarinis tirtos teritorijos ruožas yra ir bend-
ra Lietuvos ir Lenkijos aukštuminė tarpregioninė 
požeminio vandens mitybos sritis. Baigtas darbas 
leidžia argumentuotai formuoti bendrą požiūrį į 
šio regiono hidrogeologines sąlygas, daryti įtaką 
tinkamai ir pažangiai šio krašto gamtos ir gelmių 
apsaugos bei išteklių naudojimo politikai. Visi 
sudaryti kartografiniai dokumentai (žemėlapiai 
ir pjūviai) yra įskaitmeninti LKS-94 koordinačių 
sistemoje ir juos galima lengvai papildyti nauja 
medžiaga, pateikiami įvairiu formatu, naudojami 
kaip bazinis ekogeologinių ar kitų išvestinių 
žemėlapių sluoksnis.

2006 metais Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių 
registro ir leidimų skyriuje buvo vykdomas projektas 
„Lietuvos Respublikos valstybinis naudingųjų iškasenų 
žemėlapis M 1:200 000“, numatytas programoje 
„Geologija ir darnus vystymasis“ (atsakingos vykdy-
tojos V. Piepolienė, J. Gudonytė). Projekto tikslas buvo 
parengti Lietuvos Respublikos valstybinį naudingųjų 
iškasenų žemėlapį 1:200 000 masteliu. 

Lietuvos Respublikos valstybiniame naudingųjų 
iškasenų žemėlapyje yra parodyta 1651 išžvalgytas 
telkinys (661 – detaliai, 990 – parengtiniai išžvalgyti 
telkiniai), 339 perspektyvūs plotai, kurių apskaičiuoti 
prognoziniai aptikti ištekliai, ir 34 perspektyvūs 
plotai, kur apskaičiuoti prognoziniai ištekliai. 
Naudingųjų iškasenų telkiniai ir perspektyvūs plotai 
pateikti pagal 2006 m. sausio 1 d. būklę. didesnių 
telkinių kontūrai žemėlapyje pažymėti žemėlapio 
masteliu, o mažų nemastelinių telkinių – sutartiniu 
ženklu, nes žemėlapio masteliu neįmanoma pa-
vaizduoti jų kontūrų. Naudingosios iškasenos rūšį 

Lietuvos Respublikos valstybinis naudingųjų iškasenų 
žemėlapis 1:200 000 masteliu

V. Piepolienė, J. Gudonytė, Lietuvos geologijos tarnyba

The project carried out in 2006 was aimed at collecting 
and summarizing the information on mineral resources 
of Lithuania in order to ensure the rational and sustain-
able use. 

1651 thoroughly and partly explored deposits and 373 
promising areas are plotted on the map.

The largest deposits are plotted in accordance with the 
scale of the map, whereas small (non-scale) deposits are 
shown on the map by special marks. Mineral resources 
have been explored to a different degree up to now. Every 
deposit or promising area is represented by different colour, 
and the way a sign is filled up in the legend represents 
the degree of its investigation. Names are given beside 
the deposits or areas on the map. The protected areas of 
Lithuania are also outlined on the map.

The map of Mineral Resources of 
the Republic of Lithuania at a scale 
of 1:200 000
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žemėlapyje rodo telkinio ar perspektyvaus ploto 
spalva, geologinio ištyrimo etapą – štrichuotė. Šalia 
telkinio pateikiamas jo pavadinimas. Žemėlapyje yra 
pateikti ir Lietuvos saugomų teritorijų kontūrai.

Aiškinamajame rašte pateikiama duomenų apie 
telkinių ir perspektyvių plotų dydžius, išžvalgytų 
išteklių kiekį ir jų pokyčius, jei jų yra dėl gavybos ar 
kitų priežasčių. Telkiniai ir plotai sugrupuoti pagal 
naudingųjų iškasenų rūšis bei dabartinį šalies teritorijos 
administracinį suskirstymą, nurodomas telkinio pa-
vadinimas, identifikacijos numeris VGIS’o duomenų 
bazėje, išteklių kategorija pagal geologinio tyrimo etapų 
rezultatus, pradinius (geologinius ar išgaunamuosius) 
išteklius ir likusius išteklius iki 2006 m. sausio 1 dienos. 
Naudingųjų iškasenų rūšys, apskritys, savivaldybės, 
telkinių sąrašai savivaldybėse išdėstyti abėcėlės tvarka. 
2006 m. sausio 1 d. naudotoją turintys telkiniai išskirti – 
jų išteklių likutis paryškintas ir pabrauktas. 

Geologinė medžiaga pritaikyta praktiškai naudoti 
ne tik specialistams, bet ir visuomenei, skirta informa-
cijai apie naudingąsias iškasenas propaguoti, platinti 
ir populiarinti. Žemėlapis įskaitmenintas LKS-94 
koordinačių sistemoje ir ateityje gali būti lengvai 
papildomas nauja medžiaga. Pagrindiniai galimi 
naudotojai: žemėtvarkos tarnybos, savivaldybės, 
regionų aplinkos apsaugos departamentai, kasybos 
pramonės įmonės, mokyklos ir kt. 

Brief information on the deposits and promising 
areas is presented in the explanatory note. The deposits 
and promising areas are grouped according to the kind of 
mineral resource and district of its location. The names 
and numbers of deposits in the SGIS, degree of exploration, 
prime quantity of resources and their residual by January 
1, 2006 are also indicated. The residuals of resources in 
operating quarries are picked out for user’s convenience. 
The names of mineral resources, administrative districts 
and the list of deposits within them are arranged in alpha-
betical order. The total of mineral resources in Lithuania 
is shown in Table.

The renovated map of mineral resources (scale 
1:200 000) for the whole country will stimulate the extrac-
tion of mineral resources and allow expeditious publishing, 
provision and distribution of geological information among 
State institutions, geological organizations, public, mass 
media, etc. It is necessary to encourage a more effective use 
of the existing resources and to employ new possibilities 
and new raw material processing technologies. 

V. Piepolienė, J. Gudonytė,
Lithuanian Geological Survey
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2006 metais buvo vykdomas projektas „Valstybinių 
hidrogeologinių žemėlapių revizija ir atnaujinimas 
1:200 000 mastelio topografiniuose 20-39/60-79 ir 
20-39/40-59 lapuose“ (pagal LKS-94 koordinačių 
sistemos tinklelį), kurio pagrindinis tikslas – sudaryti 
dviejų minėtų topografinių lapų pagrindinius 
eksploatuojamus gėlus prekvartero sluoksnius 
apibūdinančius hidrogeologinius (parametri-
nius) žemėlapius, juos įskaitmeninti ir parengti 
aiškinamąjį raštą.

Projekto vykdymo metu parengta hidrogeologinio 
žemėlapio 1:200 000 masteliu legenda, kuria siekiama 
apibūdinti ne tik bendrus eksploatuojamo požeminio 
vandens hidrogeologinius rodiklius (vandeningųjų 
sluoksnių ir vandensparų išplitimas, pjezometrinis 
lygis, bendra požeminio vandens cheminė sudėtis 
gręžinyje), bet ir detalesnius duomenis apie teritorijų 
vandeningumą, išteklių naudojimą ir apsaugą (inten-
syvesnio vandeningųjų sluoksnių naudojimo ribos, 
gręžinių našumas, vandens pratakumas, cheminės 
sudėties tipas pagal O. A. Aliokiną).

Pagal detalaus hidrogeologinio ištirtumo revi-
zuojamoje teritorijoje fondinės medžiagos duomenis 
patikslintos dabar žinomos tikrosios prekvartero 
storymės vandeningųjų ir vandensparinių sluoksnių 
išplitimo ribos, išskirtos teritorijos, kur yra tam 
tikrų intensyviausiai eksploatuojamų pagrindinių 
vandeningųjų sluoksnių, apibendrintai schemizuo-
jant jų filtracines ir spūdines savybes, vandentie-
kos galimybes ir hidrogeocheminę situaciją juose. 
Kartografiškai pavaizduojama hidrogeodinaminė 
ir hidrogeocheminė situacija hidrogeosferos atski-
ruose taškuose ir gyliuose diskretiškai pagrindžiant 
patikimesnių pavienių hidrogeologinio zondavimo, 
vandens gavybos gręžinių išbandymo rezultatais ir 
duomenimis.

detaliau hidrogeologiškai kartografuoti per-
spektyvesni vandentiekai ir gerokai intensyviau 
eksploatuojami dėl savo išplitimo tirtame plote 
ir geresnių filtracinių savybių trys vandeningieji 
sluoksniai (spūdinės sistemos): kreidos spūdinė 
sistema (viršutinės kreidos (K2) ir cenomanio–
apatinės kreidos (K2cm–K1) vandeningieji sluoksniai), 

Valstybinių hidrogeologinių žemėlapių revizija ir atnau-
jinimas 1:200 000 mastelio topografiniuose 20-39/60-79 ir 

20-39/40-59 lapuose

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2006, the project “The revision and renovation of the State 
hydrogeological maps at a scale of 1:200 000 (20-39/60-79 
and 20-39/40-59 topographic lists by LKS-94 system of 
axis” was implemented. The aim of the project was to 
compile hydrogeological maps of the main fresh productive 
pre-Quaternary complexes (aquifers) in a digital format 
and to prepare project report.

Before compiling the hydrogeological map, a legend 
reflecting not only the main hydrogeological characteris-
tics of productive aquifers but also detailed information 
about groundwater use possibilities and protection had 
been prepared.

The bounds of pre-Quaternary aquifers and water-
proof horizons were revised and filtration properties, 
water supply possibilities and hydrogeochemical situation 
were generalized using the rich investigation database of 
overhaul territory.

Detailed hydrogeological characteristic was given 
to three aquifers (aquiferous complexes): the Cretaceous 
aquiferous complex, the Upper Permian aquifer and the 
Upper Devonian Žagarė aquifer. A digital map of factual 
material, a hydrogeological map of the pre-Quaternary 
productive aquifers at a scale of 1:200 000, three hydro-
geological sections and a project report were prepared like 
the final project result.

D. Radzevičienė, 
Lithuanian Geological Survey

The revision and renovation of the 
State hydrogeological maps at a 
scale of 1:200 000 (20-39/60-79 and 
20-39/40-59 topographic lists)



30 2006 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2006

viršutinio permo (P2), viršutinio devono Žagarės 
(d3žg). Kaip revizuotos teritorijos hidrogeologinių 
sąlygų apibendrinimo rezultatas sudaryti faktinės 
medžiagos žemėlapis 1:200 000 masteliu, prekvar-
tero eksploatuojamųjų vandeningųjų sluoksnių 
hidrogeologinis žemėlapis 1:200 000 masteliu, 
kuris papildytas trimis hidrogeologiniais pjūviais. 
Žemėlapiai ir pjūviai įskaitmeninti pagal LKS-94 
koordinačių sistemą. 

2001–2006 metais Lietuvos geologijos tarnybos 
Giluminių tyrimų skyrius atliko projektą „Lietuvos 
prekvartero stratonų struktūriniai žemėlapiai“ 
(atsakinga vykdytoja J. Čyžienė).

Projekto tikslas – sudaryti Lietuvos prekvartero 
nuosėdinės dangos atraminių stratonų ir kristalinio 
pamato paviršiaus struktūrinių žemėlapių 1:200 000 
masteliu komplektą. Prekvartero storymės sluoksnių 
struktūrinių žemėlapių komplekto sudarymo pro-
jektas yra nuosekli ankstesnių Lietuvos geologijos 
tarnybos Giluminių tyrimų skyriuje vykdytų tyrimo 
darbų, atliekamų apibendrinant turimus geologi-
nius, geofizinius duomenis ir platesnę regioninę 
medžiagą, tąsa. 

Struktūrinių žemėlapių komplekto sudarymas – 
tai žingsnis siekiant sukurti Lietuvos žemės gelmių 
erdvinį modelį. Žemėlapiams sudaryti buvo panau-
doti Lietuvos geologijos tarnyboje sukaupti geologiniai 
ir geofiziniai duomenys, gręžinių duomenys, esantys 
posistemyje „Gręžinys“, ir publikacijų duomenys. 
Visi nauji sudaryti žemėlapiai yra įskaitmeninti 
LKS-94 koordinačių sistemoje, todėl juos bus galima 
lengvai papildyti nauja medžiaga, jie pateikiami 
įvairiu formatu, naudojami kaip bazinis sluoksnis 
hidrogeologinių, ekogeologinių ir kitų žemėlapių 
sudarymui. Taip pat jie yra reikšmingi sprendžiant 
hidrogeologijos, ekogeologijos, naftos geologijos, 
požeminių saugyklų įrengimo ir kitus regioninius 
taikomuosius geologi-nius klausimus.

Lietuvos prekvartero stratonų struktūrinių žemėlapių 
1 : 200 000 masteliu komplektą sudaro 21 įskaitmenintas 
žemėlapis – neogeno pado, paleogeno pado, kreidos 
pado, juros pado, triaso pado, viršutinio permo 

Lietuvos prekvartero stratonų struktūriniai žemėlapiai 
1:200 000 masteliu 

J. Čyžienė, A. Baliukevičius, S. Šliaupa, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The project of compilation of a set of digital structural 
maps for reference strata of the pre-Quaternary succes-
sion of Lithuania at a scale of 1:200 000 was launched in 
2001 by the Lithuanian Geological Survey (project leader 
J. Čyžienė) and completed in 2006.

The set of maps was compiled on a basis of complex 
integration of geological and geophysical data, stored in 
the archives of Lithuanian Geological Survey, boreholes 
data base, borehole logs, available seismic and published 
data. Maps have been compiled at a scale of 1:200 000 
and prepared in the LKS-94 coordinate system. All maps 
are created in digital form by the means of GIS MapInfo 
software that allows the efficient and constant supple-
mentation of the map with new data, also maps can be 
easily plotted at different scales. The set of structural maps 
for reference strata of the pre-Quaternary succession of 
Lithuania could be efficiently used as a background for hy-
dro-geological, ecogeological and other kinds of mapping, 
also analysing general geological aspects of underground 
storage opportunities in Lithuania, for oil exploration, 
distinguishing of the tectonically active zones, etc.

The digital structural maps for reference strata of 
the Pre-Quaternary succession of Lithuania are oriented 
towards the spatial modelling of structural development 
of the Earth underground of Lithuania. Depending on the 
data availability and geological setting, structural maps 
of the tops either of the bottoms of reference strata were 
constructed. As a result of the project, 21 structural maps 

A set of Structural maps for the reference 
strata of the pre-Quaternary succession 
of Lithuania at a scale of 1:200 000
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pado, apatinio permo pado, karbono pado; devono 
sistemos – Žagarės svitos kraigo, Stipinų svitos 
kraigo, Pamūšio svitos pado, Pliavinių regioninio 
aukšto pado, Upninkų serijos pado, Narvos serijos 
pado, Kemerių regioninio aukšto kraigo, Gargždų 
serijos kraigo; silūro kraigo, kambro kraigo, apatinio 
kambro Baltijos serijos kraigo, vendo kraigo, krista-
linio pamato paviršiai.

Lietuvos teritorija geologiniu požiūriu yra 
prekambrinės Rytų Europos platformos vakariniame 
pakraštyje. Lietuvos gelmes sudaro seniausios Rytų 
Europos platformos kristalinio pamato uolienos ir 
jas dengianti nuosėdinė storymė. Kristalinis pama-
tas – magminės ir metamorfinės uolienos, kurių 
slūgsojimo gylis kinta nuo 2300 m vakarinėje iki 
200 m pietvakarinėje dalyse. Nuosėdinė danga – ven-
do ir visų fanerozojaus geologinių sistemų uolienos. 
Nuosėdinės dangos storis įvairiuose Lietuvos ra-
jonuose nevienodas – išsamiausias geologinis pjūvis 
yra vakarinėje Lietuvos dalyje, nuosėdinės dangos 
storis kinta nuo kelių šimtų metrų rytuose ir viršija 
2 km vakarinėje dalyje. Prekvartero uolienas dengia 
nuo 0,5–10 m iki 300 m (vidurkis ~150 m) kvartero 

1 pav. Kristalinio pamato kraigo struktūrinis žemėlapis 
1:200 000 masteliu 

Fig. 1. Structural map of the top of the pre-Cambrian 
crystalline basement at a scale 1:200 000

of Neogene, Palaeogene, Cretaceous, Jurassic, Triassic, 
Upper Permian, Lower Permian, Carboniferous as well 
as Žagarė, Stipinai and Pamūšis formations, Pliaviniai 
Regional Stage, Upninkai and Narva Groups, Kemeriai 
Regional Stages and Gargždai Group of Devonian; Silu-
rian; Cambrian (post-Baltija section), the Lower Cambrian 
Baltija Group, Vendian strata and the structural map of 
the crystalline basement were compiled.

From the geological point of view, the territory of 
Lithuania is located in the south-western part of the East 
European Craton. The strongly faulted, displaced by steps 
and elevations Precambrian crystalline basement, composed 
of magmatic and metamorphic rocks gradually submerges 
to the south-west, from a depth of 200 m to nearly 2300 m. 
Deeply submerging Phanerozoic sedimentary succession is 
represented by the Riphean-Vendian and all the systems of 
the Phanerozoic to Quaternary. The most complete geologi-
cal section is recorded in the western Lithuania, where the 
thickness of the sedimentary cover exceeds 2 km, gradually 
attenuating to the east. Subsidence prevailed during the 
Palaeozoic with occasional short-term uplift events, while 
non-deposition environment prevailed throughout the Lat-
est Palaeozoic–Cainozoic time span interrupted by shorter 
sedimentation events.
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nuogulų danga. Nuosėdinės dangos pjūviuose buvo 
įvairios trukmės sedimentacinių pertraukų, kai uo-
lienos nesiklostė arba buvo nudenuduotos vykstant 
vėlesniems geologiniams procesams.

Sudarytų prekvartero stratonų geologinių žemė-
lapių geologinės ribos labai sudėtingos. Sudėtingą 
ribų pobūdį lemia sedimentaciniai, uolienų fiziniai-
-mechaniniai, struktūriniai-tektoniniai, denuda-
ciniai-egzaraciniai, paviršinių vandenų eroziniai 
veiksniai. denudaciniai reiškiniai, ledynų egzaracija 
ir paviršinių vandenų erozija turėjo didelę įtaką 
stratonų geologinėms riboms, ypač mezozojaus–kai-
nozojaus sluoksnių kraigo struktūriniam planui. 
Intensyvi sluoksnių denudacija vyko dėl teigiamų 
tektoninių judesių, o tai sukėlė jūrų regresijas. Tam 
tikrose teritorijose sausumos denudacija vyko vendo 
pabaigoje, viduriniuoju ir vėlyvuoju kambru, vidu-
riniuoju ir vėlyvuoju ordoviku, vėlyvuoju silūru, kai 
kuriais devono laikotarpiais, karbono, ankstyvojo 
permo, viduriniojo ir vėlyvojo triaso, ankstyvosios 
ir viduriniosios juros, ankstyvosios kreidos, ypač 
paleoceno ir oligoceno, neogeno, laikotarpiais.

Struktūriniai žemėlapiai suteikė galimybę de-
talizuoti ir patikslinti tirtųjų sluoksnių slūgsojimo 
ypatumus, teikia naujos informacijos apie Lietuvos 
teritorijos struktūrinio plano ir tektoninių dislokacijų 
pobūdį ir raidą.

Fig. 2. Structural map of the bottom of the Narva Group of 
the Middle Devonian at a scale 1:200 000

2 pav. Vidurinio devono sistemos Narvos serijos pado 
struktūrinis žemėlapis 1:200 000  masteliu

J. Čyžienė, A. Baliukevičius, S. Šliaupa, 
J. Lazauskienė, 

Lithuanian Geological Survey

The geological boundaries of the reference strata of 
the pre-Quaternary succession of Lithuania are very 
complicated, conditioned by distribution of the tectonic 
structures. The complicated character of the geological 
boundaries was caused by sedimentological, rocks’ physi-
cal-mechanical, structural-tectonic and denudation fac-
tors as well as, erosion of glaciers and melt water during 
the Quaternary period.

The structural maps allow specifying the conditions 
of occurrence of reference stratum of the pre-Quaternary 
succession of Lithuania and provide new information 
about structural setting and tectonic evolution.
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POŽEMINIO VANDENS TYRIMAI

Sistemingi požeminio vandens būklės stebėjimai 
vykdomi pagal aplinkos monitoringo programą 
(Valstybės žinios. 2005, Nr. 19-608). Įprastą monito-
ringo darbų kompleksą sudaro požeminio vandens 
lygio matavimai, vandens mėginių ėmimas ir jų 
laboratoriniai tyrimai bei valstybinio monitoringo 
tinklo priežiūra.

2006 metais požeminio vandens lygis buvo 
matuotas 76 stebėjimo gręžiniuose, elektroniniai 
duomenų kaupikliai kartą per dieną fiksavo juose ne 
tik požeminio vandens slūgsojimo gylį, bet ir vandens 
temperatūrą (pav.). Gruntinio vandens lygis matuotas 
58 stebėjimo gręžiniuose, 18 gręžinių fiksuotas spūdinių 
vandeningųjų horizontų pjezometrinis lygis.

Gruntinio vandens lygio režimo duomenys 
rodo, kad 2006 metai, kaip ir 2005 metai buvo itin 
nepalankūs požeminio vandens ištekliams atsinaujin-
ti. Gruntinio vandens lygio žemėjimas, prasidėjęs dar 
2005 metų pavasarį beveik visoje Lietuvos teritorijoje, 
truko iki 2006 metų vasaros (birželio–rugpjūčio). 
Todėl mėnesinis 2006 metų gruntinio vandens 
paviršiaus lygis iki spalio buvo gerokai giliau nei 2005 
metais. Didžiausi skirtumai nustatyti pavasarį, kai 
beveik visur pavasarinio lygio skirtumas siekė metrą 
ir daugiau. Vandens paviršius šalyje ėmė kilti tik 
rudenį, tačiau šis lygio kilimas buvo intensyvesnis tik 
metų pabaigoje (lapkritį–gruodį). Nors dėl palankių 
meteorologinių sąlygų gruntinio vandens paviršius 
gruodį vietomis pakilo net iki 2,4 metro aukščiau nei 
2005 metų gruodį, tačiau vidutinis 2006 metų lygis 
dažniausiai buvo žemesnis už vidutinį 2005 metų lygį 
ir 30–50 proc. žemiau daugiametės normos.

Apžvelgiant visą 1964–2006 metų stebėjimų 
laikotarpį pažymėtina, kad 2006 metai buvo itin 
nevandeningi. Pirminiais duomenimis, požeminio 
vandens infiltracinės mitybos moduliai artimi ma-
žiausioms reikšmėms (pav.). Molingų nuogulų 
rajonuose dažniausiai jie nesiekė 1–2 l/s iš km2, o 
smėlingų – 3–5 l/s iš km2. Sumažėjus infiltracinei mi-
tybai, sumažėjo ir požeminis nuotėkis į upes, dėl to, 
užėjus sausrai, minimalus debitas daugelyje paviršinių 
vandens telkinių buvo mažesnis už gamtosauginį.  

J. Arustienė, J. Giedraitienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens valstybinis monitoringas

Systemic observations of groundwater status were carried 
out within the State environmental monitoring programme 
(Valstybės žinios. 2005, No 19-608). The groundwater 
monitoring routine consists of water level measurements, 
groundwater sampling and their laboratory analysis. 

In 2006, the groundwater levels were measured at 76 
observation wells, where automatic level loggers recorded 
the groundwater level and temperature (Fig. 1). The level 
of shallow groundwater was measured at 58 observation 
wells and the heads of confined aquifers were measured in 
the rest 18.

The groundwater levels indicate that the years 2006 
and 2005 were unfavourable for groundwater resources 
recharge. Decrease of groundwater level started in the 
spring of 2005 and continued until the summer of 2006 
and took place almost in the entire territory of the country. 
The groundwater level began to rise only in the autumn, 
but the rise became more intensive only at the end of the 
year. Under the favourable meteorological conditions, the 
groundwater rose by up to 2.4 m higher than in December 
of 2005, yet still the average levels were lower than those in 
2005 and by 30–50% lower than the long-term value.

Compared with the fluctuations that occurred in 
1964–2006, 2006 was a waterless year. Values of infiltra-
tion recharge modulus were close to the long-term minimal 
value. In clayey deposits they were lower than 1–2 l/s km2 
and in sandy deposits lower than 3–5 l/s km2. The lower 
infiltration recharge meant lower groundwater flow to 
rivers and during the dry period, river flow felt below the 
safe rate to sustain environment. 

Groundwater sampling was performed only from 
shallow groundwater once per year from 35 observation 
wells. Before sampling, field measurements of pH, Eh, 
conductivity, dissolved oxygen were performed. Main 
chemical compounds and nutrients were analyzed in the 
laboratory. Some of the samples (24) were analysed for 
trace metals.

National groundwater monitoring in 
2006
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Pav. Požeminio vandens valstybinio monitoringo tinklas: 
1 – lygio stebėjimai;  2 – kokybės stebėjimai

Fig. National groundwater monitoring network:
1 – groundwater level; 2 – groundwater quality
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In the territory of Lithuania, where intensive infil-
tration prevails, shallow groundwater mostly is of low 
salinity and of calcium bicarbonate type. The composi-
tion of shallow groundwater changes under the influence 
of lithology and anthropogenic load. The increase of the 
concentration of sulphates in the shallow groundwater 
correlates with distribution of gypsiferous deposits in the 
northern part of Lithuania. Chlorides are found in higher 
concentrations in the western part, what reflects the 
presence of saline water intrusions from deeper aquifers. 
Chlorides penetrate to groundwater in urban areas, where 
roads and streets during winter are salted. 

Organic matter and nitrogen compounds (nitrate, ni-
trite, and ammonium) infiltrate groundwater from natural 
and anthropogenic sources. The concentration of nitrates, 
which is very important for groundwater quality, varies 
from a few to several dozens of milligrams per litre. The 
value exceeding the highest permissible (50 mg/l) value 
was recorded in just one of the observation wells. In 5 
wells it was higher than 37 mg/l. Observations, lasting 
more than 10 years in 32 wells show increase of nitrates 
in 8 and decrease in 4 wells.  

J. Arustienė, J. Giedraitienė,
Lithuanian Geological Survey

 

Požeminio vandens mėginiai imti tik iš gruntinio 
vandeningojo sluoksnio, vieną kartą per metus iš 
39 gręžinių (35 postai). Prieš imant mėginius nu-
statyti kaitūs per laiką fiziniai ir cheminiai para-
metrai (pH, Eh, el. laidis, O2). Atlikus hidrocheminę 
analizę nustatyta bendrieji cheminiai rodikliai 
(bendrasis kietumas, permanganato ir bichromato 
skaičius), pagrindiniai anijonai (Cl, SO4, HCO3, 
CO2), katijonai (Ca, Mg, Na, K), biogeniniai kom-
ponentai (NO2, NO3, NH4, PO4). Atlikta 24 mėginių 
mikroelementų (fe, Pb, Cd, Mn, Cr, Zn, As, Al, Sr, 
Cu) analizė. Gauti duomenys apibūdina gruntinio 
vandens, besiformuojančio skirtingomis gamtinėmis 
sąlygomis ir veikiamo skirtingo intensyvumo 
pasklidosios taršos, cheminę sudėtį ir kokybę (pav., 
lentelė). 

Dėl intensyvios infiltracijos gamtinėmis sąlygomis 
gruntiniame sluoksnyje dažniausiai formuojasi 
gėlas, nedidelės mineralizacijos (0,3–0,6 g/l) kal-
cio–magnio hidrokarbonatinis vanduo. Gruntinio 
vandens joninė sudėtis reaguoja ir į litologinę sudėtį, 
ir į antropogeninę apkrovą. Nustatyta sulfatų kon-
centracijos padidėjimo gruntiniame vandenyje ir 
gipsingų prekvartero uolienų paplitimo šiaurinėje 
ir centrinėje Lietuvos dalyje (Kyburių, Karajimiškių, 
Digraičių, Dotnuvos postai) koreliacija. Joninės 
vandens sudėties chloridų dalis natūraliai padidėja 
(Balsių, Pagėgių postai) vakarinėje Lietuvos da-
lyje dėl mineralizuoto vandens anomalijų kreidos 
vandeninguose horizontuose. Chloridų į gruntinį 
vandenį patenka urbanizuotose teritorijose, kur 
druska yra naudojama gatvėms ir keliams barstyti. 

Organinės medžiagos, azoto junginiai (nitratai, 
nitritai, amonis) patenka į požeminį vandenį tiek 
iš natūralių, tiek iš antropogeninių šaltinių. Kad 
ir kiek būtų padidėjęs, šių junginių kiekis blogina 
vandens kokybę. Nitratų koncentracija gruntiniame 
vandenyje kinta nuo kelių šimtų mikrogramų iki 
keliasdešimties miligramų litre. Reikšmė, didesnė 
nei didžiausia leidžiama požeminiame vandenyje 
(50 mg/l), nustatyta tik viename gręžinyje, dar 
penkiuose gręžiniuose buvo daugiau už 37 mg/l. Iš 
32 gręžinių, kuriuose požeminio vandens stebėjimai 
nenutrūkstamai vykdomi daugiau nei dešimt metų, 
nitratų didėjimo tendencija matoma aštuoniuose, o 
mažėjimo tendencija – keturiuose postuose.
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Analitė
Compound

Analizių 
skaičius

N
5% 25% Mediana

Median
Vidurkis
Average 75% 95%

pH 39 6,93 7,27 7,43 7,43 7,57 7,96
249 6,7 7,1 7,3 7,3 7,5 8,0

Bendroji mineralizacija
Total mineralization

39 273 399 551 643 697 1223
246 134 276 423 548 594 1854

Bendrasis kietumas
Total hardness

39 3,3 5,0 6,8 8,0 8,7 16,7
245 2,8 4,9 6,9 8,6 9,1 27,6

Permanganato skaičius
Permanganate oxidation

39 0,5 1,2 1,5 2,1 2,3 4,3
246 0,5 1,3 2,2 3,0 3,4 6,1

Bichromato skaičius
ChOD

39 4,0 4,2 5,0 8,1 8,8 22,7
200 1,77 3,91 5,30 6,87 8,54 16,22

Cl– 39 2,8 6,1 15,5 27,0 28,2 80,1
246 3,2 9,4 18,2 25,0 35,4 62,4

SO4
2– 39 3,5 11,3 24,2 93,9 56,4 368

246 7,9 20,2 45,8 149,9 71,1 1176

HCO3
– 39 172 245 320 349 455 554

246 85 211 300 300 383 539

NO3
– 39 0,50 0,50 2,02 10,8 8,4 47,3

252 0 0,25 1,90 15,2 17,7 67,7

Na+ 39 1,7 5,7 8,7 14,4 19,0 34,3
245 1,5 3,6 8,0 10,8 14,3 25,4

K+ 39 1,0 1,4 2,2 4,2 3,7 19,2
243 0,27 1,1 2,0 3,9 4,3 16,6

Ca2+ 39 52,8 70,3 95,6 117,3 119,5 226,4
245 33 63 93 122 122 451

Mg2+ 39 6,1 12,5 23,4 25,1 33,1 47,9
245 7,4 17,7 26,8 30,4 39,0 70,6

NH4
+ 39 0,05 0,05 0,05 0,51 0,05 3,14

251 0,01 0,05 0,10 0,88 0,39 3,68

P bendras

39 0 0 0,012 0,023 0,021 0,066
123 0 0,01 0,021 0,037 0,045 0,130

fe bendra

24 0,12 0,16 0,34 1,88 1,29 8,06
42 0,06 0,17 0,39 3,46 2,82 15,9

Mn 24 0,007 0,06 0,147 0,19 0,299 0,49
37 0,004 0,03 0,102 0,17 0,296 0,48

Sr 24 0,025 0,06 0,105 0,35 0,21 0,69
32 0,032 0,06 0,107 0,37 0,21 1,75

Al 22 0,009 0,033 0,066 0,152 0,212 0,558
35 0,003 0,010 0,037 0,107 0,138 0,435

Zn 24 0,003 0,006 0,016 0,022 0,029 0,05
36 0,002 0,006 0,014 0,02 0,026 0,048

Pb 24 0,001 0,001 0,001 0,0013 0,001 0,0029
37 0,001 0,001 0,001 0,0012 0,001 0,0022

Cu 24 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,005
36 0,0008 0,001 0,001 0,0026 0,0031 0,005

Cd 24 0,0002 0,0003 0,0003 0,00028 0,0003 0,0003
37 0,0002 0,0002 0,0003 0,00027 0,0003 0,0003

As 24 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
37 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003

Cr 24 0,001 0,001 0,001 0,0016 0,001 0,0065
36 0,00018 0,0009 0,001 0,00124 0,001 0,0032

Lentelė. Gruntinio vandens cheminės sudėties monitoringo rezultatai: skaitiklyje 2006 metų; vardiklyje 1996–2006  
               metų duomenys
Table. Results of the groundwater chemical monitoring: in numerator the data of 2006 in denominator the data of  
          1996–2006
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1999 metais, sukūrus teisinį ir metodinį pagrindą 
(Aplinkos monitoringo įstatymas // Valstybės žinios. 
1997, Nr. 112-2824; Ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo vykdymo tvarka // Valstybės žinios. 
1999, Nr. 101-4578; Ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo vykdymo tvarka bei metodiniai reika-
lavimai programų rengimui // Valstybės žinios. 2003, 
Nr. 101-4578), Lietuvoje pradėta sistemingai rengti 
ir vykdyti ūkio subjektų, potencialių požeminio 
vandens teršėjų, monitoringo programas. Lietuvos 
geologijos tarnyba vertina ir tvirtina ūkio subjektų 
požeminio vandens monitoringo programas ir kaupia 
jų vykdomo monitoringo duomenis informacinės sis-
temos duomenų bazėse. Iki 2007 metų pradžios buvo 
parengtos ir patvirtintos 824 objektų – potencialių 
teršėjų požeminio vandens monitoringo progra-
mos. Dažniausiai požeminio vandens monitoringas 
vykdomas skysto kuro degalinėse. Daugiau nei 
560 degalinių turi monitoringo programas, tai beveik 
70 proc. visų stebimų objektų. Pridėjus objektus, 
kuriuose potencialios teršiamosios medžiagos yra 
naftos produktai, – naftos produktų saugyklas, ka-
tilines ir elektrines, naftos gavybos aikšteles, senų 
automobilių demontavimo aikšteles, šis procentas 
padidėja iki 81 procento. Monitoringo programos 
parengtos 40 naftos produktų saugyklų, 24 katilinėms 
ir elektrinėms, 18 naftos gavybos aikštelių, 65 buitinių 
atliekų sąvartynams ir pavojingų atliekų saugojimo 
aikštelėms, 20 valomųjų įrenginių teritorijoms. 

Per 2000–2005 metus sukauptą patikinimų 
hidrocheminių duomenų masyvą, naudotą ūkio 
subjektų monitoringo rezultatų analizei, sudarė 
daugiau kaip 8000 gruntinio vandens hidrocheminių 
analizių iš 602 objektų – degalinių, naftos produktų 
saugyklų, katilinių, geležinkelio objektų, naudotų 
automobilių demontavimo ir naftos gavybos aikštelių, 
pramonės įmonių, terminalų ir sąvartynų. 

Švarių objektų, kuriuose cheminių komponentų 
reikšmės neviršija leidžiamų reikšmių, yra nedaug – 
apie 15 procentų. Dar apie 22 objektų ūkinė veikla 
pasireiškia padidėjusia bendrų organinės medžiagos 
rodiklių ir atskirų junginių koncentracija. Tokia 
padėtis būdinga naujiems objektams, kurie įrengti 
mažai urbanizuotoje aplinkoje ir eksploatuojami 
laikantis aplinkosaugos reikalavimų. 

Ūkio subjektų, potencialių požeminio vandens teršėjų, 
monitoringo rezultatų analizė ir apibendrinimas

J. Arustienė, J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

In 1999, systematic groundwater monitoring of economic 
entities as potential polluters was assumed in Lithuania 
based on legal acts and special methods. The Lithuanian 
Geological Survey assesses and approves groundwater 
monitoring programs for economic entities and collects 
groundwater monitoring data for data bases of information 
system. Until the beginning of 2007, groundwater monito-
ring programs had been prepared for 824 entities–potential 
polluters. Most intensive groundwater monitoring is 
executed in petrol stations. Monitoring programs were 
developed for 560 stations what accounts for 70% of the 
total. Similar programs also were developed for 40 oil sto-
rages, 24 power plants, 18 oil fields, 65 sanitary landfills 
and 20 waste water treatment plants.  

More than 8000 samples for hydrochemical analysis 
were collected from 602 entities in 2000–2005. The chemi-
cal analysis data were used for assessment of the impact of 
different economic entities on groundwater quality.

Territories in which groundwater is uncontaminated 
(concentration of compounds is below the permissible 
values) are scarce – only ~15%. In 20% of the territories, 
contamination manifests through elevated concentration 
of major ions. A good quality of groundwater is common 
for newly installed activities and lightly urbanized areas 
where environmental requirements are fulfilled. 

Contamination with hazardous substances (oil hydro-
carbons and heavy metals) is observed in almost half of 
the monitored entities (46%). Contamination with oil 
hydrocarbons is registered in the groundwater of ~33% 
of entities: in 15% contamination is low or moderate and 
in 18% high and very high. These mostly are the terri-
tories of long-term economic activity and the territories 
with oil plumes in the subsoil. Although in most of these 
territories a decrease of oil products concentration in the 
groundwater is observed, their values are still much higher 
than the norm. 

The highest contamination with oil hydrocarbons and 
heavy metals is common to railway infrastructure and oil 

Results of groundwater monitoring 
in the economic entities – potential 
polluters
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Tarša pavojingomis medžiagomis (naftos an-
gliavandeniliais, sunkiaisiais metalais) nustatyta 
beveik pusėje objektų (46 proc.) (lentelė). Naftos 
angliavandeniliais užterštas apie 33 proc. objektų 
gruntinis vanduo: apie 15 proc. objektų nustatytas 
nedidelis ir vidutinis, o apie 18 proc. didelis ir la-
bai didelis užterštumas. Tai daugiausiai objektai, 
paveldėję „istorinę“ taršą, kuriuose yra nustatyti į 
požemį patekusių naftos produktų židiniai. Nors 
daugelio šių objektų nustatyta bendra naftos 
junginių (dažniausiai benzeno) koncentracijos 
mažėjimo tendencija, tačiau jų koncentracija išlieka 
gerokai didesnė už normą.

Didžiausia tarša tiek naftos produktais, tiek 
sunkiaisiais metalais būdinga geležinkelio objek-
tams ir naftos produktų saugykloms, mažiausia – 
automobilių demontavimo ir naftos gavybos 
aikštelėms. Katilines ir skysto kuro degalines galima 
priskirti prie vidutiniškai užterštų objektų. Naujose 
degalinėse taršos naftos produktais beveik nėra arba 
ji nežymi, tačiau didelė chloridų, kartais sulfatų 
koncentracija gruntiniame vandenyje rodo neigiamą 
ūkinės veiklos poveikį.

Atkreiptinas dėmesys į buvusias žinybines 
degalines ir naftos produktų saugyklas: nors jose 
stebėjimai pradėti palyginti neseniai, tyrimų duo-
menimis, jų aplinkoje gruntinis vanduo dažnai 
užterštas naftos produktais ir sunkiaisiais metalais.

Didesnėje dalyje sąvartynų bendrojo kietumo, 
permanganato skaičiaus, sulfato, amonio, švino, 
nikelio koncentracija nuo kelių iki keliasdešimties 
kartų viršija leidžiamą lygį. Net 82 proc. sąvartynų 
nustatyta tarša amoniu, kurio galima koncentracija 
keli šimtai mg/l. Taip pat nustatyta tarša metalais. 
Padidėjusi švino koncentracija fiksuota 24 proc. 
sąvartynų, didesnė nikelio koncentracija – 49 proc., 
kadmio – 20 proc. sąvartynų.

Didžiausi taršos arealai susiformavę sąvartynų, 
stambių pramonės įmonių, geležinkelio objektų, 
kuro bazių aplinkoje.

Dėl ūkio subjektų veiklos įtakos užterštas grunti-
nis vanduo gali kelti pavojų paviršinio ir požeminio 
vandens išteklių kokybei. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad daugiau nei trečdalis potencialių taršos 
objektų patenka į vandenviečių sanitarinės apsaugos 
zonas (SAZ), daugiausiai į trečiąją – apsaugos nuo 
cheminės taršos juostą. Pusės šių objektų nustatyta 
tarša pavojingomis medžiagomis, todėl į tokius ob-
jektus būtina atkreipti dėmesį. 

Informacija apie nustatytą taršą teikiama regio-
niniams aplinkos apsaugos departamentams.

storages and the lowest to oil fields and old car dismantling 
yards. In the territories of newly built petrol stations, 
contamination with oil products is absent or minor, but 
high concentrations of chlorides indicates a negative 
impact on the groundwater produced by activities going 
around the stations. 

Attention should be paid to former organization-owned 
petrol stations and oil storages. Though monitoring of 
such objects has just started, the obtained results indicate 
frequent contamination of groundwater with oil products 
and trace metals. 

The groundwater in the vicinities of sanitary landfills 
is often contaminated with sulphate, ammonium, lead and 
nickel; they are found in concentrations which by few to 
a few dozen times are higher than the permissible values. 
82% of landfills are contaminated with ammonium. 
Increased concentrations of lead were recorded in 24%, 
nickel 49%, cadmium 20% of landfills. 

Although contamination usually is present only in 
shallow groundwater, in some cases it could be dangerous 
for surface and groundwater resources. Some warning 
comes from the fact, that territories of almost one third of 
economic entities are located within sanitary protection 
zones of well fields and in half of them contamination of 
shallow groundwater with oil hydrocarbons and heavy 
metals has been registered. The information about the 
registered contamination is exchanged with the Regional 
Environmental Departments.

J. Arustienė, J. Kriukatė, 
Lithuanian Geological Survey
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Objektų tipai
Type of entity

Bendras objektų 
skaičius / iš jų 
patenkančių į 
vandenviečių

SAZ
Number of entities / 

within sanitary 
protection zones

Nustatyta tarša / Contamination by

Švaru
Uncontaminated

pavojingomis 
medžiagomis 

dangerous substances

kitomis medžiagomis
other substances

N*  %* N % N %
Kuro bazės
Oil storages

29
10

20
7

69
24

24
7

83
24

3
2

10

Geležinkelio 
infrastruktūros objektai
Railway infrastructure

6
4

6
4

100
67

6
4

100
67

0
0

0

Katilinės, šiluminės 
elektrinės
Power plants

21
12

14
4

67
19

15
7

71
33

4
4

19

Skysto kuro degalinės
Petrol stations

437
160

188
69

43
16

361
132

83
30

61
25

14

Automobilių demon-
tavimo aikštelės
Old car dismantle areas

17
9

3
3

18
18

14
8

82
47

3
1

18

Naftos gavybos 
aikštelės
Oil fields

13
1

3
0

23
0

6
1

46
8

6
0

46

Krovinių terminalai /
Cargo terminals

11
5

5
3

45
27

6
3

55
27

3
1

27

Pramonės įmonės /
Industries

14
3

7
3

50
21

11
3

79
21

3
0

21

Sąvartynai / 
Landfills

54
7

32
4

59
7

43
6

80
11

6
1 11

 Iš viso / Total 602
204

278
93

46
15

486
165

80
27

89
34

15

Lentelė. Gruntinio vandens taršos įvertinimas ūkio subjektų aplinkoje
Table. Assessment of groundwater quality in the territories of economic entites

N – skaitiklyje – objektų skaičius; vardiklyje – objektų, patenkančių į vandenviečių SAZ, skaičius; % – bendro objektų 
skaičiaus
N – in numerator – number of entities, in denominator – number of entities with sanitary protection zones; % – from total number 
of entities

Europos Komisija, vykdant šeštąją programą, 2005–2006 
metais finansavo projektą, skirtą įgyvendinti Europos 
Parlamento ir Tarybos Bendrosios vandens politikos 
direktyvą (2000/60/EB) ir Direktyvą 2006/118/EB dėl 
požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo.

Požeminio vandens apsaugos direktyvoje yra 
numatyta, kad požeminio vandens baseinams ar 

Požeminio vandens ribinių verčių nustatymo kriterijai
K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Background criteria  for identifi-
cation of groundwater thresholds 
(BRIDGE)

Directive 2007/118/EC developed under Article 17 
of the Water Framework Directive (2000/60/EC) sets 
out criteria for the assessment of the chemical status of 
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telkiniams, kuriuose nustatyta tarša, valstybės, 
siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, turi 
nustatyti tam tikras ribines teršalų vertes (RV) ir jos 
neturi būti viršijamos. Projekte, kurio pavadinimas 
„Background Criteria for the Identification of Groundwa-
ter Thresholds (BRIDGE), dalyvavo 16 Europos šalių 
28 organizacijos ir įstaigos. Projekto partnerė yra ir 
Lietuvos geologijos tarnyba (Sutarties Nr. 006538) 
(1 pav.).

1 pav. Požeminio vandens baseinai, nagrinėti BRIDGE 
projekte

groundwater, which is based on the existing Community 
quality standards (nitrates, pesticides and biocides) and 
on the requirement for Member States to identify pol-
lutants and threshold values that are representative of 
groundwater bodies found as being at risk, in accordance 
with the analysis of pressures and impacts carried out 
under the WFD. In the light of the above, the objectives 
of BRIDGE were:

Fig.1. Groundwater bodies covered in the BRIDGE 
project
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Pagrindinis projekto tikslas – parengti ir išbandyti 
bendrą metodologiją, kurią būtų galima taikyti 
nustatant ribines teršiamųjų medžiagų vertes kaip 
pagrindą požeminio vandens būklei apibrėžti. 
Kadangi ribinės teršiamųjų medžiagų vertės yra 
požeminio vandens kokybės standartas, nustaty-
tas atskiros šalies ar požeminio vandens baseino 
mastu, buvo numatyta, kad, siekiant sukurti bendrą 
metodologiją, būtina atsižvelgti į:

•	priežastis, dėl kurių požeminio vandens basei-
nas yra priskiriamas taršos rizikos grupei;

•	konceptualų požeminio vandens baseino 
modelį;

•	paviršinio vandens telkinių ir ekosistemų bei 
požeminio vandens sąveiką;

•	galimą poveikį požeminio vandens nau-
dojimui;

•	 teršiamąsias medžiagas, jų grupes ar indika-
torius, keliančius grėsmę požeminio vandens 
baseinui;

•	hidrogeologines sąlygas ir teršiamųjų medžiagų 
gamtinio fono koncentracijas.

Nustatant ribines vertes gruntinio vandens 
baseinams turi būti atsižvelgiama ir į teršiamųjų 
medžiagų kilmę, toksines, bioakumuliacines savybes 
ir degradacijos greitį požeminėje hidrosferoje.  

Bendra projekte siūloma geogeninės kilmės 
cheminių junginių ribinių verčių nustatymo meto-
dika pateikiama 2 paveiksle. Projekte numatyti trys 
atvejai, kuriais vadovaujantis gali būti skaičiuojamos 
ribinės koncentracijos atsižvelgiant į atitinkamo 
junginio gamtinio fono (Gf) reikšmes.

1 atvejis: gamtinė foninė rodiklio ar junginio kon-
centracija yra mažesnė už šalyje taikomą didžiausią 
leidžiamą koncentraciją (DLK) aplinkoje ar geriama-
jame vandenyje, bet ji yra daugiau nei 1/3 DLK. Tokiu 
atveju projekte siūloma ribines vertes nustatyti pagal 
lygtį – RV = 0,5 × (GF + DLK).

Atsižvelgiant į projekto dalyvių pateiktus apiben-
drinimus, toks ribinių verčių nustatymo būdas gali 
būti taikomas labai dažnai.

2 atvejis: jei rodiklio ar junginio gamtinio fono 
koncentracija yra labai nedidelė, t. y. mažesnė už 1/3 
didžiausios leidžiamos koncentracijos, ribinė vertė 
neturėtų būti didesnė už dvi gamtinio fono reikšmes, 
t. y. RV = 2 × GF.

Šiuo atveju siekiama užtikrinti, kad požeminio 
vandens tarša geogeninės kilmės medžiagomis 
negalėtų viršyti 100 proc. gamtinio fono reikšmės.

•	 to study and gather scientific outputs which could 
be used to set out criteria for the assessment of the 
chemical status of groundwater;

•	 to derive a plausible general approach, how to struc-
ture relevant criteria appropriately with the aim to 
set representative groundwater threshold values sci-
entifically sound and defined at national river basin 
district or groundwater body level;

•	 to check the applicability and validity by means of 
case studies at European scale;

•	 to undertake additional research studies to complete 
the available data;

•	 to carry out an environmental impact assessment, tak-
ing into account the economic and social impacts. 

The project was carried out at European level, involv-
ing a range of stakeholders and efficiently linking the 
scientific and policy-making communities. 

Fig. 2 gives a summary overview of the derivation 
of threshold values for all geogenic substances, i.e. sub-
stances that occur naturally in the environment. It shows 
three cases that need to be considered in the derivation of 
threshold values. In all cases, the natural background level 
(GF) is the starting point for the derivation of threshold 
values (TV).

Case 1: The natural background level (GF) is normally 
lower than the reference value (DLK), but at the same 
time it amounts to more than one-third of this reference 
concentration (DLK). For this case, the threshold value 
is defined to be the value that results from the equation 
below:

RV = 0.5 × (GF + DLK)
This will apply to most of the parameters considered.
Case 2: If the natural background level is very low, i.e. 

less than one-third of the reference value, the lower upper 
limit shall be applied to limit the increase of the pollutant 
concentration in groundwater. The threshold value may 
not be more than double the natural background level, 
such as RV = 2 × GF. This is to ensure that the increase in 
the natural (pollutant) concentration in the groundwater 
aquifer is limited to a maximum of 100%.

Case 3: If the natural background level is higher 
than the reference value, the threshold value is set at the 
same level as the natural background: RV = GF. Since 
the natural groundwater quality may not be changed 
and the reference value is normally toxicology-based, 
additional impacts from human activity can in principle 
not be accepted. 
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3 atvejis: jeigu rodiklio ar junginio gamtinio 
fono reikšmė yra didesnė už didžiausią leidžiamą 
koncentraciją, ribinę vertę siūloma nustatyti lygią 
gamtinio fono reikšmei, t. y. RV = GF. Naudojant 
pasiūlytą lygtį, galima numatyti, kad gamtinių 
anomalijų vietose požeminio vandens išteklių 
naudojimo galimybė priklausys nuo ribinei vertei 
nustatyti naudotos didžiausios leidžiamos koncen-
tracijos. Kaip tik šis veiksnys gali būti lemiamas 
įteisinant ribines vertes šalyse.

Aprašyti atvejai gali būti taikytini ne tik geogeninės 
kilmės junginių, bet ir antropogeninių medžiagų, 
kurių gamtoje neturi būti, ribinėms vertėms nus-
tatyti. Šiais atvejais, nors jie detaliai ir nebuvo 
nagrinėjami vykdant projektą, pirmiau pateiktose 
lygtyse turėtų būti naudojama ne Gf koncentracija, 
o laboratorinio metodo kiekybinio įvertinimo ribos 
vertė.

Pasiūlyti ribinių verčių nustatymo metodologi-
niai principai buvo taikyti keturiolikai požeminio 
vandens baseinų (1 pav.), iš to skaičiaus ir Joniškio 
(Lietuva) požeminio vandens pabaseinui. Naudojant 
įvairius, anksčiau aprašytus, ribinių verčių nustatymo 
atvejus buvo gautos ribinės vertės, kurių įteisinimas 
vienoje ar kitoje šalyje gali apsunkinti Bendrosios 
vandens politikos direktyvos įgyvendinimą, nes tai 
pareikalautų gana didelių ir nepagrįstų finansinių 
išteklių. Todėl projekto rezultatai, prieš parengiant 
metodines rekomendacijas, dar bus svarstomi Euro-
pos Komisijos sudarytoje darbo grupėje. 

2 pav. Projekte siūlomi ribinės vertės nustatymo prin-
cipai

The method can in principle be applied to both natu-
ral (geogenic) and purely anthropogenic substances. For 
purely anthropogenic substances (pesticides, PAHs, petro-
leum hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, etc.), the 
natural background level (GF) is of course zero, a case not 
shown in Fig. 2. A possible solution – which has, however, 
not been discussed conclusively – is to replace, for purely 
anthropogenic substances, the natural background level 
with the “common detection limit” of current analysis 
methods.

The results of the project, before approving the final 
methodology, will be further discussed in the working 
group WG–C.

K. Kadūnas,
Lithuanian Geological Survey

Fig. 2. Principles of groundwater tresholds derivation
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB 
nurodoma, kad, siekiant apsaugoti požeminio vandens 
būklę, visų pirma būtina detaliau apibūdinti išskirtus 
požeminio vandens baseinus ir pabaseinius. 

Todėl siekiant detaliau apibūdinti požeminio 
vandens baseinus ir pabaseinius 2005–2006 metais 
Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) atliktas projek-
tas „Suvalkijos, Joniškio ir Smėlingosios pietryčių 
lygumos požeminio vandens pabaseinių (LT 00403, 
LT 00102, LT 00505) hidrodinaminės ir hidrocheminės 
situacijos tyrimas“. Buvo kelti tokie uždaviniai:

• smulkiau apibūdinti potencialios rizikos gru-
pei priskirtus Suvalkijos, Joniškio ir Smėlingosios 
pietryčių lygumos požeminio vandens pabaseinius 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB reikalavimus;

• sukaupti hidrodinaminę ir hidrocheminę 
informaciją apie dabartinę požeminio vandens 
būklę. 

Projekto galutiniai rezultatai:
• pabaseinių smulkesnio apibūdinimo ataskaita;
• LGT hidrodinaminių ir hidrocheminių duomenų 

bankų papildymas nauja informacija.
Dabar nustatytų požeminio vandens pabaseinių 

apibūdinimo (turinio, metodologijos) rekomendacijų 
nėra. Europos Sąjungos (ES) mastu juos dar tik rengia 
ES finansuojamo tarptautinio BRIDGE (Backround cri-
teria for the identification of groundwater thresholds) pro-
jekto (projekto rezultatai trumpai pristatyti šios LGT 
metinės ataskaitos 39 p.), kurio dalyvė yra ir Lietuvos 
geologijos tarnyba, darbo grupė. Ji yra parengusi tik 
išankstines rekomendacijas, apimančias požeminio 
vandens baseinų apibūdinimo turinį ir numatančias, 
kad apibūdinant baseinus turės būti nustatyti 
požeminio vandens cheminės būklės rodiklių ribinių 
verčių, teršalų koncentracijos nuolatinio didėjimo 
tendencijų ir pradinių tendencijos keitimo taškų 
nustatymo kriterijai, kuriais turės vadovautis visos 
ES šalys narės. 

Todėl šio projekto eigoje minėti pabaseiniai buvo 
nagrinėjami vertinimo metodologiniu pagrindu 
naudojant BRIDGE projekto darbo grupės pateiktas 
išankstines rekomendacijas.

Suvalkijos, Joniškio ir Smėlingosios pietryčių lygumos 
(LT 00403, LT 00102, LT 00505) požeminio vandens pabaseinių 

hidrodinaminės ir hidrocheminės būklės apibūdinimas
R. Giedraitis, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2005–2006, responding to demands of EU Directive 
2000/60/EU for detailed description of groundwater bodies 
and sub-bodies, the Lithuanian Geological Survey carried 
out the project “Investigations of a hydrochemical-hydro-
dynamic state of Suvalkija, Joniškis and South-Eastern 
Sandy Plain groundwater sub-bodies (LT00403, LT00102, 
LT00505)“. The tasks of the project were:

• to specify the Suvalkija, Joniškis and South-Eastern 
Sandy Plain groundwater sub-bodies, included into a 
potential risk group of groundwater bodies;

• to collect the relevant hydrodynamic and hydrochem-
ical information on the present groundwater status.

The recommendations of the international project 
BRIDGE (Background criteria for the identification of 
groundwater thresholds) served as a methodological basis 
of the Project.

According to the results of the analysis, the main hy-
drochemical risk indicators in the South-Eastern Sandy 
Plain sub-body are: total mineralization (BM), Cl, SO4, 
Na, permanganate index (PI), NH4, NO3, NO2 and Feb 
(total iron); in Joniškis sub-body – SO4, Feb, BM, PI and 
NH4; in Suvalkija sub-body – Cl, Na, PI, NO2, NH4, 
Feb, Mn.

The shallow groundwater of urbanised territories 
is most highly polluted. The elevated statistical values 
of hydrochemical indexes in deeper aquifers are caused 
mostly by the inflow of deeper-lying mineralized ground-
water. The main factors of groundwater hydrochemical 
risk are the long-range and point source pollution and 
groundwater abstraction sometimes causing the inflow 
of mineralised groundwater.

R. Giedraitis, 
Lithuanian Geological Survey

Hydrochemical and hydrodynamic 
characteristics of the Suvalkija, 
Joniškis and South-Eastern Sandy 
Plain groundwater sub-bodies
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Panaudojus Valstybinės geologijos informacinės 
sistemos duomenis ir informaciją, sukauptą 
2005–2006 metais vykdant ribotos apimties lauko 
darbus, apibūdinta nagrinėtų pabaseinių geologinė 
ir hidrogeologinė sąranga, įvertinta požeminio 
vandens cheminė sudėtis, išskirti hidrocheminę riziką 
ryškiausiai apibūdinantys pagrindiniai hidrocheminiai 
rodikliai, nustatytos jų gamtinių foninių verčių (GfV) 
viršutinės ribos ir ribinės vertės (RV), apibūdintas 
antropogeninis poveikis požeminiam vandeniui (jo 
gavyba, pasklidoji ir sutelktoji tarša), įvertinta vandens 
gavyba stambiausiose pabaseinių vandenvietėse ir jose 
išgaunamo vandens hidrocheminės būklės kaita.

Atlikta hidrocheminių duomenų statistinė analizė 
parodė, kad svarbiausi hidrocheminės rizikos veiksnių 
rodikliai Smėlingosios pietryčių lygumos pabaseinyje 
yra bendroji mineralizacija (BM), Cl–, SO4

2–, Na+, 
permanganato indeksas (PI), NH4

+, NO3
–, NO2 ir feb, 

Joniškio pabaseinyje – SO4
2–, feb, BM, PI ir NH4

+; Su-
valkijos – Cl–, Na+, PI, NO2

–, NH4
+, feb, Mn. Nustatytos 

šių hidrocheminės rizikos rodiklių gamtinio fono, jam 
priskiriant rodiklius, kurių pasiskirstymas tenkina 
normalinio pasiskirstymo sąlygą, GfV viršutinės ribos 
ir apskaičiuotos jų RV. Taip vertinant hidrocheminės 
rizikos rodiklių gamtinį foną, gautos jų GfV ir RV yra 
labai žemos ir pagal atskirus hidrocheminės rizikos 
rodiklius kai kuriuose vandeninguose horizontuose 
požeminio vandens būklė iki 90 proc. gręžinių turi 
būti vertinama kaip bloga, nors jų vertės dažnai yra 

mažesnės už Geriamojo vandens higienos normoje 
NH 24:2003 nurodytas didžiausiąsias leidžiamas kon-
centracijas. Todėl, vertinant hidrocheminių rodiklių 
ribinių verčių nustatymo metodiką, konstatuota, 
jog heterogeninėje geologinėje ir hidrogeologinėje 
aplinkoje hidrocheminės rizikos rodiklių gamtinio 
fono verčių nustatymas, joms priskiriant tik rodiklius, 
tenkinančius normalinio pasiskirstymo sąlygą, yra 
abejotinas.

Sudėtinga vertinti hidrocheminės rizikos rodiklių 
kaitos trendus, nes požeminio vandens gavyba yra 
nestabili ir tik per pastaruosius dvejus trejus metus 
kai kuriose vandenvietėse ji pradeda stabilizuotis.

Atlikta analizė rodo, kad labiausiai užterštas yra 
urbanizuotų teritorijų gruntinis vanduo. Gruntinio 
vandens taršos poveikis ryškesnis seklesniuose tarp-
moreniniuose horizontuose. Rizikos hidrocheminių 
rodiklių statistinių verčių padidėjimą gilesniuose 
tarpmoreniniuose ir pokvarteriniuose horizontuose 
dažniausiai lemia gilesnio, labiau mineralizuoto 
vandens prietaka. Pagrindinis požeminio vandens 
hidrocheminės taršos rizikos veiksnys yra žmogaus 
ūkinė veikla, pasireiškianti taršios aplinkos sudary-
mu (pasklidoji ir sutelktoji tarša) bei požeminės hid-
rosferos hidrodinaminės būklės pokyčiais požeminio 
vandens gavybos metu.

Baseinų ir pabaseinių hidrocheminę būklę 
būtina tirti toliau, kartu tobulinti ir jos vertinimo 
metodiką. 

Pav. Apibūdinti požeminio vandens 
pabaseiniai
Fig. Characteristics of groundwater sub-
basins
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Pagrindinis projekto „Ventos ir Lielupės upių baseinų 
rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių 
institucinių pajėgumu stiprinimas“ tikslas buvo 
didinti vandens apsaugos srityje dirbančių institucijų 
kompetenciją baseinų valdymo srityje, užmegzti ir 
stiprinti institucijų bendradarbiavimą. Kaip dalis 
mokomosios programos buvo numatyta sudaryti 
Lielupės upių baseinų rajono valdymo planą. 
Tuo tikslu išanalizuotos gamtinės, socialinės ir 
ekonominės rajono sąlygos ir procesai, nustatytos 
vandens apsaugos problemos ir jų priežastis, nu-
matyti galimi vandens telkinių būklės gerinimo 
veiksmai. Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir 
išleido leidinį „Lielupės upių baseinų rajonas: sit-
uacijos apžvalga, problemos ir priemonės vandens 
telkinių būklei gerinti“.

Į minėtų upių baseinų rajonų valdymo planą buvo 
įtraukta požemio vandens išteklių charakteristika, 
reikšmingo žmogaus poveikio (požeminio vandens 
gavyba, sutelktoji ir išsklaidytoji tarša, sūraus 
vandens intrūzijos) analizė, įvertinta dabartinė 
vandens telkinių būklė (informacija apie požeminį 
vandenį parengta remiantis Lietuvos geologijos 
tarnybos ataskaita – J. Arustienė, R. Giedraitis ir kt. 
Gėlo požeminio vandens išteklių būklės įvertinimas 
baseininio valdymo tikslais, 2005).

Į Lielupės upių baseinų rajoną patenka trijų 
požeminio vandens baseinų dalys – viršutinio–vi-
durinio devono (D3–D2), viršutinio devono, Stipinų 
(D3st) ir permo–viršutinio devono (P–D3). Didžiausia 
viršutinio–vidurinio devono požeminio vandens 
baseino dalis (5,9 tūkst. km2 – 67 proc.), mažiausia – 
permo–viršutinio devono (1,1 tūkst. km2 – 12 proc.). 
Į šių upių baseinų rajoną pateko ir du pabaseiniai – 
Joniškio ir Biržų–Pasvalio.

Įvertinus geologines ir hidrogeologines sąlygas, 
technogenines apkrovas ir jų poveikį upių baseinų 
rajonų požeminiam vandeniui, buvo padarytos 
kelios svarbios išvados:

• Požeminis vanduo yra geros tiek kiekybinės, 
tiek cheminės būklės viršutinio–vidurinio devono 
ir permo–viršutinio devono baseinų paplitimo 
ribose. Žmogaus veikla nedaro matomos įtakos jų 
kokybei.

Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo plano 
hidrogeologinis pagrindimas

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The main objective of the joint project “Development of 
the management plan for districts of Venta and Lielupė 
river basins” was to increase the competence of authori-
ties involved in water resources protection in the field of 
basin management and to intensify cooperation between 
them. As a part of training program, development of 
management plan for Lielupė river basin district was 
foreseen. During this activity, the natural and socio-eco-
nomic conditions and processes were analyzed, problems 
of water resources management and their causes identified 
and actions for improvement of the status of groundwater 
resources foreseen. The Environmental Agency prepared 
and published special publication.

General characterization of groundwater resources and 
assessment of significant human impacts and status of 
groundwater bodies were parts of river basin management 
plan prepared by the Lithuanian Geological Survey. 

Parts of three major groundwater bodies – Upper–Mid-
dle Devonian (covers 67% of the basin), Upper Devonian 
Stipinai (12%) and Permian–Upper Devonian – lie within 
the district of Lielupė River basin. Two groundwater sub-
bodies – Joniškis and Biržai-Pasvalys – are located within 
the district as well. 

After an evaluation of geological-hydrogeological con-
ditions, anthropogenic load and impact on groundwater 
resources, few important conclusions were made:

•	The status of groundwater resources in the Up-
per–Middle Devonian and Permian–Upper Devonian 
groundwater bodies is good. Anthropogenic activities do 
not affect their quality.

•	Due to groundwater abstraction and unfavourable 
natural conditions, an upward trend of sulphate is ob-
served in the Joniškis groundwater sub-body.

•	The Biržai–Pasvalys groundwater sub-body deline-
ated in the active karst zone is the most vulnerable one to 
anthropogenic load. The groundwater is poorly protected 
from long-range and point sources of pollution. On the 
other hand, groundwater abstraction has altered the 
natural distribution of groundwater levels in the stratified 

Hydrogeological background for 
the plan of Venta and Lielupė river 
basins 
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• Joniškio pabaseinyje dėl požeminio vandens 
eksploatacijos ir „nepalankių“ gamtinių sąlygų 
matoma sulfatų koncentracijos didėjimo tenden-
cija – pirminiame etape šis pabaseinis išskirtas kaip 
potencialios rizikos kokybei.

• Biržų–Pasvalio (Šiaurės Lietuvos karstinio ra-
jono) pabaseinis, išskirtas aktyvaus karsto zonoje, 
yra jautriausias antropogeninei apkrovai. Požeminis 
vanduo čia yra blogai apsaugotas nuo paviršinės 
taršos, todėl tarša iš pasklidųjų ir sutelktųjų šaltinių 
blogina požeminio vandens kokybę. Be to, požeminio 
vandens gavyba, o ypač jos intensyvumo pasikeitimas, 
pakeitė vandeningų sluoksnių lygių pasiskirstymą: 
tai gali turėti įtakos karstinio proceso formavimosi 
suintensyvėjimui. Šis pabaseinis vertinamas kaip 
potencialios rizikos vandens kiekybei ir kokybei.

• Viršutinio devono, Stipinų požeminio vandens 
baseino paplitimo plote matoma „sulfatinio“ van-
dens paplitimo zona, kurios dydį ir koncentracijų 
pasiskirstymą iš dalies lemia požeminio vandens 
gavyba. Taip pat rytiniame šio baseino paplitimo 
pakraštyje, kur vandeningas sluoksnis yra arti žemės 
paviršiaus, antropogeninė tarša gali turėti įtakos 
požeminio vandens kokybei. Nors pokyčiai ryškesni 
pietinėje šio požeminio vandens baseino dalyje, kuri 
nepatenka į Lielupės baseiną, tačiau šalies mastu jis 
buvo įvertintas kaip rizikos kokybei.

Projektą vykdant išryškėjo problemų (įvairių 
duomenų ir informacijos, žinių, patirties, koordi-
nacijos trūkumo ir kt.), o leidinyje pateikta analizė ir 
pasiūlytos priemonės 
kol kas yra prelimi-
naraus pobūdžio, 
tačiau ši informacija 
yra skirta visuome-
nei susipažinti su 
padėtimi Lielupės  
upių baseine, pareikšti 
nuomonę, pastabas ir 
pasiūlymus.

Pav. Rizikos ir potencialios rizikos vandens telkiniai 
Lielupės upių baseinų rajone (Upių įvertinimas pagal 
Aplinkos apsaugos agentūrą, 2006)

aquifers and this might influence the intensity of karst 
processes. The Biržai-Pasvalys groundwater sub-body is 
treated as potentially at risk.

•	 In the Upper Devonian Stipinai groundwater 
body, zones of sulphatic groundwater are present. Their 
extent and distribution of concentrations partly depend 
on groundwater abstraction. In the eastern part of the 
groundwater body, where productive aquifers come close to 
the ground surface, the anthropogenic load could influence 
the groundwater quality too. Although problematic areas 
are present in the southern part of the body, which lies out 
of Lielupė river basin, the entire groundwater body was 
ranked as potentially at risk. 

The project revealed institutional problems (lack of 
data, information and knowledge, difficulties with coordi-
nation, etc.). The preliminary analysis and possible actions 
to improve the status of water resources in the district of 
Lielupė River basin discussed in the publication is the first 
step of introducing the general situation in the Lielupė 
River basin to society for comments and proposals.  

J. Arustienė, 
Lithuanian Geological Survey

Fig. Water bodies at risk and potentialy at risl in Lielupė 
River basin district (assessment of rivers according Environ-
mrntal Agency, 2006)
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Nemuno žemupys priklauso potvynių užliejamai 
teritorijai. Žemupys yra Lietuvos pietvakarinėje 
dalyje, jo plotas 1178 km2 (1 pav.). Administra-
ciniu požiūriu Nemuno žemupiui priskirta 76,8 proc. 
Pagėgių, 42,5 proc. Šilutės rajono ir 2,8 proc. Klaipėdos 
rajono savivaldybių teritorijos. Bendras užliejamos 
teritorijos (arba potvynio rizikos zonos) plotas apie 
520 km2. Užliejamoje teritorijoje, neskaitant Šilutės, 
Rusnės, Uostadvario ir kitų didesnių gyvenviečių, 
gyvena apie tūkstantį gyventojų.

Nemuno žemupio gyventojų racionalaus aprūpinimo 
tinkamos kokybės požeminiu vandeniu rekomendacijos

R. Zabulis, Lietuvos geologijos tarnyba

Gėlo požeminio vandens yra kelovėjo–apatinės 
juros (J3cl–J1), oksfordžio (J3ox), cenomanio–apatinės 
kreidos (K2cm–K1), viršutinės kreidos (K2), tarp-
moreniniuose ir gruntiniame vandeninguosiuose 
sluoksniuose. Pagrindiniai produktyvūs vande-
ningieji sluoksniai aprūpinant žemupio gyventojus 
geriamuoju vandeniu yra K2cm–K1 ir tarpmore-
niniai horizontai. Pirmasis vandeningasis sluoksnis 
(kreidos) iš esmės perspektyvus ir naudojamas 
viešajam vandens tiekimui. Šio vandeningojo kom-
plekso vandenį eksploatuoja 89 proc. žemupyje 
įrengtų vandens gavybos gręžinių. Tarpmoreniniai 
vandeningieji sluoksniai turi praktinę reikšmę tik 
tam tikrose vietose ir tik gyventojams individualiai 
apsirūpinti geriamuoju vandeniu.

1 pav. Nemuno žemupys (R. Radienė, 2005)

The lower reaches of the Nemunas River belong to a flood 
plain. It is situated in the South-Western part of Lithuania 
and occupies an area of 1178 km2 (Fig. 1). 76.8% of the 

Recommendations on the rational 
supply of the population of the Lower 
Nemunas with the good quality 
drinking water

area is included in the municipal territories of Pagėgiai, 
42.5% Šilutė and 2.8% Klaipėda districts. The total area 
of the affluent territory (or overflow risk zone) could be of 
520 km2. The population of the affluent territory, except 
Šilutė, Rusnė, Uostadvaris and other bigger settlements, 
amounts to about one thousand inhabitants.

The water is mainly supplied from K2cm–K1 and inter-
till aquifers. 89% of the water is supplied from the wells 
installed in the K2cm–K1 aquifer. The intertill aquifers 
are significant in the localities for individual drinking 
water supply.

Fig. 1. Nemunas Lowland  (R. Radienė, 2005)
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Dėl glaudaus paviršinio ir gruntinio vandens 
ryšio, nedidelio aeracijos zonos storio ir kitų 
veiksnių gruntinio vandens kokybė nagrinėjamoje 
teritorijoje yra prasta. Tyrimų nustatyta, kad la-
biau užterštas gruntinis vanduo plyti didesniuose 
reljefo pažemėjimuose, pajūrio užpelkėjusiuose 
plotuose ir iš esmės visoje Nemuno deltoje, mažiau 
užterštas – aukštesnėse reljefo vietose, kur vyrauja 
smėliniai gruntai. Užliejamoje teritorijoje ištirtų 
gruntinio vandens mėginių vandens kokybė 
neatitiko geriamojo vandens reikalavimų pagal 
bakteriologinio užterštumo (74 proc.), organinių 
medžiagų (70 proc.), nitratų (40 proc.) kiekio ir 
kitus parametrus. Tačiau nors šachtinių šulinių 
vanduo žemumoje yra iš esmės blogos kokybės, dar 
gana daug kaimo gyvenviečių ir sodybų gyventojų 
vartoja jų vandenį. Savivaldybių duomenimis, 
nagrinėjamoje teritorijoje yra daugiau kaip 2 tūkst. 
naudojamų šachtinių šulinių.

Prisijungimo prie viešojo (centralizuoto) vandens 
tiekimo tinklų lygis tam tikrose seniūnijose yra skir-
tingas, nuo 38 proc. iki 78 proc. (vidutiniškai 60 proc.). 
Šis rodiklis yra šiek tiek žemesnis už šalies vidurkį – 
66 proc. (mieste – 70–90 proc., kaime – 20–30 proc.), 
tačiau jis yra gerokai mažesnis už siekiamą 95 proc. 
lygį. Apie 38 proc. nagrinėjamos teritorijos gyventojų 
naudojasi mažomis privačiomis vandens tiekimo 
sistemomis (šachtiniais šuliniais, pavieniais indi-
vidualiais gręžiniais).

Žemupyje 2005 metais viešojo tiekimo vanden-
vietėmis vidutiniškai per parą buvo išgauta apie 
5,7 tūkst. m3. Išgaunamo geriamojo vandens kiekis 
dabar yra gerokai mažesnis nei preliminarūs prog-
noziniai eksploataciniai ištekliai, apskaičiuoti pagal 
eksploatacinių išteklių modulių pasiskirstymą 
plote, ir tai sudaro maždaug 6 proc. prognozinių 
eksploatacinių išteklių kiekio.

Vandens kokybinių parametrų dydžius pagrindi-
niame (K2cm–K1) vandeningajame sluoksnyje iš esmės 
lemia vien gamtiniai procesai. Pasklidosios (išskyrus 
potvynio sukeltos taršos) ir sutelktosios taršos po-
veikis požeminio vandens kokybei mažai nagrinėtas. 
Atliekamų monitoringo tyrimų rezultatai rodo, kad 
tiek degalinių teritorijoje, tiek naftos verslovėse 
(vykdant sūrymų atskyrimą ir jų utilizavimą) fiksuo-
jama tarša yra vietinė ir neišplinta už objekto ribų.

Padidėję vandenyje geriamojo vandens indika-
toriniai rodiklių – amonio, geležies, chloridų ir natrio 
kiekiai yra gamtinės kilmės. Amonio kiekis vandenyje 
yra nuo 0,1 mg/l iki 1,7 mg/l (DLK – 0,5 mg/l), vyrau-
janti reikšmė – 0,3–0,7 mg/l. Pagal bendrosios geležies 
pasiskirstymą kreidos komplekso požeminiame 

The quality of shallow groundwater of this territory 
largely depends on the quality of the surface water because 
of a thin aeration zone. It has been determined that more 
highly polluted shallow groundwater is spread in large 
relief declensions, coastal waterlogged areas and Nemunas 
delta. Less polluted water is found in higher relief places 
with sandy soils prevailing. Though the water of wells 
in the relief declensions is of bad quality, many people in 
settlements and homesteads are using it for their needs. 
According to the data of municipalities, there are more 
than two thousand dug wells in this area.

The level of public water supply in the smallest admi-
nistrative units varies from 38 to 78% (60% on the aver-
age). This index is considerably lower than the country 
average – 66% (in urban territories 70–90%, in rural 
territories 20–30%). About 38% of the population of the 
territory is using small private water supply systems (dug 
wells and single individual drilled wells).

In 2005, 5.7 thousand m3/day of groundwater were 
extracted in the Lower Nemunas territory. The amount 
of extracted drinking water was considerably smaller 
(approximately 6%) than the prognostic groundwater 
safe yield.

The quality parameters of the main aquifer K2cm–K1 
are predetermined by natural processes. The human influ-
ence on the groundwater quality is analysed very little. 
According to the monitoring data, the pollution of the 
areas of gas-stations and oil-fields bears local character 
and does not extend outside the limits of the objects.

The higher concentrations of indicator indices of am-
monia, iron, chlorides and sodium are of natural origin. The 
content of ammonia in the water is fluctuating from 0.1 to 
1.7 mg/l. According to the distribution of total iron in the 
groundwater of Cretaceous aquifer complex, two ferrugi-
nous zones were distinguished. The first one (< 0.3 mg/l) is 
spread in a small territory of Šilutė district (between Šilutė 
and Rusnė). Here, the average content of iron does not 
exceed 0.14 mg/l. The all remaining investigated territory 
depends to the second ferruginous zone (0.3–1 mg/l) with 
the average concentration of iron being 0.73 mg/l (MAC 
is 0.2mg/l). The highest concentration of sodium in the 
Cretaceous complex is 207 mg/l (MAC – 200 mg/l).

The chemical anomalies in the south-western and 
northern parts of the lower reaches (Usėnai–Vilkyškiai and 
Kintai–Vilkyčiai) were formed by mineral water inflow 
from deeper layers (Fig. 2). These anomalies are formed 
by chloride, sodium and partly by sulphate ions. 

A project „1st parcel of Nemunas lower reaches“ 
(No. 2004/LT/16/C/PE/004) has been implemented since 2004 
following the requirements of Water Directives and pursuant 
to the Law of Water and Drinking Water. The Project is due 



POŽEMINIO VANDENS TYRIMAI
GROUNDWATER GEOLOGICAL RESEARCH

49

vandenyje skiriamos dvi geležingumo zonos. Pirmoji 
vandens geležingumo zona (< 0,3 mg/l) išplitusi ne-
dideliame plote Šilutės rajone (tarp Šilutės ir Rusnės). 
Čia vidutinis geležies kiekis neviršija 0,14 mg/l. Visas 
likęs nagrinėjamos teritorijos plotas priklauso antrajai 
vandens geležingumo zonai (0,3–1 mg/l), kur vidutinė 
geležies koncentracija 0,73 mg/l (DLK – 0,2 mg/l). 
Didžiausia nustatyta natrio koncentracijos kreidos 
komplekso vandenyje reikšmė – 207 mg/l (DLK – 
200 mg/l).

Mineralizuoto vandens prietaka iš gilesnių 
sluoksnių pietvakarinėje ir šiaurinėje žemupio dalyje 
atitinkamai suformavo Usėnų–Vilkyškių ir Kintų–
Vilkyčių cheminės sudėties anomalijas (2 pav.). Čia 
cheminės sudėties anomalijas formuoja chlorido, 
natrio, iš dalies sulfato jonai.

Siekiant užtikrinti vandens sektoriaus direkty-
vose numatytus reikalavimus, Vandens, Geriamojo 
vandens įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
įteisintų nuostatų įgyvendinimą, artimiausiu metu 
turi būti atlikta vandentvarkos ūkio reforma (iš dalies 
ji pradėta vykdyti), parengti specialūs vandentvar-
kos planai, išskirtos teritorijos, kuriose numatyta 
centralizuotai teikti vandens paslaugas gyventojams 
ir jas plėtoti bei kuriose gyventojai vandeniu turės 
apsirūpinti individualiai. 

Nuo 2004 metų vykdomas vandentvarkos sekto-
riaus projektas „Nemuno žemupio baseino I pake-
tas“ (Nr. 2004/LT/16/C/PE/004). Projekto pabaiga – 
2008 m. gruodžio 31 diena. Į šį paketą patenka ir 
Šilutės bei Pagėgių vandentiekio tinklų plėtros ir 
rekonstrukcijos projektai. Dabar vykdomos parengtų 

2 pav. Chloridų ir savitojo elektros laidžio 
reikšmių pasiskirstymas (J. Arustienė, 2005)

to be completed in 31 12 2008. It includes the projects of 
Šilutė and Pagėgiai water supply system development 
and reconstruction. Today, the projects are underway for 
public purchase. Moreover, the 2nd investment package of 
water management projects (2007–2010), determining the 
priorities of the projects, is at the stage of preparation for 
implementation. It is expected that the list of priorities will 
include projects of drinking and waste water management 
in small settlements (with less than 500 inhabitants).

Fig. 2. Distribution of chlorides and conductivity 
(J. Arustienė, 2005)
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techninių projektų viešųjų pirkimų procedūros. Be 
to, pastaruoju metu vyksta pasirengimo vanden-
tvarkos projektų II investicijų paketui (2007–2010 m.) 
įgyvendinti etapas, nustatomi projektų vykdymo 
prioritetai. Numatoma, kad į prioritetinius sąrašus 
pateks ir mažų (iki 500 gyventojų) gyvenviečių 
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo projektai.

Įvertinus nagrinėjamos teritorijos gamtines ir 
antropogenines sąlygas, pagrindinių vandeningųjų 
sluoksnių hidrocheminę situaciją, esamos vandentie-
kos būklę, pateikti racionalaus gyventojų aprūpinimo 
tinkamos kokybės požeminiu vandeniu pasiūlymai. 
Pasiūlymuose pažymima, kad:

1. Kreidos vandeningieji sluoksniai perspekty-
viausi viešajam, o tarpmoreniniai – individualiam 
vandens tiekimui, gruntinis vanduo yra prastos 
kokybės, todėl ateityje reikėtų mažinti jo naudojimą 
(prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, 
išgręžti naujus, panaudoti „bešeimininkius“ gręžinius 
ir pan.). Atsižvelgiant į nedidelį geriamojo vandens 
poreikį, numatyti vykdyti naujų požeminio vandens 
telkinių paiešką nėra būtinybės. Artimiausiu metu 
būtina atlikti regioninių ir išžvalgytų vandens 
telkinių, kurių patvirtinti ištekliai, požeminio vandens 
turimų išteklių vertinimą (tikslinimą).

2. Dėl kreidos vandeningajame komplekse išskirtų 
Usėnų–Vilkyškių ir Kintų–Vilkyčių cheminės 
sudėties (chloridų, natrio, savitojo elektros laidžio) 
anomalijų, numatant šioje zonoje gręžti naujus 
vandens gavybos gręžinius, būtų tikslinga įvertinti 
ir aukščiau slūgsančių vandeningųjų sluoksnių 
(tarpmoreninių) perspektyvumą.

3. Geležiai ir amoniui pašalinti iš geriamojo 
vandens galėtų būti naudojami geležies šalinimo iš 
vandens įrenginiai naudojant tam specialius oksi-
datorius.

4. Kadangi gamtiniu požiūriu nagrinėjama teri-
torija yra jautrioje zonoje, joje turi vyrauti viešasis 
vandens paslaugų teikimas. Būtina siekti, kad viešojo 
vandens tiekimo plėtra čia būtų pagrindinis prio-
ritetas ir prisijungimo prie centralizuoto vandens 
tiekimo tinklų lygis kuo greičiau padidėtų iki sie-
kiamo 95 proc. lygio. Išskirtinį dėmesį reikėtų skirti 
potvynio rizikos zonai.

5. Keliamiems tikslams (pagerinti geriamojo 
vandens kokybę, sumažinti paviršinio ir požeminio 
vandens taršą) įgyvendinti būtinos investicijos: reikia 
ieškoti finansinių šaltinių. Tokie šaltiniai galėtų būti 
ES, įvairių struktūrinių fondų, šalies, savivaldybių 
biudžeto, juridinių ir fizinių asmenų lėšos.

Recommendations for well-balanced good quality 
groundwater supply are presented taking into considera-
tion the strategic issues of drinking water supply to the 
population of the Lower Nemunas territory.

R. Zabulis,
Lithuanian Geological Survey 
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2005–2006 metais, bendradarbiaujant ECOLAS 
NV (Belgija) ir Lietuvos geologijos tarnybai, buvo 
vykdomas užterštų teritorijų pavojingumo verti-
nimo metodikos pritaikymo ir žmogaus veiklos 
įtakos požeminiam vandeniui apžvalgos projektas 
(Methodology of prioritisation of contaminated sites and 
review of the impact of human activity on groundwater), 
kurį parėmė flandrijos vyriausybė. 

Projekto tikslas – Lietuvos sąlygomis išbandyti 
ir pritaikyti flandrijoje naudojamą metodiką, skirtą 
užterštų teritorijų tvarkymo prioritetams nustatyti. 
Tuo tikslu buvo naudotos kompiuterių progra-
mos Vlier-Humaan and Workbench, skirtos atlikti 
užterštų teritorijų pavojingumo žmogaus sveikatai 
įvertinimą, detalių tyrimų reikalingumą, išvalymo 
būtinumą ir kaštus. 

Užterštų teritorijų tvarkymo prioritetų nustatymo metodika
J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto tikslams buvo pasirinkta dešimt užterštų 
teritorijų Lietuvoje, kurios pasižymėjo skirtinga 
litologija, žemėnauda ir užterštumu (pav.). Norint 
sėkmingai pritaikyti minėtą metodiką, tiriamo-
joje teritorijoje turėtų būti atlikti specialūs tyrimai: 
grunto taršos (teršalų koncentracija (didžiausia, 
vidutinė), taršos plotas, storis), požeminio vandens 
taršos (teršalų koncentracija (didžiausia, vidutinė), 

Pav. Parinktų užterštų teritorijų 
išsidėstymas

Fig. Location of the selected con-
taminated sites

In 2005–2006, a project “Methodology of prioritisation 
of contaminated sites and a review of the impact of hu-
man activity on groundwater” was carried out by the 
Environmental Consultancy & Assistance (ECOLAS) 
and Lithuanian Geological Survey, supported by the 
Government of Flanders.

The aim of the Project was to test and adapt upon Lithua-
nian conditions the Flandric methodology for establishment 
of regulation priorities of contaminated sites. Computer 
programs Vlier-Humaan and Workbench were used for 
evaluation of the risk of contaminated sites for human health, 

Methodology of prioritisation of 
contaminated sites

necessity of detailed investigations and cleaning-up and 
for calculation of expenses.

Ten contaminated sites of different location, lithology, 
land-use types and contamination level were selected in 
Lithuania for Project purposes (Fig.). Soil contamination 
(concentration of contaminants (maximal and average), 
area and thickness of contamination), contamination of 
groundwater (concentration of contaminants (maximal 
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taršos plotas, storis), hidrogeologinių parametrų ir 
surinkta bendrų duomenų apie užterštą teritoriją. 
Lietuvoje labai nedaugelio užterštų teritorijų atlikti 
visi reikiami tyrimai. Atlikus detalią visų įmanomų 
užterštų teritorijų analizę buvo nustatyta, kad 
geriausiai keliamus reikalavimus atitiko degalinės, 
naftos bazės ir pesticidų sandėliai, tačiau taršos are-
alams nustatyti nepakako duomenų sąvartynuose, 
didelėse teritorijose, kur tarša kompleksinė (pvz., 
„Lifosa“), ir karinėse bazėse.

Pritaikius minėtą metodiką buvo įvertintas kiek-
vienos teritorijos užterštumo lygis balais, rizikos 
laipsnis žmogaus sveikatai ir apskaičiuoti valymo 
kaštai. Susumavus gautus rezultatus nustatyti valy-
mo prioritetai ir objektai suskirstyti pagal tai, kuriose 
valymas turi būti atliktas pirmiausiai (lentelė).

Ši metodika galėtų būti ir toliau sėkmingai nau-
dojama prioritetams nustatyti, tačiau ekogeologinių 
tyrimų programose ne visada yra reikalinga infor-
macija apie dirvožemio tyrimus, didžiausią taršos 
grunte ir požeminiame vandenyje koncentraciją 
bei hidrodinaminius parametrus, kurie yra būtini, 
norint pritaikyti flandrijos specialistų pasiūlytą 
užterštų teritorijų tvarkymo prioritetų nustatymo 
metodiką. 

and average), area and thickness of contamination), 
established hydrogeological parameters and common 
information about the contaminated territory had to be 
evaluated in detail for successful adapting of the men-
tioned methodology. There are very few contaminated ter-
ritories in Lithuania that have been properly investigated. 
After detailed analysis of possibly contaminated sites it 
was observed that  gas stations, oil depots and storages 
of pesticides fully satisfied the requirements, yet the data 
for establishment of contaminated areas in landfills, large 
territories of complex pollution (for example, “Lifosa”) 
and military bases was lacking.

Applying the mentioned methodology for each site the 
level of contamination and risk potential for human health 
were evaluated by scores and the expenses of remedia-
tion were calculated. Based on the summary results, the 
priorities for remediation were established and the objects 
arranged in a priority order (Table).

This methodology could be successfully used for estab-
lishment of priorities in the future, but today not every 
investigation programme provides relevant data about 
soils, maximum concentrations of contaminants in soil 
and groundwater, and hydrodynamic parameters, which 
are necessary for implementation of methodology of priori-
tisation of contaminated sites, proposed by Flanders.

J. Kriukaitė, 
Lithuanian Geological Survey
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EKOGEOLOGINIAI TYRIMAI

Europos geocheminis atlasas
V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2006 metais bendromis 26 Europos šalių geologijos 
organizacijų jėgomis buvo baigtas stambiausias iki 
šiol tarptautinis geocheminis projektas „Pasaulinis 
geocheminio aprobavimo atraminis tinklas ir Eu-
ropos geocheminis fonas“ bei išleistas Europos 
geocheminis atlasas, kurio:

1-oje dalyje (Geochemical Atlas of Europe. Part 
1 – Background Information, Methodology and Maps. 
Chief-ed. Salminen R., Espoo, 2005) pateikiama bazinė 
geologinė informacija, lauko ir laboratorinių darbų 
metodikos ir daugiau kaip 360 žemėlapių, parodančių 
66 elementų ir kitų parametrų pasiskirstymą;
2-oje dalyje (Geochemical Atlas of Europe. Part 
2 – Interpretation of Geochemical Maps, Additional 
Tables, Figures, Maps, and Related Publications. 
Chief-editors De Vos W. and Tarvainen T. Espoo, 
2006) pateikiama dirvožemio, upių vandens, 
dugno nuosėdų, salpinių nuogulų ir miško paklotės 
geocheminių savybių interpretacija.

Atlase pateikiama žemyno dirvožemio, miško 
paklotės, upių vandens, dugno nuosėdų ir salpinių 
nuogulų foninis elementų kiekis, priklausantis tiek 
nuo natūralių geologinių, klimatinių ir hidrologinių 
sąlygų, tiek nuo žmogaus veiklos. Atlaso geochem-
iniuose žemėlapiuose ir tekstuose yra išsami infor-
macija apie XX amžiaus pabaigos mūsų tiesioginės 
aplinkos, kurioje gyvename, auginame maistinius 
augalus, išgauname geriamąjį vandenį, kokybę.

Abiejose atlaso dalyse publikuojamą medžiagą, 
visus geocheminių tyrimų duomenis, žemėlapius, 
ėmimo vietų koordinates ir nuotraukas skaitme-
nine forma be jokių naudojimo apribojimų galima 
rasti Suomijos geologijos tarnybos serveryje adresu 
(http://www.gsf.fi/publ/foregsatlas/index.php).

Atlasas 2006 metų rugsėjo 21 dieną buvo pristaty-
tas Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros 
pareigūnams. Pristatymo metu pabrėžta ypatinga 
atlase pateiktų harmoningų ir kompleksinių faktinių 
aplinkos kokybės geocheminių duomenų, pirmą sykį 
apimančių beveik visą žemyno teritoriją, svarba. 
Atlaso duomenys ir projekto metu įgyta ekspertinė 
patirtis bus plačiai naudojama rengiant dirvožemio ir 
kitas direktyvas bei vykdant įvairias ES dirvožemio, 
gruntinio ir požeminio vandens saugos, sveikatos 
priežiūros, atliekų tvarkymo ir kitas programas.

•

•

In 2006, geological institutions of 26 European countries 
finished the largest international geochemical project 
“Geochemical Baseline mapping” and published geo-
chemical atlas of Europe:

In the 1st volume (Geochemical Atlas of Europe. 
Part 1 – Background Information, Methodology and 
Maps. Chief Editors. Salminen R., Espoo, 2005), the 
essential geological information, field sampling and 
analytical methods, database management and initial 
results on 360 maps, showing the distribution pat-
terns of more than 66 parameters in surface water, 
topsoil, subsoil, forest humus, floodplain and stream 
sediments, are presented;
In the 2nd volume (Geochemical Atlas of Europe. 
Part 2 – Interpretation of Geochemical Maps, Ad-
ditional Tables, Figures, Maps, and Related Publi-
cations. Chief Editors De Vos W. and Tarvainen T. 
Espoo, 2006) the interpretation of geochemical data 
variation related to the factors of tectonic provinces, 
lithological units and anthropogenic contamination 
is accomplished.

All the published material of the both volumes of the 
Atlas (maps, text and tables) and field observations are 
organized in a common database and are available on the 
website of Geological Survey of Finland http://www.gsf.
fi/publ/foregsatlas/index.php

The presentation of Geochemical Atlas of Europe to 
officers of European Commission and European Environ-
mental Agency was arranged on September 21, 2007 in 
Brussels. The major achievements of the Atlas were high-
lighted during the presentation: it is the first collection 
of harmonious and systematic multi-element geochemical 
data obtained during the European-wide national pro-
grammes. Geochemical data and international experience 
will be used in preparation of Soil and other Directives, as 
well as in implementation of programmes concerning soil 
and ground water protection, identification of potential 
geohazard and geohealth, waste management, etc.

V. Gregorauskienė,
Lithuanian Geological Survey

•

•

Geochemical Atlas of Europe



EKOGEOLOGINIAI TYRIMAI
ENVIRONMENTAL GEOLOGIcAL RESEARcH 55

Pav. Viršutinio dirvožemio sluoksnio praturtinimas siera 
ir kadmiu, palyginti su dirvodariniu horizontu

2006 metais buvo tęsiami projekto „Pasvalio miesto 
teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas“ 
darbai: į posistemį „Gręžinių registras“ įvesta 
ankstesnių detalių inžinerinių geologinių tyrimų 
objektų, aštuonių inžinerinių geologinių gręžinių 
bendrieji duomenys ir geologinio pjūvio aprašymas, 
o į posistemius „Uolienų geochemija“ ir „Hidro-
chemija“ – gruntų granuliometrinės sudėties duo-
menys, fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių 
vertės ir gruntinio vandens cheminės analizės duo-
menys. Pradėta apdoroti archyvinė ir lauko darbų 
metu gauta medžiaga. Sudaryti šeši geologiniai 
pjūviai. Įsigyta Pasvalio miesto teritorijos vektorinių 
geoduomenų bazė 1:5000 masteliu. Baigus šį projektą 

Inžinerinių geologinių sąlygų ir karstinių reiškinių tyrimai 
Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone

V. Marcinkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2006, the works on the project “Evaluation of engi-
neering geological conditions of Pasvalys town area” 
were continued. The borehole data obtained by detailed 
engineering geological investigations (reports; archive) 
and by recent drilling of 9 engineering geological boreholes 
were included into the sub-system “Boreholes” of the data 
bank GEOLIS. The obtained geological data about the 
properties of soil were analysed. Six geological profiles 

Engineering geological investiga-
tions of karst phenomena in North 
Lithuanian Karst Region

Fig. Higher values of sulphur and cadmium in the topsoil 
in comparison with the soil-forming horizon
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bus įvertintos Pasvalio miesto teritorijos inžinerinės 
geologinės sąlygos ir atliktas rajonavimas, sus-
kirstant šią teritoriją į skirtingo pastovumo karsto 
formavimosi atžvilgiu plotus.

Įgyvendinant Biržų miesto teritorijos inžinerinių 
geologinių sąlygų įvertinimo projektą, pradėtas 
sudaryti faktinės medžiagos žemėlapis. Išgręžti 
devyni gręžiniai, kurių bendras metražas 306 metrai. 
Iš visų gręžinių atlikti statybiniai pumpavimai (po 
du iš kiekvieno gręžinio) ir paimti vandens mėginiai 
laboratoriniams tyrimams. Gręžiniais pragręžtos 
kvartero nuogulos ir viršutinio devono Tatulos svi-
tos uolienos ir 1–3 m įsigilinta į viršutinio devono 
Kupiškio svitos uolienas. Sukamuoju sraigtiniu 
būdu išgręžti trys kartografavimo gręžiniai (gylis 
12–15 m), išmatuotas devynių šachtinių šulinių 
gruntinio vandens slūgsojimo gylis. Į GEOLIS 
posistemį ‚,Gręžinių registras“ įvesta ankstesnių 
detalių inžinerinių geologinių tyrimų objektų 48 
inžinerinių geologinių gręžinių bendrieji duomenys 
ir geologinio pjūvio aprašymas, o į posistemius 
„Uolienų geochemija“ ir „Hidrochemija“ – gruntų 
granuliometrinės sudėties duomenys, fizikinių ir 
mechaninių savybių rodiklių vertės ir gruntinio 
vandens cheminės analizės duomenys.

2006 metais buvo tęsiami projekto „Suaktyvėjusio 
karstinio proceso Biržų rajone geologiniai tyrimai“ 
darbai – parengtos ir Biržų rajono savivaldybės ad-
ministracijai pateiktos Pabiržės ir Širvėnos seniūnijų 
devynių gyventojų namų valdų geologinių tyrimų 
ataskaitos, kuriose buvo įvertintos inžinerinės 
geologinės sąlygos ir karsto grėsmė pastatams. Šie 
duomenys naudojami priimant sprendimus dėl 
tolesnio šių pastatų naudojimo. Nuo 2004 metų Biržų 
rajone ištirta 19 namų valdų ir trijų kelių atkarpų 
inžinerinės geologinės sąlygos. 2006 metais LGT 
parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa-
tvirtinta nauja Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių 
geologinių sąlygų įvertinimo bei suaktyvėjusio 
karstinio proceso Biržų rajone inžinerinių geologinių 
tyrimų programa (Valstybės žinios. 2006, Nr. 115-
4377) numato naujus iki 2010 metų suaktyvėjusio 
karsto konkrečių vietų geologinius tyrimus. 

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono smegduobių 
išsidėstymo ir sukarstėjimo intensyvumo žemėlapiuose 
panaudoti ir naujausi karstinių reiškinių invento-
rizacijos duomenys. Inventorizuota 18 naujų ir jaunų 
smegduobių Biržų, Pasvalio ir Panevėžio rajonuose (iš 
jų – 6 atsivėrusios 2006 metais, dar 12 įvairaus dydžio 
įgriuvų bei įslūgų surasta Biržų regioninio parko teri-
torijoje). Nustatyta jų lokalizacija ir morfometriniai 

were prepared. Vector database of Pasvalys town area at 
a scale of 1:5000 was obtained for project needs.

Compilation of a map of factual borehole data obtained 
by detailed engineering investigations was started within 
the project “Evaluation of engineering geological condi-
tions of Biržai town area”. During recent field-works, 9 
engineering geological boreholes were drilled (their total 
length is 306 meters). The Quaternary sediments and 
the rocks of the Upper Devonian Tatula Formation were 
drilled through to the dolomite of Kupiškis Formation. 
Hydrogeological investigations were performed in the 
boreholes and samples of soils and rocks were taken for 
laboratory testing. The obtained data were included into 
the sub-system “Boreholes” of the data bank GEOLIS.

In 2006, the works within the project “Geological 
investigations of affected areas by karst process in Biržai 
District” were continued. Karst hazard was reported by 
engineering geological investigations of foundations of 
nine housing units in Biržai District. Based on these 
reports, Biržai municipality makes decisions about safe 
use of buildings. Nineteen housing units and three road 
sections have been investigated for karst hazard since 
2004. 

Eighteen karst sinkholes were inventoried in 2006. The 
biggest sinkhole (11 m in diameter and 2.5 m in depth) 
appeared in plough land of Panevėžys district. The new-
est sinkhole caved in Pasvalys District, by the roadside of 
Via-Baltica, on December 04. It was 5 m in diameter and 
6 m in depth. The data about new karst phenomena was 
included into the information system GEOLIS. At the 
end of 2006, the sub-system of Geological processes and 
phenomena contained data about 229 karst phenomena.

 
V. Marcinkevičius, V. Mikulėnas, 

Lithuanian Geological Survey
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parametrai. Viena iš naujausių ir didžiausių karstinių 
įgriuvų – 11 m skersmens ir 2,5 m gylio – buvo suras-
ta rugsėjo mėn. už Šiaurės Lietuvos karstinio rajono 
ribų Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Bučių 
kaime dirbamoje žemėje (1 pav.). Ši įgriuva, matyt, 
atsirado ištirpus kvartero nuogulose buvusiam 
gipsingų uolienų luistui ir į susidariusią tuštumą 
įkritus skliautą sudarančioms uolienoms. Anksčiau 
šioje vietoje buvo nedidelis reljefo pažemėjimas, 
o tai rodo smegduobės sienelėje 0,5 m gylyje at-
sidengiantis 0,2 m storio dirvožemio sluoksnis, 
vėliau melioracijos darbų metu užpiltas more-
niniu priemoliu. Nauja karstinė įgriuva atsivėrė 
gegužės mėn. Biržų rajono Širvėtos seniūnijos 
Juodelių kaime prie E. Kučinskienės sodybos, itin 
sukarstėjusiame karstinio rajono plote. Spalio mėn. 
šios smegduobės ilgis buvo 5,3 m, plotis 4,5 m, gylis 
2 metrai. Be senų įvairaus dydžio smegduobių šioje 
namų valdoje, už 30 m į rytus nuo gyvenamojo namo 
yra 14,7 m skersmens ir 4,4 m gylio smegduobė, o 
už 80 m į šiaurės vakarus nuo gyvenamojo namo 
yra 9,3 m skersmens ir 3,0 m gylio smegduobė. Šios 
jaunos smegduobės atsirado 1999 metų pavasarį 
beveik vienu metu. Tos pačios seniūnijos Kirkilų 
kaimo pievoje, taip pat itin sukarstėjusiame plote, 
gegužės mėn. atsivėrė karstinė įgriuva, kurios ilgis 
spalio mėn. buvo 3,7 m, plotis 2,8 m, gylis 1,9 m 
(2 pav.). Šioje kaimo dalyje per pastaruosius kelerius 
metus buvo užfiksuota ir daugiau karsto apraiškų. 
Lapkričio mėn. nauja įgriuva atsivėrė Biržų rajono 
Pačeriaukštės seniūnijos Legailių kaimo pakraštyje. 
Įgriuvos sienelės buvo ryškios ir stačios, gylis 1,7 m, 
skersmuo žemės paviršiuje 4,5 metro. Gruodžio mėn. 
2 d. apie 15 val. Pasvalio rajono Krinčino seniūnijos 
Trečionių kaime kelio Pasvalys–Biržai šalikelėje buvo 
aptikta 5 metrų skersmens ir 6 metrų gylio karstinė 
įgriuva. Kelininkai šią nepageidaujamą karsto 
apraišką po kelių valandų jau buvo užpylę atvežtu 
gruntu (iki tol įgriuva išsiplėtė dar apie 1,5 m). 
Per 2006 metus į GEOLIS posistemį „Geologiniai 
procesai ir reiškiniai“ įvesta 115 karstinių procesų 
apraiškų duomenys (šiame posistemyje saugomi 
229 karstinių reiškinių duomenys).

2 pav. Karstinė įgriuva Biržų r. Kirkilų kaime; didysis 
skersmuo 3,7 m, gylis – 1,9 m (V. Mikulėno nuotrauka)

Fig. 2. Karst pit in the Kirkilai village of Biržai district: 
the large diameter 3.7 m and the depth 1.9 m (photo by 
V. Mikulėnas)

1 pav. 11 m skersmens ir 2,5 m gylio karstinė įgriuva 
Panevėžio r. Naujamiesčio sen. Bučių kaime (V. Mikulėno 
nuotrauka)

Fig. 1. Karst pit 11 m in diameter and 2.5 m in depth in 
the Bučiai village of Naujamiestis administrative unit, 
Panevėžys district (photo  by V. Mikulėnas)
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2006 metais patikslintas ir įskaitmenintas S. Bucevičiūtės 
(2003–2005 m.) sudarytas karstinio rajono sukarstėjimo 
intensyvumo 1:50 000 mastelio žemėlapis ir parengtas 
aiškinamasis jo raštas. Tai vienas iš svarbiausių karsto 
formavimosi sąlygų žemėlapių. Sudarytas žemėlapis 
apima visą Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną (plotas 
beveik 849 km2) – Biržų ir Pasvalio administracin-
ius rajonus, dalį Panevėžio ir Radviliškio rajonų. 
Žemėlapyje pavaizduotos paviršinės karstinės for-
mos – smegduobės, kurių čia priskaičiuojama daugiau 
kaip 10 000. Jam sudaryti panaudotas karstinio rajono 
smegduobių išsidėstymo žemėlapis 1:50 000 masteliu. 
duomenys apie smegduobių išplitimą ir teritorijos 
sukarstėjimo laipsnį buvo gauti dešifruojant 1958 
metais (kai natūralus kraštovaizdis dar buvo mažai 
pakeistas) darytas ir 1967 metais pataisytas 1:10 000, 
1:12 000 ir 1:17 500 mastelio nespalvotas aerofoton-
uotraukas. dešifruojant aerofotonuotraukas surinkta 
duomenų apie smegduobių lokalizaciją, dydį, ilgųjų 
ašių orientaciją ir raidos stadiją. Vėliau šie duomenys 
buvo tikslinami geologinių maršrutų metu, atlie-
kant karstinio rajono stambaus mastelio (1:50 000) 
kompleksinį geologinį-hidrogeologinį ir inžinerinį 
geologinį kartografavimą 1976–2002 metais bei re-
miantis sukarstėjusių plotų detalaus mastelio (1:2000, 
1:1000) planais.

Nustatyta, kad Šiaurės Lietuvoje paplitusios 
įvairaus morfologinio tipo, dydžio, gylio ir amžiaus 
smegduobės. dažniausiai – apvalios ir ovalios, lėkštės 
ir dubens, rečiau piltuvo formos. Smegduobių 
morfologinis tipas buvo nustatytas pagal jų gylio 
ir skersmens santykį. Lėkštės formos smegduobių 
šis santykis yra mažesnis už 0,1; dubenis formos 
smegduobių – 0,1–0,25; piltuvo formos smegduobių – 
didesnis už 0,25. didžiausios smegduobės būdingos 
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono vakarinei daliai, čia 
gipsingas, sukarstėjusias viršutinio devono Tatulos 
svitos uolienas dengia 3–4,5 m storio Įstro svitos dolo-
mitas. Smegduobių morfologinį tipą daugiausia lemia 
jų amžius. Labai senoms ir senoms smegduobėms 
būdinga lėkštės, naujoms – dubens, jaunoms – piltuvo 
forma. Žemėlapyje skirtingais masteliniais ir nemas-
teliniais ženklais ir pavaizduotos trijų skirtingų amžių 
(labai senos ir senos, naujos ir jaunos) smegduobės. Be 
to, žemėlapyje pavaizduoti karstiniai šaltiniai.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo 
žemėlapis

V. Marcinkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

A map at a scale of 1:50 000 and a report on the degree of 
karstification in the Karst Region of Lithuania were pre-
pared and digitised. It is one of the most important maps 
displaying karst development. It covers the whole Karst Re-
gion of North Lithuania (area 849 km2): Biržai and Pasvalys 
districts and a part of Panevėžys and Radviliškis districts. 
Surface karst forms – sinkholes (more than 10 000) – are 
depicted. This map was prepared based on the data of the 
Distribution Map of Sinkholes at a scale of 1:50 000. The 
data about sinkholes distribution and karstification degree 
have been collected since 1958 (the natural landscape has 
changed but little) and since 1967, the black-and-white 
aero photos at scales 1:10 000, 1:12 000 and 1:17 500 have 
been corrected (the data of sinkholes situation, dimensions, 
orientation of longitudinal axis and stage of development). 
Later these data were revised during field works as a part 
of Karst Region complex geological-hydrogeological and 
engineering-geological survey at a large scale (1:50 000) 
and on the basis of a small scale (1:2000, 1:1000) plans. 

In North Lithuania, sinkholes of different forms, size, 
depth and diverse morphological types are spread. Sink-
holes of round and oval forms, shallow and flat are most 
common. Morphological types were determined from the 
ratio between the depth and the diameter. For the flat 
type this ratio is less than 0.1, for shallow 0.1–0.25 and 
for the round cone more than 0.25. The largest sinkholes 
are common in the western part of Karst Region of North 
Lithuania, where Įstras Formation dolomite layers (thick-
ness 3–4.5 m) cover gypsiferous and karstified rocks of the 
Upper Devonian Tatula Formation. The flat type is typical 
for very old and old sinkholes, shallow for new ones, round 
cone type for young ones. Three different age sinkholes 
(very old and old, new and young) and karst springs are 
presented in the map.

Depending on the number of sinkholes per square 
kilometre, the Karst Region of North Lithuania is divided 
into very high, high, moderate and low karstification 
(more than 80, 80–50, 50–20 and fewer than 20 sinkholes 
per square kilometre) areas. The largest part of the Karst 

A map of the degree of surface 
karstification in the Karst Region 
of North Lithuania 
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Karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo 
žemėlapyje pagal tai, kiek smegduobių esama 
kvadratiniame kilometre, jis suskirstytas į ypač, labai, 
vidutiniškai ir mažai sukarstėjusius plotus, kuriuose 
priskaičiuojama atitinkamai daugiau nei 80, nuo 80 
iki 50, nuo 50 iki 20 ir mažiau nei 20 smegduobių 
kvadratiniame kilometre. didžioji karstinio rajono 
teritorijos dalis mažai sukarstėjusi. Ypač sukarstėjusių 
ir labai sukarstėjusių plotų daugiausia yra 5–7 km 
pločio ruože, kuris tęsiasi iš pietvakarių į šiaurės 
rytus nuo Pasvalio per Kirdonis bei Karajimiškį iki 
Biržų šiaurinių apylinkių. Jų yra šio ruožo vakarinėje 
(apie Pasvalį), centrinėje (Gerkiškiuose, daumėnuose, 
Kirdonyse, Kiršonyse, Trečionyse) ir rytinėje (apie 
Biržus, drąseikius, Ežerėliuose, Karajimiškyje, 
Mantagailiškyje, Šlepščiuose, Ažubaliuose, Valan-
tiškyje) dalyse. Kai kur priskaičiuojama per 200 
smegduobių kvadratiniame kilometre (pvz., Ripei-
kiuose, Karajimiškyje). Čia jos užima 30 ir daugiau 
procentų ploto ir suformuoja tik šiai Lietuvos daliai 
būdingą karstinį kraštovaizdį. Kitose karstinio rajono 
dalyse aptinkami tik nedideli vidutiniškai sukarstėję 
ploteliai. Paskutinė karstinė įgriuva atsivėrė 2006 m. 
gruodžio 2 d. Pasvalio rajono Trečionių kaime.

Remiantis šiuo žemėlapiu (nors jis sudarytas 
atsižvelgiant tik į paviršines karsto formas) galima 
spręsti ir apie negiliai nuo žemės paviršiaus slūgsančių 
viršutinio demono Tatulos svitos uolienų sukarstėjimo 
laipsnį, nes nustatyta, kad ten, kur labiausiai sukars-
tėjusios šios svitos uolienos, ir yra aptinkami labiausiai 
sukarstėję karstinio rajono plotai. 

Sudarytas karstinio rajono sukarstėjimo inten-
syvumo žemėlapis padės parenkant įvairių statinių 
statybos vietas, prieškarstines priemones, rengiant 
gamtosauginius projektus, karsto žemėms grupuoti 
pagal karstinių reiškinių intensyvumą, patikslinti 
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribą (Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 64-2364).

Region is of low karstification degree. Very highly and 
highly karstified areas are situated in a narrow 5–7 km 
wide belt, which spreads from south-west to north-east, 
from Pasvalys through Kirdonys and Karajimiškis to 
northern part of Biržai. They are in the western (near 
Pasvalys), central (Gerkiškiai, Daumėnai, Kirdonys, 
Kiršonys, Trečionys) and the eastern (Biržai, Drąseikiai, 
Ežerėliai, Karajimiškias, Mantagališkis, Šlepščiai, 
Ažubaliai, Valantiškis) parts of this belt. Somewhat more 
than 200 sinkholes per square kilometre are counted (Ri-
peikiai, Karajimiškis) there. In this area sinkholes occupy 
more than 30 percent of the area and form a unique karst 
landscape common for this part of Lithuania. The last 
sinkhole opened in Trečionys village of Pasvalys district 
on December 2, 2006. 

According to this map (although it is based only on 
the surface forms of karst), it is possible to determine the 
karstification degree of the near-surface beds of the Upper 
Devonian Tatula Formation. It is determined that in the 
spread area of these rocks, very highly karstified areas are 
common.

The map of karstification degree of the Karst Region 
will serve for choosing construction sites for various 
buildings and anti-karst means, preparing environmental 
protection projects, grouping of karstified lands according 
to intensity phenomena, and revising the boundary of the 
Karst Region of North Lithuania.

V. Marcinkevičius,
Lithuanian Geological Survey

Fig. A fragment of the map of the degree of the surface 
karstification at a scale of 1:50 000 

Pav. Karstinio rajono sukarstėjimo intensyvumo 1:50 000 
mastelio žemėlapio fragmentas
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1994−2000 metais, palyginti su 1962−1979 metų 
laikotarpiu, aktyvaus sulfatinio karsto zonoje gipso 
denudacijos greitis buvo apie 30 proc. didesnis. 
Ypač ryškus gipso denudacijos greičio padidėjimas 
matomas nuo 1978 metų (pav.).

Praėjusio amžiaus septintuoju–aštuntuoju dešimt-
mečiais dėl mažesnio metinio kritulių kiekio ir jų 
pasiskirstymo per metus specifikos karstiniame 
rajone buvo išsekę požeminio vandens ištekliai ir 
sumažėjęs upių nuotėkis. Tokiomis sąlygomis su 
upių nuotėkiu buvo išnešama mažiau kalcio sulfato 
nei didelio vandeningumo laikotarpiais. Taigi galima 
teigti, kad pirmiau minėtiems dešimtmečiams buvo 
būdinga sumažėjusi gipso denudacija, o aštuntuoju–
dešimtuoju dešimtmečiais gipso denudacijos greitis 
padidėjo. Tai lėmė klimato kaita − padidėjęs metinis 
kritulių kiekis papildė išsekusius požeminio vandens 
sluoksnius ir padidino vandens apykaitos tarp 
paviršinės ir požeminės hidrosferos greitį. Tai savo 
ruožtu paspartino gipso denudaciją. Kita vertus, 
gipso denudaciją dėl šiltų žiemų padidino „akty-
vaus“ hidrologinio sezono pailgėjimas.

2006 metais Šiaurės Lietuvoje upių nuotėkis buvo 
ypač mažas, todėl gipso cheminė denudacija Tatulos upės 
baseine smarkiai sumažėjo ir buvo tik 85 m³/km².

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės 
denudacijos monitoringas

J. Taminskas, Geologijos ir geografijos institutas

Pav. Gipso cheminės denudacijos intensyvumo (m³/km² 
per metus) kaita Tatulos upės baseine 1963–2006 metais

In 1994–2000, the gypsum denudation rate in the ac-
tive sulphate karst zone was by about 30% higher in 
comparison with the period of 1962–1979. An especially 
significant increase of gypsum denudation rate has been 
observed since 1978 (Fig.).

The 60-ties and 70-ties of the 20th century were char-
acterised by depletion of ground water resources and 
low river run-off in the karst region due to low annual 
precipitation and peculiarities of seasonal distribution 
of precipitation. The amount of calcium sulphate carried 
together with the river run-off under the above mentioned 
conditions was lower than during periods of high run-off. 
This period is characterised by decreased gypsum denu-
dation. Since the 80-ties, the rate of gypsum denudation 
has been increasing and the process continued until the 
end of the 20th century. It was predetermined by climate 
changes; a higher amount of precipitation was a guaranty 
of replenishing the depleted ground water horizons and 
also increased the rate of water exchange between the 
surface and the underground hydrospheres. On the other 

hand, gypsum denudation 
was intensified by a prolonged 
“active” hydrological sea-
son preconditioned by warm 
winters. 

2006 was characterised by 
especially low run-off. Due to 
this, gypsum chemical denu-
dation in the Tatula River 
basin considerably decreased 
in the mentioned year and was 
85 m³/km².

J. Taminskas, 
Institute of Geology and Geography, Lithuania

Monitoring of gypsum chemical 
denudation in North Lithuanian 
Karst Region

Fig. Fluctuations of karst denudation intensity (m³/km²per 
year) in the Tatula River basin in 1963–2006
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2006 metais toliau buvo pildoma Geologinės aplinkos 
taršos židinių informacinė sistema. Metų pradžioje 
į informacinę sistemą įtraukti duomenys apie 
Molėtų rajono taršos židinius, iš fondinės medžiagos 
surinkti duomenys apie Alytaus apskrities poten-
cialius taršos židinius. Išanalizuoti Alytaus, Lazdijų 
ir Varėnos rajonų bei druskininkų savivaldybės 
žemės naudojimo planai 1:10 000 masteliu ir visi 
juose pažymėti potencialūs taršos židiniai perkelti 
į topografinius žemėlapius 1:50 000 masteliu. Re-
miantis žemės naudojimo planais sudaryti Alytaus 
apskrities potencialių taršos židinių sąrašai. Surinkti 
kiti fondiniai duomenys apie teritorijos potencialius 
taršos židinius.

Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologi-
jos ir ekogeologijos skyriaus specialistai birželio–
rugpjūčio mėnesiais lauko darbų metu atliko taršos 
židinių inventorizaciją Alytaus apskrityje. Invento-
rizuota daugiau kaip 780 potencialių taršos židinių. 
Alytaus rajone inventorizuota daugiau nei 350, 
Lazdijų rajone – daugiau kaip 210, Varėnos rajone – 
per 170 ir druskininkų savivaldybėje – daugiau kaip 
40 potencialių taršos židinių. Inventorizuoti taršos 
židiniai priklauso trims tipams.

Pirmo tipo – pramonės, energetikos, transporto 
ir paslaugų objektai – apie 220 potencialių taršos 
židinių.

Antro tipo – teršiamųjų medžiagų kaupimo ir 
regeneravimo objektai – apie 230 potencialių taršos 
židinių.

Trečio tipo – gyvulininkystės objektai – apie 330 
potencialių taršos židinių.

Baigus lauko darbus, duomenys buvo perkeliami 
į Geologinės aplinkos taršos židinių informacinę 
sistemą. Informacija apie Lazdijų rajono ir druskininkų 
savivaldybės 450 potencialių taršos židinių į infor-
macinę sistemą perkelti 2006 metų rudenį.

Vertinant pirmo tipo objektus, didžiausią pavojų 
geologinei aplinkai kelia netvarkingi, sugriuvę ar 
sugriauti technikos kiemai, naftos bazės ir katilinės. 
Tokie objektai dažnai virsta statybinio laužo 
sąvartynais. Juose pasitaiko užteršto naftos produk-
tais grunto, šulinių ar talpyklų su naftos produktų 
likučiais ir vandeniu, užterštu naftos produktais. 

Geologinės aplinkos taršos židinių inventorizavimas 
2006 metais

J. Šugalskienė, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Filling of the Information System of Contamination 
Sources of Geological Environment was continued in 2006. 
At the beginning of this year, the data on Molėtai district 
contamination sources were transferred to the information 
system. The data of potential pollution sources in Alytus 
County were collected from archives. The land-use maps 
of Alytus, Lazdijai and Varėna district and Druskininkai 
city municipalities at a scale of 1: 10 000 were analyzed 
and all the potential contamination sources were transferred 
to topographic maps at a scale of 1 : 50 000. Based on these 
data, a list of potential contamination sources was pre-
pared. Additionally, extra information on these sources 
was collected from the archive data.

The experts of the Division of Engineering Geology 
and Environmental Geology inventoried contamination 
sources of Alytus County in June–August. During field 
works, more than 780 potential contamination sources 
were inventoried: 350 potential contamination sources 
in Alytus District, more than 210 in Lazdijai District, 
more than 170 in Varėna District and more than 40 in 
Druskininkai Municipality.

More than 210 contaminations sources belong to the 
first type of objects: industrial, energetic, transport and 
service objects. 

More than 230 contamination sources belong to the 
second type of objects: objects of waste collection and 
regeneration. 

More than 330 contamination sources belong to the 
third type of objects: agricultural objects.

The transfer of collected data to Information System 
was undertaken started. The information of potential con-
tamination sources of Lazdijai District and Druskininkai 
Municipality was transferred to the Information System 
of Contamination Sources of Geological Environment. 

The disorderly, ruined or abandoned technical yards 
and petrol storage facilities are the most dangerous objects 
of the first type to the geological environment. These objects 
are often turned into landfills of building and demolition 
debris. Sometimes soil, polluted by oil products, wells and 

Inventory of contamination sources 
of geological environment in 2006
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Antro tipo patys pavojingiausi objektai yra net-
varkingi pesticidų sandėliai ar buvusios pesticidų 
saugojimo vietos. Pavojingų taršos židinių, priskirtų 
trečiam tipui, nenustatyta. Tačiau jam priskirta 
daugiausia sugriautų ar griaunamų objektų. Tokių 
objektų, užimančių didelius žemės plotus, vietose 
likę daug statybinių konstrukcijų atliekų, o kartais 
juose pilamos buitinės atliekos.

Vykdant LGT direktoriaus įsakymą „dėl Pavojingų 
medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventoriza-
vimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ 
(Valstybės žinios. 2003, Nr. 17-770), Potencialių 
geologinės aplinkos taršos židinių informacinė 
sistema yra pildoma duomenimis iš potencialaus 
geologinės aplinkos taršos židinių inventorizavimo 
anketų (deklaracijų). Per metus į duomenų bazę 
įtraukta 195 anketiniai duomenys apie potencialius 
taršos židinius iš gautų deklaracijų.

2006 metų pabaigoje informacinėje sistemoje 
buvo 5763 anketiniai duomenys (pav.) apie 5190 
taršos židinių (iš jų 603 deklaracijų duomenys). 
Per 2006 metus į informacinę sistemą įtraukti 1177 
anketiniai duomenys.

Fig. Situational scheme of potential contamination 
sources in 2006

Pav. Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 
išsidėstymo schema 2006 metais

tanks with oily water, occur in such objects. Ill-attended or 
abandoned pesticide storages are the most hazardous objects 
of the second type to the geological environment. There are 
no particularly dangerous potential contamination sources 
of the third type in Alytus County. Yet most of abandoned 
objects belong to this type. These objects cover large areas. 
Large amount of demolition waste and sometimes even 
municipal waste are found in their territories.

By the order of director of Geological Survey of Lithua-
nia (“Regarding the Inventory and Data Collection about 
Release of Hazardous Material to the Groundwater “), the 
Information Sub-system of Potential Contamination Sources 
was supplemented with data obtained from questionnaires 
(declarations) of the owners of potential contamination 
sources of geological environment. During the year 2006, the 
information about 195 potential contamination sources was 
transferred to the information system. By the end of 2006, 
the system had included the data of 603 declarations.

At the end of 2006, there were 5763 form data from 
5190 contamination sources in the Information System 
of Contamination Sources of Geological Environment. In 
2006, there were 1177 contamination source questionnaires 
registered in the Information System. 

J. Šugalskienė, V. Minkevičius, 
Lithuanian Geological Survey
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Geocheminis monitoringas Lietuvos–Lenkijos pasienio 
regione

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Pav. Švino ir sieros kiekis ir jo kaita 
Lietuvos–Lenkijos pasienio zonos dir-
vožemyje

Geochemical monitoring on 
Lithuanian–Polish cross-border area

Fig. Variations of the content of lead and 
sulphur in the soil of Lithuanian–Polish 
cross-border area

2005–2006 metais, praėjus dešimčiai metų po Lietuvos–
Lenkijos pasienio zonos geocheminio kartografavimo 
(Atlas geology for environmental protection and ter-
ritorial planning in the Polish–Lithuanian cross-border 
area. Polish geological Institute, Geological Survey of 
Lithuania. Warshaw, 1997), Lietuvos geologijos tarny-
ba kartu su Lenkijos geologijos instituto geochemi-
kais atliko tirtos teritorijos dirvožemių geocheminį 
monitoringą. Geocheminiai tyrimai pakartoti kas 
dešimtoje 1995–1996 metų dirvožemio stebėjimo 
vietoje, šįkart analizuoti ne tik viršutinio dirvožemio 
sluoksnio, bet ir dirvodarinės uolienos – podirvio 
mėginiai iš 80–100 cm gylio. Nustatyta, kad:

• dauguma elementų (cr, co, cu, fe, Ni, V, ypač 
ca, Mg, Sr, Ti), kurių pasiskirstymą lemia gamtiniai 
ir geologiniai veiksniai (mineralinė ir granuliometrinė 
sudėtis, klimato sąlygos), yra išplaunama iš dirvožemio, 
ypač iš viršutinio derlingojo sluoksnio;

• gamtinių, silpnai žmogaus veikiamų dirvožemių 
viršutiniame sluoksnyje nustatytos sieros, fosforo, 
švino, cinko kaupimosi tendencijos, priklausančios nuo 
oru pernešamos ir su žemės ūkiu susijusios sklaidytos 
taršos (S, P) bei vietos taršos šaltinių (Pb, Zn, Hg);

• vietinis antropogeninis poveikis (tarša) pa-
tikimai nustatytas tik stambesnių miestų (Suvalkų, 
Marijampolės) dirvožemyje.

Pasienio regiono dirvožemio geocheminius duo-
menis pravartu naudoti atliekant ūkio teritorinius 
planavimo darbus ir koreguojant šiame regione 
plačiai plėtojamus poilsio ir turistinius maršrutus.

In 2005–2006, the geochemists of Lithuanian Geological 
Survey and Polish Geological Institute accomplished geo-
chemical monitoring after ten years of geochemical mapping 
of Lithuanian–Polish cross-border area (“Atlas of geology 
for environmental protection and territorial planning in 
the Polish–Lithuanian cross-border area”. Polish geological 
Institute, Geological Survey of Lithuania. Warsaw, 1997). 
Geochemical investigations were repeated at the each 10th 
sampling site of the years 1995–1996, and this time not only 
the topsoil but also the subsoil (soil samples from a depth of 
80–100 cm) were analysed. Based on the monitoring data 
main conclusions were made:

• majority of elements (Cr, Co, Cu, Fe, Ni, V, and Ca, 
Mg, Sr and Ti in particular), whose distribution depends 
on the natural-geological factors (mineral content, texture 
and climate conditions), is leached from the soil profile and 
especially from fertile topsoil;

• natural topsoil (slightly affected by human activity) is 
enriched by sulphur and phosphorus related with airborne 
and agricultural contamination, also by Pb, Zn and Hg 
related with contamination from local sources;

• local anthropogenic contamination of the soils of large 
towns (Marijampolė, Suvalkai) is obvious.

Geochemical data concerning soil quality in cross-bor-
der area would be used in economical territorial planning 
and in adjustment of recreational tourism routes.

V. Gregorauskienė,
Lithuanian Geological Survey
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Pasienio regiono geopotencialo ir geopavojų 
žemėlapiai 1:100 000 masteliu buvo sudaromi 
įgyvendinant Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos 
valstybinio geologijos instituto dvišalio bendradar-
biavimo projektą. darbo seminarų metu 2005 metais 
buvo sudaromos ir derinamos žemėlapių legendos, 
analizuojamos panašių duomenų panaudojimo 
abiejose šalyse galimybės. Per darbo susitikimus 
2006 metais nutarta sudaryti skaitmeninius ekogeo-
loginio turinio žemėlapius. Juos sudarant nuspręsta 
panaudoti naujausius abiejų šalių duomenis apie 
naudingąsias iškasenas, tektonines sąlygas, teri-
torijos žemėnaudą, reljefą, potencialius geologinės 
aplinkos taršos židinius, dirvožemio užterštumą 
sunkiaisiais metalais. 

Geopotencialas – geologiniai ištekliai (objektai, 
sąlygos, procesai ir reiškiniai), kurie yra arba ar-
timiausioje ateityje gali būti įtraukti į žmogaus ūkinę 
veiklą, skirtą žmogaus poreikiams tenkinti nepaken-
kiant aplinkos kokybei. Geopotencialo žemėlapyje 
pateikiama tokia informacija: 

• naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai 
plotai;

• požeminio vandens gavybos gręžiniais išgauna-
mas vandens kiekis;

• saugomos gamtinės teritorijos.
Šio žemėlapio pagrindu parinktas skirtingos 

žemėnaudos plotų išsidėstymas, patikslintas pagal 
kosmines nuotraukas.

Geopavojai – gamtinės ar technogeninės geologinės 
aplinkos savybės, turinčios neigiamą įtaką žmogaus 
gyvenamajai aplinkai. Ši apibrėžtis preliminari, nes 
tiek geopavojai, tiek aplinkosauginė rizika įvairioje 
literatūroje skirtingose šalyse apibrėžiama įvairiai. 
Sudarytame geopavojų žemėlapyje (pav.) pateikiama 
tokia informacija:

• svarbiausi tektoniniai elementai;
• svarbiausi linijiniai struktūriniai elementai;
• magnetinės anomalijos;
• makroseisminių tyrimų duomenys;
• tektoninių lūžių mazgų zonos;
• stačių šlaitų (> 15 °) išsidėstymas;
• pasienio regione vykdomo požeminio vandens 

monitoringo tinklo postai;

Lietuvos–Lenkijos pasienio regiono geopotencialo ir 
geopavojų žemėlapiai

R. Kanopienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Maps of Geopotential and Geohazards were compiled 
within a framework of bilateral project of Lithuanian 
Geological Survey (LGT) and Polish State Geological 
Institute (PGI). The legends of the maps were created 
and regularized during the workshops in 2005. The pos-
sibilities of use of similar data in both countries were 
discussed. During the working meetings in 2006, it was 
decided that the recent information on mineral resources, 
tectonic conditions, territorial land use and relief, as well 
as potential contamination sources will be used for the 
map compilation. 

Geopotential – refers to geological resources (objects, 
conditions, processes and phenomena) that are or could be 
involved into economic activity for human needs without 
damage to the quality of environment. The following 
information is presented in Geopotential map:

 • Deposits and prospected areas of mineral resources;
 • The amount of groundwater taken from the exploi-

tation wells;
 • Natural areas protected by the law.
Distribution of different land-use areas was presented 

as a basis for this map. This layer was prepared according 
to satellite images.

The preliminary definition of geohazard is as follows: 
the natural or anthropogenic conditions of geological en-
vironment that could have negative influence on human 
living environment. The Geohazard (Fig.) map includes 
information about:

 • Main tectonic elements;
 • Linear structural elements;
 • Magnetic anomalies;
 • Macro seismic data;
 • Occurrence of tectonic fault nodes;
 • Distribution of steep (> 15 °) slopes;
 • Groundwater monitoring points of cross-border 

area network;
 • Occurrence of high heavy metal (Pb, As) concentra-

tions in topsoil;
 • Largest potential contamination sources.

Geopotential and Geohazard maps of 
the Lithuanian–Polish cross-border 
area
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• plotai, kurių dirvožemio sudėtyje nustatyta 
padidėjusi švino (Pb) ar arseno (As) koncen-
tracija;

• didžiausi potencialūs geologinės aplinkos taršos 
židiniai.

Šio žemėlapio pagrindu pasirinktas skaitme-
ninis reljefo modelis, sukurtas pagal kosmines 
nuotraukas.

Fig. General view of Geohazard map (authors: A. Piątkowska, 
Z. Kowalski, R. Kanopienė)

Pav. Bendras geopavojų žemėlapio vaizdas (autoriai: 
A. Piątkowska, Z. Kowalski, R. Kanopienė)

The digital terrain model of the cross-border area is 
presented as a basis of this map. The model was prepared 
according to satellite images.

R. Kanopienė,
Lithuanian Geological Survey

Saugomų teritorijų geologinis pažinimas ir geotopų 
duomenų bazės papildymas

D. Pupienis, R. Guobytė, A. Grigienė, A. Jusienė, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos 
tarnyba

Geological knowledge of protected 
areas and supplement of the data-
base of geotopes 

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai reguliariai 
vykdo Lietuvos saugomų teritorijų geologinių 
objektų tyrimus ir teikia sukauptą geologinę 
informaciją bei metodinę pagalbą saugomų teritorijų 
administracijoms. 2006 metais Sartų regioninio ir 
Žemaitijos nacionalinio parkų direkcijoms suteiktos 
metodinės konsultacijos apie šių parkų teritorijų 

The specialists of Lithuanian Geological Survey regularly 
supply with geological information a number of adminis-
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Anciškių karstinis šaltinis (V. Mikulėno nuotrauka)
Anciškiai karst spring (photo by V. Mikulėnas)

geologinę sandarą, reljefą ir landšaftą, išskirti 
įdomiausi šių teritorijų geologiniai objektai, galintys 
dominti parkų lankytojus. Atlikta Minijos upės 
atodangų, esančių Salantų regioninio parko teritori-
joje, išankstinė lauko apžiūra, parko administracijai 
pateiktos metodinės rekomendacijos, kaip vykdyti 
nestabilių, šiuolaikinių geologinių procesų veikiamų 
objektų (t. y. atodangų, griovų, nuošliaužų ir kt.) 
tyrimus ir stebėseną. 

2006 metais į Lietuvos geologijos tarnybos geotopų 
duomenų bazę įtraukta 18 naujų, daugiausia esančių 
saugomose teritorijose, geologinės aplinkos objektų. 
Taip pat patikslinti ir papildyti šešių anksčiau žinomų 
geotopų duomenys ir aprašymai. Lietuvos geologijos 
tarnybos geotopų bazėje galima rasti informaciją apie 
405 geologijos objektus.

Geotopų registravimas ir tyrimai 2006 metais buvo 
vykdomi dzūkijos nacionaliniame, Vištyčio, Ventos 
ir Biržų regioniniuose parkuose, taip pat Šiaurės Lie-
tuvos karstiniame rajone ir Raigardo kraštovaizdžio 
draustinyje.

dzūkijos nacionaliniame parke, glaudžiai ben-
dradarbiaujant su parko darbuotojais, buvo surinkta 
duomenų apie Čirštų cirką ir Gaidžių galo kopą, 
apibūdinti juose vykstantys gamtiniai procesai. 
Čirštų cirke vyksta sufoziniai, o Gaidžių galo ko-
poje – šiuolaikiniai eoliniai procesai. Gamtiniai pro-
cesai, vykstantys minėtuose objektuose, yra įdomūs 
pažintiniu atžvilgiu, pritraukia nemažai lankytojų. 
Šie gamtos objektai buvo įtraukti į tarptautinės 
konferencijos „Geologinis paveldas – subalansuotai 
plėtrai“ (“Geoheritage for sustainable development”, 
druskininkai, 2006) ekskursijos vadovą, juos aplankė 
konferencijos dalyviai.

Vykdant Lietuvos ir Lenkijos tarptautinį INTERREG 
projektą „Geologinių ir gamtinių prielaidų ištyrimas 
įkurti „Jotvingių geoparką“ Lenkijos–Lietuvos 
pasienyje“ buvo registruojami Vištyčio regioniniame 
parke esantys geotopai. LGT ir Vištyčio regioninio 
parko specialistai kartu atrinko įdomiausius objektus 
ir atliko jų tyrimus. Į LGT geotopų duomenų bazę 
buvo įtraukti šeši nauji objektai: Šilelio atodanga, 
Šilelio cirkas, dunojaus kalva, dunojaus keimas ir 
du rieduliai: Lankupkos ir Norvydų. 

Registruojant geotopus Lietuvos–Lenkijos 
pasienyje į LGT geotopų bazę buvo įtrauktas unika-
lus Raigardo sufozinis cirkas. Šis sufozinis cirkas 
didžiausias Lietuvoje, jo skersmuo siekia 750 metrų, 
o gylis – 35 metrus. Į geotopų sąrašą įtrauktas ir netoli 
(tarp druskininkų ir Mizarų kaimo) esantis vieninte-
lis Lietuvoje žemės paviršiuje nematomas geotopas 
(aptinkamas kelių šimtų metrų gylyje) – meteoritinės 

trations of protected areas of Lithuania: the closest contacts 
and bilaterally useful collaboration exist between LGT and 
Žemaitija and Dzūkija national as well as Biržai, Salan-
tai, Sartai, Venta and Vištytis regional parks. Geological 
objects in the mentioned protected areas are systematically 
investigated in within national or international projects 
(for example, the joint Lithuanian–Polish INTERREG 
project „GAJA“, etc.). It is worth mentioning that the 
interest in geological heritage of protected areas is con-
stantly increasing. The most interesting for visitors and 
most attractive geological objects are included into the 
special database of geotopes: this database is administrated 
by the Lithuanian Geological Survey and is a part of State 
Geological Information System. Presently, the mentioned 
database contains data on 405 different valuable geological 
objects. In 2006, the database was regularly supplemented: 
the data of 18 new geological objects were included and 
the information about 6 geotopes was updated.

D. Pupienis, R. Guobytė, A. Grigienė, 
A. Jusienė, V. Mikulėnas, 

Lithuanian Geological Survey
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kilmės Mizarų krateris (astroblema), nustatytas kris-
talinio pamato paviršiuje.

Ventos regioniniame parke gamtos paminklų 
registravimą ir tyrimus LGT specialistai vykdė 
kartu su Vilniaus universiteto geologijos specialybės 
studentais ir regioninio parko darbuotojais. Į LGT 
geotopų duomenų bazę pateko šeši saugomi objektai: 
akmuo „Velnio pėda“, Jurakalnio griova ir atragis, 
Raudonskardžio, Burbiškių, Jurakalnio ir Papartynės 
malūno atodangos.

Ventos regioninio parko teritorijoje yra Papilės 
atodanga su juros periodo uolienomis, kuri unikali 
ne tik Baltijos regione, bet ir turi mokslinę reikšmę 
pasauliniu mastu. Papilės atodanga gamtos geo-
loginiu paminklu paskelbta 1964 metas. dabar – tai 
valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Ji yra 
Ventos kraštovaizdžio draustinyje, pačiame Papilės 
miestelio centre. Ventos slėnio atkarpa su juros 
periodo uolienų atodangomis jau 1960 metais buvo 
paskelbta Papilės geologiniu draustiniu. Papilės ato-
danga 1997 metais įtraukta į Lietuvos vertingiausių 
(reprezentatyviausių) geologinių vietovių sąrašą, 
kurį rengia Europos asociacija geologiniam paveldui 
išsaugoti (ProGEO). Papilės atodangą, kaip vieną 
iš pačių vertingiausių Baltijos regiono geologinio 
paveldo objektų, numatyta įtraukti ir į formuojamą 
Šiaurės Europos vertingiausių geologinių vietovių 
sąrašą. Kadangi Papilės atodanga yra užkonservuota, 
tai tik Jurakalnio ir Papartynės malūno atodangose 
galima susipažinti su juros periodo uolienomis ir jose 
aptinkamomis fosilijomis.

Be jau išvardytų geotopų, įtrauktų į LGT geotopų 
duomenų bazę, 2006 metais LGT specialistų pastan-
gomis ištirti dar septyni objektai, kurie artimiausiu 
laiku papildys šią duomenų bazę. Tai Avižlio atragis 
Ventos regioniniame parke ir šeši įvairūs objektai 
Biržų regioniniame parke ir Šiaurės Lietuvos kars-
tiniame rajone: Biržų rajone – Kiršonių, Mikeliškių 
ir dirvonakių rieduliai ir Anciškių karstinis šaltinis, 
o Pasvalio rajone – dumbliūnėlių karstinis šaltinis ir 
Moliūnų miško įduba.

Buvo atliktas, be minėtų naujų į LGT geotopų 
duomenų bazę įtrauktų objektų, ir kai kurių žinomų 
geotopų geologinės informacijos patikslinimas ir 
atnaujinimas. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto prof. 
V. Juodkaziui ir magistrui L. Papieviui publikavus 
naujus duomenis apie Vilniaus miesto šaltinių – 
dvarčionių, Antakalnio žiedo, Vileišio gatvės, Verkių, 
Kalvarijų ir Žvėryno – detalius hidrologinius ir hidro-
cheminius tyrimus (Mokslas ir gyvenimas. 2006, 
Nr. 11), informacija apie minėtus šaltinius atnaujinta 
ir LGT geotopų duomenų bazėje.

Akmuo „Velnio pėda“ (d. Pupienio nuotrauka)
Stone “The devil footprint” (photo by D. Pupienis)
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BALTIJOS  JŪROS  AKVATORIJOS 

TYRIMAI

Duomenų apie pietryčių Baltijos regiono jūros lygio 
svyravimus integracija

Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) 
Krantų ir jūrinių procesų komisijos projektą Nr. 0410, 
numatantį turimų duomenų apie pietryčių Baltijos 
regiono jūros lygio svyravimus poledynmečio ir 
holoceno metu susisteminimą, inicijavo Lenkijos 
geologijos instituto Jūrų geologijos skyrius (projekto 
vadovas habil. dr. Szymon Uscinowicz, Gdanskas). 
Kviestiniai projekto partneriai – Lietuvos geologijos 
tarnybos Kvartero geologijos skyriaus specialistai ir 
Rusijos federacijos mokslų akademijos P. P. Širšovo 
okeanologijos instituto Atlanto skyriaus moksliniai 
bendradarbiai. Projekto darbų metu buvo ne tik 
susisteminta turima informacija, bet ir sukaupta 
naujų duomenų. Bendradarbiavimo šiame projekte 
pagrindu 2005 metų vasarą vyko pietinės Baltijos 
jūros dalies ekspediciniai geologiniai tyrimai mokslo 
tiriamuoju laivu „Profesor Štokman“ (Kaliningra-
das), 2005–2006 metų lauko darbų sezonų metu tirtos 
Kuršių bei Vyslos nerijų dalių, patenkančių į Kalinin-
grado srities teritoriją, atodangos. Pjūvių nuosėdos 
datuotos optiškai stimuliuotos liuminescencijos 
(OSL) bei radiokarboniniu (14c) metodais (pav.), at-
likti nuosėdų paleontologiniai ir paleobotaniniai tyri-
mai. Taip pat dalyvauta projekto partnerių iš Lenkijos 
organizuotuose Gdanske 2005 metais tarptautiniuose 
kursuose ir lauko seminare „Vėlyvojo pleistoceno 
ir holoceno organogeninės nuosėdos: tyrimų tech-
nologijos aplinkos pokyčių rekonstrukcijoms“.

Įgyvendinant projektą susisteminti duomenys 
suteikia pagrindą patikimiau spręsti apie tuo metu 
vykusius jūros lygio svyravimus bei paleogeografinių 
sąlygų kaitą pietryčių Baltijos regione, atskleidžia kai 
kuriuos naujus Kuršių ir Vyslos nerijų formavimosi 
ypatumus. Tačiau projekto darbų metu išryškėjo ir 
nemažai spręstinų problemų: projekto partneriai skir-
tingai interpretuoja buvusias jūros lygio svyravimo 
amplitudes, nevienodai vertina Žemės plutos blokų 
neotektoninių judesių svarbą paleogeografinėms 
rekonstrukcijoms, skirtingai traktuoja buvusio 

A. Bitinas, A. Damušytė, A. Grigienė, D. Pupienis, Lietuvos geologijos tarnyba

The project on Coastal and Marine Processes under the 
INQUA Commission was initiated by the Branch of Ma-
rine Geology of Polish Geological Institute (project leader 
Dr. Habil. Szymon Uscinowicz). The geoscientists from 
the Quaternary Geology Division of Lithuanian Geological 
Survey and from the Atlantic Branch of P. P. Shirshov’s 
Oceanological Institute (Kaliningrad) of the Academy of 
Sciences of Russian Federation were invited as partners 
of this project. The integration and systematization of 
available information about the sea level changes in the 
South- Eastern Baltic Region were the main purposes of 
the project. In the course of the project, the new factual data 
have been collected during the geological investigations 
of the southern part of the Baltic Sea carried out by the 
marine expedition on the research vessel R/V “Professor 
Shtockman” (Kaliningrad) in the summer of 2005. Geo-
logical investigations of Kaliningrad part of Vistula and 
Curonian spits were performed during the field trips in 
2005–2006: the sediments of a few outcrops were dated by 
optically stimulated luminescence (OSL) and radiocarbon 
analysis (14C) and investigated palaeontologically and 
palaeobotanically (Fig. ). In addition, an International 
Training Course “Investigation of Late Pleistocene and 
Holocene organic deposits” was organized in Gdansk 
by Polish partners in 2005. The course was dedicated to 
research techniques and possibilities of reconstruction of 
environmental changes.

Integrated factual data about sea level changes are an 
important source of information for more detailed recon-
struction of palaeogeographical conditions in the whole 
region of the south-eastern Baltic and compilation of new 
models of formation of Vistula and Curonian spits, etc. At 
the same time a number of unsolved questions were high-
lighted during the project: controversial interpretation of 

Sea-level data integration for the 
south-eastern region of the Baltic 
Sea
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Ancyliaus ežero lygį ir šio baseino paplitimą ir kt. 
daugelis minėtų klausimų kyla dėl nepakankamo 
turimų faktinių duomenų kiekio, taip pat dėl neto-
lygaus pietryčių Baltijos regiono geologinio ištirtumo. 
Tačiau nors yra minėtų problemų, daugeliu atvejų 
tarp projekto partnerių buvo pasiektas susitarimas 
ir galutinis projekto tikslas – pateikti mokslinei vi-
suomenei apibendrintą tyrimų medžiagą – pasiektas: 
bendri žodiniai ir stendiniai pranešimai buvo pristatyti 
keturiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 
Planuojama remiantis konferencijose pristatyta 
medžiaga parengti ir paskelbti kelias mokslines publi-
kacijas. Manoma, kad analogiški tyrimai ir duomenų 
integracija bendradarbiaujant kelių gretimų Baltijos 
jūros valstybių tyrėjams turėtų būti pratęsta, vykdant 
panašius tarptautinius projektus arba veikiant pagal 
dvišalius susitarimus.

Projekto rezultatai buvo pristatyti šiose tarptau-
tinėse mokslinėse konferencijose:

•	 tarptautiniame simpoziume „Santykiniai jūros 
lygio svyravimai – nuo grimztančių iki kylančių 
krantų“, Gdanskas, Lenkija, 2005;

• tarptautiniame simpoziume „Kvartero geologija 
ir landšaftą formuojantys procesai“, Apatitai, 
Rusijos federacija, 2005;

• 9-ojoje tarptautinėje jūrų geologijos konferencijoje 
„Baltijos jūros geologija“, Jūrmala, Latvija, 2006;

• tarptautinėje konferencijoje „Jūros lygio kitimai; 
nuosėdos, procesai ir modeliavimas“, Giens, 
Prancūzija, 2006.

Pav. Subborealio laikotarpio durpės, 
atsidengusios po Ervino uragano 
(2005 vasario mėn . )  Baltijos jūros 
krante Kuršių nerijoje piečiau Rybačij 
gyvenvietės (Rusijos Federacijos Ka-
liningrado sritis) ir jų radiokarboninis 
amžius. Tai rodo, kad apytikriai prieš 
tris su puse – keturis tūkstančius metų 
nerijos jūros krantas buvo kur kas 
labiau nutolęs į vakarus nei dabar 
(D. Dorochovo nuotrauka)

Fig. Subboreal peat outcropping on the Baltic Sea shore of Curonian Spit to the 
south from Rybachyj (Kaliningrad region of the Russian Federation) after the 
storm “Ervin” (February 2005) and its radiocarbon age. These data indicate that 
about three and a halffour thousand year ago the sea-cost of the Spit was in a 
westernmore position than today (photo by D. Dorokchov)

the amplitudes of sea level changes, ambiguous estimation 
of neotectonic movements during the palaeogeographic re-
constructions, etc. Scarcity of factual data and inadequate 
geological exploration of different parts of the region are the 
main causes of the mentioned misunderstandings. Thus, 
the international investigation of South-Eastern Baltic 
Region must be continued in the future. Notwithstanding 
the mentioned unsolved questions, the main objectives of 
the project were successfully implemented: the summarized 
results of investigations were presented to scientific society 
at four international scientific conferences; a few scientific 
papers are due to be published on the basis of collected and 
integrated data.

Project results were presented at the following scientific 
conferences:

• International workshop “Relative Sea Level Chan-
ges – from Subsiding to Uplifting Coasts”, Gdansk, 
Poland, 2005;

• International symposium “Quaternary Geology and 
Land Forming Processes”, Apatity, Russian Federa-
tion, 2005;

• 9th international marine geological conference “The 
Baltic Sea Geology”, Jūrmala, Latvia, 2006:

• International conference “Sea Level Changes: Records, 
Processes and Modeling”, Giens, France, 2006.

A. Bitinas, A. Damušytė, A. Grigienė, D. Pupienis, 
Lithuanian Gelogical Survey
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2003–2006 metais Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) 
Giluminių tyrimų skyriuje buvo vykdomas projek-
tas „Baltijos jūros (Lietuvos akvatorija) seisminės 
medžiagos apdorojimas ir interpretacija (II etapas)“, 
numatytas Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 
2006–2010 metų programoje „Geologija ir darnus 
vystymasis“. Šis projektas pratęsė Giluminių tyrimų 
skyriuje vykdomus tyrimo darbus, skirtus apdoroti ir 
interpretuoti visą LGT sukauptą seisminės žvalgybos 
informaciją. Šio projekto etapo tikslas – apdoroti 
1976–1986 metais atliktos dvimatės seisminės 
žvalgybos jūroje duomenis (~4 tūkst. km, 1 pav.) 
naudojant kompiuterinio naftos duomenų valdymo 
komplekso programinį paketą ProMAX. 

Baltijos jūros (Lietuvos akvatorija) seisminės medžiagos 
apdorojimas ir interpretavimas (II etapas)

V. Sidorov, V. Stankevičienė, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba 

1 pav.  Apdorotų seisminės žvalgybos profilių išsidėstymo 
schema

Fig. 1. Location of the processed seismic profiles

The project “Processing and interpretation of seismic data 
of the Baltic Sea (Lithuania offshore, Stage II)” was carried 
out in 2003–2006 by the Lithuanian Geological Survey. 
The project comprises a continuation of the analogous 
project, carried out in 1999–2003 with the same objec-
tive – to re-process the available Lithuanian offshore field 
seismic data by means of “ProMAX” software and to in-
terpret the newly processed information using “Charisma” 

Processing and interpretation of 
the seismic data of the Baltic Sea 
(Lithuanian offshore, Stage II)
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Atlikus minėtų duomenų apdorojimą pro-
graminiu paketu Charisma buvo atlikta dalies (kelių 
dešimčių) naujų apdorotų seisminės žvalgybos jūroje 
duomenų interpretacija pagal atraminį atspindintį 
viršutinio ordoviko sluoksnių paviršių ir patikslinti 
1999–2003 metais „Baltijos jūros (Lietuvos akvatorija) 

Fig. 2. Preliminary TWT cross section obtained using the 
initial static corrections and velocity data

2 pav. Preliminarus laiko pjūvis, gautas naudojant 
pirminius statinių pataisų ir greičio duomenis 

Projekto vykdymo metu pirminiai seisminės 
žvalgybos lauko duomenys (3936,780 km) buvo 
apdoroti ProMAX programine įranga. Pradiniame 
profilių apdorojimo etape buvo testuojama po vieną 
skirtingais metais atliktų seisminės žvalgybos darbų 
profilį. Testiniame režimu buvo parenkamas opti-
malus algoritmas ir apdorojimo procedūrų param-
etrai. darbų eigoje, didėjant apdorotų profilių skaičiui 
ir informacijos srautui, apdorojimo grafas (procedūrų 
rinkinys) buvo koreguojamas, tikslinami apdoro-
jimo procedūrų parametrai. Preliminarus seisminės 
žvalgybos profilio jūroje laiko pjūvis su pirminiais 
statinių pataisų ir greičio duomenimis pateiktas 
2 paveiksle, o 3 paveiksle pavaizduotas to paties 
seisminės žvalgybos profilio galutinis pjūvis, gautas 
pritaikius įvairias apdorojimo grafo procedūras. 

software. The Lithuanian offshore territory is covered by 
a dense network of seismic profiles obtained during the 
oil and gas exploration in the previous years (Fig. 1). The 
good quality field data obtained in 1976–1985 served as a 
good background for the continuation of the project. Thus, 
re-processing and interpretation of 4000 km of the Baltic 
offshore seismic data had been foreseen for the Stage II of 
the project. 

In a result of the project the planned amount of the 
seismic data was processed and a few tens of seismic pro-
files were interpreted distinguishing the top of Ordovician 
reflecting horizon. That allowed to verify the structural 
map of the top of Ordovician compiled during the Stage 
I of the project. The newly obtained seismic data would 
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seisminės medžiagos apdorojimo ir interpretacijos“ 
projekto darbų I etapo metu sudaryti viršutinio 
ordoviko paviršiaus izochronų ir struktūrinis 
žemėlapiai 1:200 000 masteliu. Nauji interpretacijos 
rezultatai neatskleidė ženklesnių viršutinio ordoviko 
paviršiaus struktūriniame žemėlapyje pavaizduotų 
tirtos teritorijos struktūrinės sandaros pokyčių. 
Apibendrinti projekto rezultatai parodė, kad tikslin-
ga tęsti seisminės žvalgybos duomenų interpretaciją, 
suteikiančią specializuotą kiekybinę ir kokybinę 
informaciją, leidusią detaliau apibūdinti Baltijos 
jūros akvatorijos tektoninę ir struktūrinę sandarą, pa-
tikslinti labiausiai rasti naftos perspektyvių lokalių 
struktūrų konfigūraciją, išsidėstymą ir kt.

Fig. 3. Final TWT cross section3 pav. Galutinis laiko pjūvis

V. Sidorov, V. Stankevičienė, J. Lazauskienė
Lithuanian Geological Survey

ensure the better understanding of the tectonic structure 
of the Lithuanian offshore and could be efficiently used 
for distinguishing local structures and evaluating the 
petroleum potential of the Lithuania offshore. 
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Pastaraisiais metais dėl globalių klimato pokyčių 
vykstantis jūros lygio kilimas ir pastebimas štormų 
suintensyvėjimas sukelia ir didesnę krantų ardą. 
Intensyvėjanti Baltijos jūros krantų arda turi 
neigiamą įtaką žmogaus gyvenamajai aplinkai: 
uostų įrenginiams, pakrantės statiniams, kurortų 
infrastruktūrai ir kt. Todėl Baltijos jūros krantų 
tyrimai įgauna vis didesnę svarbą, savo pajėgas čia 
sutelkia įvairių sričių specialistai. Krantų tyrimai yra 
aktualūs ne tik Lietuvai, bet ir gretimoms Baltijos 
jūros šalims, todėl vykdant tarptautinės integraci-
jos projektus kartu su Lenkijos geologijos instituto 
(PGI) specialistais buvo atlikti specialūs tyrimai 
siekiant tobulinti krantų geologinio kartografavimo 
ir dinaminio monitoringo metodikas. darbai buvo 
atlikti 2005–2006 metais keturiuose kranto zonos po-
ligonuose – po du kiekvienoje šalyje: Kuršių nerijoje 
ir ties Olando kepure Lietuvoje bei ties Sobieszevo 
(Gdanskas) ir Orlowo (Gdynia) vietovėmis Lenkijoje. 
Tyrimu metu įvertintos galimybės vykdyti kranto 
zonos kartografavimą maršrutinės nuotraukos me-
todu, naudojant specialų Lenkijos geologijos instituto 
specialistų parengtą klausimyną, taip pat globalios 
pozicionavimo sistemos (GPS) prietaisus. Tyrimais 
patvirtinta, kad krantų dinaminį monitoringą galima 
vykdyti lyginant skirtingais metais darytas aero-
fotografijas ir kosmines nuotraukas (pav.). Baigus 
bendrą Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos 
geologijos instituto projektą buvo pateikta tyrimų 
rezultatų apibendrinimas ir kranto zonos kartogra-
favimo ir dinaminio monitoringo vykdymo reko-
mendacijos.

Baltijos jūros Lietuvos ir Lenkijos krantų kartografavimo 
ir monitoringo metodikų rengimas
A. Bitinas, D. Pupienis, Lietuvos geologijos tarnyba

S. Uscinowicz, W. Jeglinski, Lenkijos geologijos institutas

The recent global climate changes, such as sea level rise 
and increased frequency of strong storms, have intensi-
fied coastal erosion. The mentioned factors produce a 
significant influence on the quality of coastal infrastruc-
ture in Lithuania and in the neighbouring Baltic States. 
Therefore, the investigations of coastal zone are becoming 
ever more relevant. Special investigations of costal zone 
in four polygons were carried out in 2005–2006 within 
the frame of bilateral cooperation between Lithuanian 
Geological Survey and Polish Geological Institute. As a 
result of common project, methodical recommendations for 
mapping of coastal zone using a special questionnaire and 
instruments of global positioning system (GPS) as well 
as guidelines for dynamic monitoring using aero photo 
and satellite images have been worked out.

A. Bitinas, D. Pupienis, 
Lithuanian Geological Survey

S. Uscinowicz, W. Jeglinski, 
Polish Geological Institute

Elaboration of methodology for 
coastal mapping and monitoring of 
the Lithuanian and Polish coasts of 
the Baltic Sea 
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Pav. Baltijos jūros kranto linijos pokyčiai Kuršių nerijoje 
(Kopgalyje) 1996 m. (raudona spalva) – 2005 m. (žalia 
spalva) nustatyti pagal aerofotografijų ir kosminių 
nuotraukų duomenis

Fig. Changes of the Baltic Sea coastal line in the Curonian 
Spit (Kopgalis) in 1996 (red colour) – 2005 (green colour) 
determined by the data of aero photographs and satellite 
images
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GILUMINĖS ŽEMĖS GELMIŲ 

SANDAROS TYRIMAI

Kretingos naftos telkinio geologinio modelio sudarymas

Geological modelling of Kretinga 
oil field

Projekto darbai nuo 2005 metų buvo vykdomi 
LGT turima „Schlumberger“ kompanijos mode-
liavimo programine įranga, dirbančia pagal UNIX 
operacinę sistemą. Modelis sudarytas remiantis 
B. Krasnevič  dviejų geologinių ataskaitų „Kretingos 
naftos telkinio sąranga ir ištekliai“ (ištekliai skaičiuoti 
pagal 1993 12 31 būklę) ir „Kretingos naftos telkinio 
išteklių perskaičiavimas (ištekliai perskaičiuoti pagal 
2003 04 30 būklę)“ bei geofizinių tyrimų septyniuose 
gręžiniuose (gręžiniai Kretinga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7) 
interpretavimo duomenimis. Telkinyje išskirti šeši 
naftos prisotinti smiltainio sluoksniai, skiriami vi-
enas nuo kito molingais sluoksniais. Modeliavimas 
buvo vykdomas dviem etapais.

Pirmame etape buvo analizuojama, sisteminama 
ir apdorojama visa turima geologinė ir geofizinė 
gręžinių informacija (bei kerno laboratorinių tyrimų 
rezultatai), kuri buvo pateikta ir kompleksiškai in-
terpretuota programiniu paketu GeoFrame. Šio darbų 
etapo metu nustatytas sluoksnių kraigo ir pado 
tikrasis (vertikalus) slūgsojimo gylis kiekviename 
gręžinyje, gręžinio pjūvyje išskirti fluidui laidūs ir 
naftos prisotinti efektyvūs intervalai, įvertintas šių 
intervalų atviras poringumas ir prisotinimas nafta.

Antrame etape programiniu paketu RmPackage  (RM) 
sudarytas telkinio erdvinis modelis, apskaičiuotas 
bendras ir efektyvus jo tūris bei telkinyje esančių 
angliavandenilių kiekis, nustatyta kolektorinių ir 
filtracinių savybių kaita erdvėje. Apibendrinus tu-
rimus duomenis sudaryti telkinio kraigo struktūrinis 
ir šeši efektyvių intervalų prisotinimo vandeniu 
bei atviro poringumo žemėlapiai. Galutinis šio 
etapo rezultatas – skaitmeninis geologinis modelis, 
parengtas dinaminiam modeliavimui.

Geologinio modeliavimo rezultatai reikalingi ne 
tik dinaminiam modeliui sudaryti, bet yra naudingi 
vertinant telkinio geologinio tyrimo galutinį rezultatą, 
t. y. angliavandenilių išteklių kiekį telkinyje.

V. Lokutijevskis, R. Šečkus, Lietuvos geologijos tarnyba

The Shlumberger’s modelling software operating in a 
UNIX shell was used for geological Kretinga oil field 
modelling. The model was created using the data of 2 geo-
logical reports and results of interpretation of wire line 
log data of 7 wells (Kretinga 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7). Six 
oil-bearing sandy layers intercepted by clayey intervals 
have been distinguished. The modelling was performed 
in two stages.

The first step was to make an interpretation of all avail-
able geological and geophysical well data (and results of core 
analysis) by the means of GeoFrame software. The actual 
vertical depth of top and bottom of layers composing the 
formation, the oil-bearing intervals, effective porosity and 
water (oil) saturation were estimated during this stage.

In the second stage, a spatial model of oil field was 
created and volumetric characteristics of reservoir such 
as total and effective volume and geological resources of 
oil were calculated using RM software package. A struc-
tural map of the top of oil-bearing formation and maps of 
water saturation and effective porosity of each layer were 
compiled. A digital model of oil field ready to be used for 
dynamic modelling (simulation) is the final result of the 
second stage.

Results of geological modelling are needed not only for 
compilation of a dynamic model, but could be useful for 
estimation of hydrocarbon resources in the oil field.

New geological, technological or production data ob-
tained in the course of exploitation of oil field provide an 
information about changes of oil field structure. In this 
case, existing model must be improved or a new model 
can be created, therefore, modelling should be performed 
continuously.

V. Lokutijevskis, R. Šečkus,
Lithuanian Geological Survey 
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Kiekvieno naftos telkinio modeliavimas yra 
tęstinis darbas, nes nauji geologiniai, gavybos ar 
inžineriniai-technologiniai eksploatacijos duomenys 
gali rodyti iš esmės pasikeitusią situaciją telkinyje. 
Tokiu atveju modelis koreguojamas arba sudaromas 
iš naujo.

Lietuvoje pagal Panaudoto branduolinio kuro 
ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
galimybių įvertinimo programą 2003–2007 m., už 
kurios įgyvendinimą yra atsakinga Valstybės įmonė 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), 
yra vykdomi geologiniai tyrimai, skirti įvertinti 
giluminio kapinyno įrengimo galimybes. Lietuvos 
geologijos tarnybos specialistai šiems tyrimams 
atlikti bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio 
šalių ekspertais. RATA užsakymu 2006 metais 
buvo apibūdinamos Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) regiono geologinės sąlygos radioaktyviųjų 
atliekų laidojimo požiūriu. Šis regionas parinktas 
atsižvelgiant į daugelį socialinių ir ekonominių 
veiksnių ir užsienio šalių patirtį: daugelyje šalių 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir laidojimo 
įrenginiai planuojami šalia branduolinių objektų. At-
likus duomenų analizę Ignalinos atominės elektrinės 
regione, išskirtos keturios, kaip manoma, tinkamos 
laidoti radioaktyviąsias atliekas geologinės forma-
cijos – viduriniojo devono Narvos molingų uolienų, 
apatinio silūro molingų karbonatinių uolienų, apati-
nio kambro molingų uolienų bei apatinio proterozo-
jaus kristalinių uolienų. Pažymėtina, kad geologinių 
formacijų tinkamumui įvertinti trūksta duomenų. O 
net ir turint duomenų, įvertinti uolienų tinkamumo 
giluminiam radioaktyviųjų atliekų kapinynui įrengti 
nebuvo galimybės, nes nėra nustatyta tinkamumą 
lemiančių veiksnių svarba. Jei svarbiausias veiksnys 
būtų ilgalaikis kapinyno stabilumas, tinkamiausia 
geologinė aplinka kapinynui – apatinio kambro 
Baltijos serijos uolienose. Svarbiausiu veiksniu pa-
sirinkus įrengimo sudėtingumą (nulemiantį kainą), 
tinkamiausia kapinynui įrengti būtų Narvos hori-
zonto molingų uolienų aplinka.

Geologinių formacijų tinkamumo laidoti radioaktyviąsias 
atliekas tyrimai 

R. Kanopienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The geological investigations of geological formations 
suitability for radioactive waste (RW) disposal were 
carried out in Lithuania within the assessment program 
(2003–2007) of the possibilities of spent nuclear fuel and 
long-lived radioactive waste disposal (under the responsi-
bility of the Lithuanian Radioactive Waste Management 
Agency (RATA)). The specialists of the Lithuanian Geo-
logical survey (LGT) were collaborating with Lithuanian 
and foreign experts in this area. In 2006, the geological 
conditions of Ignalina NPP region were characterized by 
request of RATA. This region was selected according to so-
cial-economic criteria and experience of foreign countries 
where RW disposal facilities are located in the vicinities 
of nuclear objects. After the analysis of geological data, 
four potential formations were distinguished. Those are: 
Middle Devonian (Narva horizon), Lower Silurian, Lower 
Cambrian and Proterozoic crystalline basement. The most 
important factor for the assessment of geological formation 
suitability process is the availability of data. Only few 
factors could be assessed according to the data available 
now. Even having the data that describes each criterion the 
importance of the criteria should be defined. For example, 
if the constructability of the repository is the most impor-
tant factor, the Middle Devonian Narva horizon will be 
the most suitable formation. If long-term stability is the 
most important factor, the Lower Cambrian Baltija Group 
will be the most suitable formation. The final decision on 
the importance of factors has to come from international 
experience and RW managers of Lithuania.

Evaluation of geological formations 
suitability for radioactive waste 
disposal 
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Molingų uolienų tinkamumo laidoti radio-
aktyviąsias atliekas tyrimams 2006 metais buvo 
vykdomas ketvirtasis Lietuvos geologijos tarny-
bos (LGT) ir Belgijos branduolinių tyrimų centro 
SCK-CEN bendras projektas. Šis tyrimų centras 
vykdo Belgijos radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
paleogeno (oligoceno) amžiaus plastingo molio, 
vadinamo „Boom clay“, formacijoje programą. 
Belgijos specialistai yra sukaupę didelę patirtį 
molingų uolienų geologinių, hidrogeologinių sąlygų 
bei savybių tyrimų, kapinyno saugos vertinimo ir 
hidrogeologinių, terminių, cheminių procesų kom-
piuterinio modeliavimo srityse. SCK-CEN centre vei-
kia požeminė (HADES) ir antžeminės laboratorijos.

Bendras LGT ir SCK-CEN projektas buvo skirtas 
vertinti Lietuvos molingų formacijų tinkamumą lai-
doti radioaktyviąsias atliekas. Vykdant šį projektą, 
LGT specialistams buvo organizuoti du mokomieji 
kursai, skirti apibūdinti ir vertinti molingų geologinių 
formacijų (uolienų) ir aikštelių (vietų) tinkamumą gi-
luminiam radioaktyviųjų atliekų kapinynui įrengti. 
Kursų metu nagrinėti tiek Belgijoje, tiek kitose 
šalyse vykdomų molingų formacijų tyrimų radio-
aktyviosioms atliekoms laidoti etapai ir rezultatai, 
susipažinta su SCK-CEN centre naudojama tyrimų 
įranga. Išklausytas hidrocheminių, radiologinių ir 
geocheminių savybių kaitos įrengiant radioaktyviųjų 
aliekų kapinyną modeliavimo PHREEQC, POR-
FLOW, STANMOD ir HYDRUS-1D programine 
įranga kursai ir atlikti nesudėtingi pavyzdiniai mod-
eliavimo uždaviniai. Per mokymus buvo pateikti 
preliminarūs fizikiniai ir migraciniai parametrai, 
tinkami Lietuvos sąlygoms. Nagrinėtos uolienų 
savybių parametrų jautrumo problemos, skirtingų 
modeliavimo programų stip-
riosios ir silpnosios savybės. 
Perimti SCK-CEN centre atliktų 
Lietuvos apatinio triaso molio 
bandinių laboratorinių filtracinių 
savybių nustatymo tyrimų (pav.) 
rezultatai. Vidutinė nustatyto 
filtracijos koeficiento reikšmė 
5,39 × 10–12 m/s, o tai apibūdina 
tirtą molį kaip tinkamą šiuo 
aspektu radioaktyviųjų atliekų 
kapinynui įrengti uolieną.

Assessing clayey formations suitability for RW dis-
posal, bilateral project of LGT and Belgian SCK-CEN 
centre was carried out in 2006. This centre performs 
various investigations for the Belgian programme of 
radioactive waste disposal in clayey formations. Great 
experience in the areas of investigations of geological 
and hydrogeological conditions and properties, repository 
performance and safety assessment as well as modelling 
have been accumulated in SCK-CEN. The underground 
laboratory (HADES) and many surface laboratories are 
in operation there.

The joint project of LGT and SCK-CEN was designed for 
evaluation of Lithuanian clayey formations suitability for the 
disposal of radioactive waste. During the implementation 
of the project, a few samples of Lithuanian clays (Cambrian 
and Triassic) were tested at the laboratories of SCK-CEN, 
and hydraulic conductivity was defined (Fig. 1). The average 
hydraulic conductivity value is 5.39×10-12 m/s, which is a 
suitable hydraulic property of the formation for isolation 
of RW.

Two training courses on safety assessment methodol-
ogy for radioactive waste disposal emphasizing computer 
modelling were provided for LGT specialists within the 
framework of the bilateral cooperation between SCK-CEN 
and LGT. The changes of clayey formation properties and 
the data of Belgian and Lithuanian investigations were 
analysed and used for the modelling with PHREEQC, 
PORFLOW, STANMOD, HYDRUS-1D software dur-
ing these courses.

R. Kanopienė,
Lithuanian Geological Survey

Fig. Hydraulic properties testing equipment and samplesPav. Molingų uolienų filtracinių savybių laboratorinių 
tyrimų įranga ir bandiniai
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Nors Lietuvoje instrumentiniai seisminiai stebėjimai 
pradėti vykdyti 1970 metais, Lietuvos ir gretimų 
teritorijų seismingumas nėra galutinai ištirtas, iki šiol 
šalyje nėra įsteigta tikslinio nuolatinio šių stebėjimų 
tinklo – seisminių stebėjimų monitoringą laikinai 
atlieka Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) 
keturių seisminių stočių sistema (atliekanti ir 
elektrinės seisminės saugos funkcijas) taip pat 
analizuojami kitų Baltijos regiono seismologinių 
sistemų duomenys. 2004 metų rugsėjį Kalinin-
grado srityje įvykę du gana galingi Baltijos regionui 
žemės drebėjimai sukėlė didžiulį visuomenės 
susidomėjimą ir atkreipė dėmesį į seisminį Lietuvos 
teritorijos aktyvumą ir / ar pavojingumą. Tai dar kartą 
patvirtino, kad reikalinga kompleksinė, valstybės 
strategiją seisminių stebėjimų srityje formuojanti 
valstybinė programa. 

2006 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė patvirtino „Lietuvos seisminių sąlygų 
įvertinimo 2007–2010 metų programą“, parengtą 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 (Valstybės 
žinios. 2005, Nr. 40-1290), 330 punktą. Programa 
atitinka Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 89-4029), Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 221 
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių 
tikslų (prioritetų)“ (Valstybės žinios. 2005, Nr. 30-944) 
1.3–1.5 ir 1.9 punktuose nurodytus strateginius tikslus 
(prioritetus). Pagrindinis šios programos tikslas – 
įvertinti Lietuvos teritorijos seismines sąlygas, 
užtikrinti nuolatinius Lietuvos teritorijos seisminio 
aktyvumo stebėjimus. Pagrindiniai šios programos 
uždaviniai – nuolatinių seisminio aktyvumo Lietu-
voje stebėjimų užtikrinimas ir Lietuvos teritorijos 
seisminio pavojingumo įvertinimas. Įgyvendinus 
Lietuvos seisminių sąlygų įvertinimo 2007–2010 metų 
programos priemones, bus įkurtas ir modernizuotas 
nenutrūkstamai funkcionuojantis seisminių stočių 
tinklas, Lietuva prisijungs prie Europos ir tarptautinių 
seisminių stebėjimų tinklų, bus plėtojamas tarptau-

Seismologiniai tyrimai 2006 metais

J. Lazauskienė, A. Pačėsa, Lietuvos geologijos tarnyba

Despite seismic investigations started in Lithuania in 1970, 
the seismic-tectonic structure of Lithuania and adjacent 
territories is not completely understood yet and the net-
work of seismic stations, covering the entire territory of 
Lithuania, is lacking in the country. Currently, there are 
operating four seismic stations, owned by the Ignalina 
Nuclear Power Plant (INPP) and located in the north-
eastern part of Lithuania. The seismologic information 
is systematically collected and interpreted by specialists 
of the Department of Bedrock Geology of Lithuanian 
Geological Survey in collaboration with the INPP and 
international organizations. The earthquakes of moderate 
size in the Kaliningrad district of Russian Federation on 
September 21, 2004, caused a seismic shaking over the 
whole territory of Lithuania, thus, provoking a great con-
cern of mass media and public and, once again, proving the 
necessity of the state strategy of seismic investigations in 
order to monitor seismic activity of the region, to identify 
the potentially seismogenic zones and to assess seismic 
hazards in the territory of Lithuania.

On September 18, 2006, the Government of the Repub-
lic of Lithuania approved “The program of the assessment 
of the seismological conditions of the territory of Lithuania 
for the years 2007–2010”. The program is aimed to assess 
the territory of Lithuania in terms of the seismic activity, 
to ensure persistent seismologic monitoring of Lithuania, 
establishment and support of the seismological monitor-
ing network in Lithuania contemporaneously joining the 
international seismic monitoring networks. That would 
allow to provid the society and specialists with reliable 
seismological data and information.

In the fourth quarter of 2006, the Lithuanian Geo-
logical Survey, following the guidelines of the program, 
started the second project of Seismological Monitoring of 
Lithuania. The project will continue the activities carried 
out during the first project of Seismological Monitoring 
(1999–2005). The new project will focus on collection, 
processing and analysis of data of Seismic Monitoring 
system of INPP. The seismic data registered by the other 
systems of seismological monitoring of the Baltic Region 
will be analyzed too. The processed seismic data will 
be sent to the international seismological centres and 

Seismological investigations in 2006
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tinis bendradarbiavimas, atlikta šalies teritorijos 
seisminė ir tektoninė analizė, įvertintas Lietuvos teri-
torijos seisminis pavojingumas, visuomenei teikiama 
seismologinė informacija ir duomenys. 

Lietuvos geologijos tarnyba, siekdama įgyvendinti 
programos keliamus uždavinius, 2006 metų ketvirta-
jame ketvirtyje pradėjo antrąjį Lietuvos seismologi-
nio monitoringo projektą. Šis projektas pratęs pir-
mojo Lietuvos seismologinio monitoringo projekto, 
vykdyto 1999–2005 metais, darbus. Naujojo projekto 
užduotyje numatoma toliau sistemingai kaupti, 
apdoroti ir analizuoti Ignalinos atominės elektrinės 
seisminio monitoringo sistemos registruojamus du-
omenis ir seisminių stebėjimų duomenis, registruoja-
mus kitose Baltijos regiono seismologinių stebėjimų 
sistemose. Seisminių stebėjimų duomenys bus tei-
kiami tarptautiniams tyrimų centrams, keičiamasi 
seismologine informacija su atitinkamomis valstybių 
kaimynių organizacijomis. Ir toliau kasmet nu-
matoma sudaryti ir visuomenei pateikti Lietuvoje 
užregistruotų seisminių įvykių katalogus. 

Kita iš 2006 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintos Lietuvos seisminių sąlygų 
įvertinimo 2007–2010 metų programos įgyvendinimo 
priemonių yra nuo 2005 metų lapkričio LGT vykdo-
mas Lietuvos teritorijos pasyvios seismikos monito-
ringo projektas, kuris yra sudedamoji stambaus tarp-
tautinio pasyvios seismikos eksperimento PASSEQ 
2006–2007 (PASSEQ 2006–2007 – tai tarptautinis pro-
jektas, kuriame dalyvauja per 10 Europos ir Šiaurės 
Amerikos šalių, 1 pav.) dalis. Vykdant projektą 2006 
metais Lietuvoje buvo įrengtos 26 laikinos seisminių 
stebėjimų stotys (2 pav.), nuolatos vykdoma šių stočių 
priežiūra, seisminių stebėjimų duomenys renkami ir 
teikiami tarptautinio projekto koordinatoriams; taip 
pat yra naudojami ir keturių IAE seisminio moni-
toringo stočių duomenys. Projekto tikslas – gauti 
naujus detalesnius seisminius duomenis apie Rytų 
Europos platformos vakarinės dalies bei Lietuvos 
teritorijos Žemės plutos ir mantijos giluminę sandarą, 
informaciją apie vietinius seisminius įvykius. Nauji 
duomenys apie Lietuvos Žemės plutos ir mantijos 
giluminę sandarą iki kelių šimtų kilometrų gylio 
reikalingi norint patikslinti Lietuvos tektoninių 
zonų giluminę sandarą, vykdant įvairias šiuolaikinio 
Žemės plutos geodinaminio aktyvumo prognozes 
bei Lietuvos teritorijos seisminių sąlygų įvertinimą. 
Dalyvavimas tarptautiniame eksperimente suteiks 
galimybę įsitraukti į tarptautinį seismologinių tyrimų 
tinklą bei užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 
šios krypties tyrimų plėtrą Lietuvoje.

corresponding institutions of neighbouring countries. 
Following the earlier practice, annual catalogues of seis-
mological events will be compiled and presented to the 
public every year. 

The other of the means of the implementation of the 
aforementioned seismological program is the project of the 
“Passive seismic monitoring of the territory of Lithuania“ 
that has been started at the very end of 2005 within the 
framework of the international Passive Seismic Experiment 
PASSEQ 2006-2007 (PASSEQ 2006–2007 – a promi-
nent international research project with more than 10 
countries form Europe and North America participating 
and ~ 150 seismic stations located in Germany, Czech 
Republic, Poland and Lithuania; Fig. 1). The major aim 
of the project is to investigate the deep structure of the 
lithosphere of the Central Europe and Precambrian East 
European Craton utilizing records of teleseismic events 
and to register the regional earthquakes what is very im-
portant for understanding the tectonic and seismological 
processes of the territory. In 2006, the deployment and 
installation of 26 temporary seismic stations were fulfilled 
in the entire territory of Lithuania (Fig. 2). The regular 
maintenance and observation of the stations is carried 
out. The downloading, copying and archive-storing of the 
raw digital data and providing them to the international 
project co-ordinators are an important part the project. 
It is planned to keep the recording and observing until 
the end of 2007. The new data, obtained in the course 
of the project are requested to define the structure of the 
major tectonic zones of Lithuania, for prognosis of the 
geodynamic activity of the crust as well as for the assess-
ment of the seismic activity of Lithuania. Moreover, the 
participation in the international project would create the 
favourable conditions to join the international seismologi-
cal networks thus ensuring the development of seismic 
investigations in Lithuania. 

 
J. Lazauskienė, A. Pačėsa,

Lithuanian Geological Survey
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1 pav. Preliminari PASSEQ 2006-2007 tarptautinio 
pasyviosios seismikos eksperimento seisminių stočių 
išsidėstymo schema

Fig 1. Preliminary location of the seismic sta-
tions of the PASSEQ 2006–2007 experiment

2 pav. Lietuvoje įrengtų 26 laikinų seisminių stebėjimų 
stočių išsidėstymo schema

Fig 2. Location of 26 temporary seismic sta-
tions installed in the territory of Lithuania
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Valstybinės geologinės informacijos sistemos plėtra 
R. Aleknienė, A. Murnikova, V. Noreika, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2006, a large amount of hardware and software – two 
servers Sun Fire X4100, disk array Hitachi Thunder 9520 
expansion, copier, printer, plotter, and 32 personal com-
puters – was purchased within the project “National Geo-
logical Information System Development for Information 
Society Needs“. Licences for software AutoCad, Adobe 
InDesign, Oracle Database Enterprise Edition, Quest, 
Mapinfo, and MS Office were purchased or renewed for 
enlarging the number of users and their better supply 
with the necessary software. A new anti-virus software 
Dr Web was purchased and installed for better system 
security. The copying system of hard disks of servers was 
reorganized using the open source software. 

Great attention was paid to Underground Registry 
development. A specification of underground registry 
was worked out and certified. Database structures were 
created, the data newly encoded and the applications of 
data arranging and using and the Underground registry 
classifier (“Conditions of part of resource objects“, “Use 
area of part of resources“) were rearranged. The data 
structures and applications for entries of partnership 
contract data were developed. The applications of arrange-
ment of groundwater abstraction data were amended and 
supplemented. The water abstraction data arrangement 
was linked with the used boreholes, i.e. with the data of 
section “Boreholes” of the Underground Registry. Data 
structures and functions for groundwater abstraction 
companies were specified.

The sub-system of the National Geological Information 
System “Bobliofondas“ was expanded. The database was 
reorganized for linking the digital documents with the 
catalogue Geological Fund: classifier of digital document 
type, tables for database, and other elements for entering 
files and linking them with the already existing entries 
were created.

In view of the requirements set for the web sites of 
national institutions, a new web site of the Lithuanian 
Geological Survey was created using open source technol-
ogy – MySQL database and PHP programming language. 

2006 metais iš projekto „Nacionalinės geologinės infor-
macijos sistemos išvystymas informacinės visuomenės 
reikmėms“ lėšų nupirkta daug kompiuterinės 
techninės ir programinės įrangos: dvi tarnybinės 
stotys Sun Fire X4100, diskų masyvo Hitachi Thunder 
9520 praplėtimas, kopijavimo aparatas, spausdintu-
vas, braižiklis, 32 asmeniniai kompiuteriai. Siekiant 
geriau aprūpinti sistemos vartotojus darbui reika-
linga programine įranga, padidinti vartotojų skaičių, 
įsigyta ar atnaujinta licencijos programinei įrangai: 
AutoCad, Adobe InDesign, Oracle Database Enterprise 
Edition, Quest, Mapinfo, MS Office. Sistemos saugu-
mui padidinti įsigyta ir įdiegta nauja antivirusinė 
programinė įranga Dr Web. Pertvarkyta tarnybinių 
stočių kietųjų diskų kopijavimo sistema, tam panau-
dota atvirojo kodo programinė įranga.

Daug dėmesio buvo skiriama Žemės gelmių 
registrui kurti. Parengta ir patvirtinta Žemės gelmių 
registro specifikacija. Įdiegti (sukurtos duomenų 
bazės struktūros, perkoduoti duomenys, pertvar-
kytos duomenų tvarkymo ir naudojimo aplikacijos) 
Žemės gelmių registro klasifikatoriai: „Išteklių dalies 
objektų būklė“, „Išteklių dalies panaudojimo sritys“. 
Sukurtos duomenų struktūros ir aplikacijos jungtinės 
veiklos sutarčių duomenims įrašyti. Pertvarkytos, 
papildytos požeminio vandens gavybos duomenų 
tvarkymo aplikacijos. Gavybos duomenų tvarkymas 
susietas su naudojamu gręžiniu, t. y. Žemės gelmių 
registro „Gręžinių“ dalies duomenimis. Sukurtos 
duomenų struktūros ir funkcijos įmonei, vykdančiai 
požeminio vandens gavybą, nurodyti.

Įdiegus naują dokumentų skenavimo įrangą, 
pradėtas Geologijos fondo dokumentų įskaitme-
ninimas. Įskaitmeninti dokumentai saugomi serveryje. 
Jų paieška ir peržiūra bus atliekama naudojantis 
Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Biblio-
fondo“ posistemyje tvarkomu Geologijos fondo kata-
logu. Įskaitmenintiems dokumentams susieti su šiuo 
katalogu buvo pertvarkyta duomenų bazė: sukurtas 
įskaitmenintų dokumentų bylų tipų klasifikatorius, 
sukurtos duomenų bazės lentelės ir kiti elementai 
byloms įrašyti ir susieti su katalogo įrašais. 

Atsižvelgiant į valstybės institucijų interneto 
svetainėms keliamus reikalavimus (Valstybės žinios. 

National Geological Information 
System development
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2003, Nr. 38-1739), buvo sukurta nauja Lietuvos 
geologijos tarnybos interneto svetainė. Nedaug 
pakito tik pagrindinio svetainės puslapio dizainas. 
Svetainė sukurta naudojant atviro kodo technologi-
jas – MySQL duomenų bazę ir PHP programavimo 
kalbą. Sukurta turinio valdymo sistema (TVS) leis 
supaprastinti svetainės administravimą, tai galės 
atlikti ir specialių žinių neturintys žmonės (t. y. 
nereikia HTML, PHP ar kitų specialių žinių).

Siekiant lengvesnio TVS plėtimo buvo panaudotas 
objektinis programavimas, išskirtas kodo branduolys 
(svetainės medžio valdymas, vartotojai, jų teisės) ir 
funkciniai moduliai (tekstai, naujienos, kontaktai ir 
kita). TVS iš karto suprojektuota kaip daugiakalbė 
sistema, todėl visiškai nesudėtinga pridėti papil-
domas kalbas. Kodo modifikavimas reikalingas 
tik retais atvejais. Informacijai pateikti nauja kal-
ba užtektų sukurti šablonus, išversti svetainėje 
pateikiamą informaciją. Interneto svetainėje patei-
kiami tekstai redaguojami WYSIWYG (What You 
See Is What You Get) redaktoriumi. Darbas su šiuo 
redaktoriumi primena darbą su MS Word teksto 
redaktoriumi, todėl dirbti su juo lengva ir patogu. 
Jis leidžia paprastai keisti šrifto dydį, spalvą, įterpti 
paveikslėlius, nuorodas, bylas, dirbti su lentelėmis. 
Šis redaktorius naudoja Microsoft riched32.dll, todėl 
administravimui būtina naudoti Microsoft Explorer 5.5 
arba naujesnės versijos naršyklę. Sukurtas ir naujas 
svetainės meniu, atnaujinta svetainėje teikiama 
geologinė informacija.

Parengta nauja internetinių žemėlapių versija, jai 
kurti panaudota MapServer programinė įranga. Tai 
atviro kodo (OpenSource) programinė įranga, skirta 
dinaminiams interneto žemėlapiams kurti, leidžianti 
imituoti GIS funkcijas interneto naršyklėje. Ji dirba 
labai greitai, pritaikyta skirtingoms operacinėms 
sistemoms ir lengvai integruojama. Pertvarkymų 
metu buvo pakeista internetinių žemėlapių grafinė 
sąsaja, padidintas funkcionalumas, modernizuotas 
vartotojų registravimo ir autorizavimo mechaniz-
mas. Sukurtos aplinkos naujiems dinaminiams 
žemėlapiams pateikti: Vilniaus kvartero geologinis 
žemėlapis 1:50 000 masteliu, Lietuvos pelkių ir 
durpynų žemėlapis 1:200 000 masteliu. Šiame 
žemėlapyje pateikiama ne tik LGT sukaupta infor-
macija, bet ir gaisrų pavojaus lygis, kuris nuolat 
atnaujinamas pagal Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenis. Naudingųjų iškasenų telkinių 
žemėlapis papildytas telkinių schemų peržiūros 
aplikacijomis registruotiems vartotojams. 

2006 metais sudarytos septynios naujos geologinės 
informacijos teikimo internetu sutartys ir dabar yra 
registruota 35 vartotojai. 

A content management system was created, which will 
simplify the web site administration and facilitate the 
access for users who are not very skilled in this particular 
area (i.e. HTML, PHP or other special knowledge will not 
be necessary).

In 2006, a new version of internet maps has been pre-
pared using MapServer software. MapServer is adopted 
for GIS applications. It is useful for the transformation 
of GIS functions into web pages. 

During redesigning, the graphic interface of Internet 
maps was changed, the functional possibilities of maps 
were increased, and the streamlined user’s registration and 
authorisation mechanism were modernized. New applica-
tions for new dynamic maps presentation (“Geological 
Map of Vilnius Quaternary 1:50 000”, “Map of Lithua-
nian Swamps and Moors 1:200 000”) were created. The 
Map of Lithuanian Swamps and Moors contains variable 
data including the data on the probability level of fires. The 
map of valuable resources is supplemented with applica-
tions of viewing deposit schemes for registered users.  

In 2006, seven new contracts on availability of geologi-
cal information in the Internet site were concluded and the 
number of registered users increased up to 35. 

R. Alekniene, A. Murnikova, V. Noreika,
Lithuanian Geological Survey
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Lietuvos geologijos tarnyba siekia užtikrinti nacio-
nalinės geologinės informacijos sistemos raidą ir tuo 
prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros. Tuo 
tikslu Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo 
poskyris (IP) įvairiais būdais viešina LGT veiklą: 

•	aktuali informacija dedama LGT interneto 
svetainėje, 

•	 leidžiami leidiniai, 
•	 rezultatai publikuojami žiniasklaidos prie-

monėse, 
•	organizuojami visuomenės švietimo renginiai, 
•	aktualiais klausimais rengiami pranešimai 

spaudai, 
•	organizuojamos konferencijos, 
•	 teikiama informacija saugomų teritorijų direk-

cijoms ir kitoms institucijoms.
Informavimo poskyris nuolat aprūpina Lietuvos 

geologijos tarnybos ir kitų organizacijų specialistus 
aktualia moksline-technine informacija. 

2006 metais išleisti šeši leidiniai, informacija apie 
publikacijas geologine tematika paskleista šalies, 
regioninėje ir interneto spaudoje. 

Pateikti informaciniai segmentai straipsniams 
apie LGT, publikuotiems žurnaluose „Mokslas 
ir technika“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Tėviškės 
gamta“, bei parengtos reikiamos publikacijos ir LGT 
reklama visiems 2006 metų „Geologijos akiračių“ 
žurnalo numeriams.

Lygia greta buvo atliekamas LGT specialistų 
rengiamų straipsnių, iš jų ir skirtų metinei ataskaitai, 
bei tekstų pristatymams, lankstinukams, stendams 
ir kt. redagavimas. LGT veiklos rezultatų ataskaita 
pristatyta tarnybos tinklalapyje. 

Labai padidėjo geologinės informacijos poreikis, 
o tai skatina įvairių organizacijų bendradarbiavimą 
su Lietuvos geologijos tarnyba. Organizuoti keli 
praktiniai-mokomieji lauko seminarai gamtos ir 
geografijos mokytojams po Žemaitijos ir Vilniaus 
apylinkes, Estijoje. Mokytojai aprūpinti išleistais 
ekskursijų gidais, kuriuose surinkta naujausia infor-
macija apie lankytų vietovių geologiją. 

Siekdama paviešinti Lietuvos geologijos tarnybos 
ir Šiaulių miesto savivaldybės bendradarbiavimo 
pavyzdį, kartu vykdomų projektų reikalingumą 
bei naudą, skleidžiant geologinę informaciją 
specialistams ir visuomenei, Lietuvos geologijos 

Visuomenės informavimas ir švietimas
V. Žičkutė, I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The Lithuanian Geological Survey is in charge of devel-
opment of national geological information system for 
advance of information society. The Information Sub-
division disseminates information for different needs of 
society through: Internet site, publications, reports and 
conferences. The necessary information is also regularly 
submitted to administrations of protected areas and other 
institutions.

The specialists of the LGS and other structures are pro-
vided with worldwide scientific-technical information.

In 2006, the State and Regional institutions and Inter-
net site were supplied with 6 information bulletins. 

The articles, texts for presentation, booklets, papers of 
the specialists and other materials, including materials 
for Annual Report, designed for the publication in the 
Lithuanian newspapers and periodical, were edited. The 
Annual Report is presented at the LGS Internet site.

In order to induce the exchange of geological infor-
mation, various State organizations are encouraged to 
cooperate with the Lithuanian Geological Survey. For 
example, several educational field trips (to the Lithuanian 
Lowland, Vilnius vicinities and Republic of Estonia) were 
organized for nature and geography teachers. The teachers 
were provided with excursion guides including all new 
geological information about the visited areas.

The successful cooperation of Šiauliai City Municipali-
ty (aware of the necessity of specific geological information 
for specialists and society) with the Lithuanian Geological 
Survey can by pointed out as an example of good practice 
of inter-institutional cooperation. The book “Geology of 
the Šiauliai Area” published within 2004–2006 SPD–Sin-
gle Programming Documents that define support of the 
EU Structural Funds is a result of cooperation. The book 
is designed for those who are interested in environment 
protection, landscape management, land planning and 
exploitation, education and development, business special-
ists, and wider readership. It contains the new geological 
knowledge about the environment of Šiauliai city and its 
surroundings.  The concrete geological data can be used 
for making qualified decisions on environment develop-
ment and protection.

Society information and education
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tarnyba ir Šiaulių miesto savivaldybė išleido knygą 
„Šiaulių krašto geologija“. Leidinys išleistas pagal 
2004–2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą 
(BPD). Knyga skirta aplinkos apsaugos, teritorijų 
planavimo ir žemėtvarkos, švietimo ir ugdymo 
specialistams, verslininkams ir plačiajai visuomenei. 
Joje pateiktos pačios naujausios geologinės žinios 
apie Šiaulių miesto ir apylinkių geologinę aplinką, 
tai turėtų padėti tinkamiau pritaikyti konkrečius 
geologinius duomenis ir juos panaudojus gerinti 
aplinkos kokybę, priimti pagrįstus teritorijų plana-
vimo, aplinkos apsaugos sprendimus, sėkmingai 
plėtoti verslą, knyga bus reikalinga tenkinant ir 
mokymosi tikslus.

Didinant geologinių žinių patrauklumą, Infor-
mavimo pogrupis stengiasi, kad leidiniai ir kitokia 
vizuali geologinė informacija visuomenei būtų 
pateikiama pagal pažangius spaudos ir dizaino 
reikalavimus. 

Geologijos fonde kaupiama ir sisteminama informa-
cija apie žemės gelmes ir teikiama valstybės instituci-
joms, mokslo įstaigoms ir visuomenei. Geologinė infor-
macija teikiama vadovaujantis 2004 m. gruodžio 2 d. 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
direktoriaus įsakymu patvirtinta Lietuvos geologijos 
tarnyboje saugomos geologinės informacijos nau-
dojimo tvarka (Valstybės žinios. 2004, Nr. 180-6686). 
Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos teritorijoje ir 
su ja besiribojančiose užsienio teritorijose geologinių 
tyrimų metu gauta informacija. Geologijos fondui 
nuolat teikia informaciją visos geologinius tyrimus 
atliekančios įmonės. fondas pradėtas komplektuoti 
1945 metais. Jame sukaupta, saugoma ir naudojama 
11 642 tyrimo darbų ataskaitos (apie 26 000 atskirų 
vienetų, įskaitant gręžinių pasus, geofizines diagra-
mas, žemėnaudos planus ir kt.). 2006 metais tęstas 
Geologijos fondo komplektavimas. 

Per 2006 metus fondas papildytas:
•	947 geologinio tyrimo ataskaitomis,
•	158 geofizinių tyrimų diagramomis.
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojosi 

Lietuvos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų 
ir įstaigų (aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemė-

Geologijos fondo veikla
V. Žičkutė, L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The Geological Fund collects, groups and delivers geologi-
cal information to governmental institutions, scientific 
organizations and broad public. The formation of the 
Geological Fund began in 1945 and continued until its 
completion in 2006. It gives access to material collected 
and stored from Lithuania and beyond area. The stored 
material includes reports (11 642 units in total) on geo-
logical researches, balances of useful minerals, borehole 
passports, land use plans with mineral fields shown, maps, 
geological research diagrams, etc. – overall of about 26 
thousand units.

In 2006, the fund was replenished with:
• 947 reports on geological researches,
• 158 diagrams of geophysical researches.
The information accumulated in the Geological Fund 

is available to specialists of Lithuanian geological and 
other institutions (environment protection, landscape 
management, land management, research institutes, 

Regulation and usage of geological 
information in the Geological Fund

The Information Sub-Division does its best to make 
the publications and other geological information attrac-
tive to society keeping to advanced publishing and design 
standards.

V. Žičkutė, I. Virbickienė,
Lithuanian Geological Survey
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tvarkos, mokslo įstaigų, savivaldybių ir kt.), žemės 
gelmių tyrimą atliekančių įmonių specialistai, 
aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų studentai. 
Ši informacija yra prieinama Europos Sąjungos 
valstybių narių fiziniams ir juridiniams asmenims, 
šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės 
veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, jei to 
nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

Per 2006 metus lankytojams išduota 3114 ataskaitų, 
239 lapai įvairaus mastelio topografinių žemėlapių. 
Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių 
asmenų užsakymus parengta ir pateikta 45 kopijos 
elektroninėse laikmenose Geologijos fonde ir LGT 
duomenų bazėje saugomų dokumentų (geologinio 
turinio žemėlapių, geologinių tyrimo darbų 
ataskaitų, vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų 
ir kt.). 1999 metais pradėta kaupti skaitmeniniai 
geologinių dokumentų įrašai kompaktiniuose dis-
kuose. 2006 metais kompaktiniuose diskuose gautos 
63 ataskaitos. 

Baigta Geologijos fonde saugomų dokumentų 
katalogų duomenis suvesti į Geologinės informacinės 
sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti 
autorinis, teritorinis ir dalykinis Geologijos fondo 
dokumentų elektroniniai katalogai. Paieška Geologijos 
fondo dokumentų kataloge jau gali naudotis Lietuvos 
geologijos tarnybos darbuotojai ir visi kiti geologinės 
informacijos naudotojai, besilankantys Lietuvos geo-
logijos tarnybos interneto svetainėje. 2006 metais 
į posistemį suvesta visi gauti nauji dokumentai 
(947 ataskaitos) ir pradėta geologinių dokumentų 
detalizacija, aprašant sudedamąsias ataskaitų dalis, 
įrašyta 4285 dokumentų bibliografiniai aprašai. 
Nuskenuota ir aprašyta 755 archyviniai geologijos 
fondo dokumentai. 

Geologinės informacijos skyrius aprūpina specia-
listus naujausia publikuota geologine informacija ir 
platina aktualią informaciją visuomenei. Tam tikslui 
kaupiamas specializuotas informacijos fondas pagal 
vykdomų geologinių tyrimų programų tematiką, 
reklamuojama, teikiama ir platinama geologinė 
informacija visuomenei, valstybės institucijoms, 
Lietuvos ir užsienio geologijos organizacijoms.

2006 metais gauta 34 egz. knygų (pirkta, gauta 
mainais, dovanų), 97 pavadinimų 649 egz. periodinių 
ir tęstinių leidinių iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Informacijos fonde kaupiami spaudiniai: kny-
gos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, 
žodynai, žinynai ir kt.) – 9285 egz., konferencijų ir 
simpoziumų medžiaga (391 pavad. 531 egz.), perio-
diniai ir tęstiniai leidiniai (340 pavad. 14 875 egz.), 
žemėlapiai (361 pavad.), kompaktiniai diskai 
(48 egz.), vaizdo filmai (10 egz.), normatyviniai ir 
kiti dokumentai (2418 egz.). fondas kaupiamas nuo 

municipalities, etc.), students, and foreign users from 
the ES countries in the frame of the Lithuanian Law. 
3 114 reports were given to visitors in 2006. Specialists 
of LGS and other enterprises often use topographic maps 
taken from the Fund (over 239 maps and 131 diagrams 
of geophysical researches were taken). The formation of 
an electronic catalogue was completed and is available 
on the LGS website for Lithuanian and foreign users 
(http://www.lgt.lt->Posistemės->Bibliofondas).

The information about the Fund is available:
Phone (+370 5) 233 56 71
E-mail: vida.zickute@lgt.lt
The Geological Fund Sub-Division provides scientific 

geological information to specialists and disseminates 
the relevant geological information to society. For that 
purpose, it compiles a specialized stock of published 
documents according to the main subjects of geological 
investigations (general and regional geology, hydrogeol-
ogy, mineral resources, engineering geology, oil geology, 
environmental geology, geochemistry and geological 
mapping) and supplies the geological information to 
society, State institutions and Lithuanian and foreign 
organizations of geological sciences. The publications 
of geological and environmental sciences as well as nor-
mative documents lie at the basis of the stock published 
documents, which was established in 1940. The sources 
for compilation are Lithuanian and foreign publishers 
and suppliers, information centres, libraries, and foreign 
geoscience organizations (buying, exchange on the basis 
of cooperation agreement, and interlibrary loans). The 
stock of published documents includes:

• 9 285 copies of books (monographs, dictionaries, 
proceedings of conferences and symposiums, etc.)

• 340 titles (14 875 copies) of periodical and continu-
ous publications,

• 2 418 copies of normative documents,
• 361 titles of maps,
• 58 CD, video films.
The necessary information is provided by:  fulfilment of 

the thematic and factual requests and traditional method 
of supplying the relevant information found using various 
means of search.

755 bibliographical records for an electronic catalogue 
and for bibliography of Lithuanian geology supplemented 
the sub-system “Bibliofondas” database in UNIMARC for-
mat. The sub-system “Bibliofondas” stored 8 889 records 
for December 18, 2006 (http://www.lgt.lt – >Posistemės-> 
Bibliofondas). 

The Geological Fund Sub-Division provides and 
distributes the publications of the Lithuanian Geological 
Survey to the State institutions, counties, municipalities 

Geologijos fondo veikla
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Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais, 
daugiausia dėmesio skiriama Lietuvoje vykdomų 
geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė 
geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos, 
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, 
ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), ge-
ologinis kartografavimas. Komplektavimo šaltiniai: 
Lietuvos leidėjai, bibliotekos, įvairios organizacijos 
(keitimasis leidiniais, pirkimas, skolinimas); užsienio 
šalių informacijos centrai, bibliotekos, žurnalų redak-
cijos, tarptautinės organizacijos, užsienio geologinės 
organizacijos (keitimasis leidiniais, pirkimas). Dau-
guma užsienio šalių leidinių gaunama mainais, suta-
rus su 32 užsienio šalių geologijos organizacijomis. 

Informacinių dokumentų ir publikacijų kopijoms 
įsigyti pratęstos ir sudarytos sutartys 2007 metams su 
Lietuvos ir užsienio leidėjais, informacijos centrais, 
bibliotekomis.

Parengti gautų leidinių bibliografiniai aprašai, 
leidiniai susisteminti, sudalykinti.

Informacija teikta: pagal specialistų darbų 
tematiką, vykdant užklausas, aptarnaujant biblio-
tekoje ir teikiant einamąją aktualią informaciją. 
Specialistams teikiami gautų leidinių bibliografiniai 
sąrašai, rengiama ekspozicija bibliotekoje su jais 
susipažinti, užsakomos kopijos. Pagal specialistų 
užsakymus įvykdytos 47 užklausos (34 faktografinės 
ir 13 teminių). Pateikta 156 pavadinimų dokumentų, 
padaryta 729 psl. įvairių dokumentų (straipsnių iš 
knygų, žurnalų, laikraščių, norminių dokumentų) 
kopijų. Iš publikuotų leidinių fondo 186 skaitytojams 
išduotos 109 knygos, 1656 egz. periodinių ir tęstinių 
leidinių.

2006 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta 
ir įvesta į Lietuvos geologijos bibliografijos ir biblio-
tekos elektroninio katalogo posistemį „Bibliofondas“ 
755 dokumentai (iki 2006 m. gruodžio 18 d.). Padaryta 
inventorizacija ir papildyta „Bibliofondo“ posistemio 
dokumentų potipio Disertacijų autoreferatai 101 bib-
liografiniai aprašai. DB posistemyje „Bibliofondas“ 
sukaupta 8889 įrašai (iki 2006 m. gruodžio 18 d.), 
saugomų UNIMARc formatu (http://www.lgt.
lt->Posistemės->Bibliofondas) (priedas „2006 metų 
publikacijos Lietuvos geologijos tematika“).

Lietuvos spauda apie geologija 2006 metais: 
surinkti ir suvesti 172 pavadinimų bibliografiniai 
aprašai straipsnių apie geologiją iš laikraščių (prie-
das „Lietuvos spauda apie geologiją 2006 metais“).

Geologinės informacijos skyrius platina LGT 
leidinius visuomenei, valstybinėms organizacijoms, 
apskričių, miestų ir rajonų savivaldybėms, kitoms Lie-
tuvos ir užsienio šalių organizacijoms. 2006 metais 
išplatinta 740 įvairių (knygos, žurnalai, žemėlapiai) 
leidinių.

of cities and districts, geological organizations, soci-
ety, mass media, and foreign geoscientific organizations 
(http://www.lgt.lt – Publications). 740 copies of various 
publications (books, journals, maps, etc.) were distributed 
in 2006.

The information stock of published documents in the 
Lithuanian Geological Survey is open for Lithuanian and 
foreign specialists and society. The most recent scientific 
information on geological and environmental sciences and 
other subjects is available at: 

Phone.: (+370 5) 233 15 35
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt

V. Žičkutė, L. Ramanauskienė,
Lithuanian Geological Survey
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2006 metais Lietuvos geologijos tarnybos Labora-
torijos veikla buvo vykdoma dviem pagrindinėmis 
kryptimis:

•	darbai skirti Laboratorijai plėsti ir jos veiklai 
tobulinti;

•	uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėginių 
laboratoriniai tyrimai ir bandymai.

Pagal pirmąją kryptį buvo baigti darbai, nu-
matyti projekte ,,Prekvartero uolienų fizikinių 
ir geomechaninių savybių laboratorinių tyrimų 
metodikų įsisavinimas“, ir pateikta ataskaita, ku-
rioje aprašytos Laboratorijoje atliekamų tyrimų 
metodikos.

Darbai pagal projektą pradėti 2004 metais. 
Projektą vykdant buvo surinkti, peržiūrėti ir 
išanalizuoti tyrimų metodikas reglamentuojantys 
Lietuvos, ES, tarptautiniai ir užsienio valstybių 
nacionaliniai tyrimų standartai, atlikta jų analizė, 
parinkti geriausiai atitinkantys Lietuvos geologijos 
tarnybos vykdomų projektų poreikius laboratorinių 
tyrimų standartai bei įsigyta Lietuvos standartizaci-
jos departamente ISO standartų tam tikroms tyrimų 
rūšims (11 standartų). 

Projekto ataskaitoje pateikti visų Laboratorijoje 
atliekamų tyrimų metodikų aprašymai. Ataskaita 
gali būti naudojama mokyti naujus Laboratorijos 
darbuotojus dirbti su šiomis metodikomis, taip 
pat susipažinti su Laboratorijos potencialiomis 
galimybėmis.

Buvo įdiegta smėlingų gruntų atsparumo su-
fozijai bandymų metodika, sukomplektuota šiems 
bandymams reikalinga įranga, parengta bandymo 
duomenų pateikimo forma.

Taip pat 2006 metais buvo parengtas suderintas su 
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006-01-26 įsakymu 
Nr. D1-47 patvirtintas Laboratorijoje atliekamų tyrimų 
kainininkas (Valstybės žinios. 2006, Nr. 15-531).

Informacija apie Laboratorijoje atliekamus ty-
rimus ir bandymus bei atliekamų tyrimų kaininin-
kas pateikta Lietuvos geologijos tarnybos interneto 
tinklalapyje.

Tęsiant darbus, skirtus Lietuvos geologijos tarnybos 
Laboratorijos veiklos plėtrai, 2006 metais buvo pradėtas 
kitas Laboratorijos plėtros projektas „Lietuvos geologi-
jos tarnybos Laboratorijos rengimas akreditacijai“. 

Laboratorijos veikla
V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

In 2006, the Laboratory of Lithuanian Geological Survey 
of (LGT) was working in two directions:

•	Development and improvement of the laboratory;
•	Laboratory tests of rock, soil and water.
In 2006, the works within the project “Assimilation of 

the methods of analysis of physical and geomechanical fea-
tures of pre-Quaternary rocks” were carried out. Research 
standards applicable in Lithuania, European Union and 
other countries were considered. The laboratory obtained 
11 ISO standards for various analyses.

In 2006, the Laboratory of Lithuanian Geological 
Survey (LGT) carried out the following analyses:

1. Determining particle size distribution ( pipette and 
sieve methods) – 448 examples

2. Determining particle size distribution ( sieve 
method) – 25 examples

3. Engineering geological tests and determining physi-
cal–mechanical characteristics of rock and soil: 

• Shear tests on clayey soil – 61 examples;
• Determining the elastict limit of clayey soil – 130 

examples;
• Compression test on fine-grained soil – 18 exam-

ples;
• Incremental loading oedometer test – 3 examples.

4. Determining chemical composition of rock:
• Chemical analysis of silicate – 32 examples;
• Chemical analysis of carbonate – 17 examples.

5. Determining carbonate in sandy soil with hydro-
chloric acid – 22 examples.

6. Determining chemical composition of water – 113 
examples.

7. Determining organic material in sandy soil – 31 
examples.

8. Determining hydraulic conductivity in sandy soil – 15 
examples.

9. Determining slope angle –1 examples.
10. Determining natural humidity – 9 examples.

The Laboratory of Lithuanian 
Geological Survey 
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Vykdant šį projektą, kurį numatyta baigti 2009 
metais, bus atliktas darbų kompleksas ir parengtas 
dokumentų paketas, rengiant Laboratoriją darbui, 
laikantis reikalavimų, keliamų akredituotoms labo-
ratorijoms.

Rengiantis numatytiems pagal projektą darbams, 
buvo dalyvauta dviejuose respublikiniuose semi-
naruose – mokymuose laboratorijų vadybos sistemų 
ir jų veiklos kokybės valdymo klausimais.

Pagal praktinę Laboratorijos veiklos kryptį, 
uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėginių 
laboratorinių tyrimų ir bandymų srityje 2006 metais 
Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje buvo 
atlikti šie laboratoriniai tyrimai ir bandymai:

1. Gruntų granuliometrinės sudėties nustaty-
mas kombinuotu (sietų ir pipetės) metodu – 448 
bandiniai.

2. Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas 
sietų metodu – 25 bandiniai.

3. Uolienų ir gruntų inžineriniai geologiniai 
tyrimai bei fizikinių ir mechaninių savybių nus-
tatymas:

•	molingų gruntų kirpimo bandymų komplek-
sas – 61 bandinys;

•	molingų gruntų plastingumo ribų nustaty-
mas – 130 bandiniai;

•	uolienų gniuždomojo atsparumo bandymai – 
18 bandinių; 

•	molingų gruntų kompresinio spūdumo ban-
dymai – 3 bandiniai.

4. Uolienų cheminės sudėties nustatymas:
•	uolienų visa silikatinė cheminė analizė – 32 

bandiniai;
•	uolienų visa karbonatinė cheminė analizė – 17 

bandinių.
5. Vandens cheminės sudėties nustatymas – 113 

vandens mėginių.
6. Karbonatų kiekio smėlinguose gruntuose nus-

tatymas rūgštimi – 22 bandiniai.
7. Organinių medžiagų kiekio smėlinguose grun-

tuose nustatymas – 31 bandinys.
8. Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento nustaty-

mas laboratoriniu būdu – 15 bandinių.
9. Smėlingų gruntų atšlaitės kampo ore ir po 

vandeniu nustatymas – 31 bandinys.
10. Molingų gruntų gamtinės drėgmės radi-

mas – 9 bandiniai.

The results of these tests were used in the geological map-
ping of Linkuva and Jurbarkas areas at a scale of 1:50 000, 
in geological mapping of the territory of Klaipėda national 
sea port, in valuation of engineering geological conditions 
of Pasvalys area, and in exploration of karst process in 
Biržai area.

In 2006, contracts with 8 companies were concluded 
and 95 tests of rocks and soil were performed by their 
order.

V. Ražinskas,
Lithuanian Geological Survey
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Dauguma šių tyrimų ir bandymų rezultatų 
buvo panaudota valstybinių geologinių tyrimų 
programose ir projektuose: geologinio kartogra-
favimo 1:50 000 masteliu Linkuvos ir Jurbarko 
plotuose, suaktyvėjusio karstinio proceso Biržų 
rajone geologinių tyrimų projektui, Pasvalio miesto 
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo projektui, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos kartogra-
favimo projektui, kitiems projektams.

2006 metais su aštuoniomis geologinius ty-
rimus atliekančiomis įmonėmis buvo sudarytos 
laboratorinių tyrimų atlikimo sutartys. Pagal jų 
užsakymus įvairiapusiškai ištirti 95 uolienų ir gruntų 
bandiniai.

Pav. Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas sietų 
metodu

Fig. Determination of particle size distribution ( sieve 
method)
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Veikla komitetuose, komisijose, 
tarybose, tarpžinybinėse darbo 
grupėse

Activities in committees, 
commissions, councils, joint 
working groups

Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija 
The Association of the Geological Surveys of the European Union (EuroGeoSurveys) J. Mockevičius

Lietuvos nacionalinis geologų komitetas, atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos 
mokslų sąjungoje 
The Lithuanian National Committee of Geologists, Representing Lithuania in the International 
Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Mockevičius
V. E. Gasiūnienė
J. Lazauskienė

Europos Komisijos Direktyvų dėl atliekų pritaikymo techninei ir mokslinei pažangai 
įgyvendinimo komitetas
European Commission Committee for the adaptation of EC legislation on waste to scientific 
and technical progress 

V. E. Gasiūnienė

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisija – Geomokslai aplinkai 
formuoti
Commission on Geosciences for Environmental Management (GEM) of the International 
Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Satkūnas

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisijos – Geomokslai aplinkai 
formuoti darbo grupė „Tarptautinės sienos ir ekogeologinis bendradarbiavimas“
Working Group “International Borders – Geoenvironmental Concerns (IBC)” of the 
Commission on Geosciences for Environmental Management (GEM) of the International 
Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Satkūnas
J. Lazauskienė

Tarptautinė hidrogeologų asociacija 
International Association of Hydrogeologists (IAH) V. Mičiudienė

Geoinformacijos konsorciumas
Geoinformation Consortium (GIC)

A. Murnikova
V. Noreika

Tarptautinės inžinerinės geologijos ir aplinkos asociacijos Lietuvos grupė 
Lithuanian Group of the International Association for Engineering Geology and the 
Environment (IAEG)

V. Marcinkevičius
V. Mikulėnas

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos 
darbo grupė 
The Peribaltic Working Group of the Sub-Commission on Glaciation of the International 
Union for Quaternary Research (INQUA)

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

Projekto „Institucinių gebėjimų stiprinimas tvarkant Nemuno upės baseiną“ 
priežiūros komitetas
Steering Committee of the Project „Institutional Building for the Nemunas River Basin 
Management“. Transition Facility Project No. 2004/016-925-04-06

J. Satkūnas
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Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų 
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo grupė 
The North-Western Europe Working Group of the Sub-Commission on Coastal Processes and 
Sea-level changes of the International Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Bitinas
A. Damušytė
A. Grigienė

INTERREG IIIB projektas „Vidurio / Rytų Europos konversijos tinklo plėtra 
(CONVERNET)“
INTERREG IIIB Project Development of the Central /Eastern European Conversion Network 
(CONVERNET) 

J. Satkūnas

Krantotyros komisija prie Lietuvos mokslų akademijos
Commission on Coast Investigations at the Lithuanian Academy of Sciences A. Bitinas

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti 
ProGEO: The European Association for the Conservation of the Geological Heritage

J. Satkūnas
V. Mikulėnas

Aplinkosaugos ir inžinerinės geofizikos sąjungos Europos sekcija 
Environmental and Engineering Geophysical Society – European Section (EEGS-ES) R. Šečkus

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geopavojų darbo grupė
Geohazards Working Group of the Association of the European Geological Surveys
(EuroGeoSurveys)

J. Satkūnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos darbo grupė 
Geochemistry Working Group of the Association of the European Geological Surveys 
(EuroGeoSurveys)

V. Gregorauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Dirvožemių darbo grupė
Soils Working Group of the Association of the European Geological Surveys 
(EuroGeoSurveys)

V. Gregorauskienė

Europos geomokslų sąjunga. Gamtinių grėsmių komitetas
European Geosciences Union (EUG). Natural Hazards Committee (NH) R. B. Mikšys

Lietuvos inžinierių geologų asociacija 
Association of Lithuanian Engineers Geologists V. Marcinkevičius

Šiaurės–Baltijos šalių energetikos tyrimų programa 
Nordic–Baltic Energy Research Programme R. Šečkus

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities pasienio regionų paviršinio ir požeminio 
vandens monitoringo darbo grupė
Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad Region Cross-Border Area for Monitoring of 
Surface Water and Groundwater

J. Satkūnas

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti bei 
ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti 

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

J. Mockevičius

Darbo grupė WG 2C tobulinti Požeminio vandens direktyvą 
Working group WG 2C for Development of the Groundwater Directive (GWD) Negotiation 
Process

K. Kadūnas
J. Mockevičius
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Sudarė Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyris
Compiled by the Information Sub-Department of the Geological Information Department

Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Lietuvos ir Latvijos vandens išteklių valdymo darbo grupė, skirta įgyvendinti 
Techninio tarptautinių upių baseinų valdymo  protokolo nuostatas
Working Group of Lithuanian and Latvian Specialists on Co-operation in the Implementation 
Rules of Technical Protocol in Managing the International River Basin Districts

K. Kadūnas

Lietuvos stratigrafijos komisija 
Commission on Lithuanian Stratigraphy

J. Lazauskienė
V. Marcinkevičius
J. Satkūnas

Darbo grupė prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvai 
pasirengti dalyvauti Europos kosmoso programoje 

Working Group at the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania on 
Preparing Lithuania to Take Part in the European Space Exploration Programme 

J. Satkūnas

Geologijos ir geografijos instituto taryba
Council of Geological and Geographical Institute J. Mockevičius

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 57 
„Trąšos“
Technical Committee TK 57 „Fertilizers” of Lithuanian Standardization Council

V. Gregorauskienė

Statybos normatyvinių dokumentų rengimo technikos komitetas 
Technical Committee of Steering Construction Normative Documents R. B. Mikšys

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Geology“ patarėjų taryba 
Advisory Board of the Journal “Geology” of the Estonian Academy of Sciences J. Satkūnas

Prancūzijos mokslo žurnalo „Geodiversitas“, Paryžius, redakcinė kolegija 
Editorial Board of Journal „Geodiversitas“, Publications Scientificues du Museum, Paris J. Lazauskienė

Žurnalo „Quaternary International“ redakcinė kolegija 
Editorial Board of Journal „Quaternary International“ J. Satkūnas

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Geologijos ir geografijos instituto, 
Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija = Geology = Геология“ redakcinė 
kolegija
Editorial Board of the Journal of Vilnius University, Lithuanian Academy of Sciences, 
Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey “Geologija = Geology = 
Геология”

J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ redakcinė kolegija
Editorial Board of the Journal of Geological Society of Lithuania “Geologijos akiračiai” R. Guobytė

Lietuvos mokslų akademijos akademiko Juozo Dalinkevičiaus premijos komitetas
Committee of Member of the Lithuanian Academy of Sciences Juozas Dalinkevičius’ Bounty V. Marcinkevičius

Lietuvos geologų sąjungos taryba
Council of Geological Society of Lithuania

R. Guobytė
A. Damušytė
J. Arustienė
R. Giedraitis
V. Lokutijevskis
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Dalyvavimas simpoziumuose, 
konferencijose, seminaruose

Participation at symposia, 
conferences and workshops

Renginio pavadinimas
Event Vieta

Place
Laikas
Time

LGT atstovų 
skaičius

Number of 
representa-

tives of LGT

1 2 3 4
Ataskaitos „Lietuvos seismologinis monitoringas“ pristatymas
Seismological monitoring in Lithuania (Report presentation)

Vilnius, 
LGT

sausio 
11 d. 12

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros 
pranešimas apie ES programas
Presentation on EU Research programmes, given by Agency of inter-
national programmes of science and technology development

Vilnius, 
LGT sausio 

13 d. 8

Seminaras „Vandens kokybė, ištekliai, apsaugos ir tvarkymo 
aktualijos“
Workshop „Water quality, resources, protection and management“

Vilnius 
(Lietuva)

sausio 
19 d. 4

Europos Tarybos Aplinkos darbo grupės posėdis
Meeting of Working group Environment of European Council

Briuselis 
(Belgija)

vasario 
1–2 d. 1

Darbo susitikimas, skirtas projekto „Hidrogeologinių duomenų 
revizija Lietuvos–Lenkijos pasienyje M 1:50 000“ eigai aptarti
Meeting to discuss project results „Revision of hidrogeological data 
in Lithuanian–Polish cross-border area, scale 1:50 000“

Varšuva 
(Lenkija)

sausio 
31 d. –

vasario 2 d
2

Angliavandenilių išteklių naudojimo Kelmės, Raseinių ir Rietavo 
plotuose strateginio padarinių aplinkai vertinimo (SPAV) 
ataskaitų pristatymas visuomenei
Public introduction of reports of „Strategic environmental impact 
assessment of hydrocarbons exploration in Kelmė, Raseiniai and 
Rietavas areas“

Šiauliai,
Tauragė,
(Lietuva)

vasario 
7–8 d. 4

Europos Komisijos darbo grupės C „Požeminis vanduo“ darbo 
susitikimas
Meeting of EC working group C „Groundwater“

Briuselis 
(Belgija)

vasario 
12–14 d. 2

Tarptautinio pasyviosios seismikos projekto „PASSEQ 2006–
2007“ aptarimas
Workshop of International project: Passive seismic experiment 
„PASSEQ 2006–2007“

Varšuva
(Lenkija)

vasario 
16–19 d. 1

Mokomasis seminaras Lietuvos geologijos tyrimų įmonių 
specialistams
Seminar for specialists of geological enterprises

Vilnius, LGT vasario 
24 d. 16

Anykščių, Rambyno, Veisiejų, Kauno marių, Asvejos, Dubysos, 
Kurtuvėnų ir Vištyčio regioninių parkų (RP) direkcijų 2005 metų 
veiklos ataskaitų ir 2006 metų veiklos planų pristatymas
Reporting on activities in 2005 and plans for 2006 of regional parks 
Anykščiai, Rambynas, Veisiejai, Kauno marios, Asveja, Dubysa, 
Kurtuvėnai and Vištytis

Molėtų raj., 
Asvejos RP 
(Lietuva)

vasario 
24 d. 1

Bendrų Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos geologijos 
instituto projektų 2006 metų darbų aptarimas
Meeting on the bilateral projects of Lithuanian Geological Survey and 
Polish Geological Institute in 2006

Sidarėliai 
(Lenkija)

kovo 
1–3 d. 6

Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) 
generalinė asamblėja ir seminaras EGS strategijos klausimais
General Assembly of EuroGeoSurveys and seminar on strategies

Briuselis 
(Belgija)

kovo 
26–28 d. 1
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1 2 3 4
Vokietijos Baltijos jūros tyrimo instituto (Varnemiundė) ekspedicija 
Baltijos jūros pietinėje dalyje ir Kategato sąsiauryje pagal Jungtinės 
okeano tyrimų programos (IODP – Integrated Ocean Drilling 
Program) projektą „Baltijos jūros tektoninė ir paleogeografinė 
evoliucija“
Expedition of the Baltic Sea Research Institute (Varnemünde, Germany) 
in the southern part of the Baltic Sea and Strait of Kategat within the 
IODP project “Tectonic and paleogeographic evolution of the Baltic 
Sea“

Varnemiundė
(Vokietija)

kovo 
26 d. – 

balandžio 
7 d.

1

Projekto SWIF-WFD (Duomenų apie vandens išteklius at-
rankos metodai, skirti Bendrajai vandens politikos direktyvai 
įgyvendinti) vykdomojo komiteto posėdis
SWIFT-WFD (Screening methods for Water data Information in sup-
port of the implementation of the Water Framework Directive)

Briuselis 
(Belgija)

balandžio 
3–4 d. 1

TATENA organizuotas susitikimas radioaktyviųjų atliekų 
laidojimo klausimais
Seminar devoted to the problematic of radioactive waste management

Äspö
(Švedija)

balandžio 
26–26 d. 1

3-oji tarptautinė konferencija „Metalai aplinkoje“.
3rd International Conference “Metals in Environment”

Vilnius
(Lietuva)

balandžio 
26–29 d. 2

Mokomasis lauko seminaras „Estijos geologija, kraštovaizdžiai, 
gamtinis ir kultūrinis paveldas – unikalūs bruožai ir bendros 
sąsajos Baltijos regiono kontekste“
Educational field trip “Estonian geology, landscapes and cultural 
heritage as unique features and commonalties in the context of the 
Baltic Region”

Estija gegužės 
4–6 d. 3

Flandrijos (Belgija) regiono ir Lietuvos bendradarbiavimo 
programos tarptautinis seminaras „Užterštų teritorijų tvar-
kymo prioritetų nustatymo metodika ir ūkinės veiklos poveikio 
požeminiam vandeniui apžvalga“
Flemish–Lithuanian co-operation programme International workshop 
“Prioritization of contaminated sites and impact of economic activities 
to groundwater”

Vilnius
(Lietuva)

gegužės 
10 d. 6

Tarptautinis simpoziumas „Kvartero stratigrafija, paleogeografija ir 
antropogeninis poveikis – tyrimų projektai ir nauji rezultatai“
International symposium “Quaternary stratigraphy, palaeogeography and 
anthropogenic impacts – research projects and investigation results”

Stokholmas 
(Švedija)

gegužės 
15–16 d. 1

Lenkijos geologijos instituto ir Lietuvos geologijos tarnybos 
darbo grupių susitikimas rengiant Lietuvos–Lenkijos Baltijos 
jūros krantų monitoringo metodiką
Meeting of Polish Geological Institute and Lithuanian Geological 
Survey working groups on preparation of methodology of the Baltic 
sea coastal monitoring

Klaipėda
(Lietuva)

gegužės 
22–25 d. 3

Metinė Geomokslų informacijos konsorciumo konferencija
Annual International Conference of GIC (Geoscience Information 
Consortium)

Varšuva
(Lenkija)

gegužės 
23–27 d. 2

Tarptautinė konferencija „Geopaveldas ir darnus vystymasis“
International Conference “Geoheritage for Sustainable Development“

Druskininkai 
(Lietuva)

gegužės 
27–31 d. 6

Baltijos ir Šiaurės šalių geologijos tarnybų direktorių pasitarimas
Nordic and Baltic geological Surveys directors Annual meeting

Ryga 
(Latvija)

gegužės 
31 d. – 

birželio 2 d.
1

Mokomasis lauko seminaras Molėtų rajono mokytojams 
Kurtuvėnų, Varnių regioniniuose ir Žemaitijos nacionaliniame 
parkuose
Educational field symposium for schoolteachers of Molėtai district in the 
Kurtuvėnai and Varniai Regional as well as Žemaitija National Parks

Plateliai
(Lietuva)

birželio 
2–3 d. 3
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Tarptautinis seminaras „Vandens integracija“
International Workshop “Integration for Water”

Varšuva
(Lenkija)

birželio 
2–4 d. 2

Modernios visuomenės problemų sprendimo komiteto (NATO/
CMMS – Committee on the Challenges of Modern Society) 
seminaras „Prevencija ir mažų įmonių teritorijų valymas“
NATO/CMMS workshop “Prevention and remediation of small 
enterprises”

Atėnai
(Graikija)

birželio 
3–10 d. 1

Europos okeaninių dugno tyrimų konsorciumo (European 
Consortium for Ocean Research Drilling – ECORD) Tarybos 
8-asis pasitarimas
8th meeting of Council of European Consortium for Ocean Research 
Drilling – ECORD

Bernas
(Šveicarija)

birželio 
8–9 d. 1

Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) atstovų pasi-
tarimas
Meeting of representatives of Association of European Geological 
Surveys

Barselona 
(Ispanija)

birželio 
12 d.

15-asis Europos regioninio geologinio kartografavimo ir 
informacinių technologijų kongresas
5th Congress on Regional Geological Cartography and Information 
technologies of Europe

birželio 
13–15 d

Tarptautinio projekto „Šiaurės Europos geochemija“ darbo 
grupės ir organizacinio komiteto susitikimas
International project “Northern Europe geochemistry” working group 
and steering committee meeting

Sankt Peterburgas 
(Rusija)

birželio 
12–16 d. 1

Europos upių evoliucijos projekto (EREP) rezultatų aptarimas 
su Kembridžo (Jungtinė Karalystė) prof. Philipu Gibbardu, 
lauko išvyka 
Consideration results of EREP (European Rivers Evolution Project) 
project with Prof. Philip Gibbard (University of Cambridge, UK), 
field excursion

Vilnius
(Lietuva)

birželio 
17–21 d. 4

Europos Komisijos darbo grupės „Požeminis vanduo“ darbo 
pasitarimas
Meeting of EC working group C “Groundwater” Viena

(Austrija)

birželio 
21 d. 

3
birželio 
22–23 d.

Europos požeminio vandens konferencija
European Groundwater Conference 2006
Europos Komisijos komiteto posėdis. Kasybos pramonės atliekų 
tvarkymo direktyvos 2006/21/EB įgyvendinimo eiga
Meeting of EC Committee on implementation of mining waste Direc-
tive 2006/21/EC

Briuselis 
(Belgija)

liepos 
3–5 d. 2

Bendri LGT ir Rusijos Federacijos mokslų akademijos Okea-
nologijos instituto Atlanto skyriaus specialistų geologiniai 
Kuršių nerijos tyrimai
Joint geological investigations of Curonian Spit by specialists of 
Lithuanian Geological Survey and Atlantic Branch of Oceanological 
Institute of Academy of Sciences of Russian Federation

Kuršių nerija
(Rusijos Fede-

racija)

liepos 
10–13 d. 3

Pažintinis lauko seminaras Suomijos delegacijai, dalyvavusiai 
UNESCO Pasaulinio paveldo komiteto 30-ojoje sesijoje 
Field seminar for delegation from Finlad taking part in the 30th session 
of Committee of World Heritage of UNESCO

Vilniaus 
apylinkės
(Lietuva)

liepos 
13 d. 1

Tarptautinio GMES TERRAFIRMA projekto „Visuotinis moni-
toringas aplinkosaugai ir saugumui“ darbo seminaras
GMES (Global Monitoring for Environment and Security), Working 
meeting of international Project TERRAFIRMA

Vilnius
(Lietuva)

liepos 
27–28 d. 6
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IUGS INHIGEO tarptautinė konferencija „Kvartero geologijos 
ir geomorfologijos istorija“
International Conference “History of Quaternary Geology and Geo-
morphology”

Vilnius
(Lietuva)

liepos 
28–30 d. 1

Pasaulio vandens partnerystės projekto 10 metų jubiliejui skirta 
tarptautinė konferencija ir 11-oji Pasaulio vandens savaitės 
įžanginė sesija 
11th GWP (Global Water Partnership) Consulting Partners Meeting 
and 10th Anniversary Celebration 

Stokholmas 
(Švedija)

rugpjūčio 
15–22 d. 1

37-asis tarptautinis Šiaurės šalių seismologijos seminaras
37th Nordic Seminar on Detection Seismology

Nesjavelliras 
(Islandija)

rugpjūčio 
20–24 d. 1

9-oji tarptautinė Baltijos jūros geologinė konferencija
9th international marine geological conference “The Baltic Sea Geology”

Jūrmala
(Latvija)

rugpjūčio 
26–31 d. 2

1-oji tarptautinė MELA konferencija, skirta Europos morfotek-
toninio žemėlapio sudarymo metodikai aptarti
1st Conference of the European Union Project MELA – Morphotectonic 
map of the European Lowland Area

Cedynia 
(Lenkija)

rugpjūčio 
28–31 d. 3

10-asis IAEG kongresas „Inžinerinė geologija ateities miestams“ 
ir IUGS komisijos metinis pasitarimas
10th IAEG Congress “Engineering geology for tomorrow’s cities”

Londonas, 
Notingemas

(Didžioji 
Britanija)

rugsėjo 
6–10 d 1

Tarptautinis ProGEO simpoziumas „Europinė geologinio 
paveldo apsaugos politika – teorija ir praktika“
International Symposium of ProGEO-2006 “European conservation 
politic of geological Heritage. Theory and Practice”

Kamenec-
Podolskas 
(Ukraina)

rugsėjo 
4–8 d. 1

INQUA Peribaltijos grupės lauko simpoziumas „Vėlyvojo pleisto-
ceno ledyninės nuogulos centrinėje Skandinavijos ledyno skydo 
dalyje“
INQUA the Peribaltic Group field symposium “Late Glacigenic Deposits 
in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet”

Oulu
(Suomija)

rugsėjo 
11–15 d. 4

Europos geologijos tarnybų metinė generalinė asamblėja
General Assembly of Geological Surveys of Europe

Bukareštas
(Rumunija)

rugsėjo 
13–16 d. 1

Tarptautinis EURODEMO projekto darbo seminaras
International workshop of EURODEMO funded project

Vilnius
(Lietuva)

rugsėjo 
14–15 d. 2

Tarptautinio projekto (eWater) e-Vanduo darbo grupės pirmasis 
susitikimas
First meeting of International Project eWater working group

Liuksemburgas
(Liuksemburgas)

rugsėjo 
17–19 d. 1

Tarptautinis simpoziumas „Jūros lygio kaita: nuosėdos, procesai 
ir modeliavimas“
SEALAIX’06 (Sea level changes: records, processes and modelling)
International conference “Sea level changes: records, processes and 
modelling”

Giens 
(Prancūzija)

rugsėjo 
25–29 d. 1

ES Požeminio vandens direktyvai įgyvendinti metodines reko-
mendacijas rengiančios jungtinės darbo grupės pasitarimas ir 
teršiamųjų medžiagų požeminiame vandenyje ribines vertes 
nustatančio BRIDGE projekto aptarimas
Meeting of joint working group, for methodical guidelines, development 
to implement groundwater directive and discussion of Project BRIDGE 
(assessment of threshold values for pollutants in groundwater)

Lisabona 
(Portugalija)

rugsėjo 
28 d. – 

spalio 3 d.
2

Lauko seminaras Biržų rajono gamtos mokytojams „Glacialinė 
reljefo įvairovė ir genetinio identifikavimo kartografinė meto-
dologija (Vilniaus apylinkių pavyzdžiu)“
Field symposium for schoolteachers of nature of Biržai district “Variety 
of glacial relief and cartographic methodology of genetic identification 
(on the basis of Vilnius environs)”

Vilnius
(Lietuva)

rugsėjo 
29 d. 2
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Tarptautiniai mokomieji kursai ir darbo grupės pasitarimas, 
skirtas giluminio radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo, 
galimybių ir vietos tinkamumo tyrimams
Training course and working meeting on site selection process for deep 
geological repository in sedimentary rock formations

Mol
(Belgija)

spalio 
8–14 d. 3

Silezijos universiteto lauko tyrimų seminaras „Juros uolienų 
litostratigrafiniai tyrimai“ ir juros sistemos bandinių rinkimas
Field seminar “Lithostratigraphy of Jurassic sediments”

Papilė, 
Ventos RP 

(Akmenės raj.)

spalio 
9–12 d. 1

Papilės atodangos ekspozicijos atidarymo proga Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos ir Ventos regioninio parko (RP) 
organizuotas seminaras 
Seminar on occassion of installation of Jurassic outcrops for visiting 
in Papilė (Venta Regional Park)

Ventos RP 
(Akmenės raj.)

spalio 
12 d. 3

TAIEX seminaras „Požeminio vandens modeliavimas: vandens 
išteklių valdymo įrankis“
TAEX workshop “Groundwater modelling: tool for water resources 
management”

Druskininkai
(Lietuva)

spalio 
16–20 d. 5

Tarptautinio projekto „Šiaurės Europos geochemija“ darbo 
grupės susitikimas 
International project “Northern Europe Geochemistry” working 
group meeting

Espoo 
(Suomija)

spalio 
17–19 d. 1

Tarptautinio INTERREG projekto ASTRA konferencija ir 
dvišalių LGT–PGI (Lenkijos geologijos instituto) projektų 
vykdymo aptarimas 
International INTERREG project ASTRA conference and meeting 
on LGT–PGI projects 

Gdanskas 
(Lenkija)

spalio 
25–28 d. 5

Tarptautinio EURODEMO projekto partnerių pasitarimas
Meeting of international Project EURODEMO partners

Rimini
(Italija)

lapkričio 
8–12 d. 2

Lenkijos valstybinio geologijos muziejaus direktoriaus 
W. Mizerski ir prof. M. Graniczny vizitas dėl bendros parodos 
ir konkurso organizavimo
Visit of W. Mizerski, director of Geological Museum of PGI and profes-
sor M. Graniczny (PGI) to LGT

Vilnius,
LGT

lapkričio 
14–16 d. 6 

Lietuvos karjerų asociacijos posėdis
Meeting of Association of Quarries of Lithuania

Kaunas
(Lietuva)

lapkričio 
16 d 1

Geologijos įmonių asociacijos ir UAB „Grota“ organizuotas 
seminaras ekogeologinių tyrimų klausimais
Workshop dedicated to environmental investigations, organized by 
Association of Geological companies and “Grota” Ltd.

Vilnius
(Lietuva)

lapkričio 
17 d. 6 

Kolokviumas „Geologinių tyrimų pažanga“ Berlyno technikos 
universitete
Colloquium “Progress of Geological investigations” of Technical 
University of Berlin

Berlynas
(Vokietija)

lapkričio 
20 d. 1

Daugiašalis seminaras „ES įstatymai ir geriausi geologi-
jos pasiekimai įgyvendinant darnų mineralinių išteklių 
naudojimą“
Multi-country workshop on “EU legislation and best practices in 
geology for sustainable use of natural resources”

Budapeštas
(Vengrija)

laprkičio 
20–23 d. 2

Pasitarimas požeminio vandens monitoringo Lietuvos–Latvijos 
pasienyje klausimais
Meeting to discus groundwater monitoring in Lithuania–Latvia 
cross-border area

Ryga
(Latvija)

lapkričio 
22 d. 2
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Sudarė Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyris
Compiled by the Information Sub-Department of the Geological Information Department

1 2 3 4
Konferencija „Informacijos apie aplinką sklaida: problemos ir 
galimybės, reikšmė ir patirtis“
Conference “Problems and possibilities, importance and experience of 
dissemination of the information about the environment”

Šiauliai
(Lietuva)

lapkričio 
23 d. 2

Forumas „Europos mineraliniai ištekliai, 2006“
European Minerals Forum, 2006

Briuselis
(Belgija)

lapkričio 
27–29 d. 1

Tarptautinio projekto (eWater) e-Vanduo darbo grupės antrasis 
susitikimas
2nd meeting of International Project e-Water working group

Utrechtas
(Nyderlandai)

lapkričio 
27–29 d. 1

Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kalinin-
grado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos Aplinkos 
apsaugos komisijos posėdis
Meeting of Environmental Commission of the Council for long-term 
co-operation between Lithuania and Kaliningrad Region (Russia)

Kaliningradas
(Rusija)

gruodžio 
4–5 d. 1

Seminaras „Kompetencijos plėtra branduolinio kuro laidojimo 
srityje“
Closing seminar of co-operation between Lithuania and Sweden on 
Radioactive Waste Management

Vilnius
(Lietuva)

gruodžio 
5 d. 2 

Bendras Lietuvos ir Rusijos sienos demarkavimo komisijos 
posėdis
Joint session of the Lithuanian–Russian Frontier Demarcation 
Committee

Maskva
(Rusija)

gruodžio 
8 d. 1

Mokslinis Helsinkio u-to posėdis ir pasitarimas dėl LGT ir GTK 
(Suomijos geologijos tarnybos) bendradarbiavimo
Scientific seminar of the Helsinki University and a meeting on the 
issues of co-operation between the Lithuanian and Finish geological 
surveys

Helsinkis, 
Espoo

(Suomija)

gruodžio 
11–12 d. 1

Kursai „Kompiuterinio modeliavimo taikymas giluminio 
kapinyno elgsenos vertinimui“
Training course on “Integrating site characteristics into a near-field 
and host rock transport model: conceptual building, scoping calcula-
tions and the role of modelling in optimizing site investigations”

Mol
(Belgija)

gruodžio 
11–15 d. 1



PRIEDAI
APPENDICES 99

2006 metų publikacijos Lietuvos geologijos tematika
L. Ramanauskienė, E. Švedaitė, N. Martynėnienė,  

Lietuvos geologijos tarnyba

Publications on Lithuanian geology 
in 2006

Geological Fund Sub-Division compiled the publications: 
“Publications on Lithuanian geology”, “Publications 
of Lithuanian geologists” in data base “Bibliography of 
Lituanian geology” subsystem “Bibliofondas”. 740 biblio-
graphical records were prepared in 2006. “Bibliography of 
Lituanian geology” stores 8096 records (state to 1 March 
2007).

Bibliographical information is available through:
Lithuanian Geological Survey, 

Geological Fund Sub-Division (off. 208, 420),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania

Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt 

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo 
poskyris posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos 
geologijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų 
publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tema-
tika. 2006 metais sudaryta ir įvesta 740 bibliografinių 
aprašų. 2006 metų sąrašas papildytas ir kai kuriais 
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki 
šiol buvo neįtraukti. 2007 m. kovo 1 d. „Lietuvos 
geologijos bibliografijoje“ buvo 8096 įrašai.

Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas 
galima gauti:

Lietuvos geologijos tarnyba, 
Geologijos fondo poskyris (208, 420 kab.)

S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;

http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas Classsified arrangement of publications
1. Bendroji ir regioninė geologija

1.1. Paleontologija ir stratigrafija
1.2. Petrografija ir litologija
1.3. Tektonika ir geofizika
1.4. Kvartero geologija
1.5. Jūrų geologija
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
1.5. Marine Geology
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 3. Geological Mapping
4. Įvairūs 4. Miscellaneous
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1. Bendroji ir regioninė geologija
1. General and Regional Geology

Baltrūnas V., Pukelytė V. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija = Geology and palaeogeography of Kartena 
environs // Gamta: Biologija. Geografija. Geologija: 2002–2005 metų mokslo darbai. T. 1 (1) = Nature: Biology. Geography. 
Geology: The 2002–2005 Scientific Papers. Vol. 1 (1). – Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 2006. – P. 163–173: iliustr. – Santr. 
angl. p. 387. – Bibliogr. išnašose. – (Lietuvos lokaliniai tyrimai: monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 2002–2005 metų 
mokslo darbų rinkinys)

Česnulevičius A., Guobytė R., Ramonas A., Valiūnas J. Dependence of Landscape Components on the Geologi-
cal Substratum // Evolution of Geological Environment in Lithuania [CD-ROM] = Geologinės aplinkos raida Lietuvoje 
[CD-ROM]. – Vilnius, 2005. – P. 173–174: iliustr. – Bibliogr.: p. 175

Česnulevičius A., Valiūnas J. Links between the Geological Substratum and Other Components of the Biosphere // 
Evolution of Geological Environment in Lithuania [CD-ROM] = Geologinės aplinkos raida Lietuvoje [CD-ROM]. – Vilnius, 
2005. – P. 172–173. – Bibliogr.: p. 175  

Evolution of Geological Environment in Lithuania [CD-ROM] = Geologinės aplinkos raida Lietuvoje [CD-ROM] / 
Edited by Zuzevičius A.; Institute of Geology and Geography. – Vilnius, 2005. – 308 p.: iliustr. – Bibliogr. sk. gale

Gedžiūnas P., Gregorauskienė V., Kanopienė R., Karmazienė D., Korabliova L., Lazauskienė J., Mikulėnas V., 
Piepolienė V., Račkauskas V., Rinkevičienė L., Satkūnas J., Šliaupa S. Šiaulių krašto geologija = Geology of the Šiauliai 
area / ats. red. Satkūnas J.; Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos geologijos tarnyba, UAB „Utenos Indra“. – Vilnius–Utena, 
2006. – 135, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale

Gaigalas A. Lietuvos gamtos lokaliniai tyrimai = Local researches of Lithuanian nature // Gamta: Biologija. Geografija. 
Geologija: 2002–2005 metų mokslo darbai. T. 1 (1) = Nature: Biology. Geography. Geology: The 2002–2005 Scientific 
Papers. Vol. 1 (1). – Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 2006. – P. 7–10. – Tekstas angl. p. 375–378. – (Lietuvos lokaliniai 
tyrimai: monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys)

Gaigalas A. Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka = Papilė geological and geomorphological environment // 
Gamta: Biologija. Geografija. Geologija: 2002–2005 metų mokslo darbai. T. 1 (1) = Nature: Biology. Geography. Geo-
logy: The 2002–2005 Scientific Papers. Vol. 1 (1). – Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 2006. – P. 212–250: iliustr. – Santr. 
angl. p. 390. – Bibliogr. išnašose. – (Lietuvos lokaliniai tyrimai: monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 2002–2005 metų 
mokslo darbų rinkinys)

Gaigalas A. Seredžiaus geologinis pagrindas = Seredžius geological basement // Gamta: Biologija. Geografija. Geolo-
gija: 2002–2005 metų mokslo darbai. T. 1 (1) = Nature: Biology. Geography. Geology: The 2002–2005 Scientific Papers. 
Vol. 1 (1). – Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 2006. – P. 191–211: iliustr. – Santr. angl. p. 389. – Bibliogr. išnašose. – (Lietuvos 
lokaliniai tyrimai: monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys)

Gaigalas A. Tauragnų žemės gelmės = Tauragnai land subsurface // Gamta: Biologija. Geografija. Geologija: 2002–2005 
metų mokslo darbai. T. 1(1) = Nature: Biology. Geography. Geology: The 2002–2005 Scientific Papers. Vol. 1(1). – Vilnius: 
VšĮ „Versmės“ leidykla, 2006. – P. 343–353: iliustr. – Santr. angl. p. 392. – Bibliogr. išnašose. – (Lietuvos lokaliniai tyrimai: 
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys)
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Šinkūnas P., Barzdžiuvienė V. Sedimentacijos Žeimenos ledynmečiu ir Merkinės tarpledynmečiu žemėlapis. – 
1:1 000 000 = Map of sedimentation during Žeimena glaciation and Merkinė interglaciation. – 1:1 000 000 // Evolution 
of Geological Environment in Lithuania [CD-ROM] = Geologinės aplinkos raida Lietuvoje [CD-ROM]. – Vilnius, 2005 

Šliaupa A. Lietuvos ir kaimyninės teritorijos neotektoninis žemėlapis. – 1:1 000 000 = Neotectonic map of Lithuania 
and adjacent areas. – 1:1 000 000 // Evolution of Geological Environment in Lithuania [CD-ROM] = Geologinės aplinkos 
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Florekas V. Lenkų geografai Lietuvoje: [2006 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje Lenkijos geografų draugijos 
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Nature: Biology. Geography. Geology: The 2002–2005 Scientific Papers. Vol. 1 (1). – Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 
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Birž. 22. – P. 10

Dumalakas A. Mirtis prie šulinio: [Lietuvoje šachtiniuose šuliniuose krenta vandens lygis. Tai buvo pastebėta ir 
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uždarą angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos posėdį buvo baigti svarstyti pasiūlymai ir nustatytas 
šio konkurso laimėtojas – UAB „LL investicijos“] // Žaliasis pasaulis. – 2006. – Gruod. 7. – P. 11
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Naujoji programa skirta užtikrinti gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu: [Vyriausybė patvirtino 
Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir naudojimo geriamajam vandeniui tiekti 2007–2025 m. programą] / Aplinkos 
ministerijos Visuomenės informavimo skyrius // Žaliasis pasaulis. – 2006. – Birž. 8. – P. 11

Numatyti galimus gaisrų židinius padeda naujasis durpynų žemėlapis: [su naujuoju šalies pelkių ir durpynų 
skaitmeniniu žemėlapiu, kurį sudarė Lietuvos geologijos tarnyba, galima susipažinti šios tarnybos interneto svetainėje] / 
Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius // Žaliasis pasaulis. – 2006. – Liep. 20. – P. 11

Pajūrio krantai vėjus atlaikė: [stipresni rudens vėjai didesnės žalos pajūrio krantams šiemet nepadarė: padėjo 
atstatyta buna ir supintos žabatvorės. Gruodį turėtų būti baigti dvejus metus trukę pajūrio krantų tvirtinimo darbai] // 
Respublika. – 2006. – Lapkr. 7. – P. 8

Patikslintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas: [Vyriausybė patikslino 2002 m. patvirtintą Valstybinį 
strateginį atliekų tvarkymo planą] / Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius // Žaliasis pasaulis. – 2006. – 
Saus. 26. – P. 11

Pesticidų kapinynų naikinimui – milijonai: [pesticidų atliekoms Lietuvoje visiškai sutvarkyti ir jomis užterštam gruntui 
išvalyti ES iš Sanglaudos fondo lėšų skyrė daugiau kaip 34 mln. litų paramą] / Aplinkos ministerijos informacija // 
Žalioji Lietuva. – 2006. – Nr. 17. – P. 3

Premjeras „Hermis Capital“ spaudimo neišsigando: [bendrovės „Hermis Capital“ nepasitenkinimas antrąja vieta 
naftos žvalgybos ir gavybos konkurse yra suprantamas dalykas, mano premjeras G. Kirkilas ir tikina, kad galutinis 
sprendimas bus priimtas skaidriai] // Verslo žinios. – 2006. – Gruod. 8. – P. 5

Pristatyti seismologinės stebėsenos rezultatai: [sausio 11 d. Lietuvos geologijos tarnyboje buvo pristatyti beveik 
šešerius metus šalyje vykdytos seismologinės stebėsenos rezultatai] / Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo 
skyrius // Žaliasis pasaulis. – 2006. – Saus. 19. – P. 11

Pupas auginsime mes, o kiaules…: [žurnalisto A. Uktverio pokalbis su Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai skyriaus 
vedėju V. Augliu ir Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyriausiuoju specialistu 
R. Zabuliu apie Pakruojo rajone danų planuojamus kiaulininkystės kompleksus ir su tuo susijusias problemas] // Žaliasis 
pasaulis. – 2006. – Vas. 23. – P. 1, 9

Smegduobę užbetonuos: [Biržuose, Sąjungos gatvėje, po namu atsivėrė 1,5 metro pločio ir 1,2 m gylio smegduobė] // 
Respublika. – 2006. – Saus. 4. – P. 3

Šulinių vanduo pavojingas vaikų sveikatai: [daugybė Lietuvos gyventojų geria neaiškios kokybės šulinių vandenį. 
Šeimoms, auginančioms kūdikius iki 6 mėnesių, vandens ištyrimas dėl mikrobiologinės taršos, nitritų ir nitratų kiekio 
atliekamas nemokamai] // Respublika. – 2006. – Rugpj. 16. – P. 4

Tai, kas rūpi Lietuvai: [iš Suomijos ir Vengrijos atgabentos stotys, kurios bus skirtos tarptautiniam seismologiniam 
eksperimentui, jame mūsų šalis dalyvaus apie pusantrų metų. Kaip sako LGT direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas, 
pagal gautus stebėjimų duomenis bus patikslinta Lietuvos ir gretimų teritorijų Žemės plutos sandara, išskirtos didžiosios 
tektoninės zonos, keliančios didžiausią seisminį pavojų] // Lietuvos žinios. – 2006. – Birž. 28.

Toliau Baltiją „maitins“ smėliu: [Pajūrio juostos tvarkymo programos antrojo etapo metu numatoma papildyti 
smėliu centrinę Palangos paplūdimio dalį – 1,3 km ruožą. Darbus numatoma pradėti 2007 m. liepą, o baigti iki 2008 m. 
rugpjūčio 1 dienos] // Respublika. – 2006. – Rugs. 7. – P. 3

Užterštas Baltašiškės šaltinis: [Alytaus visuomenės sveikatos centro duomenimis, vanduo neatitinka nustatytų higienos 
normų. Vandenyje rasta padidėjusi mikrobinė tarša ir padidėjęs nitratų kiekis] // Tėviškės gamta. – 2006. – Nr. 10. – P. 8

Vykdomi tarptautiniai seismologiniai tyrimai: [2006 m. Lietuva tapo tarptautinio seismologijos eksperimento PASSEQ 
dalyve. Eksperimento metu Lietuvos teritorijoje maždaug pusantrų metų laikotarpiu bus išdėstytos 28 iš Suomijos ir 
Vengrijos atvežtos portatyvios seisminių stebėjimų stotys] / Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius // 
Žaliasis pasaulis. – 2006. – Birž. 22. – P. 11

Vyriausybė patvirtino išsamių tyrimų karstiniame regione vykdymo programą: [spalio 18 d. Vyriausybė patvirtino 
Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo ir suaktyvėjusio karstinio proceso tyrimų 2007–2010 m. 
programą] // Žalioji Lietuva. – 2006. – Nr. 17. – P. 6

Žemėlapis skirtas durpynų gaisrų prevencijai: [Lietuvos pelkių ir durpynų skaitmeninis žemėlapis 1:200 000 masteliu 
Lietuvos geologijos tarnyboje sudarytas 2005 metais, nuo šiol prieinamas internete – tiesioginė nuoroda pateikta LGT 
interneto svetainės įvadiniame puslapyje] // Žaliasis pasaulis. – 2006. – Liep. 5. – P. 10
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Lietuvos geologijos tarnybos 2006 metų leidiniai
Publications of Lithuanian Geological Survey in 2006

1. Lietuvos geologijos tarnybos 2005 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2005 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2006. – 106, [2] p.: 
iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – ISSN 1392-7272   

2. Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 2005: informacinis biuletenis = Groundwater Moni-
toring in Lithuania 2005: Bulletin / J. Giedraitienė, J. Arustienė, A. Šimkovič ... et al.; Lietuvos geologijos 
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2006. – 66, [2] p.: iliustr. – Santr. angl. – ISSN 1392-1606 

3. Šiaulių krašto geologija / P. Gedžiūnas, V. Gregorauskienė, R. Kanopienė, D. Karmazienė ... et al.; ats. red. 
J. Satkūnas; Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos geologijos tarnyba, UAB „Utenos Indra“. – Vilnius–Utena, 
2006. – 136 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 9986-43-X, ISBN 9955-676-45-0

4. International Conference “Geoheritage for Sustainable Development” [Geopaveldas ir darnus vysty-
masis], May 27–30, 2006, Druskininkai, Lithuania: Volume of Abstracts / Compiled by: Satkūnas J., Grigienė A.;  
IUGS Commission GEM, ProGEO, Lithuanian Geological Survey, Polish Geological Institute, Lithuanian 
Institute of Geology and Geography. – Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2006. – 72 p.: iliustr. – Bibliogr. 
str. gale. – ISBN 9986–623–42–1

5. International Conference “Geoheritage for Sustainable Development” [Geopaveldas ir darnus 
vystymasis], May 27–30, 2006, Druskininkai, Lithuania: Excursion Guide / Compiled by: Satkūnas J., 
Grigienė A.; Editor: Skridlaitė G.; Guide: Bitinas A., Skridlaitė G.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: 
LGT, 2006. – 23 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale

6. Glacialinė reljefo įvairovė ir genetinio identifikavimo kartografinė metodologija (Vilniaus apylinkių 
pavyzdžiu): lauko seminaras Biržų rajono gamtos mokytojams, 2006 m. rugsėjo 29 d. / Sudarytojai: 
Gregorauskienė V., Virbickienė I., Grigienė A., Satkūnas J. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2006. – 23 p.: 
iliustr. – Liet., angl. k. – Bibliogr. str. gale

7. Užterštų teritorijų tvarkymo prioritetų nustatymo metodika ir ūkinės veiklos poveikio požeminiam 
vandeniui apžvalga: seminaro medžiaga, Vilnius, 2006 m. gegužės 10 d. / ECOLAS, Lietuvos geologijos 
tarnyba. – [Vilnius], 2006. – [96] p.: iliustr.

8. *Geologija = Geology =Γ/ Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos 
ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba = Journal of Vilnius University, Lithuanian Academy 
of Sciences, Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: Lietuvos mokslų 
akademijos leidykla. – 2006, Nr. 53, 54, 55, 56. – ISSN 1392-110X

9. *Geologijos akiračiai / Lietuvos geologų sąjungos žurnalas = Journal of the Geological Society of 
Lithuania; ats. redaktorius V. Juodkazis. – Vilnius. – 2006, Nr. 1, 2, 3, 4. – ISSN 1392-0006 

* Leidiniai išleisti bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis 
Publications were published in co-operating with other organizations



PRIEDAI
APPENDICES 149

Lietuvos geologijos tarnybos 2006 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2006 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2007. – 148, [2] p.: 
iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272 

Ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, aplinkos 
geocheminių tyrimų, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių 
tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo, Baltijos jūros akvatorijos tyrimų rezultatai, taip pat apibūdinamas 
žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas ir kita veikla, pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos 
tematika sąrašas.

The results of geological research projects in the fields of national geological mapping, environmental geochemical investiga-
tions, basic geological investigations, seismological monitoring, environmental geological investigations, hydrogeological 
studies, monitoring of groundwater completed in 2006, the development of the Lithuanian geological information system, 
work on state regulation of the use of the underground, list of publications on Lithuanian geology in 2006 are presented in 
the annual report of the Lithuanian Geological Survey.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2006 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
Metinė ataskaita

 LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY
Annual Report 2006

Vilnius, 2007

Atsakingasis redaktorius J. Satkūnas
Redagavo D. Petrauskienė, A. Jurkonytė

Viršelio dizainas G. Markausko
Maketavo R. Norvaišienė

SL 1841. 2007. Tir. 60 egz.  
Išleido Lietuvos geologijos tarnyba, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius

Tel. 233 28 89, faks. 233 61 56, http://www.lgt.lt
Viršelį spausdino UAB „Baltprinta“, Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius
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