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Lietuvos 
geologijos tarnyba 

2018 metais

Lithuanian 
Geological 
Survey – 
2018

Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos 
problemomis, darnios plėtros koncepcijos die-
gimas kelia naujus reikalavimus ir geo loginiams 
tyrimams. Lietuvos geo logijos tarnyba aktyviai 
siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai 
orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, opera-
tyviai teikdama visuomenei duomenis apie že-
mės gelmes, teigiamas ir neigiamas jų savybes, 
tirdama ir prognozuodama geo loginius procesus.

Lietuvos geo logijos tarnyba 2018 metais, nau-
dodama jos veiklai skirtus valstybinio biudžeto 
asignavimus ir specialistų potencialą, sėkmin-
gai įgyvendino strateginius tikslus ir vykdė visas 
jai pavestas valstybines funkcijas: žemės gelmių 
apsaugą ir naudojimo reguliavimą, valstybinius 
žemės gelmių tyrimus, informacijos kaupimą ir 
teikimą valstybei. 

2018  metais Lietuvos geo logijos tarnyboje 
vyko administracinių, struktūrinių ir funkcinių 
pakeitimų: 2018 metų vasario mėnesį kadenci-
ją baigė Lietuvos geo logijos tarnybos direkto-
rius Jonas Satkūnas. Įgyvendinant 2018-06-29 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

Concerns of society for the problems of en-
vironmental protection and introduction of the 
concept of sustainable development present 
new challenges for geological investigations. The 
Lithu  anian Geological Survey contributes to sus-
tainable development by orienting respectively 
the goals of applied investigations, operatively 
providing data for society on the underground, 
its positive and negative properties, carrying out 
investigations and forecasting the geological pro-
cesses.

In 2018, the Lithuanian Geological Survey 
performed all its functions committed by the 
State: protection and regulation of the use of the 
underground, State investigations of the under-
ground, improvement of environment, and ac-
cumulation and use of geological information 
for the welfare of State and Society.

The organizational structure of the Lithua- 
nian Geological Survey was changed. In Feb-
ruary 2018, the Director of the Lithuanian 
Geological Survey Jonas Satkūnas fulfilled his 
obligation. In conformity with the Law on 



įstatymo Nr.  VIII-1234 11 straipsnio pakeiti-
mo įstatymą Nr.  XIII-1372, 2018-06-29 Lie-
tuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 
Nr. VII-1316 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1370 
ir 2018-06-27 Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-
1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo 
ir įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymą 
Nr. XIII-1322, 2018 metais vyko Lietuvos geo-
logijos tarnybos administracinės struktūros per-
tvarka – reorganizuoti skyriai, atsisakyta posky-
rių; nuo 2019 metų Lietuvos geo logijos tarnybos 
struktūrą sudarys administracija ir 8 savarankiš-
ki skyriai. 2018 metų pabaigoje LGT dirbo 86 
darbuotojai, iš jų 40 valstybės tarnautojų ir 46 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. LGT 
specialistai yra aukštos kvalifikacijos: 66 darbuo-
tojai turi aukštąjį išsilavinimą (iš jų 9 – gamtos 
mokslų daktarai). 

2018 metais Lietuvos geo logijos tarnyba įgy-
vendino keturis pagrindinius uždavinius – vykdė 
Žemės gelmių naudojimo valstybinį reguliavi-
mą, valstybinį aplinkos (požeminio vandens, 
dirvožemio, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono, 
seismologinį) monitoringą, valstybinę geologi-
nių tyrimų programą „Geoenergetika ir saugi 
aplinka“ ir Valstybinio žemės gelmių registro 
tvarkymą ir priežiūrą, metinis biudžetas sudarė 
1 558 tūkst. eurų. 

Žemės gelmių naudojimo valstybiniam regu-
liavimui užtikrinti Lietuvos geologijos tarnyba 
2018 metais rengė teisės aktų projektus, vykdė 
funkcijas žemės gelmių naudojimo reguliavimo, 
geologinių tyrimų, ūkio subjektų monitoringo 
bei inžinerinių geologinių tyrimų valstybinės 
priežiūros, Žemės gelmių registro tvarkymo ir 
kitose srityse. 

Bendras valstybinių geologinių tyrimų tiks-
las – aprūpinti valstybę, visuomenę informacija 
apie žemės gelmes, jų išteklius ir kokybę, būtina 
pramonės ir žemės ūkio raidai, aplinkos apsaugai 
ir  aplinkai formuoti, sveikatos apsaugai, ūkinei 
veiklai  reguliuoti, apsaugai nuo stichinių nelai-
mių ir nepalankių geologinių procesų. Įgyven-
dinant valstybinių geologinių tyrimų programą 
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ 2018  metais 
buvo vykdomi 35 geologinių tyrimų projektai 

Public Administration of the Republic of Li-
thuania of 29 June 2018; Act No VIII-1234 
amending Act 11 Act XIII-1372 of 29 June 
2018, Law on Public Service of the Republic 
of Lithuania, Law No VII-1316 on the pro-
tection of the environment Act XIII-1370 of 
27 June 2018 and the Law on State Control 
of Environmental Protection of the Republic 
of Lithuania Act No IX-1005, Amending Ar-
ticles 3, 12, 15, 16, 20, 25 and Adding Article 
161 of the Act XIII-1322, the administrative 
structure of Lithuanian Geological Survey was 
changed – the divisions were reorganized, sub-
divisions were abandoned, and from 2019, the 
structure of Lithuanian Geological Survey will 
consist of administration and 8 independent 
departments. By the end of 2018, the Lithua-
nian Geological Survey had 86 employees in-
cluding 66 with a university degree (9 doctors 
of sciences among them).

During 2018, the Lithuanian Geological 
Survey performed four main tasks: State Regu-
lation of the Underground Use, State Environ-
mental (groundwater, soil, North Lithuanian 
karst region, seismological) monitoring, im-
plementation of State geological investigations 
programme “Geoenergy and Safe Environ-
ment”, and administration and maintenance of 
the Register of the Underground. Their annual 
budget amounted to 1558 thousand euros.

During 2018, the Lithuanian Geological 
Survey prepared a set of projects of legal acts 
to ensure a better regulation of the under-
ground use. The Lithuanian Geological Survey 
was also fulfilling all its functions related with 
the regulation of the underground use and in-
vestigations, state supervision of groundwater 
monitoring and geotechnical investigations 
performed by private companies, Register of 
the Underground, etc.

The general goal of the State geological in-
vestigations is to provide the State and society 
with information on the Earth’s underground 
and its resources, indispensable for the develop-
ment of industry and agriculture, protection 
and formation of environment, care of public 
health, regulation of economic activities, pro-



ar tam tikros tyrimų užduotys. Iš jų 7 projek-
tų pateiktos ataskaitos ar baigiamieji rezultatai. 
Užbaigtas kvartero storymės erdvinis geologinis 
kartografavimas M 1:50 000 Ukmergės, Šilalės, 
Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių plotuose. At-
likta hidrogeologinių rizikų žemėlapių revizija, 
remiantis naujais duomenimis patikslintas Lie-
tuvos požeminio vandens proveržio rizikos zonų 
žemėlapis M  1:200  000. Užbaigtas projektas, 
skirtas Lietuvos teritorijos lūžinės tektonikos ele-
mentų aktyvumui apibūdinti; parengta Lietuvos 
teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo 
metodika.

Siekiant plėtoti naftos žvalgybos ir gavybos 
darbus Lietuvoje, Lietuvos geologijos tarnyba 
2018  metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka paskelbė tarptautinį tradicinių 
angliavandenilių (naftos) išteklių naudojimo 
konkursą Šilutės–Tauragės plote ir vykdė kon-
kurso procedūras.

Vykdant projektą „Augalų apsaugos pro-
duktų veikliųjų medžiagų tyrimai gruntiniame 
vandenyje 2015–2020 metais“ įrengtose trijose 
augalų apsaugos produktų monitoringo požemi-
niame vandenyje aikštelėse (Trakų Vokės, Mu-
niškių ir Alksnėnų) buvo atlikti augalų apsau-
gos produktų (pesticidų) veikliosios medžiagos 
grunto ir vandens mėginiuose tyrimai, nustatyta 
šių medžiagų pėdsakų. 

2017  metais Raseinių rajono Ražaitėlių ir 
Šienlaukio vandenvietėse buvo nustatyta di-
džiausią leidžiamą koncentraciją geriamajame 
vandenyje viršijanti toksinio elemento arseno 
koncentracija. Siekiant išsiaiškinti galimą arseno 
kilmę ir nustatyti arseno kiekio anomalijų ribas, 
Lietuvos geologijos tarnyba 2018 metais Rasei-
nių r. sav. teritorijoje atliko požeminio vandens 
mėginių iš atrinktų individualių vandens gavy-
bos gręžinių tyrimus. Atlikti tyrimai patvirtino 
Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenviečių arseno 
anomalijas bei buvo nustatytas padidėjęs arseno 
kiekis kituose gręžiniuose. Siekiant išaiškinti ar-
seno kilmę, Lietuvos geologijos tarnyba numato 
2019 metais atlikti išsamius požeminio vandens 
ir grunto tyrimus.

tection from natural disasters and unfavourable 
geological processes. Within the frame of the 
programme of state geological investigations 
“Geoenergy and Safe Environment” 35 projects 
were in progress, 7 of them were completed, and 
the final results of these investigations were pre-
pared for implementation. The spatial geological 
mapping of the Quaternary deposits was com-
pleted in the Ukmergė, Šilalė, Žemaičių Nau-
miestis and Pagėgiai areas. The Hydrogeological 
hazard (risk) map of the territory of Lithuanian 
at a scale 1:200 000 was revised. Based on avail-
able new geological data, the zones of groundwa-
ter breakthrough risk were specified. The project 
for characterization of elements activity in the 
fault zones of the territory of Lithuanian was 
completed; the methodology of the assessment 
of the induced seismicity in the territory of Li-
thuanian was prepared.

In 2018, following the order established by 
the Lithuanian Government the Lithuanian 
Geo logical Survey announced an international 
Hydrocarbons licensing tender for exploration 
and production of the conventional hydrocar-
bons in the Šilutė–Tauragė block and undertook 
the necessary procedures of the tender.

Implementation of the project “Investiga-
tions of plant protection chemical substances in 
shallow groundwater for the period 2015–2020” 
was started. Sampling of groundwater and soil 
was performed in three monitoring sites (Trakų 
Vokė, Muniškiai and Alksnėnai) and traces of 
pesticides were determined.

Rather high quantities of arsenic were identi-
fied in 2017 in the groundwater of Ražaitėliai 
and Šienlaukis wellfields. In order to determine 
the origin of high arsenic concentration, the 
Lithuanian Geological Survey organized the 
groundwater research in different individual 
wells of Raseiniai District in 2018. As a result, 
quite high arsenic anomalies were detected in 
some wells and wellfields. In order to understand 
the possible source of the arsenic anomalies, the 
Lithuanian Geological Survey is planning the 
second stage of groundwater and rock samples 
investigations in 2019. 



2018  metais Lietuvos geologijos tarnybos 
Laboratorija įsigijo naują laboratorinę įrangą. 
Vandens, gruntų ir uolienų cheminės sudėties 
tyrimams atlikti įsigytas spektrometras ir jonų 
chromatografas. Valstybiniam aplinkos monito-
ringui vykdyti įsigyta mobili laboratorija (labo-
ratorinė įranga ir automobilis „Mercedes-Benz 
Vito“).

Baigta 2018-ųjų pavasarį pradėta Lietuvos 
geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos 
centro pastato rekonstrukcija. 

Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, to-
liau buvo vykdomas Europos šalių geologijos 
tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos 
geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) tarp-
tautinis projektas „Afrikos geologijos tarnybų 
geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (Pa-
nAfGeo). Lietuvos geologijos tarnybos specia-
listai koordinuoja geopavojų temą ir veda mo-
kymus aplinkos taršos, žemės paviršiaus pokyčių 
stebėjimų, hidrologinių pavojų, dykumėjimo ir 
dirvožemio degradacijos temomis.

Nuoseklus Lietuvos geologijos tarnybos užda-
vinių įgyvendinimas, naujų informacijos tvarky-
mo metodų įdiegimas, geologinės informacijos 
kaupimas ir rengimas, kartu optimizuojant orga-
nizacinę įgyvendinimo struktūrą ir integruojant 
į bendrą valstybinį informacinį tinklą, tai – prie-
monės, kurios naudojamos kompleksiškai gali 
laiduoti sparčią geologinės informacijos valdymo 
pažangą ir padidinti geologinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo efektyvumą. Siekiant įgyvendinti 
šiuos tikslus, 2018 metais buvo vykdomas pro-
jektas „Erdvinių duomenų tvarkymo įrangos 
atnaujinimas“, sukurtos papildomų INSPIRE 
duomenų tvarkymo ir priežiūros formos. 

Visa informacija apie Lietuvos geologijos tar-
nybos 2018  metais vykdytą veiklą ir pasiektus 
svarbius geologinių tyrimų rezultatus išsamiai 
pateikiama šioje ataskaitoje. 

Nors Lietuvos geologijos tarnybos biudžeto 
asignavimai 2018  metais mažėjo, palyginti su 
2017  metų asignavimais, esame įsitikinę, kad 
Lietuvos geologijos tarnybos veikla  – viena iš 
šalies ekonomikos plėtros ir aplinkos apsaugos 
prielaidų. Lietuvos geologijos tarnybos darbai 

In 2018, the Laboratory of the Lithuanian 
Geological Survey obtained new equipment. A 
Spectrometer and a Ion Chromatograph for tests 
of the chemical composition of groundwater, soil 
and sediments were purchased. For the imple-
mentation of the state environmental monitor-
ing, a mobile laboratory (laboratory equipment 
and Mercedes-Benz Vito) was procured. 

The reconstruction of the building of the Un-
derground Information Centre was started in 
the spring of 2018 and completed in December 
2018.

Strengthening the international coopera-
tion, the project “PanAfGeo” was implemented. 
PanAfGeo is a project, which supports the train-
ing of geoscientific staff from African Geological 
Surveys through the development of an innova-
tive training programme. The Geohazards theme 
is coordinated by the Lithuanian Geological 
Survey and its experts implement the training 
programme. 

Consecutive implementation of tasks by 
the Lithuanian Geological Survey, adaptation 
of new methods for geological data collection, 
systematization of organizational structure and 
integration into state informational network, are 
the means which only when applied in complex 
may guarantee fast progress of the management 
of geological information and the effective use 
of geological investigations results. To achieve 
these goals, the project “Updating of Equipment 
for Spatial Data Processing” was carried out, ad-
ditional forms for the INSPIRE data processing 
and maintenance were developed. 

Comprehensive information about all geolo-
gical investigations accomplished by the Lithu a-
nian Geological Survey in 2018 is presented in 
this Report.

Despite the fact that in 2018 the budget of 
the Lithuanian Geological Survey decreased, we 
believe that the new geological data accumu-
lated at the Lithuanian Geological Survey will 
contribute to the implementation of priorities 
of the national sustainable development such 
as more effective use of natural resources, cohe-
sive development of industry and regions, bet-

8



reikšmingai prisideda prie nuoseklaus ir darnaus 
ūkio šakų ir regioninės ekonomikos vystymosi, 
geresnės kraštovaizdžio apsaugos ir racionalaus 
tvarkymo, pasaulio klimato kaitos ir jos pada-
rinių švelninimo, todėl ši veikla turi būti toliau 
plėtojama, siekiant racionaliai naudoti žemės 
gelmes, gerinti aplinkos kokybę, kaupti ir nau-
doti geologijos informaciją valstybės ir visuome-
nės labui.

Dėkojame visiems Lietuvos geologijos tarny-
bos darbuotojams už nuoširdų ir atsakingą darbą 
įgyvendinant svarbią Lietuvos geologijos tarny-
bai deleguotą misiją – saugoti ir racionaliai nau-
doti Žemės gelmes. 

ter protection and management of landscape, 
and mitigation of the consequences of climate 
change. We are convinced that the activity of the 
Geological Survey is one of the preconditions of 
the economic development of our country and 
environment protection.

We sincerely thank all employees of the 
Lithu anian Geological Survey for their contri-
bution to the important mission of protecting 
and rational use of the natural resources of the 
underground. 

Lietuvos geologijos tarnybos direktorė  
Jolanta Čyžienė

Lietuvos geologijos tarnybos 
direktoriaus kadenciją baigęs,

Inžinerinės geologijos skyriaus vyriausiasis specialistas 
Jonas Satkūnas

Director of Lithuanian Geological Survey
Jolanta Čyžienė

Director of Lithuanian Geological Survey 
under terminated duty, 
Chief specialist of Engineering Geology Department
Jonas Satkūnas
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Valstybinis žemės gelmių 
naudojimo reguliavimas 

2018 metais

State Regulation of the 
Use of the Underground 
in 2018

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

State Regulation of the use of the 
Underground

In 2018, following “The delivery procedure 
of permissions to use mineral (except hydro-
carbons), resources and cavities of the under-
ground”, permissions to use mineral resources 
were granted to 57 enterprises, 136 contracts of 
the use of resources were concluded, and 57 per-
missions were revoked (34 – in the case of grant-
ing a reissued permission). 504 contracts of the 
groundwater resource were concluded.

By the end of December 2018, 321 enterpris-
es, 2 natural persons and one group of legal per-
sons acting under the contract of joint activity 
had permissions to use resources of solid mine-
rals and 107 enterprises and one natural person 
had permissions to use groundwater resources.

The specialists from the Lithuanian Geologi-
cal Survey (LGT) were taking part in 70 planned 
inspections of licenced mining sites and one un-
planned inspection at the place of potentially 
illegal exploitation of mineral resources; also 
inspections at the hydrocarbon well sites and 
supervision of abandoned well sites has been 
carried on. Fifty projects on the use of the un-
derground resources and annexes to the projects 
were analysed and approved. 

In 2018, annual reports of hydrocarbon 
production presented by the enterprises were 
analysed and summarized. 15 documents of the 
hydrocarbon exploration and production were 
analysed and assessed: 6 hydrocarbon explora-

Žemės gelmių išteklių 
naudojimo reguliavimas

Vadovaujantis Leidimų naudoti žemės gel-
mių (išskyrus angliavandenilius) išteklius ir ert-
mes išdavimo taisyklėmis 2018 metais išduoti 57 
leidimai (23 nauji ir 34 pakartotiniai) naudoti 
kietųjų naudingųjų iškasenų ir 87 leidimai nau-
doti požeminio vandens išteklius (72 nauji ir 15 
pakartotinių), sudaryta 640 išteklių naudojimo 
sutarčių (136 kietųjų naudingųjų iškasenų ir 504 
požeminio vandens išteklių). Panaikintas 57 leidi-
mų naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius 
galiojimas (iš jų 34 leidimai – išduodant pakar-
totinį leidimą, 12 – leidimo turėtojo pageidavi-
mu, 9 – reorganizavus leidimo turėtoją, 1 – ne-
pašalinus pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas 
leidimo galiojimas, 1–5 metus paeiliui nevykdant 
leidime nurodytos veiklos ir netekus teisės nau-
dotis žeme). Panaikintas vieno leidimo galiojimo 
sustabdymas, patikslinti dviejų leidimų duome-
nys. Panaikintas 22 leidimų naudoti požeminio 
vandens išteklius galiojimas. 2018 metų pabaigoje 
galiojančius leidimus naudoti kietųjų naudingųjų 
iškasenų išteklius turėjo 321 juridinis, du fiziniai 
asmenys ir viena juridinių asmenų grupė, vei-
kianti pagal jungtinės veiklos sutartį, požeminio 
vandens išteklius – 201 juridinis ir vienas fizinis 
asmuo. LGT direktoriaus įsakymu aprobuoti 1 
durpių, 5 sapropelio, 7 smėlio, 4 žvyro ir 14 smė-
lio ir žvyro telkinių arba naujų plotų prie anksčiau 
išžvalgytų telkinių ištekliai. Išduoti du leidimai 
naudoti angliavandenilių išteklius naujuose plo-
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tion and seismic surveying reports, 2 seismic 
surveying projects and 7 projects of hydrocarbon 
wells‘ abandonment were assessed and approved. 
24  Reports of geopphysical investigations on 
geo thermal heating system were assessed. 

Control and supervision of the exploration 
and production activities hyd ro carbon was car-
ried out: 7 planned oil companies ins pections 
were performed at the well sites, as well as the 
control of the abandoned well sites. The ac-
countancy and control of the hydrocarbon re-
sources was carried out: detailed oil production 
data were regularly presented for the State Tax 
Inspection and also, annually for the Ministry 
of Energy; oil production prognosis was carried 
on and presented to the Ministry of Energy. 
Activities related to granting hydrocarbon pro-
duction licenses were carried out: two Hydro-
carbon Production Licenses in two new blocks 
were granted and 2  Hydrocarbon production 
Licencing Agreements have been signed; ful-
filments of the obligations of the Licensing 
Agreements were regularly controlled. The pro-
cedures of the organization of the Convention-
al Hydrocarbon (oil) Licensing Tender in the 
Šilutė–Tauragė block were carried out and the 
Tender was announced in 2018-06-18.

Regulation of Underground 
Investigations

Following “The order of issuing licences for 
underground research” in 2018, licences for un-
derground research were issued to 4 enterprises.

By December 31, 2018, 145 enterprises and 
2 natural persons had licences to carry out geo-
logical investigations.

In 2018, in compliance with “The order of 
approbation of explored solid mineral resour-

tuose ir sudarytos dvi angliavandenilių išteklių 
naudojimo sutartys. 

Atlikta ūkio subjektų, turinčių leidimus nau-
doti žemės gelmių išteklius ir ertmes ir naudo-
jančių žemės gelmių išteklius, 70 planinių patik-
rinimų ir vienas neplaninis patikrinimas. Atlikti 
7 naftos gavybos įmonių, turinčių leidimą tirti ir 
naudoti angliavandenilių išteklius, veiklos patik-
rinimai darbų vietoje, lik vi duotų naftos gręžinių 
patikra. Visuose tikrintuose objektuose atliktų 
patikrinimų rezultatai pateikti surašytuose nu-
statytos formos patikrinimo aktuose. 

Išnagrinėta ir patvirtinta (suderinta) 50 kietų-
jų naudingųjų iškasenų naudojimo dokumentų 
(telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivacijos) 
projektai, žemės gelmių naudojimo planai arba 
pažeistų teritorijų tvarkymo projektai). Įvertintos 
6  angliavandenilių išteklių tyrimų ir 24  geofizi-
nių tyrimų geoterminėse sistemose ataskaitos, su-
derinti 2 geofizinių tyrimų ir 7 angliavandenilių 
gręžinių likvidavimo projektai. Parengti ir VMI 
pateikti 2018 metų duomenys apie išgautą naftos 
išteklių kiekį; parengti ir Energetikos ministerijai 
pateikti naftos gavybos nuo 1990 metų duomenys 
bei naftos gavybos prognozės. Vykdytos tradicinių 
angliavandenilių (naftos) išteklių naudojimo kon-
kurso Šilutės–Tauragės plote rengimo procedūros; 
2018-06-18 paskelbtas angliavandenilių išteklių 
naudojimo Šilutės–Tauragės plote konkursas. Iš-
nagrinėti 676 įvairaus lygmens teritorijų planavi-
mo dokumentai ir pateikti atitinkami pasiūlymai 
(reikalavimai) bei išvados šių dokumentų rengė-
jams ar pateikėjams.

Žemės gelmių geologinio 
tyrimo reguliavimas

Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes iš-
davimo taisyklėmis 2018 metais išduoti 4 leidi-
mai tirti žemės gelmes (leidimai išduoti naujoms 
įmonėms). Sustabdytas 6 leidimų galiojimas, pa-
naikintas 13 leidimų galiojimas, 3 leidimų duo-
menys patikslinti. 

Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gel-
mes turėjo 145  įmonės ir du fiziniai asmenys 
(147 leidimų turėtojai).
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ces”, 39  reports of detailed and supplementary 
exploration of solid mineral resources were ana-
lysed and approved. 

According to technical construction regula-
tion STR 1.04.02:2011 “Engineering geologi-
cal and geotechnical investigations”, the quality 
of 1103 reports (by 11  percent more than in 
2017) of engineering geological and geotechni-
cal investigations was checked in 2018. Eighty 
five programs of engineering geological and geo-
technical investigations were evaluated accord-
ing to legal documents and conclusions on cor-
respondence were provided. Sixty-eight letters 
about the quality of engineering geological and 
geotechnical investigations related with the pro-
jects of the third (difficult) geotechnical category 
were prepared. Ten inspections of the enterprises 
that have the licence for engineering geological 
and geotechnical investigations were performed 
according to the plan.

State Underground Register

In accordance with “The Statute of Under-
ground Register” and “The Regulations of Un-
derground Register Arrangement“ by December 
31, 2018, 3038 deposits of mineral resources, 
ground water and deposits of hydrocarbon re-
sources were included into the chapter of un-
derground resources. In 2018, 16 new deposits 
of mineral resources and 43 deposits of ground 
water were included into the chapter of under-
ground resources; 1567 boreholes were included 
into the chapter of boreholes and 1634 objects 
of geological investigations were included into 
the chapter of geological investigations.

In 2018, 163 geothermal wells were included 
in the Register of Geothermal Drilling Systems 
(632 geothermal wells were registered by De-
cember 31 2018 ).

The environmental geological conditions of 
114 planned artificial surface water bodies were 
evaluated and conclusions on the possibilities to 
arrange these bodies were provided. Thirteen let-
ters provided recommendations for the burial of 
animal carrions. 

Išnagrinėti 105 žemės gelmių išteklių tyrimo 
dokumentai, aprobuoti 39  kietųjų naudingųjų 
iškasenų telkinių ir 66 požeminio vandens van-
denviečių ištekliai. 

Pagal statybos techninio reglamento STR 
1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geo-
techniniai tyrimai“ nuostatas 2018 metais įver-
tintos 1 103 (11 proc. daugiau nei 2017 metais) 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
ataskaitos, 85 inžinerinių geologinių ir geotech-
ninių tyrimų darbų programos ir parengtos iš-
vados apie jose numatytų darbų apimties ir su-
dėties nustatytų reikalavimų atitiktį. Per metus 
parengtos 68 vertinamosios išvados dėl atliktų 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 
atitinkančių trečiąją geotechninę kategoriją, 
ataskaitų kokybės vertinimo. Atlikti 10 įmonių, 
turinčių leidimus atlikti inžinerinius geologinius 
ir geotechninius tyrimus, planiniai patikrinimai.

Valstybinis žemės gelmių 
registras

Vadovaujantis Žemės gelmių registro (ŽGR)
nuostatais ir tvarkymo taisyklėmis 2018 metais 
ŽGR žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti 16 nau-
jų kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir 43 po-
žeminio vandens telkinių ir vandenviečių duo-
menys. Iš viso registro išteklių dalyje įregistruoti 
3 038 kie tųjų naudingųjų iškasenų telkiniai arba 
jų sklypai, angliavandenilių telkiniai bei požemi-
nio vandens telkiniai ir vandenvietės. 

Registro išteklių dalyje aprobuoti ir įrašy-
ti 313  vandenviečių požeminio vandens iš-
tekliai. Bendras aprobuotų išteklių kiekis  – 
36,965  tūkst.  m3/d.Registro gręžinių dalyje 
2018  metais įregistruoti 1  567  gręžiniai (iš jų 
1 513 gręžinių, skirtų požeminio vandens gavy-
bai). Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

Registro gręžinių dalyje įregistruoti 
41  194  gręžiniai, o valstybinės geologijos in-
formacinės sistemos Tyrimų gręžinių posiste-
myje įrašyti 26 136 gręžinių duomenys (iš viso 
67 330 gręžinių duomenys). 
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Co-ordination of Various Projects 
and Documents Related to the 
Use of Earth’s underground 

 Ε In 2018, the Lithuanian Geological Survey 
analysed 676  territorial planning docu-
ments of different levels and gave conclu-
sions and requirements to the institutions 
concerned.

 Ε Three hundred thirteen hydrogeologically 
established water bodies were registered 
and approved. The total of approved re-
sources amounts to 36,965 thou m3/day. 

 Ε Three hindered eighty groundwater moni-
toring programs were analysed and appro-
ved. 

 Ε Eighty-two ecogeological research reports 
were evaluated.

 Ε The environmental geological conditions 
of 114 planned artificial surface water bo-
dies were evaluated and conclusions on the 
possibilities to arrange these bodies were 
provided. Thirteen letters provided recom-
mendations for the burial of animal car-
rions.  

 Ε „The Stress Test Report of Astvaets NPP“ 
was analysed and the expert conclusions 
were provided. Environmental impact 
and seismic safety assessment documents, 
relating to Astravets Nuclear Power Plant 
in the Republic of Belarus were analysed 
and expert conclusions were prepared for 
the Ministry of Environment and for the 
Ministry of Foreign Affairs. The specialists 
participated in preparation of data and 
assessment of documents of the General 
Plan of the Republic of Lithuania“. The 
specialists of the LGT, as representatives 
of the Member State of Lithuania for the 
European Commission, participated in the 
Technical Working Group the Hydrocar-
bons BREF of the European Commission. 
The LGT participated in the activities of 
the Association of European Geological 
Surveys EuroGeoSurveys. 

Exploitation of mineral 
resources in 2018 (compiled by 
K. Griguolė, V. Stankevičienė)

2018 metų mineralinių išteklių 
gavyba (parengė K. Griguolė,  

V. Stankevičienė) 

naudingosios iškasenos rūšis Mato vnt.

išgautas 
išteklių 

kiekis 2018 
m.

Anhidritas / gipsas tūkst. m3 -

Dolomitas tūkst. m3 2144

Klintys tūkst. m3 744

Kreidos mergelis tūkst. m3 -

Molis: tūkst. m3 248

 Ε iš jų devono tūkst. m3 -

 Ε iš jų triaso tūkst. m3 211

 Ε iš jų kitas tūkst. m3 37

Opoka tūkst. m3 -

Sapropelis tūkst. m3 2

Žvyras tūkst. m3 7669

Smėlis: tūkst. m3 2749

 Ε iš jo kvarcinis smėlis tūkst. m3 40

 Ε iš jo smėlis moliui liesinti tūkst. m3 0

 Ε iš jo smėlis silikatiniams 
dirbiniams

tūkst. m3 196

 Ε iš jo smėlis statyboms tūkst. m3 2513

Iš viso: smėlis+žvyras tūkst. m3 10418

Durpės: tūkst. m3 3359

 Ε iš jų mažaskaidės tūkst. m3

 Ε iš jų gydymui ir sveikatinimui tūkst. m3

Nafta tūkst. m3 55,79

Gėlas požeminis vanduo tūkst. m3 104 052,2

Mineralinis požeminis vanduo tūkst. m3 185,094

Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 
2018  metais įregistruoti 1 634 žemės gelmių 
geologiniai tyrimai. Iš viso šioje registro dalyje 
iki 2018 m. gruodžio 31 d. įregistruoti 9 023 
žemės gelmių geologiniai tyrimai.

Registro geoterminių gręžinių sistemų dalyje 
įregistruota 163 geoterminių gręžinių sistema. 
Šioje registro dalyje iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
įregistruotos 632 geoterminių gręžinių sistemos.

Įvairios paskirties projektų ir 
dokumentų, susijusių su žemės 

gelmių naudojimu, derinimas

 Ε Išnagrinėti 676  įvairaus lygmens terito-
rijų planavimo dokumentai ir pateikti 
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atitinkami pasiūlymai (reikalavimai) bei 
išvados šių dokumentų rengėjams ar pa-
teikėjams.

 Ε Suderinta 380 poveikio požeminiam van-
deniui monitoringo programų.

 Ε Įvertintos 82 ekogeologinių tyrimų atas-
kaitos. 

 Ε Įvertintos 114  planuojamų įrengti dirb-
tinių nepratekamų paviršinių vandens 
telkinių vietų ekogeologinės sąlygos ir pa-
teiktos išvados dėl šių telkinių įrengimo 
galimybių. Pateiktos rekomendacijos dėl 
gyvūnų gaišenų užkasimo vietų (13  raš-
tų).

 Ε Išnagrinėti dokumentai, susiję su Balta-
rusijos Astravo AE „Stress testų naciona-
linės ataskaitos“ vertinimu; parengtos ir 
Aplinkos ministerijai pateiktos vertinimo 
išvados ESPO Komitetui dėl Baltarusijos 
Astravo AE vietos parinkimo ir seismi-
nio pavojingumo vertinimo. Išnagrinėti 
Lietuvos bendrojo plano esamos būklės 
analizės dokumentai, pateikta pastabų. 
Aplinkos ministerijos įgaliojimu atsto-
vauta Lietuvos Respublikai angliavan-
denilių žvalgybos ir gavybos geriausių 
esamų metodų rekomendacijų (Hydro-
carbon BREF) rengimo darbo grupės 
veikloje. Dalyvauta Europos geologijos 
tarnybų (EGS) Geoenergijos ekspertų 
grupės veikloje. Dalyvauta Tarptautinės 
atominės energetikos agentūros veikloje, 
dviejose jos organizuotuose seminaruose 
branduolinių objektų seisminio pavojin-
gumo vertinimo klausimais. 
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Lietuvos geo loginis 
kartografavimas 

1:50 000 masteliu

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

R. Guobytė, Lietuvos geo logijos tarnyba

Valstybinis geo loginis kartografavimas 
1:50 000 mast eliu vykdomas nuo 1964  metų. 
2018 metais užbaigus kvartero nuogulų erdvinį 
geo loginį kartografavimą 2 639,6 km2  teritori-
joje (Ukmergės, Šilalės, Žemaičių Naumiesčio 
ir Pagėgių plotuose), šiuo masteliu jau kartogra-
fuota 62,7 proc., arba 40 729,6 km2 šalies plo-
to (be teritorijos, kartografuotos aerofotogeo-
loginiu būdu). Erdvinis geo loginis M 1:50 000 

The state geo logical mapping at a scale 
1:50  000 has been performed from 1964. By 
2018, when the spatial geo logical mapping of the 
Quaternary deposits was completed in an area of 
2 639.6 km2 (Ukmergė, Šilalė, Žemaičių Nau-
miestis and Pagėgiai areas), the total amount of 
the areas mapped at that scale has reached 62.7 % 
or 40 729.6 km2 of the country (except for the 
areas mapped by aeral photogeo logic way). The 
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26 962 km2 area was mapped by a complex way 
at a scale 1:50 000, while in area of 13 767 km2 
only the Quaternary (10 710 km2) or Pre-Qua-
ternary (3 057 km2) deposits were mapped by a 
spatial geo logical mapping. 

Spatial geo logical mapping of the pre-
Quaternary deposits at a scale 1:50 000 is be-
ing made in an area of 1 245 km2 (Kražiai and 
Skaudvilė areas). Meanwhile, mapping of the 
Quaternary deposits is being performed in an 
area of 3  623.5  km2: the southern part of the 
Samogitian Upland (Skaudvilė area), the Baltija 
Upland (Širvintos, Prienai and Stakliškės areas) 
as well as the North Nalšia (Švenčionys) Upland 
(Ignalina area). 

kartografavimas kompleksiniu būdu atliktas 
26 962 km2 teritorijoje, o 13 767 km2 plote at-
liktas tik kvartero storymės (10 710 km2) arba 
tik prekvartero darinių (3 057 km2) erdvinis geo-
loginis kartografavimas. 

Prekvartero darinių erdvinis geo loginis kar-
tografavimas  1:50  000 masteliu atliekamas 
1  245  km2 teritorijoje (Kražių–Skaudvilės plo-
tas), o kvartero nuogulų erdvinis geo loginis 
kartografavimas minėtu masteliu vykdomas 
3  623,5  km2 teritorijoje: pietinėje Žemaičių 
aukštumos dalyje (Skaudvilės plotas), Baltijos 
aukštumoje (Širvintų, Prienų ir Stakliškių plo-
tai) bei Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumoje 
(Ignalinos plotas). 
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Kvartero storymės erdvinis 
geologinis kartografavimas 

M 1:50  000  
Ukmergės plote

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

A. Jusienė, Lietuvos geologijos tarnyba

In the period 2016–2018, the spatial geologi-
cal mapping of the Ukmergė area (724.2 sq km) 
was carried out at a scale 1:50 000. On the basis 
of the material collected in the course of map-
ping, the geological (with geological cross-sec-
tions) and geomorphological maps of the Qua-
ternary deposits as well as maps of factual data 
and lithomorphogenetic zoning, were drawn at a 
scale 1:50 000. The set of maps is supplemented 
with the explanatory note.

The compilation of maps was based on the 
aerial photo interpretation, field observations in 
1651  points, including 107 holes, 4 outcrops 
and 8  quarries. Samples taken from the holes 
were granulometrically analysed for specifica-
tion of lithological composition of surface sedi-
ments. Four outcrops of Šventoji, Virinta and 
Siesartis Rivers were described. The Quaternary 
geological map outlines the sediments and de-
posits occurring under the soil, their distribu-
tion, age, origin and lithology. The geological 
structure of Quaternary is represented in the 
complementary three geological cross-sections. 
The geomorphological map (fig.) represents the 
origin, age and morphosculpture of the relief of 
the Ukmergė area. The mapped area is subdivid-
ed into three lithomorfogenetic districts, which 
are separated into fifteen micro-districts in the 
lithomorphogenetic zoning map. The thickness 
of the Quaternary deposits dominates within 
50–70 m in the mapped area. 

The Pleistocene deposits are subdivided into 
the Dzūkija, Dainava, Žeimena (Middle Pleis-

Vykdant Valstybinių geologinių tyrimų pro-
gramos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ projektą 
„Kvartero storymės erdvinis geologinis kartogra-
favimas“, 2016–2018  metais Ukmergės plote 
(724,2 km2) atliktas erdvinis geologinis kartogra-
favimas 1:50 000 masteliu. Sudaryti valstybiniai 
kartografiniai dokumentai 1:50 000 masteliu  – 
kvartero geologinis (su geologiniais pjūviais) ir 
geomorfologinis žemėlapiai. Taip pat sudaryti 
to paties mastelio faktinės medžiagos ir litomor-
fogenetinio rajonavimo žemėlapiai. Parašytas 
žemėlapių komplekto aiškinamasis raštas.

Žemėlapiams sudaryti buvo dešifruotos stam-
baus mastelio aerofotonuotraukos, atlikti lauko 
geologiniai ir geomorfologiniai maršrutai, kurių 
metu aprašyta 1 651 stebėjimo taškas, iš jų 127 – 
šurfai, 4 atodangos, 8 karjerai. Iš šurfų paimti ir 
laboratorijoje ištirti mėginiai granuliometrinei 
analizei, skirtai paviršinių nuogulų litologijai pa-
tikslinti. Nuvalytos ir detaliai aprašytos keturios 
Šventosios, Virintos ir Siesarties upių atodangos. 
Kvartero geologiniame žemėlapyje pavaizduota 
po dirvožemiu slūgsančių nuogulų ir nuosėdų 
išplitimas, amžius, kilmė ir litologinė sudėtis. 
Žemėlapį papildo trys geologiniai pjūviai, kurie 
vaizduoja kvartero storymės nuogulų ir nuosėdų 
slūgsojimo sąlygas. Geomorfologiniame žemėla-
pyje (pav.) pavaizduota Ukmergės ploto reljefo 
kilmė, amžius ir formų įvairovė. Litomorfoge-
netinio rajonavimo žemėlapyje kartografuotas 
plotas  padalytas į tris rajonus, jie suskirstyti į 
penkiolika mikrorajonų. Kartografuotoje teri-
torijoje vyraujantis kvartero nuogulų storis yra 
50–70 metrų.
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Ukmergės ploto geomorfologinio žemėlapio 1: 50 000 masteliu 
fragmentas.  

Legenda: Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno reljefas – 1 – šlaitas; 
lygumos: 2 – salpinė, 3 – I viršsalpinės terasos, 4 – II viršsalpinės 

terasos, 5 – III viršsalpinės terasos, 6 – limninė. Vėlyvojo Nemuno 
ledynmečio reljefas – lygumos: 7 – moreninė, 8 – limnoglacialinė, 

9 – fliuvioglacialinė; ledyno pakraščio reljefas – vidinio ledo: 
10 – limnoglacialinis, 11 – fliuvioglacialinis; kraštinių darinių: 12 – 

limnoglacialinis, 13 – fliuvioglacialinis, 14 – glacialinis. Reljefo formos, 
elementai, kiti ženklai: 15 – griova, 16 – raguva, 17 – limnoglacialinė 

pakiluma, 18 – limnoglacialinė kalva, 19 – limnoglacialinė keiminė 
terasa, 20 – plokščiakalvė, 21 – limnokeimas, 22 – fliuvioglacialinė 

kalva, 23 – fliuvioglacialinis gūbrys, 24 – fliuvioglacialinė terasa, 
25 – fliuvioglacialinė keiminė terasa, 26 – fliuviokeimas, 27 – ozas, 

28 – moreninė kalva, 29 – žemapelkė, 30 – nenustatyto tipo pelkė, 
31 – glaciokarstinis šlaitas; akumuliaciniai šlaitai: 32 – limnoglacialinis, 
33 – fliuvioglacialinis, 34 – glacialinis; eroziniai šlaitai: 35 – fliuvialinis, 

36 – fliuvioglacialinis; 37 – limnoglacialinis abrazinis šlaitas, 38 – ledo 
kontakto šlaitas, 39 – paviršiaus absoliučiojo aukščio reikšmė (*spalva 

atitinka genezę), 40 – silpnai banguota lyguma, 41 – banguota 
lyguma, 42 – santykinis reljefo formos aukštis (viena linija – 5 m).

A fragment of the geomorphological map of the Ukmergė area 
1:50 000 scale. 
Legend: The relief of Late Glacial and Holocene – 1– slope; plains: 
2 –flood, 3 – Ist terrace above flood plain, 4 – IInd terrace above 
flood plain, 5 – IIIrd terrace above flood plain, 6 – limnic. The relief 
of Late Nemunas glacial – plains: 7 – morainic, 8 – glaciolacustrine, 
9 – outwash; ice marginal zone relief – intraglacial: 10 – 
glaciolacustrine, 11 – glaciofluvial; marginal: 12 – glaciolacustrine, 
13 – glaciofluvial, 14 – glacial. Landforms, details and other 
symbols: 15 – gully, 16 – ravine, 17 – glaciolacustrine elevation, 
18 – glaciolacustrine hill, 19 – glaciolacustrine kame terrace, 20 – 
plateau-like hill, 21 – glaciolacutrine kame, 22 – glaciofluvial hill, 
23 – glaciofluvial ridge, 24 – glaciofluvial terrace, 25 – glaciofluvial 
kame terrace, 26 – glaciofluvial kame, 27 – esker, 8 – morainic hill, 
29 – lowmoor bog, 30 – bog (type not identified), 31 – glaciokarst 
slope; accumulative slopes: 32 – glaciolacustrine, 33 – glaciofluvial, 
34 – glacial; erosion slopes: 35 – fluvial, 36 – glaciofluvial; 37 – 
glaciolacustrine abrasion slope, 38 – ice contact slope, 3 – altitude 
of the relief (* colour highlight origin), 4 – slightly undulating plain, 
41 – undulating plain, 42 – relative altitude of relief forms (one 
line – 5 m).
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tocene) and Merkinė, Lower Nemunas, Upper 
Nemunas (Upper Pleistocene) formations. The 
Žeimena formation is subdivided into Žemaitija 
and Medininkai subformations. The Holocene 
deposits are not subdivided stratigraphically. 

The Quaternary cover is composed of de-
posits of different origin, with glacial deposits 
prevailing. The upper part of the Quaternary 
cover is composed of glacial, glaciolacustrine and 
glaciofluvial deposits and sediments (loam and 
sandy loam, sand, clay and silt). The relief was 
formed by the glacier of the Late Nemunas gla-
ciation and melt water of the latter. The surface 
was transformed by different geological process-
es: thermokarst, biogenic sediments formation, 
slopes gravitational processes, hydrographic set 
development, etc. A glacial plain, covered by 
glaciolacustrine and glaciofluvial deposits, and 
glacial marginal ridge of finely hilly and undu-
lating surface, stretch in the western part of the 
Ukmergė area. The deep and terraced Šventoji 
River valley runs through this plain from north 
to south. The map also shows the marginal relief: 
hills, ridges, kames, plateau-like hills, kame ter-
races, which are surrounded by bogs and lacus-
trine plains. The Ukmergė area is situated in the 
Western Aukštaičiai Plateau, Aukštaičiai Upland 
and Nevėžis Plain. 

Twelve prognostic areas of the mineral re-
sources were discovered in the mapped area: five 
sites for gravel, four sites for sand-gravel and 
three sites for sand.

The set of geological maps provides impor-
tant information on the geological structure of 
the Quaternary cover in the mapped area and 
serves as a basis for further hydrogeological, en-
gineering and ecogeological mapping and pros-
pecting of mineral resources.

The report is stored at the geological ar-
chive of the Lithuanian Geological Survey (No 
26962). 

Pleistoceno nuogulos suskirstytos į vidurinio 
pleistoceno Dzūkijos, Dainavos, Žeimenos ir 
viršutinio pleistoceno Merkinės, apatinio Ne-
muno ir viršutinio Nemuno svitas. Žeimenos 
svita suskirstyta į Žemaitijos ir Medininkų po-
svites. Holoceno dariniai detaliau nesuskirstyti. 
Visų stratigrafinių vienetų nuogulos ir nuosėdos 
suskirstytos į genetinius tipus, o dalis paviršiuje 
slūgsančiųjų – ir į genetinius potipius.

Kvartero nuogulų storymėje vyrauja gla cia-
linės nuogulos. Ukmergės ploto paviršiuje vyrauja 
glacialinės, fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės 
nuogulos bei nuosėdos  – moreninis priesmėlis 
ir priemolis, smėlis, molis ir aleuritas. Kartogra-
fuoto ploto reljefą suformavo vėlyvojo Nemuno 
ledynas ir jo tirpsmo vanduo. Ledyninį reljefą iš 
dalies pakeitė ir vėliau vykę įvairūs geologiniai 
procesai: termokarstas, pelkėdara, šlaitų gravi-
taciniai procesai, upių tink lo formavimasis ir kt. 
Vakarinėje Ukmergės ploto dalyje plyti moreninė 
lyguma, vietomis padengta  limnoglacialinių 
ir fliu vioglacialinių nuogulų, bei moreninis 
kraštinių darinių ruožas smulkiai kalvotu ir 
banguotu paviršiumi. Šią lygumą šiaurės–pietų 
kryptimi skrodžia gilus terasinis Šventosios upės 
slėnis. Likusioje ploto dalyje kartografuotas gana 
sudėtingas ir išraiškingas ledyno pakraščio relje-
fas  – įvairaus aukščio kalvos, gūbriai, keimai, 
plokščiakalvės ir keiminės terasos, apsuptos pel-
kių ir limninių lygumų. Didžioji Ukmergės ploto 
dalis yra Vakarų Aukštaičių plynaukštėje. Iš rytų 
prie jos šliejasi Aukštaičių aukštuma. Vakarinė 
ploto dalis priskiriama Nevėžio lygumai. 

Kartografuotame plote išskirta 15 prognozinių 
naudingųjų iškasenų plotų: iš jų penki – žvyro, 
keturi – smėlio-žvyro ir penki – smėlio.

Sudarytuose žemėlapiuose matoma karto-
grafuotos teritorijos kvartero nuogulų storymės 
viršutinės dalies geologinė sandara, kuri yra 
svarbus tolesnių hidrogeologinių, inžinerinių 
geologinių, ekogeologinių tyrimų ir naudingųjų 
iškasenų paieškos pagrindas.

Ataskaitos dokumentai saugomi LGT geo-
logijos fonde (Inv. Nr. 26962). 
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Erdvinis geologinis 
kartografavimas 

M 1:50 000  
Šilalės–Mažonų plote

Spatial Geological 
Mapping in the Šilalė–
Mažonai area at a scale of 
1:50 000

J. Bitinas, A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant programą „Geoenergetika ir saugi 
aplinka (Geologinis erdvinis kartografavimas)“, 
2016–2018  metais Šilalės–Mažonų plote buvo 
atliekamas erdvinis prekvartero geologinis karto-
grafavimas M 1:50 000. Šilalės–Mažonų projek-
to plotas – 1245 km2. Jis yra pietvakarinėje Lie-
tuvos dalyje ir apima šiuos topografinius lapus: 
M  1:50  000 (BKS-94): 2142 (Šilalė) ir 2124 
(Mažonai). Pagal Lietuvos Respublikos admi-
nistracinį suskirstymą projekto darbų plotas yra 
Šilalės, Tauragės, Plungės ir Telšių rajonų terito-
rijose. 

Kartografavimo metu buvo surinkti ir api-
bendrinti sukaupti gręžinių ir geofizinių tyrimų 
duomenys, atliktas anksčiau gręžtų hidrogeolo-
ginių gręžinių koordinačių ir žiočių absoliutaus 
aukščio patikslinimas.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo sudaryti 
ir įskaitmeninti nauji žemėlapiai M  1:50  000: 
faktinės medžiagos žemėlapis, prekvartero geolo-
ginis žemėlapis, 2 atraminiai geologiniai pjūviai, 
pokvarterinio paviršiaus reljefo žemėlapis, tekto-
ninis ir neotektoninis žemėlapiai. Taip pat buvo 
sudaryti ir įskaitmeninti M 1:200 000 geologi-
nių sluoksnių struktūriniai (35  vnt.) ir atskirų 
stratonų storio (27 vnt.) žemėlapiai.

Šilalės–Mažonų plote prekvartero nuosėdinę 
storymę sudaro kambro, ordoviko, silūro, devo-
no, permo, triaso, juros sistemų uolienos, kurios 
paplitusios visoje teritorijoje, bei kreidos siste-
mos uolienos, paplitusios daugiausia pietinėje ir 
centrinėje ploto dalyse. 

Geological mapping of the pre-Quaternary 
succession at a scale of 1:50 000 of the Šilalė–
Mažonai area was carried out. The Šilalė–
Mažonai area covers 1245 square kilometres and 
belongs to Šilalė, Tauragė, Plungė and Telšiai re-
gions (in topographic sheets 2142 (Šilalė) and 
2124 (Mažonai)). The coordinates and altitudes 
of hydrogeologic wells located in the Šilalė–
Mažonai area were revised and stratigraphy of 
well sections was reconsidered on the basis of 
geological and geophysical well log data.

As a result of the the mapping project, a set of 
different maps at a scale 1:50 000 was compiled: 
a map of factual data, pre-Quaternary geological 
map (Fig. 1), two reference cross-sections, map 
of sub-Quaternary relief, tectonic and neotec-
tonic maps. A set of structural maps of reference 
horizons (35 sheets) and maps of thickness of 
stratons (27 sheets) at a scale 1:200 000 ware 
compiled. 

The pre-Quaternary sedimentary cover con-
sist of Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, 
Permian, Triassic, Jurassic sedimentary rocks, oc-
curing in area of Šilalė–Mažonai and Cretaceous 
sedimentary rocks which occuring motly in the 
central and souther parts of the study area.

The sub-Quaternary surface relief was formed 
by glacier and melt water erosion during the 
Quaternary period. In the Šilalė–Mažonai area, 
some palaeoincisions were defined (with deeps 
more than -80  m below sea level), formed by 
glacier melt water erosion of Cretaceous and 
Jurassic rocks. The pre-Quaternary map and 
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1 pav. Šilalės–Mažonų  ploto prekvartero geologinis žemėlapis 
M 1:200 000 (J. Bitinas, originalus mastelis 1:50 000)

Fig. 1. Pre-Quaternary geological map of the Šilalė–Mažonai area 
at a scale of 1:200 000 (J. Bitinas, original at a scale of 1:50 000)
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Šilalės–Mažonų ploto pokvarterinio pavir-
šiaus reljefą suformavo ledyno egzaracijos ir jo 
tirpsmo vandenų eroziniai procesai. Dėl ledyno 
tirpsmo vandenų poveikio susidarė paleoįrėžių 
(giliausias iš jų žemiau -80  m  abs.  a. žymos), 
nes ledyno tirpsmo vanduo lengvai erodavo 
pokvartero paviršiuje atsidengiančius ir giliau 
slūgsančius juros ir kreidos sistemos sluoksnius, 
sudarytus iš uolienų, neatsparių denudacijai. 
Dėl minėtų denudacinių procesų pokvarterinia-
me paviršiuje atsidengia apatinės kreidos Jiesios 
svitos, viršutinės kreidos cenomanio, konjakio, 
kampanio aukštų, viršutinės juros Ąžuolijos ir 
Taravos svitų uolienos. Geologinių ribų tikslu-
mas vidutiniškai kinta 1–4 km.

cross-sections (Figs.1, 2) demonstrate the Upper 
Cretaceous Campanian, Coniacian, Cenoma-
nian formations, the Lower Cretaceous Jiesia 
Formation, Upper Jurassic Ąžuolija and Tarava 
formations; rocks being exposed at the sub-Qua-
ternary surface. The average accuracy of the geo-
logical boundary is ~1–4 km. 

Šilalė–Mažonai area is situated in the Slope 
of the Baltic Syneclize. The Šilalė–Mažonai ter-
ritory was influenced by the most active tec-
tonic movements at the end of the Caledonian 
time. Several of Caledonian structures, such as 
Kaltinėnai elevation, Baubliai elevation, and 
Skaudvilė and Šiauduva depressions are distin-
guished within the Šilalė–Mažonai area. Tectonic 

2 pav. Geologinis pjūvis II–II’ (J. Bitinas), originalus mastelis: 
horizontalus – 1:50 000, vertikalus – 1:2 000, pjūvio sudarymui 

panaudoti gręžinių ir seisminės žvalgybos duomenys

Fig. 2. A geological cross-secions II–II’ (J. Bitinas), original at a scale 
of : horizontal – 1:50 000, vertical – 1:2 000, wells and seismic data 
have been used for cross-secions 
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Šilalės–Mažonų plotas patenka į Baltijos si-
neklizės rytinį sineklizės priešlaitį. Tiek Baltijos 
sineklizė, tiek ir Šilalės–Mažonų plotas, kaip jos 
sudedamoji dalis, didžiausą tektoninį poveikį 
patyrė kaledoninio etapo pabaigoje. Šilalės–Ma-
žonų plote aptinkama šių kaledoninių darinių: 
Kaltinėnų pakiluma, Baublių pakiluma, Šiau-
duvos įlinkis, Skaudvilės įlinkis. Šilalės–Mažonų 
plote rasta šių kaledoninio etapo tektoninį ak-
tyvumą apibūdinančių tektoninių lūžių: Šiūrai-
čių, Žadeikių, Gubrių ir keletas smulkesnių (be 
pavadinimų). Jų zonose Gargždų laikotarpio pa-
baigoje susidarė sprūdžių, kurių amplitudė siekė 
iki 50–60 m. Nuo Gargždų laikotarpio pabaigos 
iki Viešvilės laikotarpio pradžios Šilalės–Mažonų 
ploto teritorija buvo iškelta virš jūros lygio, vyko 
denudaciniai procesai, dalis Gargždų serijos uo-
lienų buvo denuduotos.

Hercininio etapo metu Šilalės–Mažonų plote 
kai kurių tektoninių lūžių zonose vyko nežymios 
tektoninės dislokacijos. Šiame etape atsinauji-
nusių sprūdžių amplitudė nedidelė – 10–20 m, 
vietomis iki 25 metrų. 

Alpinio etapo metu dėl „kupolų augimo“ tek-
tonikos procesų, kurie daugiausia vyko triaso lai-
kotarpiu, susidarė nedidelių įlinkių ir pakilumų. 
Alpiniame etape nedidelis  kilimas vyko Baublių 
pakilumoje, šiek tiek jų matoma Sasnavos pado 
struktūriniame žemėlapyje. Vėlyvosios kreidos 
laikotarpiu Šilalės–Mažonų plotas ne kartą buvo 
iškeltas virš jūros lygio ir denuduojamas. Tą rodo 
sedimentaciniai ir stratigrafiniai pertrūkiai. Pa-
žymėtini intensyvūs denudaciniai procesai, vykę 
santonio laikotarpio pabaigoje – kampanio lai-
kotarpio pradžioje, jų metu teritorijoje buvo de-
nuduotos turonio ir santonio aukšto uolienos, iš 
dalies (vietomis visiškai) – konjakio ir cenoma-
nio aukšto uolienos. 

Apibendrinus kartografavimo darbų duome-
nis, buvo gauta naujos detalios informacijos apie 
prekvartero geologinių sluoksnių slūgsojimą, 
stratonų struktūrinio plano ir tektoninių dislo-
kacijų pobūdį bei raidą Šilalės–Mažonų plote. 

faults, namely Šiūraičiai, Žadeikiai, Gubriai and 
some smaller (untitled) ones clearly demons-
trated in the cross-section of Šilalė–Mažonai 
territory, are indicating the tectonic activity dur-
ing the Caledonian time. The altitude of the up-
throws, formed at the end of the Gargždai time, 
is 50–60 m. During the time-span covering the 
end of the Gargždai time and beginning of the 
Viešvilė time, the activity of the denudation 
process in the area resulted in the denudation of 
part of the Gargždai Group rocks. 

Some faults were active during the Hercynian 
time. The altitude of upthrows, active during the 
Hercynian epoch, was small – about 10–20 m; 
someplace they reached 25 m. 

The tectonic process of “salt tectonic”, was 
active during the Alpine time; mostly in the Tri-
assic period domes, small depressions and small 
elevations were formed. A small uplift formed 
in the Baubliai structure in the Alpine time is 
reflected in the structural map of the base of 
Sasnava section. During the late Cretaceous, the 
Šilalė–Mažonai area was uplifted sever times and 
was denudated. This is evidenced by sedimen-
tary and stratigraphic unconformities within the 
section. 

In the course of the project implementation, 
new detailed information about the geological 
structure of the pre-Quaternary geological layers, 
development of structural and tectonic features 
and tectonic dislocations of Šilalė–Mažonai area 
was gathered and summarized in a set of detailed 
geological, structural and thickness maps. 
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J. pocienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kvartero storymės 
erdvinis geologinis 

kartografavimas  
1:50 000 masteliu 

Žemaičių Naumiesčio ir 
Pagėgių plotuose

Geological mapping of 
Quaternary deposits in the 
Žemaičių Naumiestis and 
Pagėgiai areas,  
scale 1:50 000

Vykdant Lietuvos geologijos tarnybos vals-
tybinių geologinių tyrimų programą „Žemės 
gelmių erdvinių, atsinaujinančių ir netradicinių 
išteklių tyrimai (Geologiniai ištekliai) / Geo-
ener getika ir saugi aplinka“, 2013–2018 metais 
Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių plotuose (no-
menklatūriniai lapai 2123, 2121 bei dalis 2114, 
2112  lapų, plotas 1293  km2) atliktas kvartero 
geologinis kartografavimas 1:50  000 masteliu. 
Pagal kartografavimo metu surinktą medžiagą 
sudaryti valstybiniai kartografiniai dokumentai 
1:50 000 masteliu: kvartero geologinis (pav.) (su 
geologiniais pjūviais) ir geomorfologinis žemė-
lapiai, faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio 
rajonavimo žemėlapiai. Žemėlapių komplektui 
parašytas aiškinamasis raštas.

Žemėlapiai sudaryti dešifravus stambaus 
mastelio aerofotonuotraukas, atlikus lauko geo-
loginius irgeomorfologinius maršrutus, kurių 
metu išgręžtas ir aprašytas 1 681 gręžinukas, do-
kumentuotos vienos atodangos ir dviejų karjerų 
sienelės, paimti mėginiai nuogulų granuliomet-
rinei sudėčiai bei organinės medžiagos kiekiui 
nustatyti. Kvartero geologiniame žemėlapyje 
pavaizduota po dirvožemiu slūgsančių nuogulų 
ir nuosėdų išplitimas, amžius, kilmė ir litologi-
nė sudėtis. Žemėlapį papildo geologiniai pjū-
viai, iliustruojantys kvartero nuogulų ir nuosėdų 
slūgsojimo sąlygas. 

The Quaternary geological mapping of the 
Žemaičių Naumiestis and Pagėgiai (1293 km2) 
areas was carried out at a scale 1:50  000 in 
2013–2018. On the basis of the material col-
lected in the course of mapping, geological (with 
geological cross-sections) and geomorphological 
maps of the Quaternary deposits as well as maps 
of factual data and litomorphogenetic zonation 
were compiled at a scale 1:50  000. The set of 
maps is supplemented with the explanatory note.

The compilation of maps was based on the 
aerial photo interpretation, field observations 
(1684 points) and laboratory investigations. The 
Quaternary geological map outlines the depos-
its occurring under the soil – their distributions, 
age, origin and lithology. The mode of occur-
rence of the Quaternary deposits is represented 
in complementary geological cross-sections. The 
geomorphological map represents the origin and 
morphosculpture of the relief of the Žemaičių 
Naumiestis and Pagėgiai areas.

The thickness of the Quaternary deposits in 
the mapped area is 40–70 m, in palaeoincisions 
it reaches up to 140  m and in the Nemunas 
River valley it reaches about 10 m. The Pleisto-
cene deposits are subdivided into Žeimena for-
mations of the Middle Pleistocene (the Žeimena 
formations are subdivided into Žemaitija and 
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Kvartero geologinis žemėlapis Quaternary geological map
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Kartografuotoje teritorijoje vyraujantis kvar-
tero nuogulų storis yra 40–70 metrų, o paleo-
įrėžiuose padidėja iki 140 metrų. Pietinėje ploto 
dalyje  – Nemuno slėnyje  – kvartero nuogulų 
teaptikta apie 10 metrų. Pleistoceno nuogulos 
suskirstytos į vidurinio pleistoceno Žeimenos 
svitos Žemaitijos ir Medininkų posvites bei vir-
šutinio pleistoceno Viršutinio Nemuno svitą. 
Didžioji dalis kartografuoto ploto paviršiaus su-
daryta iš įvairios genezės nuogulų ir nuosėdų, iš 
kurių vyrauja glacialinės kraštinių darinių bei pa-
grindinės morenos nuogulos ir limnoglacialinės 
molingos, smėlingos ir aleuritingos nuosėdos. 
Pietinę tirto ploto paviršiaus dalį užima fliuvio-
glacialinės ir aliuvinės nuogulos – žvirgždingas ir 
smulkus smėlis. Holoceno dariniai stratigrafiškai 
detaliau neskirstyti. Vėlyvajame ledynmetyje ir 
holocene vyko nuosėdų sedimentacija ežeruo-
se, pelkėdaros procesai, formavosi hidrografinis 
tinklas. Iš pastarojo laikotarpio nuosėdų karto-
grafuotame plote nustatytos aliuvio, limninės, 
biogeninės nuosėdos ir nuogulos. Nedideliais 
ploteliais kartografuoti eoliniai dariniai.

Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių plotų relje-
fą formavo paskutiniojo – Vėlyvojo Nemuno – 
apledėjimo ledynas, kuriam atsitraukus reljefas 
buvo smarkiai performuotas prieledyninio pa-
tvenktinio baseino ir tekančių vandens srautų. 
Geomorfologiniame žemėlapyje pavaizduota 
Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių plotų reljefo 
kilmė ir morfoskulptūra. Tirtame plote vyrauja 
silpnai banguotas arba banguotas glacialinis ir 
limnoglacialinis reljefas. 

Litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapyje 
kartografuotas plotas suskirstytas į keturis geo-
morfologinius rajonus, jie padalyti į 18 mikrora-
jonų. Kiekvieno mikrorajono viršutinei kvartero 
storymės daliai (iki 30 m) iliustruoti sudarytas 
tipinis litologinis-genetinis pjūvis.

Sudarytame žemėlapių komplekte atsispindi 
kartografuotos teritorijos kvartero nuogulų sto-
rymės viršutinės dalies geologinė sandara, kuri 
yra svarbus tolesnių hidrogeologinių, inžineri-
nių-geologinių, ekogeologinių tyrimų bei nau-
dingųjų iškasenų paieškos pagrindas. 

Medininkai subformations) and Upper Nemu-
nas formations of the Upper Pleistocene. The 
upper part of the Quaternary cover is composed 
of deposits and sediments of different origin, 
with glacial and glaciolacustrine sediments (till, 
clay, silt and sand) prevailing. In the southern 
part of the area, the upper part of the Quater-
nary cover is composed of alluvial and glacioflu-
vial (gravel and sand) sediments. The Holocene 
formations are not subdivided stratigraphically. 
The sedimentation took place in the lakes and 
the hydrographic net was developing during 
the Late Glacial and Holocene. The relief was 
formed by the glacier of the Last (Weichselian) 
Glaciation and its melt water. A slightly undu-
lated and undulated glaciolacustrine and glacial 
plain prevails in the Žemaičių Naumiestis and 
Pagėgiai areas. The mapped territory is in four 
geomorphologic districts, which is divided into 
18  microdistricts in the lithomorphogenetic 
zones map. 

The set of geological maps provides impor-
tant information on the geological structure of 
the upper part of the Quaternary cover of the 
mapped territory and makes a basis for further 
hydrogeological, engineering geological, eco-
geological mapping and prospecting of mineral 
resources. 
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Erdvinis geologinis 
kvartero darinių 
kartografavimas 

M 1:50 000 Šilalės plote

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

Vykdant Valstybinių geologinių tyrimų pro-
gramos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ dalį 
„Erdvinis geologinis kartografavimas“ 2015–
2018  metais atliktas Šilalės ploto (622,5  km2) 
kvartero storymės erdvinis geologinis kartogra-
favimas 1:50 000 masteliu. Sudaryti valstybiniai 
kartografiniai dokumentai 1:50  000 masteliu  – 
kvartero geologinis ir geomorfologinis žemėla-
piai. Taip pat sudaryti to paties mastelio faktinės 
medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo (su 
tipiniais litologiniais-genetiniais pjūviais) žemėla-
piai. Parašytas žemėlapių komplekto aiškinamasis 
raštas.

Žemėlapiams sudaryti dešifruotos stambaus 
mastelio aerofotonuotraukos, lauko geologi-
nių ir geomorfologinių maršrutų metu aprašyti 
1  052  stebėjimo taškai. Nuogulų litologijai pa-
tikslinti laboratorijoje atlikta 80  mėginių gra-
nuliometrinė analizė. Kvartero geologiniame 
žemėlapyje (žr. pav.) pavaizduotas 1 m gylyje slūg-
sančių nuogulų ir nuosėdų išplitimas, amžius, kil-
mė ir litologija. Geomorfologiniame žemėlapyje 
pavaizduota Šilalės ploto reljefo kilmė, amžius ir 
formų įvairovė. Kartografuotame plote išskirti du 
litomorfogenetiniai rajonai, jie suskirstyti į dvyli-
ka mikrorajonų, pavaizduotų litomorfogenetinio 
rajonavimo žemėlapyje.

Kvartero nuogulų storis Šilalės plote kin-
ta maždaug nuo 55 iki 300  metrų. Vyraujantis 
kvartero nuogulų storis pietinėje tirto ploto da-
lyje yra apie 90–110  metrų, o šiaurinėje  – apie 
160–180 metrų.

Šilalės plote kvartero sistemos nuogulų sto-
rymę sudaro pleistoceno ir holoceno skaidmos. 

e. Šinkūnė, Lietuvos geologijos tarnyba

In the period of 2015–2018, the spatial geo-
logical mapping of the Quaternary deposits 
at a scale 1:50  000 in the Šilalė topographical 
sheet (622.5 km2) was carried out. On the basis 
of the material collected in the course of map-
ping, the geological and geomorphological maps 
of the Quaternary deposits, as well as the maps 
of factual data and of lithomorphogenetic zon-
ing (with standard lithological-genetic sections), 
were compiled at a scale 1:50  000. The set of 
maps is supplement with an explanatory note.

The maps were compiled based on the aer-
ial photo interpretation, field observations 
(1052  points) and laboratory test (80  sam p-
le grain size analysis) results. The Quaternary 
geological map (fig.) depicts the distribution, 
age, origin, and lithology of deposits occurring 
at a depth of 1 m. The geomorphological map 
shows the origin, age, and diversity of landforms 
of Šilalė area. The area presented in the litho-
morphogenetic zoning map was divided into 
two lithomorphogenetic districts, which, in 
their turn, were subdivided into twelve micro-
districts.

The thickness of the sequence of Quaternary 
deposits in the mapped area ranges from about 
55  to about 300  metres. The prevailing thick-
ness in the southern part of the mapped area is 
about 90–110  m, in the northern part about 
160–180 m.

The sequence of the Pleistocene deposit was 
divided into Dzūkija, Dainava and Žeimena 
formations of the Middle Pleistocene (the 
Žeimena formation was divided into Žemaitija 
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Pleistoceno skaidmoje išsiskiria vidurinio pleis-
toceno Dzūkijos, Dainavos, Butėnų, Žeimenos ir 
viršutinio pleistoceno Viršutinio Nemuno svitos. 
Žeimenos svitoje skiriamos Žemaitijos ir Medi-
ninkų posvitės. Holoceno dariniai detaliau strati-
grafiškai nesuskirstyti.

Kartografuotas plotas yra Žemaičių sališkos 
aukštumos pietvakarinėje dalyje, Vidurio Žemai-
čių aukštumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės geo-
morfologiniuose rajonuose. Teritorija pasižymi 
sudėtinga geologine sandara ir išraiškingu reljefu. 
Šiaurės rytinėje ploto dalyje paskutiniojo apledė-
jimo Maksimalaus paplitimo negyvo ledo darinių 
zonoje ir Pietų Lietuvos fazės ledyno kraštinių 
darinių ruože kartografuotas reljefo formas dau-
giausiai sudaro rudas ir rausvai rudas priemolis. 
Pietvakarinėje ploto dalyje moreninį paviršių dau-
giausiai sudaro šviesiai rudas priesmėlis.

Viduledynines fliuvioglacialines nuogulas plo-
te dažniausiai sudaro smulkus ir smulkutis smė-
lis su negausia žvirgždo priemaiša, o kraštiniai 
fliuvioglacialiniai dariniai daugiausia sudaryti iš 
įvairiagrūdžio smėlio, žvirgždo ir gargždo nuogu-
lų. Siaurais ruožais išplitusios prieledyninės fliu-
vioglacialinės nuogulos daugiausia yra susijusios 
su ledyno tirpsmo vandens srautų kloniais. Fliu-
vioglacialinių nuogulų paplitimo vietos išskirta 
dvylika naudingųjų iškasenų prognozinių plotų: 
dešimt iš jų smėlio-žvyro ir du smėlio.

Teritorijos rytinėje dalyje gausu viduledyni-
nių ir kraštinių limnoglacialinių kalvų bei plokš-
čiakalvių, kurių paviršių sudaro rudas bei pilkai 
rudas molis ir aleuritas. Kitur nemažais plotais 
paviršių dengia prieledyninės limnoglacialinės 
nuosėdos, jas sudaro smulkus ir smulkutis smėlis, 
aleuritas, rečiau molis ir įvairiu santykiu susidaręs 
jų mišinys.

Apyežeriuose, tarpukalviniuose pažemėjimuose 
ir duburiuose įvairiais plotais paplitusios durpės, 
o upių slėniuose – smėlingos aliuvinės nuogulos.

Sudarytame kartografuotos teritorijos žemė-
lapių komplekte pavaizduota kvartero nuogulų 
storymės viršutinės dalies geologinė sandara yra 
svarbus tolesnių hidrogeologinių, inžinerinių ir 
geologinių, ekogeologinių tyrimų bei naudingųjų 
iškasenų paieškos pagrindas. 

and Medininkai subformations) and the Upper 
Nemunas formation of the Upper Pleistocene. 
The Holocene formation stratigraphically was 
not subdivided.

The mapped area is located in the south-west-
ern part of the insular Samogitian Upland in the 
geomorphological districts of the Samogitian 
Upland’s Midland and the Western Samogitian 
Plateau. The area is characterised by a complex 
geological structure and expressive landforms. In 
the north-eastern part of the area, the dead ice 
landforms in the zone of Glacial maximum ex-
tension of Last Glaciation and the ice-marginal 
formations of the South Lithuanian phase con-
sist mainly of brown and reddish brown till. In 
the south-western part of the area, the land sur-
face composed of till is mostly light brown and 
sandy.

The intraglacial glaciofluvial sediments in the 
area usually consist of fine and very fine sand 
with sparse gravel admixture, the ice-marginal 
glaciofluvial landforms mainly are composed of 
inequigranular sand, gravel, and pebbles. Pro-
glacial glaciofluvial deposits are spread mostly in 
the form of narrow bands associated with chan-
nels of ice meltwater flows. Twelve prognostic ar-
eas were indicated for natural mineral aggregates 
in the areas of glaciofluvial deposits: ten of them 
are of sand and gravel and two of sand.

The eastern part of the area is rich in intrag-
lacial and marginal glaciolacustrine and plateau-
like hills with the surface composed of brown 
and greyish brown clay and silt. Elsewhere, the 
surface is covered by proglacial glaciolacustrine 
sediments consisting of fine and very fine sand, 
silt, rare clay and their different proportion mix-
ture.

There are areas of different size of peat deposi-
tion near the lakes and in the inter-hill recesses; 
alluvial sand prevails in the river valleys.

The geological structure of the upper part of 
the Quaternary sediment cover presented in the 
compiled set of maps is an important basis for 
further hydrogeological, engineering-geological, 
eco-geological exploration and mineral pros-
pecting. 

29

LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY 2018 YEAR ANNUAL REPORT LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI



Lietuvos Baltijos jūra:  
geologinis 

kartografavimas 
Preilos akvatorijoje

Geological mapping of 
the Baltic Sea waters of 
Lithuania: Preila waters

A. damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba 2017 metais pa-
rengė Lietuvos Respublikos Baltijos jūros (te-
ritorinės jūros, gretutinės zonos ir išskirtinės 
ekonominės zonos) geologinio kartografavimo 
M  1:50  000 Baltijos jūros Preilos akvatorijo-
je projektą (1  pav.). Projekto darbų plotas  – 
770 kv. km. Projekto darbų plane buvo numatyta 
atlikti kvartero storymės geologinį kartografavi-
mą ir sudaryti geologinių žemėlapių komplek-
tą 1:50  000 masteliu: batimetrinį, šiuolaikinių 
dugno nuosėdų litologinį (2 pav.), kvartero geo-
loginį, geomorfologinį, dugno nuosėdų geoche-
minį, povandeninių landšaftų – ekogeologinį su 
tipiniais litologiniais pjūviais, pokvartero pavir-
šiaus reljefo, taip pat to paties mastelio gruntų 
fizinių savybių ir kvartero nuogulų storio sche-
mas, išskirti naudingųjų iškasenų prognozinius 
plotus, parengti aiškinamąjį raštą.

Klaipėdos universitetui įsigijus mokslo tiria-
mąjį laivą „Mintis“, atsirado palankios techninės 
galimybės šiam geologiniam kartografavimui 
pradėti. Buvo suburta profesionali LGT, Klai-
pėdos universiteto ir UAB „Geobaltic“ specia-
listų komanda. Darbų jūroje metu buvo atlikti 
akvatorijos hidrografiniai ir geofiziniai tyrimai 
pagal numatytus profilius (2 967 km profilių), 
naudojant daugiaspindulinį echolotą „Reson Sea 
Bat 7125 SV2“, judesių daviklį „iXblue Octans 
3000“, pozicionavimo sistemas „Hemisphare 
S320“ ir „Fugro 9205“, šoninės apžvalgos so-
narą „Klein 3000“, aukšto dažnio (8–12  kHz) 
vieno kanalo seisminę-akustinę įrangą „Innomar 
SES-2000 compact“ bei žemesnio dažnio (iki 
2 kHz) 16 kanalų seisminę „Geometrics Geoeel“ 

In 2017, the Lithuanian Geological Survey 
prepared a project for the complex geological 
mapping of the Preila zone of the Baltic Sea 
(territorial sea and exclusive economic zone; 
770 sq. km) at a scale 1:50 000. During the im-
plementation of the project, there was a plan to 
carry out geological mapping of the Quaternary 
thickness and compile a set of geological maps: 
bathymetric, Quaternary geological, lithologi-
cal, geomorphological, bottom sediment geo-
chemical, eco-geological, and others. In addi-
tion, the explanatory note of the entire study is 
to be compiled.

A team of researchers form the Lithuanian 
Geological Survey, Klaipėda University, and 
JSC “Geobaltic” were involved in the imple-
mentation of the mentioned project. During 
the field works on the R/V MINTIS (Klaipeda 
University), hydrographic, geophysical and geo-
logical surveys were carried out. The sea depth 
and morphology of the seabed were investigated 
using multi-beam echo-sounder Reson Sea Bat 
7125 (motion sensor – Octans 3000, position-
ing system  – Hemisphere). The sediment dis-
tribution and the objects on the sea floor were 
identified using side-scan sonar Klein 3000. 
The upper part of the bottom – up to 50 m in 
depth  – was investigated using the parametric 
seismic system INNOMAR SES2000 and the 
low-frequency seismic device – SIG BOOMER. 
The total length of profiles of complex investiga-
tions (multi-beam echo sounding, side-scan so-
nar, low-frequency seismic system) is 2 967 km; 
the total length of parametric seismic survey 
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1 pav. Preilos akvatorija: BKS-94 topografinių lapų 2024, 2041, 
2042, 2113, 2131 dalys. Kartografavimo plotas – 770 kv. km

Fig. 1. The Preila water area: LKS-94 topographic sheets 2024, 
2041, 2042, 2113, 2131. The mapping area : 770 sq. km

registracijos ir „SIG Mille“ sužadinimo įrangą, 
„Reson SVP70“ garso greičio matavimo zondą 
bei „Sea & Sun CTM48M“ druskingumo, tem-
peratūros ir drumstumo nustatymo zondą. Po 
šių darbų vykusių geologinių tyrimų metu Van 
veen tipo gruntosėmiu buvo paimta 228 du-
gno nuosėdų ėminių, vibracinio gręžimo būdu 
naudojant VKG 3/6 vibracinį gręžimo įrenginį 
išgręžta 11 gręžinių nuo 1,0 m iki 5,0 m gylio, 
iš kurių kerno paimti mėginiai laboratoriniams 
tyrimams, atliktas preliminarus tyrimų metu 
surinktos medžiagos interpretavimas: sudarytos 
M 1:50 000 rajono paviršinių kvartero nuogulų 
litologinė, batimetrinė ir kvartero nuogulų storio 
schemos. Tai tik preliminarus atliktų geologinių 
ir geofizinių tyrimų įvertinimas, išsamūs rezulta-
tai bus pateikti apibendrinus visus atliktų darbų 
metu surinktus duomenis, atlikus laboratorinius 
nuosėdų ėminių tyrimus. 

profiles is 1784  km. A preliminary evaluation 
of the information obtained during the com-
plex geophysical studies has led to the selection 
of sites for sampling and vibro-coring of bottom 
sediments. As a result, 228 samples using Van 
Veen grab and 11 vibro-cores (up to 5 meters 
long, using VGK 3/6 vibrocorer) were collected 
and prepared for laboratory testing. Based on 
the collected data, the preliminary bathymetric, 
lithological and Quaternary sediment thickness 
maps have been compiled. The first results of 
laboratory investigations – palaeobotanic analy-
sis and radiocarbon data of submerged freshwa-
ter lake and peatbog sediments, has already been 
received. 
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2 pav. Dugno nuosėdų litologinė schema Fig. 2. Bottom sediment scheme
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Lietuvos teritorijos 
indukuoto seismingumo 

vertinimo metodikos 
parengimas 

G. Andriuškevičienė, Lietuvos geo  logijos tarnyba

Methodological 
Approaches for 
Assessment of Induced 
Seismicity in the Territory 
of Lithuanian

2016 metų rugsėjį  Lietuvos geologijos tar-
nyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tar-
nyba) buvo pradėtas vykdyti projektas „Lietuvos 
teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo 
metodikos parengimas“, kuris yra Lietuvos vals-
tybinių geologinių tyrimų 2016–2020 metų 
programos „Geoenergetika ir saugi aplinka“ da-
lis. Projekto tikslas –  parengti žmogaus veiklos 
sukelto (antropogeninio) seismingumo stebėji-
mo ir vertinimo metodiką, optimaliai  tinkamą 
Lietuvos žemės gelmių geologinei ir seismotek-
toninei aplinkai. Indukuoti žemės drebėjimai –
žemės drebėjimai, atsiradę dėl žmogaus veiklos, 
dėl kurios persiskirsto tektoniniai įtempiai vir-
šutinėje Žemės plutos dalyje. Antropogeniniai 
seisminiai įvykiai  – paviršiniai žemės (grunto) 
virpesiai, sukelti žmogaus veiklos, pvz., sprog-
dinimų. Šie seisminiai įvykiai žemės drebėji-
mais nevadinami. Dažniausiai žmogaus veiklos 
sukelti seisminiai įvykiai yra silpni (magnitudė 
(M) ~2,0) ir užregistruojami tik jautria seismine 
įranga (seismometrais), tačiau kai kurie iš jų gali 
būti ir vidutinio stiprumo (M ~5,0) ar stiprūs, 
priklausomai nuo teritorijos geologinių ir tekto-
ninių sąlygų. Žmogaus veiklos sukelti seisminiai 
įvykiai dažniausiai vyksta dėl didelių požeminių 
talpyklų įrengimo, požeminių sprogdinimų, įvai-
rių kasyklų eksploatavimo, giliosios geotermijos 
išteklių naudojimo, požeminio vandens gavybos, 
hidraulinio ardymo ir kt. veiklos – šie procesai 
veikia tektoninių jėgų pasiskirstymą. Seisminio 
įvykio, atsiradusio dėl žmogaus veiklos, identi-
fikavimas, t. y. antropogeninio seisminio įvykio 
atskyrimas nuo indukuoto žemės drebėjimo, yra 

In September 2016, the Lithuanian Geologi-
cal Survey (LGT) under the Ministry of Environ-
ment has launched the project “Methodological 
approaches for assessment of induced seismicity 
in the territory of Lithuanian” which is the part 
of the 2016–2020 State Investigations program 
“Geoenergetics and Safe Environment”. The 
aim of the project was to assess a methodology 
for the observation and evaluation of anthropo-
genic seismicity caused by human activity which 
would be the most suitable for the geological 
and seismotectonic conditions of Lithuania. In-
duced earthquakes are the earthquakes occurred 
as a result of human activity due to the redis-
tribution of the tectonic tensions in the upper 
part of the Earth’s crust. Anthropogenic seismic 
events are the ground surface vibrations caused 
by human activity, e.g. explosions, etc. Usually 
anthropogenic seismic events are weak (magni-
tude (M)  ~2.0) and are recorded only by sen-
sitive seismic equipment (seismometers), how-
ever, some of them may be medium strength 
(M ~5.0) or strong depending on the geologi-
cal and tectonic conditions of the territory. An-
thropogenic seismic events usually occur due 
to the installations of large underground tanks, 
underground explosions, mining activities, the 
use of deep geothermal resources, the abstrac-
tion of underground water, hydraulic fracturing 
and other activities. All of these processes affect 
the distribution of tectonic forces. Identifica-
tion of a seismic event caused by human activity, 
i.e. separation of anthropogenic seismic events 
from induced earthquakes is rather complicated; 
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beveik neįmanomas, todėl projekto vykdymo 
metu buvo vartojamas apibendrinantis termi-
nas – žmogaus veiklos sukeltas seisminis įvykis.

Žmogaus veiklos sukelti seisminiai įvykiai 
gali sukelti grėsmių infrastruktūros elementams, 
statiniams, aplinkai ar net žmogaus gyvybei. Sie-
kiant apsaugoti žmones, infrastruktūrą ir aplin-
ką, žmogaus veiklos sukeltų seisminių įvykių 
rizikai stebėti, vertinti ir mažinti pasaulyje yra 
naudojami įvairūs metodai: atliekami pradiniai 
tyrimai (turimų geologinių duomenų analizė, 
gręžinių gręžimas, instrumentiniai seismologi-
niai tyrimai (seismometrais registruojant seismi-
nius įvykius ir kt.) tyrimai), skaitmeninis mo-
deliavimas, seisminių bangų atspindžio tyrimai, 
išankstiniai lūžių stabilumo bandymai ir kt. Tu-
rint tikslą išvengti vykdomos ūkinės veiklos že-
mės gelmėse sukeltų seisminių įvykių neigiamų 
padarinių, naudojamos įvairios reglamentuojan-
čios priemonės. Pavyzdžiui, hidraulinio ardymo 
veiklai  optimizuoti yra naudojama vadinamoji 
šviesoforo šviesų sistema. Šviesoforo šviesų siste-
ma (1 pav.) – patogus žmogaus veiklos sukeltų 
seisminių įvykių stebėjimo formatas, kuriuo iš 
anksto nustatomas leidžiamas žmogaus veiklos 
sukeltų seisminių įvykių stiprumas (magnitudė), 
atitinkantis šviesoforo šviesų spalvas. Pabrėžti-
na, kad žmogaus veiklos sukeltų seisminių įvy-
kių stiprumas (magnitudė) turi būti nustatytas 
konkrečiam regionui, kur vykdoma tam tikra 
žmogaus veikla, kuriai vertinti naudojamas šis 
metodas, atsižvelgiant į regiono geologines ir 
tektonines sąlygas bei pačios veiklos pobūdį ir 
mastą. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje „gel-
tona šviesa“ (hidraulinį uolienų ardymą galima 
tęsti, tačiau reikia intensyvinti teritorijos mo-
nitoringą ir mažinti injektuojamo skysčio tūrį) 
nustatoma magnitudei nuo 0 iki 0,5, o „raudo-
na šviesa“ – (t. y. reikšmės, kai veikla turi būti 
stabdoma) – kai seisminio įvykio stiprumas 
M  >  0,5. Kanadoje leidžiami seisminių įvykių 
stiprumai esant „geltonai šviesai“ – 2 < M < 4, o 
„raudonai šviesai“ – M > 4.

therefore, during the project a generalized term 
of a anthropogenic seismic event was used.

Anthropogenic seismic events can pose a 
threat to infrastructure elements, buildings, 
the environment, or even human life. In order 
to protect people, infrastructure and the envi-
ronment, various methods are used to moni-
tor, evaluate and reduce the risk of anthropo-
genic seismic events in the world: initial studies 
(analysis of available geological data, drilling of 
wells, instrumental seismological research, e.g. 
registration of seismic events using seismome-
ters), digital modelling, study of seismic wave 
reflections and preliminary fracture stability, etc. 
In order to avoid the negative consequences of 
anthropogenic seismic events caused by human 
activities in the depths of the earth, various regu-
latory measures are applied. For example, the so-
called “traffic light” system is used to optimize 
hydraulic fracturing. The “traffic light” system 
(Fig.  1) is a convenient format for monitoring 
of anthropogenic seismic events which allows 
predetermining the permitted magnitude due 
to the activities, corresponding to the colours 
of traffic lights. It is important to mention that 
the magnitude of anthropogenic seismic events 
has to be determined for a specific region where 
a particular human activity is used, taking into 
account the geological and tectonic conditions 
of the region and the nature and scale of the ac-
tivity itself. For example, the “yellow light” in 
the United Kingdom means that the hydraulic 
fracturing activities can be continued but the 
monitoring of the area needs to be intensified 
and the volume of injected liquid reduced. The 
magnitude for the “yellow light” is from 0 to 0.5. 
The “red light” indicates the values when activi-
ty needs be stopped. It is determined when the 
magnitude of the seismic event is more than 0.5. 
Meanwhile, in Canada, the permitted magni-
tude values of anthropogenic seismic events for 
the “yellow light” are 2 < M < 4, and for “red 
light” – M > 4.
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Šiems įvykiams stebėti ir naudoti yra suda-
ryta žmogaus veiklos sukeltų seisminių įvykių 
duomenų bazė (HiQuake), kuri yra didžiausia 
ir naujausia seisminių įvykių, sukeltų žmogaus 
veiklos, duomenų bazė (www.inducedearthqu-
akes.org). Pagal šios duomenų bazės 2018 metų 
gruodžio 13  dienos duomenis, pasaulyje vyk-
dant įvairius ūkinės veiklos projektus, 821-ame 
iš jų buvo registruotas indukuotas seismingu-
mas. Pažymėtina, kad 35 proc. seisminių įvykių, 
apie kuriuos buvo pranešta ir kurie įtraukti į šią 
duomenų bazę, vyko dėl kietųjų naudingųjų iš-
kasenų kasybos, 15 proc. registruotų seisminių 
įvykių – dėl naftos ir dujų gavybos, o 6 proc. – 
dėl hidraulinio ardymo veiklos.

Fig. 1. An example of a “traffic light” system (UK Oil and Gas 
Administration). Green colour indicates that micro seismicity 
is recorded during a hydraulic fracturing but the magnitudes of 
seismic events are not greater than 0. The yellow colour indicates 
that seismic events are recorded with the magnitude between 0 
and 0.5. Hydraulic fracturing can be continued but the monitoring 
of the area needs to be intensified and the volume of injected 
liquid reduced. Red colour indicates that M > 0.5 seismicity 
has been reached, which can potentially be dangerous and the 
ongoing activities need to be stopped

1 pav. Šviesoforo šviesų sistemos pavyzdys (JK naftos ir dujų 
administracija).  

Žalia spalva reiškia, kad hidraulinio ardymo projekto vykdymo 
metu registruojamas mikroseismingumas, tačiau seisminių įvykių 

stiprumas (M) nėra didesnis nei 0.  
Geltona spalva rodo, kad yra registruojami seisminiai įvykiai, 

kurių stiprumas nuo 0 iki 0,5. Hidraulinio ardymo veiklą galima 
tęsti, tačiau reikia intensyvinti teritorijos monitoringą ir mažinti 

injektuojamo skysčio tūrį.  
Raudona spalva rodo, kad pasiektas M > 0,5 seismingumas, kuris 

gali būti pavojingas ir reikia stabdyti vykdomą veiklą.

The largest and newest database of seismic 
events caused by human activity (HiQuake) is 
composed for monitoring and data using sup-
poses (www.inducedearthquakes.org). According 
to the data of this database, on December 13, 
2018, 821 cases of induced seismic events were 
registered in pursuance of various economic 
activities in the world. It should be noted that 
35 % of reported seismic events included in this 
database were due to the extraction of solid min-
erals, 15 % of the registered seismic events oc-
curred due to oil and gas extraction, and 6 % 
due to hydraulic fracturing activities.
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Lietuvos geologijos tarnyboje pirmieji žmo-
gaus veiklos sukeltų seisminių įvykių tyrimai 
pradėti 2013 metais, vykdant 2013–2015 metų 
projektą „Lietuvos teritorijos seismingumo kom-
pleksiniai tyrimai“. Šie tyrimai buvo tęsiami 
2016 metais, pradėjus projektą „Lietuvos teri-
torijos antropogeninio seismingumo vertinimo 
metodikos parengimas“. Vykdant projektą buvo 
parinktas tiriamasis objektas – Petrašiūnų dolo-
mito karjeras. Jame Tarnybos specialistai įrengė 
portatyvinę seisminių stebėjimų stotį (2  pav.), 
kuri nepertraukiamai registruoja duomenis apie 
kasybos (sprogdinimo) darbų Petrašiūnų II kar-
jere sukeltus grunto paviršiaus virpesius, jie yra 
kaupiami Tarnybos seisminių stebėjimų centre. 
Šie duomenys viso projekto laikotarpiu buvo 
kaupiami, sisteminami ir analizuojami siekiant 
vertinti antropogeninių seisminių virpesių įtaką 
aplinkai ir žmonėms.

2 pav. Lietuvos žemėlapis. Oranžiniai trikampiai žymi plataus 
diapazono seisminių stebėjimų stočių PBUR ir PABE vietas, mėlyni 

trikampiai rodo vienkomponenčių trumpo periodo seisminių 
stebėjimų stotis IZAR, ISAL, IIGN ir IDID; žalias trikampis – 

portatyvinės seisminių stebėjimų stoties LGS06 vieta

Fig. 2. Schematic map over Lithuania. Orange triangles indicate 
locations of the broadband seismic stations (PBUR and PABE); blue 
triangles – four one-component short-period seismic monitoring 
system stations (IZAR, ISAL, IIGN and IDID); green triangle – 
portable seismic monitoring station LGS06

The first research of the anthropogenic seis-
mic events at the Lithuanian Geological Survey 
(LGT) started in 2013, carrying out the project 
“Complex Research on Seismicity in the Terri-
tory of Lithuania” 2013–2015. The research was 
continued in 2016 with the launch of the pro-
ject “Preparation of methodology for assessment 
of induced seismicity in the territory of Lithua-
nian”. The test site for the investigations was 
chosen to be the dolomite quarry of Petrašiūnai, 
where a portable seismic monitoring station was 
installed by the specialists of the LGT (Fig. 2). 
This seismic monitoring station continuously 
registers the ground surface vibrations caused 
by the mining / blasting works at Petrašiūnai-II 
quarry. All the registered data are stored at the 
Seismological Center of LGT (LGT SC) where 
they are processed, analysed and summarized for 
the assessment of the influence of anthropogenic 
seismic vibrations on environment and people. 
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2 pav. Lietuvos žemėlapis. Oranžiniai trikam-
piai – plataus diapazono seisminių stebėjimų 
stočių PBUR ir PABE vietos, mėlyni trikampiai 
– vienkomponenčių trumpo periodo seisminių 
stebėjimų stotys IZAR, ISAL, IIGN ir IDID; ža-
lias trikampis – portatyvinės seisminių stebėjimų 
stoties LGS06 vieta.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo regis-
truoti sprogdinimai, atlikti Petrašiūnų  II kar-
jere. Jame 2016 metais užfiksuoti ir analizuoti 
37 sprogdinimai, 2017 metais – 113 sprogdini-
mų, o 2018 metais  – 106  sprogdinimai. Nau-
do jant 2017 ir 2018  metais užregistruotų 
sprogdinimų seismogramas, registruotas seis-
minių įvykių stebėjimo vietoje, buvo nustatytas 
kiekvieno užregistruoto sprogdinimo sukeltas 
maksimalus grunto dalelių virpesių pagreitis.
Šie maksimalūs virpesių pagreičiai priklausomai 
nuo atstumo iki sprogdinimo vietos pavaizduoti 

3 pav. Maksimalių grunto virpesių greičių, užfiksuotų seisminio  
monitoringo vietoje Vaišvydžių k., priklausomybė nuo atstumo  

(tarp sprogdinimo vietų ir registracijos vietos).  
Žali apskritimai – sprogdinimai, registruoti 2017 metais,  

o geltoni apskritimai – 2018 metais  registruoti sprogdinimai,  
kai nebuvo žinomas tikslus atstumas tarp sprogdinimo vietos ir registravimo 

vietos, tada naudotas vidutinis atstumas,  
2017 metais jis įvertintas 1 296 m, o 2018 metais buvo 813 metrų.  

Mėlyna brūkšninė kreivė – maksimalūs leidžiami grunto dalelių virpesių 
greičiai pagal Sprogdinimo darbų saugos reikalavimai normas 5 kategorijos 
statiniams, pastatytiems ant grunto, sudaryto iš molio, žvirgždo, smėlio ar 

minkštos morenos (SDSR VI skyriaus 1 sąryšis ir 2 lentelė)

Fig. 3. This diagram shows the maximum speed of ground vibrations 
dependence on the distance recorded at the seismic observation site 
in the village of Vaišvydžiai.  
Green circles indicate explosions recorded in 2017,  
yellow circles – explosions recorded in 2018. When the exact 
distance between the blasting sites and the place of seismic 
observation was unknown, the average distance was used.  
In 2017 this average distance was 1296 meters, and in 2018 – 813 
meters.  
Blue dotted curve – maximum velocities of the ground surface 
vibrations allowed by SDSR norms for Category 5 buildings on clay, 
gravel, sand or soft moraine

During the project implementation, explo-
sions were carried out in the Petrašiūnai-II quar-
ry, in which 37 explosions were recorded and an-
alysed in 2016, 113 explosions were registered in 
2017 and 106 explosions registered in 2018. Us-
ing the seismograms recorded in 2017 and 2018 
at the site of seismic observations, the maximum 
speed of ground surface vibrations caused by 
each recorded explosion was determined. The 
maximum speed of vibrations is shown in Fig-
ure 3, depending on the distance to the blast-
ing location. In the absence of data on distance 
from the blasting sites to the location of seismic 
observations, the average distance between the 
blasting sites and the seismic observation site for 
the relevant year was used. In 2017 this average 
distance was 1296 meters, and in 2018 – 813 
meters, which means that places of explosion in 
2018 were set closer to the village of Vaišvydžiai 
compared to 2017.
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3 paveiksle. Atvejais, kai nebuvo duomenų apie 
atstumą nuo sprogdinimo vietos iki seisminių 
stebėjimų vietos, naudotas atitinkamų metų 
vidutinis atstumas tarp sprogdinimo vietų iki 
seisminių stebėjimų vietos. 2017  metais šis vi-
dutinis atstumas buvo 1 296 m, o 2018 metais – 
813 metrų. Tai parodė, kad sprogdinimų vietos 
2018 metais buvo nustatytos arčiau Vaišvydžių 
kaimo nei 2017 metais.

Lietuvos Respublikoje sprogdinimų sukeltų 
virpesių maksimalias leidžiamas vertes regla-
mentuoja Sprogdinimo darbų saugos reikalavi-
mai (SDSR), patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 metų 
gruodžio 24 dienos įsakymu Nr. A1-216. Pagal 
SDSR virpesių maksimalios leidžiamos vertės 
priklauso nuo atstumo tarp sprogdinimo vietos 
ir registravimo vietos. Pagal SDSR pateikiamą 
pastatų klasifikaciją Vaišvydžių kaimo pastatai 
gali būti priskirti 5  kategorijai, t.  y. statiniai iš 
lengvo betono. 3 paveiksle mėlyna brūkšnine 
linija pavaizduota maksimaliai leidžiama žemės 
paviršiaus virpesių riba, atitinkanti 5  kategori-
jos statinius, pastatytus ant grunto, sudaryto iš 
molio, žvirgždo, smėlio ar minkštos morenos. 
Žmogaus veiklos sukeltų seisminių įvykių stebė-
jimų rezultatų, registruotų seisminių stebėjimų 
stotyje, analizė (3  pav.) parodė, kad maksima-
laus intensyvumo žemės paviršiaus virpesiai ties 
Vaišvydžių kaimu buvo ~4–5 kartus mažesni už 
maksimalius leidžiamus žemės paviršiaus virpe-
sius pagal SDSR normas.

Remiantis projekto rezultatais galima teigti, 
kad portatyvinė seisminių stebėjimų stotis yra 
tinkama atlikti foninio triukšmo tyrimus, regis-
truoti žmogaus veiklos sukeltus seisminius įvy-
kius, tokius kaip antai sprogdinimai bei vietiniai 
arba labai galingi  teleseisminiai žemės drebėji-
mai. Žmogaus veiklos sukeltam  seismingumui 
vertinti Lietuvoje taip pat galėtų būti taikoma 
šviesoforo šviesų sistema, tačiau kiekvienai spal-
vai leidžiamos maksimalios seisminio įvykio mag-
nitudės turi būti reglamentuotos atsižvelgiant į 
Lietuvos geologines ir tektonines sąlygas. 

In the Republic of Lithuania, the maximum 
values allowed for the vibrations caused by ex-
plosions are regulated by the Safety Require-
ments for Explosive Work (SDSR), approved by 
the Minister of Social Security and Labour of the 
Republic of Lithuania on December 24, 2003, 
by order No A1-216. According to the SDSR, 
the maximum values for the vibrations allowed 
depend on the distance between the site of ex-
plosion and the place of registration. According 
to the classification of buildings provided by 
SDSR, the buildings in the village of Vaišvydžiai 
can be assigned to a Category 5, i.e. lightweight 
concrete structures. In Figure 3, the blue dot-
ted curve represents the maximum ground sur-
face vibration boundary allowed for Category 5 
buildings on clay, gravel, sand or soft moraine. 
The results of the analysis of the anthropogenic 
seismic events registered at the site of seismic 
observation showed that the maximum intensity 
of the ground surface vibrations at the village 
of Vaišvydžiai was ~4–5 times lower than the 
maximum values allowed by the SDRS norms 
(Fig. 3).

The result of the project suggests that a port-
able seismic monitoring station is suitable for 
the background noise research and recording 
of anthropogenic seismic events such as min-
ing / blasting explosions and local or teleseismic 
earthquakes. The “traffic light” system could also 
be applied to the assessment of seismicity caused 
by anthropogenic activity in Lithuania; however, 
the maximum magnitudes of seismic event al-
lowed for each colour should be regulated con-
sidering the geological and tectonic conditions 
of Lithuania. 

38



Potencialių taršos 
židinių inventorizavimas 

ir tyrimai

Inventory and 
investigation of 
potentially contaminated 
sites

V. Gregorauskienė, A. slavinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) valdo-
mos Geologijos informacinės sistemos GEOLIS 
posistemyje „Potencialūs geologinės aplinkos 
taršos židiniai“ 2018 metų pabaigoje buvo sau-
gomi duomenys apie 12 480 potencialių taršos 
židinių (PTŽ). 2018 metais posistemis buvo pa-
pildytas informacija apie 50 juodligės taršos židi-
nių, kurių anketiniai duomenys surinkti Kauno, 
Šiaulių, Klaipėdos ir Telšių apskrityse lauko dar-
bų metu, pagal LGT bei Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos inicijuotą projektą atnau-
jinant informaciją apie gyvūnų laidojimo vietas 
(koordinatės, gyvulių skaičius, kapinyno būklė, 
žemės savininkas ir kt.). Informacija apie kitus 
12 PTŽ, kurių duomenimis 2018 metais buvo 
papildytas „Geologinės aplinkos taršos židinių“ 
posistemis, pateikta ekogeologinių tyrimų atas-
kaitose.

2018  metais atitinkamus leidimus turinčios 
geologinės įmonės LGT pateikė 95 ekogeologi-
nių tyrimų ataskaitas. 

Ekogeologiniai tyrimai 2018  metais buvo 
atliekami 79 užterštose teritorijose, 22 iš jų: 
vykdant Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–
2023 metų planą, patvirtintą aplinkos ministro 
2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-790 ir 
naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas 
istorinei  taršai likviduoti. Į prioritetinių tvar-
kytinų teritorijų sąrašą įtraukiamos labiausiai 
užterštos teritorijos, keliančios didžiausią pavo-
jų gamtinei aplinkai (požeminio ir paviršinio 
vandens kokybei) bei žmonėms (per miestų ir 
viešų teritorijų gruntą). Pavojingai užterštų teri-

Lithuanian Geological Survey (LGT) is hold-
er and administrator of database GEOLIS – geo-
logical information system. At the end of 2018, 
the data of 12 480 potentially contaminated sites 
(PCS) were inventoried in its subsystem “Con-
taminated sites of geological environment”. 
During 2018, the data and information (coor-
dinates, the condition and owner of the site, the 
time and number of buried animals, etc.) about 
50 anthrax contamination sites from Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai and Telšiai counties were add-
ed to GEOLIS. The data on animal burial sites 
were collected during the field works within the 
project initiated by the LGT and State Food and 
Veterinary Service. The data about the other 12 
PCS was collected from reports of the eco-geo-
logical investigations.

During 2018, the authorised private geo-
logical companies submitted 95 reports of eco-
geological investigations, carried out on the 79 
potentially contaminated sites. The 22 con-
taminated sites were investigated in the frame of 
the Management Plan of contaminated sites in 
2013–2023, approved by the Minister of Envi-
ronment on September 27, 2012, No D1-790, 
and using the EU’s structural funds for the re-
mediation of ‘historical contamination’. The 
most contaminated areas, posing the greatest 
risk to the natural environment (groundwater 
and surface water quality) and the people (in the 
public areas of the cities and of the soil) are in-
cluded in the list of priority sites. Municipalities 
organize the remediation of the most historically 
contaminated sites, and in 2018 remediation 
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Potentially contaminated sites, 
investigated in 2018

Potencialiai užterštos teritorijos, kuriose 2018 metais buvo atlikti 
ekogeologiniai tyrimai
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torijų tvarkymą organizuoja savivaldybės, praė-
jusiais metais jų iniciatyva buvo galutinai sutvar-
kytos 9 tokios teritorijos. Tvarkymo darbų metu 
dažniausiai buvo naudojami ex-situ metodai, 
naftos produktais užterštas gruntas buvo iškastas 
ir perduotas licencijuotiems tvarkytojams toliau 
valyti, o dviejose teritorijose gruntinio vandens 
paviršiuje esantis laisvų naftos produktų sluoks-
nis buvo likviduotas in-situ. 

Tvarkant prioritetines užterštas teritorijas  
išryškėjo tam tikrų sunkumų. Daugumos šių 
teritorijų tvarkymo planai buvo parengti ir pa-
tvirtinti 2015 metais, remiantis detaliais ekogeo-
loginiais tyrimais, atliktais 2008–2015  metais  
vykdant LGT projektus „Užterštų teritorijų po-
veikio vertinimas“ ir „Urbanizuotose teritorijose 
esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimas“. 
Detalūs ekogeologiniai tyrimai yra grindžia-
mi Ekogeologinių tyrimų reglamente išdėsty-
tu „protingo minimumo“ principu, kuris, kaip 
parodė tolesnė praktika, laikui bėgant ne visa-
da pasiteisina. Vykdant prieš trejus metus ar net 
10 metų detaliai ištirtų teritorijų valymą paaiškė-
jo, kad dažnos teritorijos žemės gelmės iš tikrųjų 
yra užterštos kur kas plačiau ir pavojingiau. Be 
to, neleistinai užteršto grunto arealai pasikeitė 
ir dėl taršių medžiagų migracijos su požeminio 
vandens srautais. Atlikus regioninio aplinkos 
apsaugos departamento patvirtintame tvarky-
mo plane numatytas priemones ir kontroliniu 
ekogeologiniu tyrimu nustačius išlikusią taršą, 
valymo darbų karuselė ima suktis iš naujo: turi 
būti atliktas papildomas ekogeologinis tyrimas, 
jo pagrindu papildomas ir patvirtinamas tvarky-
mo planas, kuriuo remiantis vykdomi papildomi 
valymo darbai ir juos vainikuojantys galutiniai 
kontroliniai ekogeologiniai tyrimai. Taigi tvar-
kymo darbai užtrunka, o savivaldybės, orga-
nizuojančios užterštų teritorijų tvarkymą, turi 
nenumatytų išlaidų. Be to, kai kuriose buvusių 
kolūkių užterštose nedidelėse teritorijose esan-
tys objektai už pajus buvo išdalyti pavieniams 
savininkams, todėl tvarkytino grunto pagrindi-
niai plotai atsidūrė po buvusių pastatų privačiais 
griuvėsiais ar pamatais, kurių neįmanoma paša-
linti, o nepašalinus – techniškai ir ekonomiškai 
nebeverta tvarkyti likusios valstybinės teritorijos.

works were finished in 9 sites. During remedia-
tion, mainly ex-situ methods (dig & dump) were 
applied, when the soil, contaminated with oil 
products, was excavated and delivered to the 
licensed remediation companies for final treat-
ment. In two contaminated sites, the layer of 
petroleum products floating on the groundwater 
was removed in-situ.

During the treatment of the priority conta-
minated sites, some of the problems were high-
lighted. Most of these sites were developed and 
the management plans approved in 2015, based 
on the detailed eco-geological investigations car-
ried out in 2008–2015, within LGT projects 
“Assessment of the impact of contaminated sites” 
and the “Assessment of the impact of contami-
nated sites in urban areas”. Detailed eco-geo-
logical investigations are guided by the “reason-
able minimum” principle, set out according the 
official “Regulation on eco-geological investiga-
tions”, but, as shown by subsequent practice, are 
not always justified. During the treatment of the 
sites, which were investigated 3 or even 10 years 
ago, it turned out, that contamination of the un-
derground soil and ground water was consider-
ably higher and included larger areas than it was 
modelled by previous studies. Also the expected 
shape of contaminated soil was determined to 
have been changed by migration of pollutants 
with the groundwater flows. After completion of 
the pre-planned remediation measures, approved 
by Regional Department of Environmental Pro-
tection, the subsequent eco-geological control 
investigation often shows often the remaining 
pollution, therefore the remediation carousel 
takes to spin again: additional eco-geological 
investigation must be carried out, on the basis 
of obtained data the management plan should 
be replenished and approved, and according the 
improved plan the complementary treatment 
works, verified with the final eco-geological con-
trol investigation, must be performed. In such 
cases, price and time of remediation increase and 
participating municipalities face additional trou-
bles. Besides, some objects in the small strongly 
polluted areas of former kolkhozes already have 
been distributed to individual owners, therefore, 
the contamination sources happen to be under 
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Už savivaldos ir privačias lėšas buvo tiriami ir 
prireikus tvarkomi 57 objektai, dauguma esantys 
tose miestų teritorijose, kurių paskirtį planuoja-
ma keisti iš pramoninės į gyvenamąją. Grunto, 
dirvožemio ir požeminio vandens tarša prelimi-
nariai ištirta 45 teritorijose, tolesnių detalių eko-
geologinių tyrimų prireikė 8-iose teritorijose, 
7  objektai buvo galutinai sutvarkyti, dviejuose 
iš jų likviduoti grunto ir gruntinio vandens pes-
ticidų taršos židiniai, kituose – naftos produktų 
tarša. Tokių teritorijų tvarkymo darbų baigia-
mųjų ataskaitų vertinimas kartais užtrunka dėl 
biurokratinių kliūčių – LGT negauna tvarkymo 
planų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, 
ar atlikti valymo darbai atitinka projektinių dar-
bų apimtį. 

Iš viso 2018 metais atliekant užterštų teritorijų 
tvarkymo darbus tvarkymo planuose ir dokumen-
tuose numatyta tvarka utilizuota 4 143 m3 skystų 
naftos produktų – vandens mišinio ir 10 731 m3 
arba 16 116 t naftos produktais bei sunkiaisiais 
metalais neleistinai užteršto grunto. 

the private buildings which are impossible to 
remove. This circumstance has reduced the re-
mediable state territory, which is technically and 
economically feasible to manage, to a tinny size. 

Resources of private companies were used for 
investigation and remediation (if necessary) in 
57 sites, mostly in urban areas, the use of which is 
planned to change from industrial to residential. 
The preliminary eco-geological investigations 
were performed in 45 potentially contaminated 
sites. Eight of them were investigated in detail 
and seven contaminated sites were remediated: 
in two sites, the soil and groundwater contami-
nated with pesticides have been removed and in 
five sites, the sources of contamination with oil 
products have been eliminated.

During the remediation of contaminated sites 
in 2018, the total of 4 142.93 m3 of liquid mix-
ture petroleum products–water and 10 730.72 m3 
or 16 115.732 t of soil, contaminated with oil 
products and heavy metals, were removed and 
delivered to the licensed remediation companies 
for final treatment. 
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Arseno tyrimai  
Raseinų rajono 

požeminiame vandenyje 

Reseach of arsenic in 
groundwater of  
Raseiniai district

R. Radienė, p. pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

2017 metais Raseinių r. Ražaitėlių ir Šienlaukio vanden-
vietėse, atliekant požeminio vandens išteklių įvertinimą, 
buvo nustatyta didžiausią leidžiamą koncentraciją (DLK) 
geriamajame vandenyje viršijanti toksinio elemento arseno 
koncentracija. Dėl anomalių arseno reikšmių šios vanden-
vietės buvo laikinai uždarytos, tačiau ir pergręžus gręžinius, 
ši problema visiškai nebuvo išspręsta. 2018 metais Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos pastangomis buvo 
išaiškinta ir daugiau vandenviečių, kuriose arseno kiekis 
buvo padidėjęs: Šimkaičių (Jurbarko  r.), Barčių (Lazdi-
jų r.), Akmenynų (Marijampolės r.), Duonelaičių, Užbalių 
ir Trilaukio (Vilkaviškio r.) ir kt. Lietuvos geologijos tarny-
bos duomenų bazėje esantys Valstybinio požeminio van-
dens monitoringo bei ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo duomenys taip pat parodė, kad kai kur (o 
ypač Raseinių r. sav.) pasitaiko arseno anomalijų požemi-
niame vandenyje. Dažniausiai arseno koncentracija buvo 
padidėjusi kvartero tarpmoreniniuose vandeninguosiuo-
se sluoksniuose ir tik tam tikrais atvejais kreidos sistemos 
ir gilesniuose sluoksniuose. Daugiausia padidėjusi arseno 
koncentracija nustatyta Viršutinio Nemuno–Medininkų 
tarpmoreniniame sluoksnyje, kuris šioje teritorijoje įprastai 
slūgso 30–40 m gylyje. 

Lokalus gamtinis arseno kiekio padidėjimas požeminia-
me vandenyje dažniausiai sietinas su dviem veiksniais: po-
žeminio vandens prietaka iš giliųjų vandeningųjų sluoksnių 
tektoninių lūžių zonose arba metalų rūdų (ypač sulfidų) 
sankaupos geologiniuose sluoksniuose. Pirmu atveju po-
žeminiame vandenyje paprastai aptinkama ir didesnė ben-
droji mineralizacija, didesnis natrio ir chloridų kiekis, an-
truoju – lydintys sulfidų klasės mineralai (švinas (Zn), varis 
(Cu), cinkas (Zn), gyvsidabris (Hg) ir kt.). Pažymėtina, kad 
šiame plote paleozojaus tektoninių lūžių yra nedaug ir jie 
nedideli, todėl gilesni žemės sluoksniai vargu ar šiuo atveju 

A rather high quantity of arsenic 
was identified during the assessment of 
groundwater resources in the wellfields 
of Ražaitėliai and Šienlaukis (Raseiniai 
District) in 2017. The wellfields were 
closed due to this circumstance. Further 
investigations showed that many more 
wellfields in the territory of Lithuania 
contained elevated concentrations of 
arsenic: Šimkaičiai, Barčiai, Akmeny-
nai, Duonelaičiai, Užbaliai, Trilaukis, 
etc. Monitoring data also confirmed 
the findings. The most frequent preva-
lence of arsenic anomalies was detected 
in the Quaternary intermorainic aqui-
fers. In deeper layers, elevated concen-
trations are rare. The Upper Nemu-
nas–Medininkai aquifer (at a depth of 
approximately 30–40 m), stands out 
for arsenic anomalies.

Local natural increase of arsenic 
concentrations in the groundwater 
is mostly related to two main factors: 
groundwater leaking from deeper aqui-
fers through tectonic faults and depos-
its of metal ore (especially sulfidic one) 
in the Earth layers. The first factor is 
responsible for total mineralisation of 
water, i.e. concentrations of sodium, 
chloride etc. Yet there are few Pal-
aeozoic faults in the Raseiniai District 
area. Therefore, deeper aquifers can be 
hardly the reason of arsenic anomalies 
there. Sulfidic ore has not been found 
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yra didesnio arseno kiekio šaltiniai. Sulfidų rūdų telkinių 
egzistavimas Lietuvoje taip pat nežinomas, todėl gamtinė 
didesnės arseno koncentracijos kilmė kelia daug abejonių. 

Antropogeninės kilmės arseno kiekio padidėjimas galė-
tų būti dėl pramonėje ir žemės ūkyje naudojamų chemi-
nių medžiagų. Dėl arseno toksiškumo mikroorganizmams 
(bakterijoms, grybams) jo junginiai naudojami medienos 
konservantų sudėtyje, dėl tos pačios savybės cheminiai jun-
giniai su arsenatais naudojami kaip pesticidai (insekticidai, 
herbicidai (pvz., glifosatas). Dėl arseno savybės veikti or-
ganizmo augimą, jis buvo netgi naudojamas kaip priedas 
paukščių ir galvijų prieaugiui didinti. Tiesa, šiuo atveju 
buvo naudotos mažai toksiškos organinės arseno formos, 
tačiau jos gali būti transformuotos ir į mineralines. Dide-
lė arseno koncentracija aptinkama įvairiuose dažikliuose, 
stiklo, odos apdirbimo pramonės atliekose. Arsenas vie-
naip ar kitaip naudojamas ir farmacijos pramonėje, tačiau 
kaip vaistas (vartotas, pvz., psoriazei gydyti) jau daug metų 
nebevartojamas. Padidėjusi arseno koncentracija Raseinių 
ir kituose rajonuose vargu ar gali būti susijusi su minėtais 
antropogeninės taršos šaltiniais, išskyrus pesticidus. Tačiau 
net ir tuo atveju, jei tarša arsenu yra dėl pesticidų naudoji-

in Lithuania yet. Therefore, the natural 
origin of high arsenic concentration is 
doubtful.

The increase of arsenic concentra-
tions also can be related to the various 
industrial and agricultural pollutants: 
medicines, dyes, supplements, pesti-
cides, insecticides, etc. However, usage 
of pesticides has been quite widespread 
for a while. Therefore, arsenic concen-
trations could be expected to be more 
“smoothly” distributed all over the terri-
tory than has been determined recently. 

The wells with high arsenic concent-
rations have been installed by different 
companies at different times. Therefore, 
the version of pollution from incorrect 
installation of the wells is doubtful too. 

In order to confirm or reject the 
hypothesis on high arsenic origin, the 
LGT organized the groundwater re-
search in the different wells of Raseiniai 

Arseno tyrimų vietos ir koncentracija Raseinių r. sav. esančiuose 
požeminio vandens baseinuose

The sites of arsenic researche and its concentartion in 
groundwater bodies of Raseiniai district
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mo, arseno sklaida turėtų būti tolygesnė ir neturėtų sudary-
ti ryškesnių anomalijų lokaliuose plotuose.

Gręžiniai, kuriuose nustatytas padidėjęs arseno kiekis, 
buvo įrengti skirtingais metais ir skirtingų įmonių, todėl 
versija, kad arseno šaltinis gali būti nekokybiška gręžinio 
įranga (laidai, vamzdžiai, gręžinio filtro smėlio-žvirgždo už-
pildas ir kt.), taip pat kėlė nemažų abejonių. 

Norėdama patvirtinti arba paneigti kai kurias arseno kil-
mės prielaidas, pavyzdžiui, kad taip yra dėl nekokybiškos 
gręžinio įrangos ar pan., bei įvertinti arseno sklaidą Rasei-
nių r., (gyventojams, individualiai naudojantiems vandenį 
savo namų ūkiams, nėra prievolės išsitirti arseno kiekį van-
denyje), LGT inicijavo požeminio vandens tyrimą. Šis gana 
paprastas ir palyginti greitas ir pigus tyrimas turėjo atsakyti 
į klausimus, kokio masto yra problema Raseinių rajone, 
kiek yra gręžinių, kuriuose padidėjęs arseno kiekis, ar turi 
kokį nors ryšį arseno kiekio padidėjimas su sulfidų rūdo-
mis ir požeminio vandens prietaka iš gilesnių sluoksnių ir 
trečias – ar arseno kiekio padidėjimas gali būti susijęs su 
gręžinio įranga. Antropogeninė arseno kilmė nebuvo tirta.

Siekiant išsiaiškinti, ar šios anomalijos sudaro kokius 
nors klasterius, 2018 metų spalio mėn. Lietuvos geologi-
jos tarnyba Raseinių r. sav. teritorijoje paėmė 41 požeminio 
vandens mėginį iš atrinktų individualių vandens gavybos 
gręžinių (pav.), įrengtų į kvartero tarpmoreninius vande-
ninguosius sluoksnius, atliko gręžinių išpumpavimą, išsiur-
biant visą gręžinio tūrį 4 kartus, bei paėmė po 4 mėginius 
iš buvusių Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenviečių gręžinių. 
Vandenyje buvo nustatyta bendroji vandens sudėtis, As, 
Cu, Zn ir Pb koncentracijos. Vandens bendrosios cheminės 
sudėties tyrimus atliko LGT laboratorija, arseno ir lydinčių 
sulfidų klasės elementų tyrimus atliko UAB „Vandens tyri-
mai“ laboratorija.

Tyrimai, skirti patikslinti arseno kiekio anomalijų ribas 
Raseinių r. sav., patvirtino Ražaitėlių ir Šienlaukio vanden-
viečių arseno anomalijas bei buvo nustatytos nedidelės ar-
seno anomalijos Gudų, Beržytės k. gręžiniuose, UAB „Ar-
goma“ (Raseiniai) gręžinyje. Devynių gręžinių vandenyje 
As kiekis buvo padidėjęs, koncentracija svyravo nuo 10 iki 
60 µkg/l ir DLK 10µg/l viršijo iki 6 kartų.

Iškeltos prielaidos dėl gamtinės arseno kilmės iš sulfi-
dų rūdų ar prietakos iš gilesnių mineralizuoto vandens 
sluoksnų hidrocheminių tyrimų duomenimis nepasitvir-
tino – cheminių elementų (vario, švino cinko) kiekis ar-
seno anomalijų taškuose nebuvo anomalus ir dažniausiai 
net nesiekė prietaiso jautrumo ribos bei neviršijo DLK ge-

District in 2018. Even 41 samples were 
collected from individual wells (Fig.). 
Eight samples were collected one-by-
one when pumping Ražaitėliai and 
Šienlaukis wells during the same time as 
well. The samples were analysed for As, 
Cu, Zn and Pb concentrations. Quite 
high arsenic anomalies were detected 
in some wells of Gudai and Beržytė vil-
lages and Raseiniai town as well as in 
Ražaitėliai and Šienlaukis wellfields. 

Finally, the assumption on the natu-
ral origin of the arsenic anomalies was 
not supported. No increase of Cu, Pb 
and Zn concentrations as well as total 
mineralization, sodium and chloride 
and sulphate concentrations in the 
anomalous points was observed. 

As was mentioned above, the in-
vestigations proved that installation of 
wells had nothing to do with the arse-
nic anomalies (Table). Arsenic concen-
trations remained almost stable during 
the rather long pumping period. This 
means that groundwater of certain 
quality can be detected in an aquifer 
immediately. Therefore, the anomalies 
could be explained in two ways:

The anomalies are natural and relat-
ed to mineral composition of the sedi-
ments at a depth of 20–50 m;

The anomalies are anthropogenic 
and related to slow migration of pesti-
cide metabolites to a certain depth.

Further stage of the investigations 
is either to prove the aquifer and aqui-
tard sediments (up to 100 m in depth) 
to be the source of arsenic anomalies 
or to reject this assumption. The LGT 
intends to continue the detailed inves-
tigations in the areas of Ražaitėliai and 
Šienlaukis wellfields. Two cartographic 
boreholes and a few hydrogeological 
ones must be constructed in each site 
for sampling and groundwater pump-
ing tests. 
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riamajame vandenyje. Bendroji cheminė vandens 
sudėtis taip pat neparodė jokios galimos požemi-
nio vandens prietakos iš gilesnių sluoksnių – nei 
bendrosios mineralizacijos, nei natrio, chloridų 
ar sulfatų koncentracijos nebuvo padidėjusios ir 
buvo to paties lygio kaip ir gręžiniuose, kuriuose 
nebuvo nustatyta padidėjusio arseno kiekis. 

Reikia pažymėti, kad atliktos cheminės analizės 
Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenviečių gręžiniuose 
patvirtino, jog gręžinio įrengimas ir vandeniui pa-
kelti  naudojama įranga nėra susijusi su didesniu 
arseno kiekiu vandenyje (žr. lentelę). Arseno kie-
kis vandenyje, neatsižvelgiant į išpumpavimo lai-
ką, išliko beveik nepakitęs. Tai reiškia, kad tokios 
kokybės vanduo yra vandeningajame sluoksnyje.

Taigi, įvertinus atlikto tyrimo rezultatus ir 
tai, kad daugeliu atvejų anomalijos susitelkusios 
20–50 m gylyje, daugiausia Viršutinio Nemuno–
Medininkų vandeningajame sluoksnyje, šį faktą 
galima interpretuoti dvejopai:

 Ε arseno anomalijos yra gamtinės: Viršutinio 
Nemuno apledėjimo nuogulose, slūgsan-
čiose 20–50 m gylyje, gali būti mineralų, 
turinčių arseno;

 Ε arseno anomalijos yra antropogeninės: iš 
pesticidų kilusių arseno formų migracija, 
praėjus tam tikram laikui nuo intensyviau-
sio jų naudojimo žemės ūkyje, šiuo metu 
pasiekė būtent tokį (20–50 m) gylį. 

Lentelė. Sunkiųjų metalų analizės Ražaitėlių ir Šienlaukio 
vandenviečių gręžinių vandenyje rezultatai

Table. The results of the analysis of heavy metals 
in Ražaitėliai and Šienlaukis wellfields

Gręžinio 
nr.

Geologinis 
objektas

Geologinis 
indeksas

Kraigo 
gylis, m

Mėginio 
nr.

Mėginio
data

As,
µg/l

Zn,
µg/l

pb,
µg/l

cu, 
µg/l

60278 Ražaitėlių agIImd 36 6 2018-10-02 30 <40 <1 <1

60278 Ražaitėlių agIImd 36 6 2018-10-02 33 <40 <1 <1

60278 Ražaitėlių agIImd 36 6 2018-10-02 27 <40 <1 <1

60278 Ražaitėlių agIImd 36 6 2018-10-02 27 <40 <1 <1

47477 Šienlaukio agIII-IInm3-md 62 4 2018-10-02 60 <40 <1 6

47477 Šienlaukio agIII-IInm3-md 62 4 2018-10-02 39 <40 <1 <1

47477 Šienlaukio agIII-IInm3-md 62 4 2018-10-02 39 <40 <1 <1

Tolesnis tyrimų etapas: išsiaiškinti, ar arseno 
anomalijų šaltinis nėra požeminį vandenį kau-
piančios  arba jas supančios silpnai laidžių sluoks-
nių nuogulos (iki 100 m gylio). Vykdant arseno 
tyrimus požeminiame vandenyje ir nuogulose, 
Lietuvos geologijos tarnyba numato atlikti iš-
samius požeminio vandens ir grunto tyrimus 
Kauno apskrities, Raseinių r. sav., Viduklės sen., 
Šienlaukio kaimo ir Kauno apskrities, Raseinių r. 
sav., Girkalnio sen., Ražaitelių kaimo vandenvie-
čių apylinkėse. Siekiant surinkti patikimus duo-
menis apie požeminio vandens ir nuogulų sudėtį, 
numatoma abiejose vandenvietėse išgręžti po 1 
bandomąjį gręžinį, pragręžiant ir aprobuojant visą 
kvartero darinių storymę, taip pat papildomai – 
hidrogeologinius gręžinius, skirtus mėginiams 
paimti ir hidrogeodinaminiams parametrams nu-
statyti. 
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Tyrimai bepiločiu 
orlaiviu ir georadaru

Survey with unmanned 
aereal vehicle and ground 
penetrating radar

s. danielius, V. Minkevičius, V. Mikulėnas, s. Lozovskis, V. Lokutijevskis,  
Lietuvos geologijos tarnyba

In 2017, the Lithuanian Geological Survey 
under the Ministry of Environment procured 
the unmanned aerial vehicle (UAV) senseFly 
eBee + RTK (Fig.  1), the necessary accessories 
and software for its management and processing 
of the collected images. In 2018, the Lithuanian 
Geological Survey also purchased ground pene-
trating radar (GPR) “Zond-12e” with 900 Mhz, 
500 Mhz and 300 Mhz antennas. During the 
period 2017–2018, more than 90 flights were 
carried out, with mapped area of over 40 km2. 
In 2018, about 100 profiles were done using the 
GPR equipment. The targeted areas were: geo-
logical layered structures in Western Lithuania, 
the karst region of North Lithuania and erosion-
al slopes and sites on hillforts.

Unmanned Aerial Vehicle

 Works with UAV were carried out in large 
areas such as the coastal zone of the Republic of 
Lithuania, the Curonian Spit with the Nagliai 

1 pav. Skrydžiui parengtas bepilotis orlaivis senseFly 
eBee+RTK;;georadaras „Zond-12e“ su 900 Mhz ir 500 

Mhz antenomis

Fig. 1. UAV senseFly eBee+RTK is ready for take-
off and flight mission performing, SAR “Zond-12e” 
equipment

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos mi-
nisterijos 2017 metais, pasinaudojusi Aplinkos 
apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšomis, 
įsigijo bepilotį orlaivį (toliau  – BO) senseFly 
eBee+RTK (1 pav.), reikiamus priedus ir progra-
minę įrangą, reikalingą jam valdyti ir surinktai 
medžiagai apdoroti, o 2018 metais  – georadarą 
„Zond-12e“ su 900 Mhz, 500 Mhz ir 300 Mhz 
antenomis (angl. GP – Ground penetrating radar) 
(1 pav.). 2017 metų pabaigoje ir per 2018 metus 
buvo atlikta daugiau kaip 90 skrydžių, kurių metu 
kartografuotas plotas viršija 40 km2, 2018 metais 
sudaryta apie 100 profilių georadaru tiriant geo-
loginę sluoksnių sąrangą vakarų Lietuvoje, Šiaurės 
Lietuvos karstiniame regione bei tiriant piliakal-
nių erozinius šlaitus ir jų aikšteles. 

Bepilotis orlaivis

Tyrimai su BO buvo vykdomi didelius plo-
tus užimančiuose objektuose (tyrimų plotuo-
se), tokiuose kaip Lietuvos Respublikos pajūrio 
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2 pav. Suplanuoto skrydžio 
maršruto iškarpa (eMotion 3)

3 pav. Nusileidimo kryptis, 
vieta ir „starto“ pozicija

Nature Reserve, the North Lithuanian karst re-
gion (Karajimiškis, Mantagailiškis, Drąseikiai, 
Naciūnai and Kirkilai areas) as well as in the are-
as where measurements are difficult to perform 
in conventional ways (GPS / GNSS receivers) or 
require a large number of points (XYZ) and / or 
orthophotographic image (Olando Kepurė, 
Buivydai and Bradeliškės Hillforts, etc.).

The control software is eMotion 3 for the 
management of the UAV. Before UAV mission 
starts, it is necessary to make a route, evaluate 
the influence of the existing air navigation barri-
ers (Fig. 2), landing and start positions (Fig. 3), 
as well as to evaluate the current landing condi-
tions and possible obstacles at the UAV launch 
site. 

Fig. 2. A clipping of scheduled 
flight route (eMotion 3)

Fig. 3. Landing direction, 
location, and start position

4 pav. Nuotraukos aprėptis 
priklausomai nuo pasirinkto 

skrydžio aukščio

Fig. 4. Image coverage 
depending on selected flight 
altitude

zona, Kuršių nerija su Naglių gamtiniu rezerva-
tu, Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (Karaji-
miškio, Mantagailiškio, Drąseikių, Naciūnų ir 
Kirkilų vietovės),  taip pat teritorijose, kur ma-
tavimus sudėtinga atlikti įprastais būdais (GPS/
GNSS imtuvais) arba reikia daug taškų (XYZ) 
ir (ar) ortofotografinio vaizdo (Olando kepurė, 
Buivydų ir Bradeliškių piliakalniai, kt.).

BO valdyti naudojamas nešiojamasis kom-
piuteris su programine įranga eMotion 3. Prieš 
paleidžiant BO darbui būtina sudaryti marš-
rutą, įvertinti esamų oro navigacinių kliūčių 
įtaką (2  pav.), nusileidimo ir „starto“ pozicijas 
(3 pav.), taip pat BO paleidimo vietoje įvertinti 
esamas nusileidimo sąlygas ir galimas kliūtis.

Maršrutas sudaromas pagal preliminariai no-
rimą gauti rezultatą, t. y. priklausomai nuo to, 
kokio detalumo reikia duomenų, yra nustatomas 
skrydžio aukštis, procentinis persidengimas tarp 
gretimų nuotraukų (4  pav.). Pavyzdžiui, jeigu 
skrydžio aukštis yra apie 160 m, vaizdas suside-
da iš apie maždaug 3,8 cm2 dydžio pikselių, tai 
„vidutinio dydžio geologo“ horizontali projekci-
ja Žemės paviršiui užima apie 250 jų.(11 pav.)

Skrydžio metu surinkti duomenys (nuotrau-
kos) apdorojami kompiuterine programine įran-
ga Pix4Dmapper. Priklausomai nuo reikiamo 
apdoroti duomenų kiekio ir atsižvelgiant į tai, 
kokių rezultatų tikimasi, duomenų apdoroji-
mas tam tikrais atvejais gali užtrukti iki dviejų 
savaičių. Skrydžio metu surenkama daug duo-
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5 pav. Matuojami papildomi pririšimo GCP taškai 
prieš BO paleidžiant į misiją

Fig. 5. Measurement of additional GCP (ground 
control points) before the take-off UAV on mission
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The route is made based on the pre-desired 
result, i.e. depending on the level of detail re-
quired for the data, the flight altitude is deter-
mined, the overlap (Fig. 4) between the adjacent 
is expressed in pictures percents. For example, if 
the altitude of the flight is about 160 m above 
the ground, the image consists of 3.8 cm / pixels, 
so the horizontal projection of the average geolo-
gist occupies about 600 pixels (Fig. 11).

The data (photos) collected during the flight 
are processed by computer software Pix4D-
mapper.

It may take up to two weeks in individual 
cases. The amount of data collected during the 
flight is high, so data storage resources are re-
quired for primary data storage. Primary data 
(i.e. flight photos and UAV positioning informa-
tion) occupy a relatively small amount of space 
in the data storage. By comparison, the primary 
data for the 6 km2 of the surveyed area occupies 
about 35 GB of hard disk space and 100 GB 
of total after processing. Ground control points 
(GCP) can be arranged in the planned route 
area for additional geo-coordination of images. 
Points are measured using conventional GPS / 
GNSS receivers with accuracy of up to 2 cm in 
X, Y and Z axes. They must be visible in the next 
processing steps, so it is necessary to mark the 
GCP in the test area (Fig. 5). After performing 
all field works, the photos are processed in several 
steps (to evaluate the data quality) by the above-
mentioned software Pix4Dmapper (Fig. 6). Ful-

6 pav. Pozicionuotos nuotraukos ir papildomi pririšimo taškai 
(Pix4Dmapper)

Fig. 6. Positioned photos and additional GCP 
(Pix4Dmapper)

menų, todėl pirminiams  duomenims  saugoti 
reikia duomenų saugojimo išteklių. Pirminiai 
duomenys (t. y. skrydžio nuotraukos ir BO po-
zicionavimo informacija) užima sąlygiškai ma-
žai vietos duomenų talpykloje. Palyginti, 6 km2 
tiriamo ploto pirminiai duomenys užima apie 
35 GB vietos kietajame diske, o visiškai apdoro-
ti – 100 GB.

Suplanuoto maršruto plote gali būti išdėsto-
mi papildomi nuotraukų pririšimo taškai GCP 
(Ground control points). Taškai matuojami 
įprastais GPS / GNSS imtuvais, kurių tikslumo 
paklaida iki 2 cm X, Y ir Z ašyse. Kituose apdo-
rojimo etapuose jie turi būti matomi, todėl būti-
na tinkamai pažymėti papildomo pririšimo tašką 
tiriamame plote (5 ir 10 pav.).

Atlikus visus lauko darbus, nuotraukos ke-
liais etapais (siekiant įvertinti duomenų kokybę) 
apdorojamos minėta programine įranga Pix-
4Dmapper (6 pav.).

Visiškai apdorota su Pix4Dmapper medžiaga 
suteikia galimybę apskaičiuoti objektų tūrį, 
plotą, perimetrą ir kt., nenaudojant kitos papil-
domos programinės įrangos. Sudaryto skaitme-
ninio paviršiaus taškai turi XYZ duomenis, tai 
leidžia iš karto analizuoti tiriamo ploto duo-
menis (7–8 pav.).
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8 pav. Viršuje: marių pakrantės ruožas su kranto performavimo 
ypatumais – nuo bangų sukeltos abrazijos iki defliacijos genamo 

į marias smėlio. Dešinėje padidintame 3D fragmente: apie 120 
000 m3 pripustyto smėlio Naglių rezervate „pastūmėjo“ kranto liniją 

į marias

Fig. 8. Left: Lagoon coastline with peculiarities of shore 
transformation – from wave-induced abrasion to deflation carried 
sand into the lagoon. Above is an enlarged 3D fragment: around 
120,000 m3 of sand transmitted has pushed the shoreline to the 
lagoon at the Nagliai Reserve

7 pav. Prarasto grunto tūris 
Naglių rago abraduotame 

kyšulyje sudaro apie 600 m3

Fig. 7. The volume of lost soil 
in the cape of Nagliai horn is 
about 600 m3

Fig. 9. Left– digital surface 
model compiled from images 
of a UAV mission performed 
along the stretch of the cliff 
Olando Kepurė; left – fragment 
of photo taken by January 
mission; below – by October 
mission. (the slope changes are 
highlighted by the blue line, 
fixed in October).

9 pav. Kairėje– iš BO 
misijos nuotraukų sudaryto 

skaitmeninio žemės 
paviršiaus modelis išilgai 

abraduojamo Olando 
Kepurės skardžio; kairėje – 

sausio mėn. misijos 
nuotraukos fragmentas, 

žemiau – spalio mėn. (žydra 
linija paryškinti pokyčiai 

kranto skardyje, užfiksuoti 
spalio mėn.). 

Naudojantis šiuolaikiniais tyrimo metodais 
ir tam pritaikyta atitinkama kompiuterine pro-
gramine įranga sudaroma galimybė tyrimus at-
likti sunkiai pasiekiamose, pavojingose, didelius 
plotus užimančiose teritorijose tuo pat metu 
neprarandant surenkamų duomenų kiekio ir 
tikslumo. Dažnai gaunami tikslesni, detalesni 
ir patikimesni duomenys. Naujas (pakartotinis) 
ortofotografinis vaizdas su skaitmeninio pavir-
šiaus duomenimis suteikia galimybę palyginti 
situaciją, nustatyti pokyčius laikui bėgant bei ga-
limas atsiradusių pokyčių priežastis.
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ly processed material with Pix4Dmapper allows 
calculating volume, area, perimeter, etc. without 
using any additional software. The points of the 
generated digital surface have XYZ data, which 
allows analysing the data of the area of interest 
immediately (Fig. 7–8).

Modern research methods make it possible 
to conduct research in hard-to-reach, danger-
ous, large-area areas without losing the quantity 
and accuracy of the data collected. In many cas-
es, more accurate, detailed and reliable data are 
obtained. A new (repeated) orthophotographic 
image with digital surface data allows compar-
ing the situation and identifying changes in time 
and the possible causes of these changes.

Fig. 10. Background: original aero photograph after UAV mission 
in the Nagliai reserve; right: measuring the GCP point in the 
mission area; below cropped and zoomed-in original aerial photo 
of the same GCP point

Fig. 11. A particularity of the 
aerial photography is illustrated 
by a highly enlarged fragment 
– it is a horizontal projection of 
a “geologist of medium size” on 
the Earth’s surface. The shooting 
height from the ground was 
about 160 m.; the image consists 
of pixels of about 4 cm in size; 
BO complete with original 
camera S.O.D.A

11 pav. Aerofotografijos raišką 
iliustruoja labai išdidintas 

fragmentas – tai yra „vidutinio 
dydžio geologo“ horizontali 

projekcija Žemės paviršiui. 
Fotografavimo aukštis buvo 

apie 160 m, vaizdas susideda 
iš apie 4 cm dydžio pikselių; 

BO sukomplektuotas originalia 
fotokamera S.O.D.A.

10 pav. Fone: originali aeronuotrauka atlikus BO misiją Naglių 
rezervato didžiajame kopagūbryje; dešinėje: GCP taško matavimas 

misijos plote; žemiau: originalios aeronuotraukos iškarpa su 
išdidintu GCP tašku

52



Research with ground 
penetrating radar

GPR equipment was tested in the Western 
Lithuania. The aim of testing was to investigate 
the geological composition of the layers in the 
first place and to compare GPR results and elec-
tric tomography data. A laptop with “Prism2” 
software is needed for management and control 
GPR unit (Fig. 12). This software is designed to 
control GPR settings, to receive incoming data 
at the same time displaying an incoming image, 
as well as for file processing, interpreting and 
printing.

It is worth mentioning that the use of a spe-
cific antenna is determined by a sounding task. 
Higher sounding frequency means better resolu-
tion, but with more significant electromagnetic 
wave attenuation in the environment, resulting 
in lower sounding depth; and vice versa – lower 
frequency may lead to a larger penetration depth 
at the sacrifice of poorer resolution. Moreover, 
lower frequency produces larger initial insensi-
tivity area (“blind” zone) of a GPR. As a result, 
all antennas and their capabilities were test-
ed. There were 35 profiles made. The research 
showed the potential of GPR in sand and in 
search of buried objects.

The erosional slopes of mounds and their 
hill tops were among the objects of the research 
and testing. The investigated area included the 
Buivydai and Karmazinai mounds, where 30 
profiles were performed, together with the elec-
tric tomography (Fig. 13). The obtained results 
are ambiguous. Firstly, the mound structure 
and sediment composition does not allow the 
electromagnetic waves to penetrate making the 
depth of the research shallow. Despite this, the 
objects near the surface were distinguished quite 
easily. Also, surveys become complicated because 
of the stability of the slopes, what prevents mak-
ing the desired profiles.

The GPR equipment was also tested in the 
karst region of Lithuania, where 30 profiles were 
made (Figs  14–18). The advantages and disad-
vantages of GPR were reconfirmed in the karst 

12 pav. Georadaro valdymo 
programa

Fig. 12. Georadar control 
software

Tyrimai georadaru

Pirmiausia buvo atliktas įrangos testavimas 
tiriant geologinę sluoksnių sąrangą vakarų Lie-
tuvoje, įkomponuojant ir palyginant gautus 
duomenis su elektrinės tomografijos tyrimais. 
Georadarui valdyti naudojamas nešiojama-
sis kompiuteris su programine įranga „Prism2“ 
(12 pav.). Ši programinė įranga skirta georadaro 
parametrų kontrolei, gaunamiems duomenims 
priimti vienu metu rodant gaunamą vaizdą, taip 
pat failams apdoroti, interpretuoti ir spausdinti.

Verta atkreipti dėmesį, kad konkrečios ante-
nos naudojimas yra nustatomas pagal užduotį. 
Didesnis bangos dažnis reiškia geresnę skiriamą-
ją gebą, bet ir didesnį elektromagnetinių bangų  
išsisklaidymą aplinkoje, todėl mažesnis tyrimo 
gylis; ir, atvirkščiai, – mažesnis dažnis gali lemti 
didesnį prasiskverbimo gylį su prastesne rezoliu-
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  13 pav. Lauko darbai georadaru tiriant 
Buivydų piliakalnio aikštelę ir šlaitus

Fig. 13. Field work on georadar exploration of the 
Buivydai mound and slope

areas. In the course of the study, it was observed 
that good results were obtained in sandy areas 
where it is possible to distinguish even the sur-
faces of sand stratification and the overall struc-
ture. The GPR perfectly detects a series of ob-
jects, boulders, pipes, communications, buried 
debris and technogenic substances. There is also 
observed potential for detecting karst and voids, 
but further research is needed because it is dif-
ficult to interpret the data when the profiles pass 
through clays. 

cija. Be to, mažesnis dažnis generuoja didesnį 
pradinį nejautrumo plotą („akląją“ zoną). Dėl 
šios priežasties buvo testuojamos visos antenos ir 
jų galimybės. Padaryti 35 profiliai. Tyrimai paro-
dė georadaro potencialą smėlingose nuogulose ir 
ieškant užkastų objektų.

Vieni iš tyrimų objektų buvo piliakalniai: jų 
aikštelės ir šlaitai, jautrūs erozijai ir nuošliau-
žoms susidaryti (13 pav.). Pasirinkti Buivydų ir 
Karmazinų piliakalniai, juose atlikta 30 profilių 
kartu su elektrinės tomografijos tyrimais. Rezul-
tatai nevienareikšmiški, nes piliakalnių sandara 
neleidžia elektromagnetinėms bangoms giliai 
prasiskverbti, dėl to tyrimų gylis yra seklus, ta-
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 14 pav. Lauko darbai georadaru 
tiriant karstinių smegduobių 

aplinką

15 pav. Georadaro profilių 
išsidėstymas Paįstrio kaime

Fig. 14. Field work on 
georadar exploration of karst 
sinkholes

Fig. 15. Location of GPR 
profiles in the Paįstris village

Profile I  
White lines indicate sand 
layers which are interrupted 
by potential voids or 
washed out sediments 
(indicated by black ovals)

I profilis  
Baltai pažymėtas smėlio 

sluoksniuotumas yra 
nutrūkstamas. Juodais ovalais 

pažymėtos potencialios vietos 
tuštumoms susidaryti arba 

išplaunamas gruntas

II profilis  
Šis profilis yra lygiagretus su 

pirmuoju ir yra 2 metrų atstumu. 
Matoma panaši situacija, pirmoji 

(nuo kairės į dešinę) potenciali 
vieta dingsta, antroji yra ryškesnė, 
o trečiosios diapazonas sumažėja

Profile II  
This profile is parallel to the first 
one and is 2 meters away. There is 
a similar situation, the first (left to 
right) potential location disappears, 
the second is better expressed, and 
the thirds range is decreased

prie Gegužinės smegduobės at the Gegužinės Sinkhole

čiau, nepaisant gylio, yra gerai išskiriami netoli 
paviršiaus užkasti objektai. Taip pat tyrimus ap-
sunkina šlaitų statumas, kuris neleidžia iki galo 
atlikti numatytų profilių.

Buvo atlikti tyrimai Panevėžio ir Biržų rajo-
nuose, naudojantis georadaro įranga (14  pav.). 
Darbai vykdyti prie smegduobių ir žemės pa-
viršiaus suslūgimo vietose, atlikta 30 profilių. 
Karstiniame rajone vėl buvo įsitikinta georada-
ro pranašumais ir trūkumais. Visų tyrimo metu 
buvo pastebėta, kad yra gaunama gerų rezultatų 
smėlingose nuogulose, kuriose galima išskirti 
net smėlio sluoksniavimosi paviršius ir bendrą 
struktūrą. Georadaras puikiai aptinka seklius 
objektus, riedulius, vamzdžius, komunikacijas, 
užkastas šiukšles ir technogeninį gruntą. Taip 
pat yra pastebėtas potencialas aptikti tuštumas 
arba vietas, palankias joms susidaryti. Tačiau šio-
je srityje reikia tolesnių tyrimų, nes yra sudėtin-
ga interpretuoti duomenis, kai profiliai eina per 
molingas ar karbonatingas nuogulas.

Pirmieji profiliai karstiniame regione buvo 
atlikti Panevėžio  r. sav., Paįstrio sen., Paįstrio 
k., Šilo g., prie priešgaisrinio bokšto (15 pav.), 
kur 2015 metais atsivėrė 3 m gylio smegduobė 
(Gegužinės), kiek vėliau išsiplėtusi iki 5 m skers-
mens. Norėta patikrinti, ar ši smegduobė gali 
turėti potencialo plėstis. Atlikti 8 profiliai arti-
miausioje smegduobės aplinkoje (I–VIII  pro-
filiai) ir 2 susikryžiuojantys profiliai gretimoje 
laukymėje (IX–X profiliai), kurioje yra matomi 
keli nedideli žemės paviršiaus įslūgimai – galbūt 
besiformuojančios smegduobės.
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III profilis  
Smėlio sluoksnis yra 

subhorizontalus, tačiau matomi 
du potencialūs objektai, nes 

jų gylis ~ 0,5 m, yra sunkiai 
tikėtina, kad tai tuštumos. 

Greičiausiai tai stambūs 
dariniai – riedulys, šaknys ar 

pan.

Profile III  
The sand layer is sub-horizontal, 
but two potential objects are 
visible, as their depth is ~ 0.5 m 
it is unlikely to be potential 
voids. Most likely, these are big 
boulders, roots or something 
similar

IV profilis  
Šis profilis yra lygiagretus su 

trečiuoju ir yra 2 metrų atstumu. 
Ta pati situacija, smėlis slūgso 

subhorizontaliai, karstinių 
darinių nepastebėta. Yra matomi 

trys objektai, bet jų pozicija 
smarkiai skiriasi nuo trečiajame 
profilyje aptiktų, dėl to tikėtina, 

kad tai skirtingi objektai

Profile IV 
This profile is parallel to the 
third and is 2 meters away. The 
same situation, sand sinks sub-
horizontally, no karst structures 
were observed. There are three 
objects visible, but their positions 
differ significantly from the ones 
found in the third profile, which 
are likely to be different objects

V profilis 
Šiame profilyje nepastebėta 

jokių objektų

Profile V 
No objects were found 
on this profile

VI profilis 
Šiame profilyje nepastebėta 

jokių objektų

Profile VI 
No objects were found 
on this profile

VII profilis 
Šiame profilyje nepastebėta 

jokių objektų

Profile VII 
No objects were found 
on this profile

VIII profilis 
Šiame profilyje nepastebėta 

jokių objektų

Profile VIII 
No objects were found 
on this profile

IX profilis  
per sukarstėjusią laukymę.

Ties centru yra pažymėta 
viena smegduobė, bet kadangi 

signalas eina iš giliau, jos 
kontūras nėra labai ryškus. 

Potencialo jai plisti nepastebėta

Profile IX  
through a karstified field
One sinkhole is marked at the 
center, but since the signal 
goes deeper, it does not have a 
very pronounced outline. The 
potential for the sinkhole to 
spread was not been noticed

X profilis  
per sukarstėjusią laukymę 

Ties centru yra pažymėta viena 
smegduobė. Naujų potencialių 

židinių nebuvo išskirta

Profile IX  
through a karstified field
One sinkhole is marked at the 
center. New potential voids 
were not been noticed

prie Gegužinės smegduobės At the Gegužinės Sinkhole 
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Fig. 16. Field research 
with GPR near the nature 
monument Cow Cave, where 
from the year 2010, area 
about 20 m in diameter is 
showing a slow ground surface 
divergence. Picture below 
indicates the location of the 
GPR profiles

16 pav. Lauko tyrimai 
georadaru prie gamtos 

paminklo Karvės ola, kur jau 
nuo 2010 metų apie 20 m 

skersmens plote įžvelgiamas 
lėtas žemės paviršiaus dubimas. 

Apačioje – georadaro profilių 
išsidėstymas laukymėje tarp 

senų smegduobių

Profile III
Changing the antenna and the 
parameters made it possible to 
reach a depth of 4 m, but it is 
still difficult to interpret data. 
There are two places marked as 
potential voids

II profilis  
Tirtoje teritorijoje vyrauja selenito 

uolienos, todėl georadaras 
neparodė gerų rezultatų. 

Šiame profilyje signalui pavyko 
prasimušti tik iki 1 m gylio

Profile I
Selenite rocks dominate the 
area, so GPR did not show good 
results. In this profile, the signal 
was only able to reach the depth 
of 1 m

III profilis 
Pakeitus anteną ir parametrus, 

pavyko prasimušti iki 4 m gylio, 
tačiau yra vis tiek sudėtinga 

daryti interpretaciją. Pažymėtos 
dvi vietos, kuriose galėtų būti 

susidariusios tuštumos

IV profilis  
Buvo pasiektas 3 metrų gylis. 
Nebuvo išskirta  potencialių 

objektų dėl didelės neraiškos 
profilyje

Profile IV 
The depth is up to 3 meters. 
Potential objects were not 
distinguished due to the high 
level of uncertainty in the profile

prie Karvės olos near the cow’s cave

Fig. 17. Field research 
with GPR near the road 
Kauniai–Šlepščiai, there are 
documented new small 
sinkholes that occurred 
during this decade; at the 
bottom – the location and 
GPR profile crossing the gas 
pipeline (showed excellent 
results, buried object is clearly 
visible in the profile)

17 pav. Lauko tyrimai 
georadaru prie vieškelio 

Kauniai–Šlepščiai, prie kurio 
yra dokumentuotų naujų 

nedidelių įgriuvų, atsiradusių 
per šį dešimtmetį; apačioje – 
georadaro profilio, kertančio 

dujotiekio magistralę, vieta 
ir pjūvis (parodė puikius 

rezultatus, nustatytas palaidotas 
objektas)
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I profilis  
buvo atliktas sukarstėjusioje 
teritorijoje prie gyvenamojo 

pastato virš elektrinės 
tomografijos įranga 

„pamatytos“ anomalijos, 
susijusios su karstinių procesų 
apraiškomis (2016 m.). Tirtoje 

teritorijoje viršutinė dalis 
yra padengta molingomis 

nuogulomis (priemoliu), o 
giliau slūgso karbonatiniai 

dariniai. Šiame profilyje nebuvo 
išskirta potencialių objektų

IV profilis  
buvo atliktas sukarstėjusioje 
teritorijoje prie gyvenamojo 

pastato. Gautas pjūvis yra 
gerokai seklesnis nei prieš 

tai, tačiau aiškiai buvo aptikti 
4 objektai. Tai galėtų būti 

vamzdžiai, komunikacijos arba 
kitokie užkasti daiktai. Profilio 

pradžioje (iš kairės) matyti 
neryški anomalija, kuri gali būti 
susijusi su šioje vietoje buvusiu 

šuliniu, kurį, gyventojos 
perpasakojimu, karo metu 

pervažiavo tankas

Profile I  
was done near a residential 
building over a karstic anomaly 
which was indicated in the 
section of electric tomographic 
survey profile (2016). In the 
investigated area, the upper 
part is covered with clay 
deposits (loam), and deeper are 
the carbonate formation. No 
potential objects were noticed 
in this profile

Profile IV  
was done near a residential 
building. Profile depth is 
much shallower than before, 
but 4 objects were clearly 
identified. These could be pipes, 
communications, or other 
buried objects. At the beginning 
of the profile (from the left) 
a bleak anomaly can be seen, 
which may be related to the 
well, which was destroyed by 
the passing through tank during 
the war (story from residents of 
the building)

Prie gyvenamojo namo,  
Ežerėlių g. 4, Kirkilai

Near residential house, 
Ežerėlių g. 4, Kirkilai

18 pav. Tyrimai georadaru prie 
gyvenamojo namo Ežerėlių 

g. 4, Kirkilai, Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.

Fig. 18. Survey with GPR near 
residential house in Ežerėlių g. 
4, Kirkilai, Širvėnas eldership, 
Biržai municipality

Biržų rajone buvo atlikti 22 profiliai Karaji-
miškio (16 pav.),  Mantagailiškio (17 pav.), Kir-
kilų (18 pav.) vietovėse, tačiau tik keli iš jų davė 
gerų rezultatų, nes darbą georadaru apsunkino 
molingos nuogulos ir karbonatiniai dariniai.

Remiantis atliktais tyrimais ir gautais rezulta-
tais matyti, kad georadaru galima gauti itin gerų 
rezultatų smėlingose nuogulose. Taip pat gerai 
ieškoti ir išskirti užkastus objektus (komuni-
kacijas ir kitokio pobūdžio daiktus). Karstinėje 
Biržų teritorijoje yra pakankamai sudėtinga at-
likti interpretaciją dėl elektromagnetinių bangų 
slopinimo karbonatinėse uolienose. 
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Valstybinis požeminio 
vandens monitoringas 

2018 metais

National Groundwater 
Monitoring in 2018

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Požeminio vandens monitoringas 2018 metais 
buvo vykdomas pagal naują Valstybinę aplinkos 
monitoringo programą 2018–2023 metams. Pa-
grindinis šios programos uždavinys lieka nepa-
kitęs  – vertinti požeminio vandens išteklių atsi-
naujinimo šaltinius, požeminio vandens cheminę 
būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius 
veiksnius, tačiau daugiau dėmesio skiriama grunti-
niam vandeniui, jo balanso ir kokybės pokyčiams, 
o gilesnių sluoksnių, kuriuose kokybės pokyčiai 
vyksta lėčiau ir kurie nepatenka į išskirtų cheminių 
anomalijų zonas, stebėjimai retinami.

Požeminio vandens monitoringo darbų pro-
gramą 2018 metais sudarė nuolatiniai požeminio 
vandens lygio matavimai ir gruntinio vandens mė-
ginių ėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai.

Nuolatiniai požeminio vandens lygio stebė-
jimai  – vieną kartą per parą  – buvo vykdomi 
74 gręžiniuose, prie 19 gręžinių įrengta telemetri-
nė duomenų perdavimo sistema. Kiekvieną dieną 
požeminio vandens lygio ir temperatūros matavi-
mo duomenys perduodami į Lietuvos geologijos 
tarnyboje esantį serverį. Kituose gręžiniuose esan-
čių daviklių duomenys nuskaitomi atvykus prie 
gręžinio 1–2 kartus per metus. 

2018  metais meteorologinės sąlygos nebuvo 
labai palankios pasipildyti požeminio vandens iš-
teklių. Apibendrinti požeminio vandens lygio ma-
tavimo duomenys rodo, kad vidutinis 2018 metų 
gruntinio vandens lygis 41  proc. stebėtų postų 
buvo žemesnis už vidutinį daugiametį lygį, o dar 
35  proc. buvo artimas jam (1  pav.). Tik Biržų, 
Dotnuvos, Ukmergės ir Rykantų postuose viduti-
nis vandens lygis 2018 metais buvo aukštesnis už 
vidutinį daugiametį. Skirtumas dar ryškesnis, pa-

The national groundwater monitoring in 
2018 was executed based on the renewed State 
Environment Monitoring Program for the pe-
riod of 2018–2023. The main objective of this 
program remained the same  – to evaluate the 
sources of groundwater renewal, groundwater 
chemical status, trends of pollutants and gover-
ning factors, but more attention is paid to the 
most vulnerable shallow and confined aquifers 
in anomaly zones. In 2018, groundwater moni-
toring included measurements of groundwater 
level, groundwater sampling and hydrochemical 
analysis. 

The daily measurements of groundwater le-
vels and temperature were carried out in 74 
observation wells. Twenty observation wells are 
equipped with telemetric data transmitters. The 
data of water levels and temperature measure-
ments are transmitted on a daily basis to the 
server located in the Geological Survey of Lithu-
ania. From the rest of wells, the information is 
retrieved once-twice per year.

In 2018, meteorological conditions were not 
very favourable for groundwater recharge. The 
average level of shallow groundwater in 41  % 
observation wells was lower than long-term ave-
rage and in 35  % close to long-term average. 
Only in four wells in Biržai, Dotnuva, Ukmergė 
and Rykantai, the groundwater level remained 
higher (Fig. 1). The difference is more apparent, 
if compared with more precipitation-abundant 
year 2017. Only in one station – Rykantai, the 
average groundwater level has risen.

Such situation was predefined by high lev-
els at the beginning of the year. Up till May in 
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lyginti su labai vandeningų 2017 metų vandens ly-
giais, vieninteliame Rykantų poste gruntinio van-
dens lygis buvo aukštesnis nei 2017 metais. Tokią 
situaciją lėmė tai, kad gruntinio vandens lygis metų 
pradžioje buvo gerokai pakilęs, dar gegužės mėne-
sį Biržų, Dotnuvos, Raseinių, Rykantų, Papilės, 
Tauragės ir Ukmergės postuose jis slūgsojo aukš-
čiau, nei būdinga šiam mėnesiui. Dėl mažo kritu-
lių kiekio, iškritusio vasaros ir rudens mėnesiais, 
gruntinio vandens lygis nuosekliai žemėjo, tai bū-
dinga rudens sezonui. Įprastai gruntinio vandens 
lygis lapkričio-gruodžio mėnesiais dėl padidėjusių 
kritulių kiekio ir sumažėjusio garavimo ima kilti, 
tačiau 2018 metais šiais mėnesiais Šiaurės ir Vidu-
rio Lietuvoje tokio kilimo nebuvo. Gruntinio van-
dens lygis buvo labiausiai nukritęs Akmenės, Kel-
mės, Panevėžio ir Kėdainių rajonuose esančiuose 

1 pav. Gruntinio vandens lygio padėtis 2018 metais
1 – aukštesnis už vidutinį daugiametį, 2 – artimas vidutiniam 

daugiamečiam, 3 – žemesnis už vidutinį daugiametį, 4 – žemesnis 
už vidutinį 2017 m. lygį, 5 – aukštesnis už vidutinį 2017 m. lygį, 

kairėje skaitiklyje – vidutinis gruntinio vandens lygis (m, nuo žemės 
paviršiaus) 2018 m., vardiklyje – 2018 m. amplitudė, m; dešinėje 

skaitiklyje – vidutinis daugiametis vandens lygis, vardiklyje – 
žemiausias daugiametis lygis 

Fig. 1. Position of groundwater level in 2018 
1 – higher than long-term; 2 – close to long term; 3 – lower than 
long-term; 4 – lower than average of 2017; 5 – higher than average 
of 2017; on the left in numerator – average depth to groundwater 
level in 2018, in denominator – amplitude in 2018 in m; on the 
right in numerator – long-term average, in denominator – long-
term lowest level 

Biržai, Dotnuva, Raseiniai, Rykantai, Papilė, 
Tauragė and Ukmergė regions, the groundwater 
level was higher than in average. After the spring 
rise, it began to fall and constantly was falling 
during the summer and autumn due to scarce 
precipitation. The phase of water decrease usual-
ly lasts until October-November, but in 2018 
in the northern and central parts of Lithuania – 
Akmenė, Kelmė, Panevėžys and Kėdainiai dis-
tricts – it lasted till the end of the year. The low-
est levels of the last 15 years were recorded in the 
Panevėžys, Dūkštas and Papilė stations. The dif-
ferent situation was observed in the western part 
of Lithuania, where groundwater level began 
to rise in late October and in the Southwestern  
and Eastern Lithuania at the end of November.
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stebėjimų postuose. Žemiausias gruntinio vandens 
lygis per paskutinius penkiolika metų buvo užfik-
suotas lapkričio 16 d. Papilėje, gruodžio 15 d. Pa-
nevėžyje ir Dūkšte. Išimtis buvo Vakarų Lietuva, 
kur gruntinio vandens lygis stipriai pakilo antroje 
spalio pusėje (Vežaičiai, Klaipėdos raj.). Pietvaka-
rių (Kybartai, Vilkaviškio raj., Laukuva, Šilalės raj.) 
ir Rytų Lietuvoje (Dūkštas, Ignalinos raj., Utena, 
Buivydžiai, Vilniaus raj.) gruntinio vandens lygio 
kilimas prasidėjo lapkričio pabaigoje.

Požeminio vandens mėginiai hidrocheminiams 
tyrimams imti iš 120 stebėjimo vietų – 85 gręžinių 
ir 35 natūralių šaltinių / versmių, esančių 86 stebė-
jimo postuose. Tai daugiausiai įvairiose nuogulose 
ir skirtingoje žemėnaudoje besikaupiantis grunti-
nis vanduo, taip pat negiliai slūgsančių gipsingų 
sluoksnių ir natūraliai išsikraunančių natūralių 
versmių iš gilesnių sluoksnių vanduo. Lietuvos 
geologijos tarnybos laboratorijoje tirta visų van-
dens mėginių bendroji vandens cheminė sudėtis 
(pagrindiniai anijonai ir katijonai, iš to skaičiaus – 

2 pav. Gruntinio vandens kokybė pagal 2018 metų tyrimų 
duomenis

Fig. 3. Groundwater quality based on observation data in 2018
n good; n moderate; n poor; l due to anthropogenic impact

The groundwater sampling was performed 
from 120 monitoring points  – 85 observation 
wells and  35 natural springs located in 86 moni-
toring stations. Samples were taken from shal-
low aquifers. All samples were analysed for gen-
eral chemical composition and nutrients at the 
laboratory of the Lithuanian Geological Survey.

The drinking water standard is usually used 
for assessment of groundwater quality. In order 
to better understand the quality of groundwater, 
3 quality classes were derived. The groundwater 
in which the concentration of certain chemical 
compounds is lower than the drinking water 
standard and concentration of manmade com-
pounds (nitrates, organic compounds) is negli-
gible was considered as good. In the cases when 
man-made compounds were detected but their 
concentration was lower than the drinking water 
standard or exceeded it by compounds of natu-
ral origin (sulphates, chlorides and ammonium) 
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nitritai, nitratai, fosfatai, amonis, taip pat sausoji 
liekana, bendrasis kietumas, permanganato skai-
čius).

Tradiciškai požeminio vandens kokybei vertinti 
naudojami geriamojo vandens rodikliai ir jų speci-
fikuotos vertės (SRV). Vaizdumo dėlei buvo išskir-
tos trys kokybės klasės – gera, vidutinė ir prasta. 
Vanduo, kurio hidrocheminė sudėtis atitinka ge-
riamojo vandens reikalavimus ir kuriame nėra an-
tropogeninės kilmės junginių (nitratų, organinių 
junginių), vertintas kaip geros kokybės. Jei van-
denyje buvo nustatyta antropogeninių junginių 
koncentracija, neviršijanti SRV, arba SRV viršijo 
išimtinai gamtinės kilmės junginiai (sulfatai, chlo-
ridai, amonis), jis vertintas kaip vidutinės kokybės. 
Kai antropogeninės kilmės junginių koncentracija 
viršijo SRV arba gamtinių junginių koncentracija 
viršijo hidrocheminio fono ribines reikšmes, van-
duo buvo vertintas kaip prastos kokybės. 

Įvertinus vandens kokybę pagal pasirinktus 
kriterijus, matoma, kad kiek didesnėje dalyje 
(54 proc.) tirtų vietų vandens kokybė buvo gera, o 
prastos kokybės vandens rasta 20 proc. tirtų vietų 
(2 pav.).

Požeminio vandens kokybę lemia gamtiniai ir 
antropogeniniai veiksniai. Vandens kokybę pras-
tina natūralūs organiniai junginiai pelkinėse ir 
jūrinėse nuogulose, sulfatai gipsingų nuogulų pa-
plitimo zonose, chloridai ir natrio jonai minera-
lizuoto vandens iškrovos zonose. Urbanizuotose 
teritorijose ir dirbamos žemės aplinkoje esamuose 
gręžiniuose organinių junginių, chloridų, sulfatų, 
azoto junginių reikšmės, viršijančios fonines, yra 
suformuotos antropogeninės taršos. Gruntinia-
me vandenyje antropogeninė įtaka buvo jaučiama 
28 proc. stebėjimo taškų, iš jų ~9 proc. (11 vie-
tų) būtent dėl taršos vandens kokybė buvo prasta. 
Intensyvios žemdirbystės laukuose besiformuojan-
čiame gruntiniame vandenyje Karajimiškio (Bir-
žų raj.), Daniliškių (Trakų Vokės), Lančiūnavos 
(Kėdainių raj.), Muniškių (Kauno raj.) postuose 
nitratų koncentracija viršijo 50  mg/l. Neleistina 
nitratų koncentracija užfiksuota ir Arimaičių, Pa-
nemunio šaltinių vandenyje, o Balbieriškio šalti-
nio vandenyje ir fosfato koncentracija, siekianti 
1,5 mg/l (vidutinė koncentracija dirbamoje žemė-
je 0,03 mg/l). 

the groundwater was considered as of moderate 
quality. And in the case when the concentration 
of anthropogenic compounds was higher than 
the drinking water standard and /or the concent-
ration of natural compounds was higher than 
the upper background value, the groundwater 
was considered as of poor quality.

A slightly bigger part of sampled groundwa-
ter – 54 % is of good quality and 20 % of poor 
quality. (Fig. 2).

The groundwater quality is determined by 
natural and anthropogenic factors. Ground-
water quality could be deteriorated by natural 
organics from wetlands and marine deposits, 
sulphates in gypsum containing aquifers, chlo-
rides in areas where deeper mineralized water 
discharges into fresh water aquifers. However 
elevated concentrations of organic compounds, 
nitrates, chlorides, sulphates in groundwater 
from urban and agricultural areas are formed by 
anthropogenic pollution. Anthropogenic impact 
could be traced in 28 % of samples taken from 
shallow groundwater and in ~9 % (11 sampling 
points) of samples the water was of poor quali-
ty. The concentrations of nitrates exceeding 
50 mg/l were found in the groundwater of in-
tensively cultivated arable land of Karajimiškis 
(Biržai Dist.), Daniliškės (Trakų Vokė.) and 
Lančiūnava (Kėdainiai Dist.), Muniškiės (Kau-
nas Dist.) and Arimaičiai (Radviliškis Dist.) are-
as and Panemunis Spring. In water from the 
Balbieriškis Spring, a rather high concentration 
of phosphates 1.5 mg/l (average in arable land – 
0.03 mg/l) was detected. 
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Augalų apsaugos 
produktų veikliųjų 

medžiagų tiriamasis 
monitoringas 

gruntiniame vandenyje

Investigative groundwater 
monitoring of active 
substances of plant 
protection products

J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Augalų apsaugos produktų (AAP) veikliųjų 
medžiagų tiriamasis monitoringas 2018  metais 
buvo tęsiamas trijuose specialiai įrengtuose pos-
tuose – Daniliškių (Vilniaus augalų veislių tyri-
mo stotis  – AVTS), Muniškių (Kauno AVTS) 
ir Alksnėnų (Plungės AVTS). Vilniaus augalų 
veislių tyrimo stotyje buvo auginamos bulvės, 
naudojami metribuzino turintys AAP, o Kauno 
ir Plungės – rapsai, naudojami metazachloro ir 
dimetachloro turintys AAP. Gruntinio vandens 
mėginiai iš 15 stebėjimo vietų imti liepos ir lap-
kričio mėnesį. Be to, lapkričio mėnesį mėginiai 
buvo paimti ir iš 15 valstybinio monitoringo tin-
klo stebimųjų gręžinių ir šaltinių, esančių dirba-
moje žemėje ar šalia jos. Analizuojant mėginius 
ieškota metribuzino (tik Daniliškėse), metazach-
loro, dimetachloro ir jų metabolitų, taip pat kitų 
veikliųjų medžiagų metabolitų iš 75 pavadinimų 
sąrašo. Į tyrimų rezultatų protokolą įtraukiamos 
tik tų junginių, kurių koncentracija viršija nu-
statymo ribą, reikšmės.

Metribuzino ir jų likučių koncentracija Dani-
liškių posto gruntiniame vandenyje kaip ir anks-
tesniais metais buvo mažesnė už laboratorinio 
nustatymo ribą. Vilniaus augalų veislių tyrimų 
stotis Daniliškėse 2018 metais buvo uždaryta. 

Ištirtų gręžinių ir šaltinių gruntiniame van-
denyje rasta dimetachloro, metazachloro, chlo-
ridazono, tritosulforono ir metalaksilo metabo-
litų. Dažniausiai randama veikliosios medžiagos 
dimetachloro metabolito dimetachloro CGA  – 
14  iš 25  tirtų vietų (Lentelė). Didžiausia kon-

Investigative groundwater monitoring of 
active substances of plant protection products 
was carried on in three specially installed sites: 
Daniliškės (Vilnius plant varieties investiga-
tion station PVIS), Muniškis (Kaunas PVIS) 
and Alksnėnai (Plungė PVIS). The target sub-
stances are metribuzin, used for potatoes cultiva-
tion and metazachlor, dimetachlor used for rape 
seed cultivation. Groundwater sampling from 
15 observation wells was carried out in July and 
November. Additionally, in November samples 
were taken from 15 observation wells/springs lo-
cated in arable land and included in the national 
groundwater monitoring network. Chemical 
analysis included investigation of metribuzin, 
metazachlor, dimetachlor and their metabolites 
and screening of more than 75 active substances, 
which were reported in case they were found in 
concentrations higher than detection limit.

In the Daniliškės (Vilnius) investigative field, 
no metribuzine or its metabolites were found in 
groundwater samples.

Screening of active substances revealed that 
groundwater contains metabolites of metazach-
lor, dimetachlor, chloridazon, tritosulfuron and 
metalaxyl. The most often occurring (in 14 cases 
of 25) metabolite dimetachlor CGA was found 
in groundwater. Concentrations higher than 
2 mkg/l were detected in the Arimaičiai Spring 
(Radviliškis Dist.), Muniškis (Kaunas PVIS) and 
Lančiūnava (Kėdainiai Dist.) (Table).  Metabo-
lites of chloridazon - methyl desphenyl chlorida-
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centracija, viršijanti 2 mkg/l, nustatyta Arimai-
čių šaltinio (Radviliškio raj.), Muniškio (Kauno 
raj.) ir Lančiūnavos (Kėdainių raj.) postų grun-
tiniame vandenyje. Veikliosios medžiagos chlo-
ridazono metabolitų metildesfenilo chloridazo-
no ir desfenilo chloridazono buvo rasta beveik 
pusėje tyrimo vietų, o Arimaičių šaltinio (Rad-
viliškio raj.), Alanos (Molėtų raj.), Mikužių 
(Klaipėdos raj.), Muniškio (Kauno raj.) ir Ka-
rajimiškio (Biržų raj.) postuose jų koncentracija 
viršijo 0,5  mkg/l. Karajimiškio posto, esančio 
didelio aktyvumo karstinėje teritorijoje, grun-
tiniame vandenyje užfiksuota didžiausia chlori-
dazono metabolitų koncentracija, jų suma siekė 
5,5  mkg/l. Chloridazonas yra herbicido, skirto 
dygstančioms piktžolėms naikinti cukrinių ir pa-
šarinių runkelių pasėliuose, veiklioji medžiaga, 
jo registracija baigėsi 2015 m. balandžio 30 d., 
jį buvo leista parduoti iki 2015 m. spalio 31 d. o 
sunaudoti iki 2016 m. spalio 31 d. Metazachlo-
ro metabolitų – metazachloro ESA ir metazach-
loro OA, kaip ir ankstesniais metais, buvo rasta 

Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų likučių (metabolitų) 
koncentracija gruntiniame vandenyje

Concentration of active substances of plant protection products 
in shallow groundwater

zon and desphenyl chloridazon – were detected 
almost in half of investigated points (in 12 of 
25). Concentrations higher than 0.5 mkg/l were 
detected in the groundwater of the Arimaičiai 
Spring (Radviliškis Dist.), Alana (Molėtai Dist.), 
Mikužiai (Klaipėda Dist.), Muniškis (Kau-
nas PVIS) and Karajimiškis (Biržai Dist.). The 
highest concentration of chloridazon metabo-
lites was found in the shallow groundwater of 
Karajimiškis observation well, located in active 
gypsum karst zone. Chloridazon is the main ac-
tive substance of weed killer, used mostly for cul-
tivation of beets; its  registration was cancelled 
in April 30, 2015; the permission to sell out was 
granted till October 31, 2015 and to use it till 
October 31, 2016. 

Metabolites of metazachlor – metazachlor 
ESA and metazachlor OA were detected in the 
Muniškis and Alksnėnai stations in concentra-
tions similar to the ones in previous years and in 
Karajimiškis, Arimaičiai Spring and Lančiūnava 
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Muniškių ir Alksnėnų postuose, taip pat Karaji-
miškio, Arimaičių šaltinio ir Lančiūnavos postų 
gruntiniame vandenyje. Lančiūnavoje jų kon-
centracija buvo didžiausia  – 13,2  mkg/l. Kitų 
veikliųjų medžiagų metabolitų rasta daug rečiau 
ir mažesnė koncentracija. Tačiau tame pačiame 
tyrimų taške dažnai randama kelių veikliųjų me-
džiagų likučių. Susumavus metabolitų koncen-

Table. The results of active substances of plant protection 
products screening in groundwater
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Grimzdų šaltinis 31667 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Iciūnų 840 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Iciūnų 35996 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Vilkmedžių 35940 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Kojelių 35948 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Kurklių 35950 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Mikužių II 25355 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR

Alksnėnų 3 0,023 <NR <NR 0,1 <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,123

Kadrėnų šaltinis 38131 <NR 0,028 0,1 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,128

Palapišių 35947 <NR 0,011 0,085 <NR <NR <NR <NR <NR 0,096 0,065 0,257

Muniškio 60556 <NR 0,053 0,34 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,393

Alksnėnų 2 0,1 <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,56 <NR <NR 0,56

Muniškio 60553 0,16 0,029 0,18 0,059 0,066 0,14 <NR <NR <NR <NR 0,634

Alantos 463 0,1 0,019 0,72 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,739

Mikužių III 35938 <NR 0,38 0,37 <NR <NR <NR <NR <NR <NR <NR 0,75

Alksnėnų 1 0,42 <NR <NR 0,77 0,044 <NR <NR 0,038 <NR <NR 1,272

Muniškio 60554 0,055 0,27 0,71 0,067 0,049 0,18 <NR <NR <NR <NR 1,331

Karajimiškio 218 0,22 0,089 0,28 <NR <NR 1,0 0,043 <NR <NR <NR 1,632

Muniškio 60557 0,075 0,3 1,4 0,17 0,061 0,51 <NR <NR <NR <NR 2,006

Alksnėnų 60560 0,51 <NR <NR 3,4 0,082 <NR <NR <NR <NR <NR 3,992

Alksnėnų 60562 0,4 <NR <NR 3,5 0,42 <NR <NR <NR <NR <NR 4,32

Karajimiškio 216 0,21 1,3 4,2 0,16 0,069 <NR <NR <NR <NR <NR 5,939

Arimaičių šaltinis 31676 2,2 0,1 0,7 2,5 0,38 0,3 <NR <NR <NR <NR 6,18

Muniškio 60555 2,3 0,22 0,94 5 0,71 0,21 <NR <NR <NR <NR 9,38

Lančiūnavos 62 2,8 <NR <NR 10 3,2 <NR <NR <NR 0,88 0,025 16,905

 > NR vietų skaičius 14 12 12 11 10 6 1 2 2 2 18
NR – nustatymo riba

Lentelė. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų likučių 
tyrimo gruntiniame vandenyje rezultatai

station. The highest concentration of me-
tabolites  – 13.2  mkg/l ‒ was registered in the 
Lančiūnava station, Muniškis coming next with 
5.7 mkg/l. Other active substances were detect-
ed rarely and in lower concentrations. Moreover, 
quite often metabolites of a few active substan-
ces are found in the groundwater of the same 
sampling point. The sum of all metabolites was 
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tracijas gauta, kad didesnėje dalyje ištirtų vietų 
(14 iš 25) jų koncentracija viršija 0,5 mkg/l, o 
maksimali Lančiūnavoje – 16,9 mkg/l (pav.).

Teritoriniam Lietuvos padengimui informa-
cijos dar trūksta, taip pat neidentifikuotos visos 
gruntiniame vandenyje linkusios kauptis ak-
tyviosios medžiagos ir jų metabolitai, tačiau iš 
turimų duomenų aiškėja, kad intensyvios žem-
dirbystės plotuose pesticidų likučiai gruntiniame 
vandenyje kaupiasi ir išlieka gana ilgai. Pesticidų 
likučiai ir jų koncentracija labai svarbi vertinant 
gruntinio vandens kokybę, ypač jei jis naudoja-
mas kaip geriamas vanduo. 

found higher than 0.5 mkg/l in the bigger part 
(14 from 25) of investigated sites, the highest 
concentration was registered in the Lančiūnava 
site – 15.9 mkg/l (Fig.).

The territorial distribution of newly inves-
tigated active substances in the groundwater as 
well as the list of prevailing metabolites is not 
fully apparent yet, still it is clear that metabolites 
of pesticides are present in shallow groundwater 
beneath intensively cultivated lands and should 
be taken into account when assessing groundwa-
ter quality. 
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Lietuvos seismologinis 
monitoringas  

2018 metais

Seismological  
monitoring in Lithuania 
in 2018

M. norvaišaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos seismologinis monitoringas yra 
viena iš Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 
2016–2020  metų programos „Geoenergetika 
ir saugi aplinka“ priemonių, o nuo 2018 metų 
Lietuvos seismologinis monitoringas tapo Valsty-
binės aplinkos monitoringo 2018–2023  metų 
programos dalimi. 2018 metais Lietuvos geolo-
gijos tarnyba (LGT) toliau vykdė Lietuvos ir gre-
timų teritorijų seismologinį monitoringą (pro-
jektas „Lietuvos seismologinis monitoringas“). 
Seisminių stebėjimų duomenys (beveik) realiu 
laiku LGT seisminių stebėjimų centre (LGT 
SC) buvo gaunami iš LGT Paburgės (PBUR) 
ir Paberžės (PABE) plataus diapazono seisminio 
stebėjimo stočių. Iš keturių vienkomponenčių 
trumpaperiodžių seisminio stebėjimo stočių 
(IIGN, IDID, IZAR, ISAL) seisminių stebėji-
mų duomenys LGT SC buvo gaunami kartą per 
parą. Taip pat seisminiams įvykiams lokalizuoti 
buvo naudojami seisminių stebėjimų duomenys 
iš gretimų valstybių seisminio stebėjimo stočių: 
Latvijoje (Slitere  – SLIT), Estijoje (Vasula  – 
VSU, Matsalu – MTSE ir Arbavere  – ARBE), 
Suomijoje (Metsahovi – MEF, Laitila – RAF, Ilo-
mantsi – JOF, Keuruu – KEF ir Ylistaro – VAF), 
Švedijoje (Upsala – UPP, Alandų salos – AAL, 
Delary – DEL, Vikbolandet – VIKU), Danijos 
Bornholmo saloje (Skovbrynet – BSD), Vokieti-
joje (Ruegen – RGN ir Ruedersdorf – RUE) ir 
Lenkijoje (Suvalkai – SUW ir Gorka Klasztor-
na – GKP). 

Seismological monitoring of Lithuania is a 
part of the Lithuanian State Geological Survey 
2016–2020 program “Geoenergy and safe en-
vironment”. In 2018, Lithuanian seismological 
monitoring was included in the State Environ-
mental Monitoring Program for 2018–2023. 
Seismological monitoring of Lithuania was 
continued in 2018. The monitoring comprised 
acquiring, processing, analysing and summariz-
ing seismic data recorded by two broadband 
seismic stations PBUR (in Paburgė, Plungė Dis-
trict) and PABE (in Paberžė, Kėdainiai District) 
of Lithuanian Geological Survey and four one-
component short-period seismic stations (IIGN, 
IDID, IZAR, ISAL) (Fig. 1). Seismological data 
from broadband seismic stations of PBUR and 
PABE were transmitted to the Seismological 
Centre of Lithuanian Geological Survey (LGT 
SC) in “near-real-time” while the data from the 
INPP stations were received once in 24 h. Apart 
from the mentioned stations, seismic data were 
collected and regularly analysed from other seis-
mic stations in the Baltic Sea region: SLIT (Sli-
tere, Latvija), VSU, MTSE and ARBE (Vasula, 
Matsalu and Arbavere, repectively, Estonia), 
MEF, RAF, JOF, KEF and VAF (Metsahovi, Lai-
tila, Ilomantsi, Keuruu and Ylistaro, repectively, 
Finland), UPP, AAL, VIKU and DEL (Upsala, 
Aland, Vikbolandet and Delary, repectively, Swe-
den), BSD (Bornholm Skovbrynet, Denmark), 
RGN and RUE (Ruegen and Ruedersdorf, rep-
ectively, Germany), SUW and GKP (Suwalki 
and Gorka Klasztorna, repectively, Poland).
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1 pav. 2018 metais LGT SC užregistruotų vietinių seisminių 
įvykių žemėlapis. Didesni trikampiai rodo plataus diapazono 

seisminių stebėjimų stočių vietas, mažesni trikampiai – keturias 
vienkomponentes trumpaperiodes seismines stotis, žvaigždės – 

natūralių ir indukuotų žemės drebėjimų vietas. Mėlyni apskritimai 
rodo sprogdinimus, geltoni – sprogdinimus Petrašiūnų-II ir 

Klovainių karjeruose, žali – minų susprogdinimo vietas Baltijos 
jūroje, Lietuvos teritoriniuose vandenyse

Fig. 1. Schematic map of Lithuania showing local seismic events 
in 2018 identified by the LGT SC. Larger triangles indicate 
locations of the broadband seismic stations, smaller triangles – 
four one-component short-period seismic monitoring system 
stations, stars – natural and induced earthquakes. Blue circles 
show explosions; yellow circles point to sites of explosions in the 
“Petrašiūnai-II” and “Klovainiai” quarries; green – mine clearance in 
the off-coast Curonian Spit, in the Lithuanian Baltic sea territory.

Šių stočių seismnių stebėjimų duomenys 
buvo apdorojami ir analizuojami LGT SC, su-
daryti seisminių įvykių katalogai, duomenys 
apibendrinti mėnesiniuose ir metiniame biulete-
niuose. 2018 metais užregistruota, analizuota ir 
seisminių įvykių kataloge pateikta 2 077 seismi-
niai įvykiai: iš jų 947 buvo tolimi (teleseisminiai; 
epicentrai tolimesni nei 2 200 km), 92 regioni-

The acquired seismic monitoring data were 
analysed, catalogued and overviewed in month-
ly and yearly bulletins. In 2018, 2 077 seismic 
events were identified, 947 of them were tel-
eseismic events (epicentres located more than 
2 200 km away), 92 regional (epicentres located 
more than 800 km away) and 1 038 local (epi-
centres located with 800 km events).
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niai (epicentrai tolimesni nei 800 km, bet arti-
mesni nei 2 200 km) ir 1038 vietiniai seisminiai 
įvykiai (epicentrai artimesni nei 800 km). 

Lietuvos seismologinio monitoringo pro-
jekte daugiausia dėmesio skiriama vietiniams 
seisminiams įvykiams Baltijos ir aplinkiniuose 
regionuose (1  pav.). Iš 1038 vietinių seisminių 
įvykių 7 buvo natūralūs žemės drebėjimai arba 
indukuoti seisminiai įvykiai, o kiti – paviršiniai 
sprogdinimai. 

2018  metų kovo 4 dieną buvo užregistruo-
tas M = 1,7 žemės drebėjimas į pietvakarius nuo 
Talino miesto, Estijoje. Tokio stiprumo žemės 
drebėjimo žmonės nejaučia (1 pav.).

Dvylika žemės drebėjimų, kurių stiprumas buvo 
tarp M = 3,4 ir M = 4,9, užregistruota pietvakarinė-
je Lenkijoje. Šioje Lenkijos dalyje, į vakarus nuo 
Vroclavo miesto, atvirose šachtose yra intensyviai 
išgaunamas lignitas (rudoji anglis), todėl čia in-
dukuotų drebėjimų vyksta gana daug. Tačiau dėl 
didelio atstumo nuo įvykių vietų iki seisminių 
stebėjimo stočių Lietuvoje LGT SC yra identifi-
kuojami tik stipriausi žemės drebėjimai (1 pav.).

Paviršinių sprogdinimų užregistruota ir Esti-
jos pakrantėse, Baltijos jūroje. Šie įvykiai sietini 
su sprogmenų, likusių nuo Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų ir esančių jūros dugne, naikini-
mu (sprogdinimu) „Open Spirit 2018“ operaci-
jos, vykusios gegužės mėnesį, metu (1 ir 2 pav.). 
Lietuvos karinės jūrų pajėgos taip pat atlieka 
senų sprogmenų naikinimą ir birželio mėnesį 
susprogdino dvi minas Baltijos jūroje (1  pav.). 
Be to, sprogdinimų jūroje buvo užregistruota 
Latvijos, Rygos įlankoje Stokholmo archipelage, 
Suomijos ir Lenkijos priekrantėse.

Šiaurės Lietuvoje buvo užregistruoti 262 
spro gdinimai (1 pav.) vykdant dolomito gavybą 
Pet rašiūnų-II ir Klovainių dolomito karjeruose, 
Pakruojo rajone. Prie pirmojo karjero, vykdyda-
ma projektą „Lietuvos teritorijos antropogeninio 
seismingumo vertinimo metodikos parengimas“ 
ir bendradarbiaudama su AB „Dolomitas“, LGT 
2016 metais įrengė laikiną seisminių stebėjimų 
stotį. Dėl šios seisminės stoties vietiniai seismi-
niai įvykiai yra lokalizuojami tiksliau, be to, ji re-
gistruoja sprogdinimus, vykdomus Pet rašiūnų-II 

The main focus of Lithuanian seismic moni-
toring is local seismic events within the Baltic 
and surrounding regions (Fig. 1). Out of 1 038 
local events, 7  were natural or induced earth-
quakes while the rest were surficial explosions. 
On March 4, 2018, an earthquake of M = 1.7 
occurred southwest of Tallinn in Estonia. 
Quakes of such magnitude are normally not felt 
by people. 

Twelve earthquakes with magnitudes from 
M = 3.4 to M = 4.9 occurred in southwestern 
Poland. There, in the region west of Wroclaw 
city, induced earthquakes of such magnitude 
are common because of lignite mining in open 
quarries (Fig. 1).

Several explosions were detected in the Es-
tonian off-shores of the Baltic Sea. These were 
the result of operation „Open Spirit 2018“ , 
an annual multinational operation dedicated 
to the clearance and disposal of explosive rem-
nants from the First and Second World Wars; 
this year carried out off-coast Estonia in May 
(Fig. 1, 2). The Lithuanian Navy also carried out 
clearance of old explosives in June and destroyed 
two mines in the Baltic Sea (Fig. 1). Explosions 
were also recorded off coast Latvia, Gulf of Riga, 
Stockholm archipelago (Sweden), Finland and 
Poland.

262 explosions were registered in northern 
Lithuania (Fig. 1). These were caused by routine 
work in mining of dolomite in the quarries of 
“Petrašiūnai-II” and “Klovainiai” in the Pakruo-
jis District. Near the quarry of “Petrašiūnai-II”, 
within the frame of LGT project “Preparation 
of methodics to estimate of anthropogenic seis-
micity” and in cooperation with the company 
“Dolomitas”, the LGT installed a temporal seis-
mic station in 2016. This contributed to better 
identification and localization of local events 
and also to precise recording of explosions in 
the “Petrašiūnai-II” and “Klovainiai” quarries. 
In 2018, 262 explosions were identified: 106 ex-
plosions in “Petrašiūnai-II” and 156 in the “Klo-
vainiai” quarries.

The Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) 
whilst carrying out the NPP decommissioning 
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ir Klovainių dolomito karjeruose. 2018 metais 
Petrašiūnų-II karjere buvo užregistruoti 106, o 
Klovainių karjere – 156 sprogdinimai.

2018 metų pabaigoje Lietuvos seisminių ste-
bėjimų stočių tinklą papildė keturios Valstybinės 
įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ (toliau  – 
IAE) seisminių stebėjimų stotys (IIGN, IDID, 
IZAR, ISAL). IAE, vykdydama AE uždarymo 
darbus, 2016 metais informavo apie planuojamą 
IAE seisminio monitoringo sistemos eksploata-
vimo nutraukimą bei stočių likvidavimą ir pasiū-
lė Tarnybai perimti keturias seisminių stebėjimų 
stotis. 2018 metų liepos 25 dieną Lietuvos Res-
publikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 739 
„Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lie-
tuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministe-
rijos“, buvo pradėtos vykdyti keturių IAE seis-
minių stebėjimų stočių perėmimo ir įtraukimo 
į valstybinį seismologinio monitoringo tinklą 
teisinės ir techninės procedūros. 

Fig. 2. Detonation of a mine near Muhu island, Estonia, Baltic Sea 
as part of operation „Open Spirit 2018“, an annual multinational 
operation dedicated to the clearance and disposal of explosive 
remnants from the First and Second World Wars.  
Source: https://ml-fd.caf-fac.ca/en/2018/05/13806 

2 pav. Minos susprogdinimas senų sprogmenų 
naikinimo operacijos „Open Spirit 2018“ metu netoli 

Estijos Muhu salos, Baltijos jūroje.  
Šaltinis: https://ml-fd.caf-fac.ca/en/2018/05/13806 

works, in 2016 informed about the planned de-
commissioning of the INPP seismic monitoring 
system and offered the LGT to take over four 
seismic monitoring stations. By the Resolution 
of the Government of the Republic of Lithua-
nia of July 25  – Resolution No.  739 “On the 
transfer of the long-term tangible assets to the 
Lithuanian Geological Survey under the Minis-
try of Environment”, on August 2 of 2018 the 
LGT started the legal and technical procedures 
of incorporation of four seismic monitoring sta-
tions of INPP to the seismological network of 
Lithuania. 
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Hidrogeologinių rizikų 
žemėlapio revizija

Map revision of 
Hydrogeological risk

p. pūtys, Lietuvos geologijos tarnyba

This project is a sequel of the pre-
vious one. Due to additional informa-
tion of thousands of new constructed 
in 2015–2017, the previous maps had 
to be revised. Therefore, according to 
the project “Revision of the map of hy-
drogeological hazard”, compilation of 
new maps of hazard (risk) of the flow-
ing wells was continued in 2018. For 
that purpose, the data from 27  665 
wells were used for mapping and clari-
fying the boundaries of the zones. Some 
changes in the mapping methods were 
made as well. 

A possibility of verification adequa-
cy of the zone boundaries arises with 
accumulation of new data. Thus, even 
67 % of flowing well cases appeared to 
be rightly identified. 19 % of the cas-
es were located near the maximal and 
high risk zones. This is presumably re-
lated to precision of the boundaries of 
the risk zones. Finally, the remaining 
14 % of cases appeared to be extraor-
dinary ones. Some tight paleo-incisions 
and buried valleys could be the possible 
cause.

According to new considerations, 
the boundaries of the aquifer mega 
complexes were changed. Therefore, 
four new mega complexes are avail-
able for the new stage of the project: 
the Quaternary-Neogene, Paleogene-

2014 metais pagal projektą „Lietuvos teritorijos rajona-
vimas požeminio vandens iškrovų pasekmių ir hidrogeo-
loginių pavojų (rizikų) vertinimui“ buvo sudaryti Lietu-
vos požeminio vandens proveržio rizikos zonų žemėlapiai 
M 1:200 000 (Pūtys, 2014). Pristatant projekto  ataskaitą 
(diskusijų metu) buvo išsakyta mintis, kad kasmet išgrę-
žiama šimtai naujų požeminio vandens gavybos gręžinių, 
hidrogeologinės informacijos daugėja, todėl yra aktualu po 
tam tikro laiko šiuos žemėlapius atnaujinti (revizuoti). Ir iš 
tiesų, per pastaruosius trejus metus fiksuota atvejų, kai nau-
jas išgręžtas gręžinys fontanuodavo ir už maksimalios bei 
didelės rizikos zonos ribų. Atsižvelgiant į tai reikia konsta-
tuoti, kad požeminio vandens proveržio rizika toliau egzis-
tuoja, nors šios rizikos zonų ribos, kaupiantis informacijai, 
gali ir turi būti koreguojamos.

Šis projektas yra 2014 metais įgyvendinto projekto tę-
sinys. Jo tikslas buvo atnaujinti (revizuoti) Lietuvos pože-
minio vandens proveržio rizikos zonų žemėlapius, kartu, 
remiantis sukaupta patirtimi, koreguoti ir ankstesnę darbo 
metodiką. Vykdant šį darbą, naudotasi 2014  metais įgy-
vendinto projekto rezultatais, seniau atlikto geologinio ir 
hidrogeologinio kartografavimo medžiaga, LGT duomenų 
bazės GEOLIS duomenimis (gręžinių aprašymais), įvairių 
autorių (M.  Gregorausko, A. Štuopio) sudarytais žemė-
lapiais, skirtais turimiems požeminio vandens ištekliams 
skaičiuoti, LGT duomenų bazės topografine ir geodezine 
informacija, požeminio vandens proveržio atvejų proto-
kolais ir analize. Atlikus duomenų veri fi kavimą ir atmetus 
nekorektiškus, neidentifikuojamus gręžinius, revizuotiems 
žemėlapiams sudaryti panaudota 27 665 hidro geologinių 
ir kitos paskirties gręžinių medžiaga. Šių gręžinių pjūviuose 
(iki 200 m gylio) išskirti 29 366 tinkami kartografuoti van-
deningųjų sluoksnių stebėjimai. Jų informacija panaudota 
tolesnei analizei ir kartografavimui atlikti.
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Jurassic, Triassic-Upper Devonian and 
Upper Devonian-Ordovician. A new 
set of the local relief minimum surface 
was proceeded. The relations between 
the relief and the groundwater piezo-
metric level range were updated as well. 
This is why certain reduction of the risk 
zones recently has become possible. The 
maximum assessed depth of the risk 
zones has changed from 230 to 200 m. 
This result was obtained due to increase 
of the number of shallow groundwa-
ter wells. In order to set the bounda-
ries of the zones more precisely, some 
additional information was used. The 
used piezometric level values had been 
set by other authors (M. Gregorauskas, 
A. Štuopis).

With rating of the piezometric le-
vels, five zones of the flowing well risk 
were determined in the Lithuanian ter-
ritory: maximum risk zone, high-risk 
zone, medium risk zone, low risk zone 
and minimal risk zone. Each zone has 
its depth interval to be drilled. The 
depths are 50, 100 and 200 metres. 
The last one is simply 95 % quantile of 
new set of values of aquifers roof depth. 
Therefore, compilation of the maps of 
the flowing well risk was proceeded tak-
ing into consideration these cases.

The maximal risk zone marks the 
areas with forecast of flowing well pos-
sibility in urban or agricultural sites 
while the high-risk zone relates to such 
natural ones. They take respectively 
2.9–4.0  % and 2.6–4.1  % of the to-
tal overland. The minimal risk zone 
spreads over a rather wide territory – it 
takes about 35.7–40.2 % of total area 
(Fig.).

The piezometric level exceeding the 
ground surface is commonly related 
to various lowlands, such as river val-
leys, lake pools, glaciolacustrine planes, 
especially in the Šešupė River basin, 
Pamarys lowland area and Dysna plane 

Sukaupus informacijos apie naujus hidrogeologinius 
gręžinius, atsirado galimybė patikrinti, kiek 2014  metais  
nustatytos požeminio vandens proveržio rizikos zonos ati-
tinka naujuosius (2015–2017 m.) gręžinių proveržio atve-
jus. Atlikus verifikavimą paaiškėjo, kad net naujų 67 proc. 
gręžinių, kurių pjezometrinis lygis viršija žemės paviršių, 
iš tiesų lokalizuoti maksimalios ir didelės rizikos zonose. 
Mažesnė dalis (19 proc.) gręžinių aptinkama vidutinės ri-
zikos zonoje. Dažniausiai jie išsidėstę netoli maksimalios ar 
didelės rizikos zonų ribos, taigi šie atvejai sietini su nepa-
kankamu zonų ribų nustatymo tikslumu. Galiausiai, likę 
14 proc. gręžinių aptinkama kitose zonose. Greičiausiai jie 
susiję su siaurais palaidotais slėniais, paleoįrėžiais. Be to, 
verifikacija parodė, kad į didelės rizikos zonas patenka ne-
mažai gręžinių, kuriuose požeminio vandens proveržio ne-
aptikta. Patikslinus požeminio vandens rizikos zonų suda-
rymo metodiką, maksimalios ir didelės rizikos zonų plotas 
sumažėjo, jų konfigūracija šiek tiek pasikeitė. Taigi naujojo 
etapo rizikos zonos turėtų labiau atitikti naujų proveržio 
gręžinių išsidėstymą.

Atnaujinant 2014  metų proveržio rizikos žemėlapius, 
šiek tiek keista ir metodika. Vienas iš jų  – maksimalaus 
aprobacijos gylio pakeitimas. Kadangi ištirtų vandeningųjų 
sluoksnių kraigo gylio reikšmių 95 proc. procentilis lygus 
198 m, suapvalinus iki 200 m šis gylis ir laikomas apro-
bacijos gyliu, kuriam galioja požeminio vandens proveržio 
rizikos vertinimas. Gylyje, didesniame už pastarąjį, rizika 
formaliai vertintina kaip maksimali visame plote. Tam tikri 
vandeningieji kompleksai (kaip ir prieš tai) sujungti į ketu-
ris megakompleksus, tačiau du iš jų – kiek kitokia tvarka: 
kvartero-neogeno, paleogeno-juros, triaso-viršutinio de-
vono ir viršutinio devono-ordoviko. Jų sujungimo pagrin-
das – gera atitinkamų vandeningųjų sluoksnių pjezometri-
nio lygio svyravimų koreliacija (geras hidraulinis ryšys) ir 
išplitimo plotų tapatumo laipsnis. 

Papildomai buvo patikslintas lokalių reljefo minimumų 
paviršius, reikalingas santykinio reljefo paviršiui sudaryti. 
Tam buvo panaudoti papildomi hidrografinio tinklo taš-
kų duomenys. Pjezometrinio paviršiaus atraminėms reikš-
mėms nustatyti panaudoti ne tik gręžinių duomenys, bet 
ir kalibruotų dabartinių pjezometrinių lygių (sudarytų po-
žeminio vandens regioniniams ištekliams skaičiuoti) reikš-
mės. 

Didžiausias pjezometrinis spūdis nustatytas aukštumo-
se, tačiau čia jis yra giliai nuo žemės paviršiaus  – dažnai 
giliau nei 10 m. Reljefo pažemėjimų link spūdis mažėja, ta-
čiau upių slėniuose, Pamario ruože ir kai kuriose lygumose 
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Maksimalios ir didelės požeminio vandens proveržio rizikos zonos, gręžiant iki 
maksimalaus (200 m) gylio

The zones of maximal and high hazard of flowing 
groundwater wells (up to 200 m depth)

in the eastern part of Lithuania. On the 
contrary, the deepest piezometric level 
relates to highlands as well as intense 
groundwater discharge sites, especially 
in the area of the middle section of Ne-
munas. 

As experience of three years indi-
cated, the new information must be ap-
plied by the companies when drilling 
wells and installing special water reser-
voirs. 

jis gali viršyti žemės paviršių. Aukštesniųjų vandeningųjų 
sluoksnių spūdinis vanduo dažnai išsikrauna upių vagose, 
upei įsirėžiant į šiuos sluoksnius arba esant pakankamai 
plonam silpnai laidžiam sluoksniui. Prognozuojamas nei-
giamas požeminio vandens pjezometrinio paviršiaus gylis 
(t. y. viršijantis žemės paviršių) galimas upių slėniuose bei 
kloniuose: ypač Nemuno, Neries, Šventosios, Minijos, Du-
bysos, Ventos, Vokės ir kt. Taip pat neigiamos pjezometri-
nio paviršiaus reikšmės galimos kai kurių ežerų (Dusios, 
Žuvinto, Dysnų, Kretuono ir kt.) duburiuose. Gręžinių 
fontanavimo rizika didelė ir kai kuriose lygumose – dau-
giausia limnoglacialinėse  – plytinčiose moreninių kalvų 
papėdėse, kur požeminis vanduo sunkiau išsikrauna per 
mažai laidžias molingas-aleuritingas uolienas. Didžiausias 
teigiamas PPG (pjezometrinio paviršiaus gylis) prognozuo-
jamas aukštumose bei kraštinių darinių gūbriuose, didelės 
iškrovos zonose prie stambesnių upių. Ypač tai būdinga 
Nemuno, Dubysos, Nevėžio ir Neries santakos sritims.

Kaip ir ankstesniame projekto etape, pagal spūdinio 
vandens proveržio rizikos laipsnį tiriamo objekto teritorija 
suskirstyta į 5 zonas: maksimalios, didelės, vidutinės, ma-
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žos ir minimalios rizikos (pav.). Maksimalia proveržio rizi-
ka įvertinti miestų, gyvenviečių ir dirbamos žemės plotai, 
išsidėstę gręžinių fontanavimo rizikos srityse (kiekvienam 
gylio intervalui: 2,9, 3,7 ir 4,0  proc. Lietuvos sausumos 
ploto). Didelės rizikos zona apibrėžia gamtinių sričių plo-
tus, kuriuose galima gręžinių fontanavimo rizika (2,6, 3,5 
ir 4,1 proc.). Vidutinės rizikos zona – plotai, kuriuose pro-
gnozuojamas PPG gali siekti nuo 0 iki 3 m gylį (15,3, 16,4 
ir 17,0 proc. viso ploto); čia galimi sufozijos reiškiniai, o ir 
trykštančių gręžinių rizika lokaliuose reljefo pažemėjimuo-
se yra pakankamai didelė. Į mažos rizikos zoną patenka di-
džiausios sritys (atitinkamai: 39,0, 39,3 ir 39,2 proc.), kur 
prognozuojamos PPG reikšmės svyruoja 3–10 m; čia gali-
mas poveikis gruntinio vandens lygiui ir kokybei. Minima-
lia rizika įvertinti daugelis plotų (40,2, 37,1 ir 35,7 proc.), 
esančių aukštesnių reljefo formų ir požeminio vandens iš-
krovos srityse (PPG > 10 m). Apibūdinant apskritai apie 
požeminio vandens proveržio rizikos tendenciją, galima 
teigti, kad ji didėja upių slėnių ir kitų staigesnių reljefo pa-
žemėjimų link ir, atvirkščiai, – mažėja link aukštumų.

Ankstesnio projekto etapo patirtis rodo, kad į požemi-
nio vandens proveržio rizikos zonas turi būti atsižvelgiama 
vykdant gręžybos ir kasybos darbus: tam, kad būtų išveng-
ta nekontroliuojamo požeminio vandens proveržio arba, 
atvirkščiai, – dirbtinai siekiant trykštančio gręžinio, reika-
lingo dirbtiniam pratakiam vandens telkiniui įrengti. 
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Development of karstic landscape 
is characterized by formation of new 
sinkholes, ground fissures, holes and 
land depressions and other phenom-
ena. The intensity of the karstic process 
is dependent on hydroclimatic factors: 
fluctuations of air temperature and pre-
cipitation, which replenishes ground-
water and facilitates dissolution of sul-
phatic rocks.

The year 2018 stood out for pecu-
liar hydroclimatic conditions  – the 
very wet year 2017, when the amount 
of precipitation in Biržai was 779 mm, 
was followed by a very dry year with 
the annual amount of precipitation of 
441 mm. A lower amount of precipita-
tion (434 mm) was recorded in Biržai 
only in 1975 since beginning of meas-
urements in 1925.

In spite of low annual amount, the 
beginning of the 2018 was rather wet 
when in January precipitation was twice 
as high as the standard of this month 
and the water level in karstic lakes was 
exceptionally high in the spring and 
the karstic lakes Pelanis and Katilnyčia 
stayed merged until May. We assume, 
that dryland belt separating the men-
tioned lakes will collapse and big karstic 
lake will form a joined water area of 
present lakelets Druskinėlis, Katinyčia 
and Pelanis.

Karstinio kraštovaizdžio 
stebėsena ir gipso 

cheminės denudacijos 
tyrimai 2018 m.

Monitoring of the 
karstic landscape and 
investigations of chemical 
denudation in 2018

V. Mikulėnas, V. Minkevičius, s. danielius, Lietuvos geologijos tarnyba
J. Taminskas, R. Linkevičienė, K. dilys, Gamtos tyrimų centras
B. dagys, Biržų regioninis parkas

Karstinio kraštovaizdžio kitimą lemia naujos įgriuvos, 
urvai, plyšiai, žemės paviršiaus įdubimai ir kt. reiškiniai, 
priklausomi nuo nuolat gelmėse vykstančių karstinių pro-
cesų, kurių intensyvumą labiausiai reguliuoja klimatiniai 
veiksniai: oro temperatūros svyravimai, kritulių pobūdis 
ir jų kiekis, papildantis požeminius vandenis ir skatinantis 
sulfatinių uolienų tirpinimą.

Ir išties, 2018  metais buvo išskirtinės hidrometeoro-
loginės sąlygos ir Šiaurės Lietuvos karstiniame regione. 
Po labai lietingų 2017 metų, per kuriuos Biržuose iškri-
to 779  mm kritulių, buvo sausi metai. Metinis kritulių 
kiekis buvo 441,8  mm. Nuo 1925  metų tik vieną kartą 
Biržuose (1975 m.) buvo mažesnis metinis kritulių kiekis 
nei 2018 metais, t. y. 434 mm. Nors 2018 metai pasižy-
mėjo mažu kritulių kiekiu, metų pradžioje kritulių kiekis 
buvo dar gana didelis – sausio mėnesį jų iškrito du kartus 
daugiau už šio mėnesio normą. Dėl didelio kritulių kiekio 
2017 metais ir 2018 metų sausio mėnesį, atėjusį pavasarį 
karstiniuose ežeruose buvo išskirtinai aukštas vandens ly-
gis. Dėl to net iki gegužės Kirkiluose buvo susijungę Pe-
lanio ir Katilnyčios ežerai (1 pav.). Manome, kad ateityje, 
prasmegus sausumos juostai tarp minėtų ežerų, susidarys 
didelis karstinis ežeras, apimsiantis buvusių Druskinėlio, 
Katilnyčios ir Pelanio ežerėlių akvatorijas. Be mažo kritulių 
kiekio, 2018 metais buvo ir išskirtinai aukšta temperatūra. 
Vidutinė metinė oro temperatūra (7,7 °C) buvo net 2,1 °C 
aukštesnė už 1951–1980 metų normą. Ypač šilta buvo ge-
gužė. Gegužės mėnesio vidutinė temperatūra (16,0 °C) net 
4,6 °C viršijo šio mėnesio normą.

Mažas 2018 metais kritulių kiekis ir garavimą padidinusi 
aukšta oro temperatūra lėmė žemą vandens lygį karstiniuo-
se ežeruose ir mažesnį nuotėkį. Dėl to 2018–2019 metų 
žiemos pradžioje Pelanio ežero vandens lygis nukrito iki, 
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Besides low precipitation rate, the 
year 2018 was distinguished by high 
temperature. The mean annual tempe-
rature was 7.7 °C and this was by 2.1 °C 
higher than the standard value for the 
period 1951–1980. May was especially 
warm with the mean month tempera-
ture 16.0 °C, which exceeded the stan-
dard value even by 4.6 °C.

Low precipitation and intensive 
evaporation due to high temperature 
predetermined the lower level of water 
and decreased runoff in lakes. There-
fore, the level of the Pelanis Lake in 
beginning of the winter of 2018–2019, 
dropped down to the level recorded in 
the beginning of the winter of 2014; 
yet it did not reach the minimal level 
recorded in 2015 (Fig. 2). Due to hy-
draulic connection between the karstic 
lakes and the Įstras–Tatula aquifer, the 
water level in this aquifer must have 
been considerably lower at the begin-
ning of the winter of 2018–2019. We 
assume that if the groundwater does 
not rise, at the end of winter and the 
beginning of spring, the cover of karst 
cavities will be saturated by melt water. 
Favourable conditions for collapse of 
new sinkholes will form.

1 pav. Susijungę Pelanio ir 
Katilnyčios ežerėliai 2018-05-10 

(K. Dilio nuotr.)

Fig. 1. The lakes of Pelanis and 
Katilnyčia merged, May 10, 2018 
(photo by K. Dilys)

 Fig. 2. Water level fluctuations (m) in the Pelanis Lake 
(Kirkilai village) in 2009–2018

2 pav. Vandens lygio (m) kaita Pelanio ežere 
(Kirkilų kaimas) 2009–2018 m. 

buvusio 2014 metų žiemos pradžioje artimo vandens lygio. 
Tačiau minimalus karstinių ežerų lygis nepasiekė 2015 me-
tais buvusio minimumo (2  pav.). Tarp karstinių ežerų ir 
Įstro–Tatulos vandeningojo sluoksnio yra hidraulinis ryšys, 
dėl to 2018–2019 metų žiemos pradžioje šio vandeningo-
jo sluoksnio vandens lygis turėjo būti gerokai žemesnis už 
būdingą šiam sezonui lygį. Jeigu per žiemą Įstro–Tatulos 
vandeningojo sluoksnio vandens lygis nepakils ir po žeme 
esančios tuštumos neprisipildys  vandens, žiemos pabaigoje 
ir pavasario pradžioje, kai dėl didelio vandens kiekio dir-
vožemyje pasunkėja virš karstinių tuštumų atitirpstantis 
gruntas, susidarys smegduobėms atsirasti palankios sąlygos.
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At the beginning of 2018, the runoff 
of Smardonė was notably higher than 
the standard. But in March–September 
it was close to the standard value and 
at the end of the year it was lower than 
the standard (Fig.  3). The relatively 
high runoff of the start of the year was 
determined by large water resources ac-
cumulated at the end of 2017 and the 
amount of precipitation in the January 
of 2018. Due to accumulated recourses 
in the Įstras–Tatula aquifer the runoff 
from the Smardonė catchment was 
comparatively high until the end of the 
year (Fig 3). At the same time, the run-
off from the Tatula catchment exceeded 
the standard only in January–February 
and in June and in the remaining time, 
the runoff was lower than the stan-
dard (Fig.  4.). Such differences occur 
due to peculiarities of nourishment of 
the river catchment. The groundwater 
of the Įstras–Tatula aquifer prevails in 
the nourishment of the Smrdonė River 
while the shallow groundwater nour-
ishes the Tatula catchment.

In 2018, the yield of the Žalsvasis 
Spring was fluctuating. from 0.031 m³/s 
(21st November) to 0.063  m³/s (12 
July). Measurements of the yield were 
not possible on March  23 2018 due 
to the Lėvuo River flood. During the 
flood, the runoff from the spring ac-
tually stops. The measurements of the 
Žalsvasis Spring indicate that the influ-
ence of the Lėvuo River flood on the 
yield of the Žalsvasis Spring was trace-
able for 40 days in the period from Jan-
uary 1 to November 23.

Due to the shorter flooding, the 
gypsum dissolution from the active 
karst area of the Mūša–Lėvuo water-
shed in 2018 was higher than in 2017.

The gypsum denudation rates ex-
pressed as mean concentrations of 
products of gypsum dissolution during 
the period January–November 2018 

3 pav. Nuotėkio pasiskirstymas 
Smardonėje ties Likėnais, m³/s 2018 m. 

Fig. 3. Distribution of runoff in 
Smardonė at Likėnai, m³/s in 2018

4 pav. Nuotėkio pasiskirstymas 
Tatuloje ties Trečionimis, m³/s 2018 m.

 Fig. 4. Distribution of runoff in the 
Tatula River (Trečionys), m³/s, 2018

2018 metų pradžioje Smardonės nuotėkis buvo gero-
kai didesnis už normą, kovo–rugsėjo mėnesiais jis buvo 
arti normos, o metų pabaigoje žemiau nuotėkio normos 
(3  pav.). Santykinai didelį nuotėkį  metų pradžioje lėmė 
vandens sankaupos 2017 metų pabaigoje ir didelis kritulių 
kiekis sausio mėnesį. Dėl vandens sankaupos Įstro–Tatulos 
vandeningajame sluoksnyje ir likusią metų dalį nuotėkis iš 
Smardonės baseino buvo palyginti didelis (3 pav.). Tatulos 
baseine didesnis nuotėkis už normą buvo tik 2018 metų 
sausio–vasario ir birželio mėnesiais. Kitu šių metų laiko-
tarpiu nuotėkis iš Tatulos baseino buvo mažesnis už normą 
(4  pav.). Tokių skirtumų susidaro dėl mitybos ypatumų. 
Smardonės mityboje vyrauja Įstro–Tatulos vandeningojo 
sluoksnio vanduo, o Tatulos – gruntinis vanduo.

Žalsvojo šaltinio debitas per 2018  metus kito nuo 
0,031 m³/s (lapkričio 21 d.) iki 0,063 m³/s (liepos 12 d.). 
2018 m. kovo 23 d. dėl Lėvens patvankos debito pamatuo-
ti nebuvo galima. Pagal Žalsvojo šaltinio vandens lygio ma-
tavimus matyti, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. iki lapkričio 
23 d., per poplūdį pakilus Lėvens vandens lygiui, Lėvens 
patvanka Žalsvojo šaltinio nuotėkiui galėjo būti juntama 
iki 40 parų. Šiuo laikotarpiu nuotėkis iš Žalsvojo šaltinio 
turėjo nutrūkti arba sumažėti iki minimumo. 2017  me-
tais tokių dienų, kai nuotėkio iš Žaliojo šaltinio nebuvo 
arba jis buvo minimalus – mažesnis už srovės greičio ma-
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were very high and higher than in the 
same period of 2017: in Tatula at Rau-
bonys – 401.1 mg/l (Ca2+), 834.9 mg/l 
(SO42-), in Įstras at the Talačkoniai  – 
536  mg/l (Ca2+), 766  mg/l ( SO 42- ) , 
in Smardonė  – 576  mg/l (Ca2+), 
1240  mg/l (SO42-), in the Žalsvasis 
spring  – 539  mg/l (Ca2+), 1107  mg/l 
(SO42-).

The year 2017, was very wet and 
therefore the intensity of gypsum de-
nudation in the Tatula catchment in-
creased even up to 284 m³/km² per an-
num. Despite that the year 2018 was 
very dry, the gypsum denudation re-
mained rather high (177 m³/km²) and 
close to the mean value 179 m³/km² of 
the period 1994–2018 (Fig. 5) because 
of high concentrations of products of 
gypsum denudation.

In the Smardonė catchment in the 
period 2004–2018, the intensity of gyp-
sum chemical denudation varied from 
118 m³/km² (2006 ) up to 254 m³/km² 
(2010); average – 194 m³/km². The in-
tensity of gypsum chemical denudation 

1 lentelė. Gipso cheminės denudacijos (D) kaita 
Smardonės baseine, m³/km² per metus

Metai/ Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

d 150 222 118 167 200 204 254 210

Metai/ Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

d 202 177 181 161 184 253 220

Table 1. Fluctuation of gypsum chemical denudation 
(D) in Smardonė River basin, m³/km2 per year.

5 pav. Gipso cheminės denudacijos kaita Tatulos baseine 
1963–2018 m., m³/km² per metus

Fig. 5. Fluctuation of gypsum chemical denudation in 
the Tatula River basin in 1963–2018, m³/km2 per year.

tuoklio matavimo ribą, buvo gerokai daugiau (~106). Dėl 
trumpesnės Lėvens patvankos gipso išnaša iš Mūšo–Lėvens 
vandenskyroje esančios aktyvaus karsto zonos 2018  metais  
galėjo būti didesnis nei 2017 metais.

Aktyvaus karsto zonoje 2018  metų sausio–lapkričio 
mėn. gipso denudacijos produktų vidutinė  koncentraci-
ja buvo labai didelė ir didesnė nei 2017 metų atitinkamu 
laikotarpiu: Tatuloje ties Rauboniais – 401,1 mg/l (Ca2+), 
834,9  mg/l (SO4

2-), Įstre ties Talačkoniais  – 536  mg/l 
(Ca2+), 766 mg/l (SO4

2-), Smardonėje – 576 mg/l (Ca2+), 
1240 mg/l (SO4

2-). Žalsvajame šaltinyje – 539 mg/l (Ca2+), 
1107 mg/l (SO4

2-). 

2017 metai buvo labai vandeningi, dėl to Tatulos basei-
ne gipso cheminės denudacijos intensyvumas padidėjo net 
iki 284 m³/km² per metus. Nors 2018 metai buvo labai 
sausi, tačiau dėl didelės gipso denudacijos produktų kon-
centracijos gipso cheminė denudacija Tatulos baseine išliko 
gana aukšta (177 m³/km²) – artima 1994–2018 metų vi-
durkiui – 179 m³/km² (5 pav.).

Smardonės baseine 2004–2018 metais gipso cheminės 
denudacijos intensyvumas kito nuo 118 m³/km² (2006 m.) 
iki 254 m³/km² (2010 m.), vidurkis – 194 m³/km². Nors, 
palyginti su 2017 metais,  gipso cheminės denudacijos in-
tensyvumas Smardonės baseine 2018 metais sumažėjo, ta-
čiau buvo 13 proc. didesnis už vidutinį (1 lent.).

78



in 2018 was lower comparing to 2017, 
the value of 2018 exceeded the mean 
rate by 13 % (Tab. 1).

During the field work, 30 sinkholes 
of different size in the Biržai District 
(9 of them in the Biržai Regional Park)
(Fig.  6)) were inventoried. For exam-
ple, a sinkhole in the Padaičiai Vil-
lage occurred in the firewood and a 
small sinkhole with a cave occurred in 
Matagailiškis in the proximity of the 
road Biržai–Pasvaliečiai. Mainly small 
in diameter and shallow single sink-
holes were determined in other parts 
of the district. The biggest new sink-
hole was found on April 25 on the 
Daumėnai Village in the field of crops 
(Fig. 12). This area has been one of the 
active plots of karstic phenomena dur-
ing the last 15 years.

All information on the new karstic 
phenomena was stored in the Subsys-
tem “Geological Processes and Phe-
nomena” of the State Geological Infor-
mation System (GEOLIS) (altogether 
30 phenomena).

During the monitoring of the 
karstic landscape, the new phenomena 
found in 2018 were inventoried. The 
number of detected karstic surface phe-
nomena has increased due to effective 
application of the unmanned air vehi-
cle (UAV).

During the spring and autumn mis-
sions, the observations by UAV were 
performed from the elevation of 160 m 
in most karstified areas in Drąseikiai 
(1.55  km2), Karajimiškis (6.05  km2) 
and Mantagailiškis (3.19  km2). Ad-
ditionally, from a lower elevation the 
Naciūnai and Kirkilai lakelet areas were 
examined once (Fig. 7). The flights of 
UAV resulted in a number of series of 
aerial photographs of high resolution 
(3.8  cm) which were processed and 
orthophoto maps produced. Analysis 

6 pav. 2006–2018 m. dokumentuotų 
naujų smegduobių skaičius (Biržų 

regioninio parko kraštovaizdžio 
monitoringo ataskaita, 2018 m.)

Fig. 6. Inventoried sinkholes during 
the period of 2006–2018 (source: 
Landscape monitoring report of the 
Biržai Regional Park area, 2018)

7 pav. Bepiločio orlaivio skraidymo 
plotai (2018 m. pavasaris ir ruduo)

Fig. 7. Areas of UAV missions (spring 
and autumn 2018)

Lauko darbų metu inventorizuota 30 įvairaus dydžio 
smegduobių Biržų rajone (iš 9 Biržų regioninio parko 
teritorijoje (6  pav.)). Pavyzdžiui, Padaičių k. smegduo-
bė atsirado malkinėje, Matagailiškio k. netoli asfaltuoto 
kelio Biržai–Pasvaliečiai atsivėrė nedidelė smegduobė su 
urvu. Kitose rajono vietose daugiausiai užfiksuota nedi-
delio skersmens ir gylio pavienių smegduobių. Didžiausia 
2018 metais nauja smegduobė surasta balandžio 25 d. Bir-
žų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. ŠV pakraštyje plytin-
čiame žiemkenčių lauke (12 pav.). Daumėnų kaimas – vie-
na iš naujais karsto reiškiniais pasižyminčių teritorijų per 
pastaruosius 15 metų.

Visa informacija apie naujus surastus karstinius reiški-
nius kartu su Biržų regioninio parko direkcijos atsiųstais 
duomenimis įdėta į Valstybinės geologijos informacinės 
sistemos (GEOLIS) Geologinių procesų ir reiškinių posis-
temį (iš viso 30 reiškinių).
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Fig. 8. The new sinkholes of different size are seen 
in the new orthophoto map in the Drąseikiai area: 
1) 7.2 m in diameter and 2 m deep (occurred in 2014); 
2) 2.1 m and 0.5 m (found in the spring of 2018 before 
missions with UAV; 3) 0.5 m and 0.4 m (identified by 
UAV) occurred in April 2018 (photo by R. Kanopienė.)

8 pav. Naujausiame ortofotografiniame žemėlapyje įžvelgiamos trys naujos 
skirtingo dydžio smegduobės Drąseikių plote: 1) 7,2 m skersmens ir 2 m gylio 
(atsiradusi 2014 m.); 2) 2,1 m ir 0,5 m (surasta 2018 m. pavasarį iki BO misijų); 

3) 0,5 m ir 0,4 m (identifikuota su BO, atsiradusi iki misijos 2018 m. balandį 
(R. Kanopienės nuotr.)

1)

1) 2) 3)

2)

3)

of these maps revealed anomalies of 
ground surface that later were checked 
on spot and thus 21 sinkholes were 
discovered. The sinkholes in the ar-
able fields in Padaičiai were found and 
mapped only thanks to UAV (Fig. 11).

Vykdant karstinio kraštovaizdžio būklės stebėseną, buvo 
inventorizuoti nauji ir 2018 metais surasti karstiniai reiš-
kiniai. Jų surasta daugiau, nes pirmą kartą tuo tikslu pasi-
naudota bepiločio orlaivio (BO) teikiamomis galimybėmis 
ir pranašumais. Pavasario ir rudens misijos buvo atliktos 
iš 160 m aukščio virš labiausiai sukarstėjusių ir tebekars-
tėjančių Drąseikių (1,55 km2), Karajimiškio (6,05 km2) ir 
Mantagailiškio (3,19 km2) plotų. Papildomai mažesniame 
aukštyje po kartą apskraidyti Naciūnai ir Kirkilų ežerynas. 
Šių skraidymų metu padaryta daug serijų 3,8 cm raiškos 
aerofotonuotraukų, jos vėliau buvo apdorotos ir sukurti 
ortofotografiniai žemėlapiai. Išanalizavus žemėlapius buvo 
nustatyta žemės paviršiaus anomalijų  kiek vėliau jos patik-
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Fig. 9. Analysis of UAV images of the Naciūnai 
settlement made in the spring revealed the sinkhole 
1.3 m in diameter and 0.6 m deep in the Likėnėlių Str. It 
was formed at the end of winter or beginning of spring

9 pav. Analizuojant pavasarį BO atliktas nuotraukas virš Naciūnų gyvenvietės, 
Likėnėlių g. buvo pastebėta 1,3 m skersmens ir 0,6 m gylio įgriuva, atsiradusi 

žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį

Fig. 10. In the new orthophoto map of the 
Mantagailiškis area made from the images of the 
autumn mission the three new small sinkholes 
were identified in the proximity of the sinkhole 
of Geologists: 1) 1.2*0.6 m in size and 0.9 m deep 
(formed before mid of April); 2) 1.2*06 m in diameter 
and 1.1 m deep (formed before mid of April); 
3) 1.15*0.85 m in diameter and 0.7 m deep, half filled 
by earth after ploughing (occurred after the spring 
UAV mission) (photo by V. Mikulėnas)

10 pav. Naujausiame ortofotografiniame žemėlapyje, sudarytame 
Mantagailiškio plotui iš rudens misijos nuotraukų, surastos trys naujos 

nedidelės smegduobės Geologų duobės gretimybėse: 1) 1,2*0,6 m skersmens 
ir 0,9 m gylio (atsiradusi iki balandžio vidurio); 2) 1,2*0,6 m skersmens ir 1,1 m 
gylio (atsiradusi iki balandžio vidurio); 3) 1,15*0,85 m skersmens ir 0,7 m gylio, 

pusiau užarta (atsiradusi po pavasarinės BO misijos) (V. Mikulėno nuotr.)

1)

1) 2) 3)

3)

2)
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11 pav. Naujos karstinės smegduobės 
Padaičiuose: pažymėtos raudonai 

ortofotografiniame žemėlapyje (ORT10LT 
2012-2013) ir BO nuotraukose, atliktose 

balandžio ir lapkričio mėn. 

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

Lapkričio mėn.

Lapkričio mėn.

Fig. 11. New karstic sinkholes in 
Padaičiai:  marked by red in the 
orthophotographic map (ORT10LT 
2012–2013) and in the photos taken by 
UAV in April and November

Besides the observations by UAV in 
the three areas, the missions were per-
formed over the Naciūnai settlement in 
the spring (Fig. 9) and over the Kirkilai 
Lakeland in the autumn. 

The small size and shallow single 
sinkholes were identified in other plac-
es of the karstic district; some of them 
were hazardous to the buildings and 
roads (Fig. 14).

A number of cases of technogenic 
sinkholes (due to destruction of un-
derground pipelines, installations of 
land reclamation) also were detected 
(Fig. 17).

rintos vietoje ir nustatyta 21 smegduobė (7 pav.). Tik dėl 
BO misijų buvo surasta ir  kartografuota naujų karstinių 
formų Padaičių kaimo dirbamuose laukuose (11 pav.).

Be trijų plotų, kuriuose buvo vykdyti BO skraidymai 
2018  metų pavasarį ir rudenį, pavasarį buvo atlikta BO 
skraidymų virš Naciūnų gyvenvietės (9 pav.), o rudenį – 
virš Kirkilų karstinio ežeryno.

Kitose karstinio rajono vietose maršrutų metu inven-
torizuota daugiausia nedidelio skersmens ir gylio pavienių 
smegduobių, kai kurios kėlė pavojų keliams ir pastatams 
(13–15 pav.).

Kaip ir 2017 metais, pasitaikė nemažai atvejų, papras-
tai dirbamuose laukuose, klaidinusių inventorizacijos 
vykdytojus, kai buvo aptikta technogeninės kilmės sufo-
zinių įgriuvų, susidariusių dėl sugriuvusių ar techniškai 
netvarkingų melioracijos statinių (vamzdžių, kauptuvų, 
griovių) (17 pav.).
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 12 pav. 6,6*5,8 m dydžio ir 1,8 m gylio 
surasta balandžio mėn. buvo linkusi 

dar plėstis karstinė įgriuva padarė žalos 
žemės ūkio naudmenoms Daumėnų 
kaimo laukuose (V. Mikulėno nuotr.)

15 pav. Biržų r.  
Padaičių k. gyventojos 

malkinėje balandžio mėn. 
atsivėrė įgriuva, manytina, 

senos užpiltos 
smegduobės vietoje. 

Jos angos skersmuo žemės 
paviršiuje buvo 1,5*1,0 m 

(giliau – platėjo), 
o gylis 1,7 m. 

(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 12. The developing sinkhole 
6.6*5.8 m in size and 1.8 m deep 
damaging the crops was found in 
April in the Daumėnai Village (photo 
by V. Mikulėnas)

13 pav. 1,0*0,5 m dydžio ir 1,0 m 
gylio įgriuva su 1,5 m ilgio urvu 

Mantagailiškyje prie kelio Saločiai–
Biržai ( V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 13. 1.0*0.5 m in size and 1.0 m 
deep sinkhole with a 1.5 m long cave 
in Mantagailiškis, close to the road 
Saločia–Biržai (photo by V. Mikulėnas)

14 pav. Prie vieškelio Naciūnų 
gyvenvietės pakraštyje 2018 m. 

atsinaujino prieš 7 metus atsivėrusi 
įgriuva (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 14. The sinkhole renewed in 
2018 close to the road at the Naciūnai 
settlement. It actually collapsed 7 years 
ago. (photo by V. Mikulėnas)

16 pav. Nauja smegduobė 
„bręsta“ sankryžoje 

Karajimiškyje ties Geologų 
duobe (tikėtina, panašaus 

scenarijaus)  
(V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 15. In April, a sinkhole 
in the Padaičiai Village, 
Biržai District, occurred in 
a wood store. It is assumed 
that it collapsed in the spot 
of the previously filled old 
sinkhole. The diameter on 
the ground surface was 
1.5*1.0 m (deeper it was 
wider), the depth was 1.7 m. 
(photo by V. Mikulėnas)

Fig. 16. New sinkhole is 
starting to develop at the 
cross road in Karajimiškis 
close to the sinkhole of 
Geologists (photo by  
V. Mikulėnas)
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17 pav. Technogeninės „melioracinės“ įgriuvos aktyviai formavosi 2018 m. 
pavasarį ties karstinio rajono pakraščiu – Biržų rajono savivaldybės šiaurinėje 

dalyje, N. Radviliškio sen. (V. Mikulėno nuotr.)

The high ground water level in the 
karstic cavities preserved cover stabili-
ty of cavities and therefore condition 
of forming new sinkholes were not fa-
vourable. Nevertheless, during the dry 
period, when the groundwater level 
dropped, more active formation of 
sinkholes was not observed. This im-
plies that collapse of sinkholes occur as 
a result of very complex interaction of 
different factors. 

Fig. 17. Technogenic sinkholes were actively forming 
in the spring of 2018 in the northern part of Biržai 
District (in the eldership of Nemunėlio Radviliškis), 
outside of the North Lithuanian karst region (photo 
by V. Mikulėnas).

Nors dėl aukšto vandens lygio, palaikančio virš karsti-
nių tuštumų esantį uolienų kraigą, sąlygos smegduobėms 
susidaryti pavasarį nebuvo palankios, tačiau per sausąjį lai-
kotarpį, stipriai nukritus gruntinio vandens lygiui, smeg-
duobių radimosi intensyvėjimo nebuvo pastebėta. Taigi 
šis dėsningumas vis dar yra sunkiai apibrėžiamas dėl tam 
turinčių įtakos veiksnių kompleksiškumo. 
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Lietuvos geologijos tarnyboje 2016  metais 
pradėtas vykdyti 2016–2020  metų programos 
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ projektas „Že-
mės gelmių geologinio bei tektoninio uždarumo 
vertinimas“. Projektui įgyvendinti pasirinkta 
2 490 km2 bandymų teritorija, esanti pietvaka-
rinėje Lietuvos dalyje ir apimanti topografinius 
lapus M 1:50 000 (BKS-94): 2142 (Šilalė), 2124 
(Mažonai), 2231 (Kražiai), 2213 (Skaudvilė). 
Pagal Lietuvos Respublikos administracinį su-
skirstymą projekto darbų plotas yra Šilalės, Tau-
ragės, Plungės, Telšių, Kelmės, Raseinių, Jurbar-
ko rajonų teritorijose.

Pagrindinis projekto tikslas  – įvertinti pasi-
rinkto pietvakarinėje Lietuvos dalyje bandymų 
ploto žemės gelmių geologinį ir tektoninį užda-
rumą. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdymo 
metu buvo patikslinta prekvartero nuosėdinės 
storymės geologinė sandara, išanalizuoti ir api-
bendrinti anksčiau vykdytų prekvartero story-
mės geologinių, geofizinių ir hidrogeologinių 
tyrimų duomenys. Žemės gelmių uždarumui 
vertinti buvo sudarytas erdvinis prekvartero geo-
loginis modelis, sujungiantis atskirų struktūrinių 
žemėlapių ir kristalinio pamato paviršiaus žemė-
lapio kompleksą. Ypač daug dėmesio buvo skirta 
kaledoninio struktūrinio komplekso sandarai: 
sudaryti 27 kaledoninio struktūrinio komplekso 
atskirų stratonų kraigo struktūriniai žemėlapiai. 
Sudarant struktūrinius žemėlapius buvo naudo-
jami gręžinių ir seisminės žvalgybos duomenys 
(pav.). Taip pat sudarytas kaledoninio struktū-
rinio komplekso tektoninių lūžių amplitudžių 
žemėlapis. Projekto vykdymo metu sudaryti ir 7 

Pietvakarių Lietuvos 
žemės gelmių geologinio 

ir tektoninio uždarumo 
vertinimas

Geological and Tektonic 
Closure Evaluation of 
Deep Layers of Southwest 
Lithuania

J. Bitinas, A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

The project of the State research program 
“Geoenergetics safe environment” “Geological 
and tectonic closure evaluation of deep layers of 
Southwest Lithuania” was launched in 2016. The 
study area of the project amounts to 2490 square 
kilometres and covers topographic sheets (at a 
scale 1:50 000) 2142 (Šilalė), 2124 (Mažonai), 
2231 (Kražiai), and 2213 (Skaudvilė). Accord-
ing to the administrative division of the Repub-
lic of Lithuania, the area of the project covers en-
virons of Šilalė, Tauragė, Plungė, Telšiai, Kelmė, 
Raseiniai and Jurbarkas cities.

The main objective of the project was to as-
sess the geological and tectonic isolation of the 
Earth underground in the selected test area in 
the Southwestern part of Lithuania. To achieve 
this objective during the implementation of pro-
ject, the structure and composition of the pre-
Quaternary sedimentary succession was investi-
gated in detail based on integration and complex 
analysis of available pre-Quaternary geological, 
geophysical and hydrogeological data. For the 
evaluation of the isolation and closure of the un-
derground deep layers, three dimensional model 
of the pre-Quaternary sedimentary cover, com-
prising a set of different structural maps, was 
compiled. Particular attention was paid to the 
structure of the Caledonian structural complex: 
27 structural maps of different reference strata 
of Caledonian structural complex were compiled 
integrating both well and 2D seismic data (fig.). 
Moreover, a map of amplitudes of tectonic faults 
dissecting Caledonian structural complex was 
compiled. During the duration of the project, 
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hercininio struktūrinio komplekso atskirų stra-
tonų struktūriniai žemėlapiai ir alpinio struk-
tūrinio komplekso žemėlapis. Be to, išnagrinėta 
atskirų stratonų pjūvių litologinė sandara ir nu-
statyta jos kaita plote, pateiktas bandymų ploto 
geologinio ir tektoninio uždarumo vertinimas. 

Prekvartero nuosėdinę storymę bandymų 
plote sudaro trys struktūriniai kompleksai: a) ka-
ledoninis, b) hercininis ir c) alpinis. Šie struktū-
riniai kompleksai gerokai skiriasi vienas nuo kito 
slūgsojimo, tektoniniais ir geologinės sandaros 
ypatumais, todėl kiekvienas buvo nagrinėjamas 

7 structural maps of different reference strata 
of Hercynian structural complex and the map 
of Alpine structural complex were created. The 
lithological composition of different reference 
strata was analysed and summarized in the newly 
compiled cross-section defining the trend of the 
changes of lithological composition within the 
area, that was used as a basis for assessment of 
geological and tectonic isolation of the subsur-
face.

The pre-Quaternary sedimentary cover within 
the test area comprises three structural complex-

The structural map of the top of the Lower Silurian Lower 
Llandovery strata, the original scale M 1:350 000  
(J. Bitinas, A. Baliukevičius)

Tyrimų ploto apatinio silūro apatinio landoverio kraigo struktūrinis 
žemėlapis, originalus mastelis M 1:350 000 

 (J. Bitinas, A. Baliukevičius)
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atskirai. Pažymėtina ir mezoproterozojaus laiko-
tarpiu susidariusi nedidelio storio (6 m) Veivir-
žėnų nuosėdinės ir vulkaninės kilmės storymė ir 
nuosėdinės kilmės Baublių storymė (14 m sto-
rio).

Projekto plote nustatytas visiškas kambro, 
ordoviko sistemų vandeningųjų sluoksnių verti-
kalus hidraulinis uždarumas nuo aukščiau slūg-
sančių devono vandeningųjų sluoksnių, nes šios 
storymės yra dengiamos silūro molingų uolienų 
(nuo vidurinio landoverio iki juros svitos sluoks-
nių imtinai) storymės. Projekto plote kaledoni-
nio struktūrinio komplekso sluoksniuose tekto-
ninių lūžių amplitudė kinta nuo kelių metrų iki 
130 metrų. Tektoninių lūžių zonose silūro mo-
lingų uolienų storymės uždarumas išsaugotas, 
nes lūžių amplitudės mažesnės nei šios storymės 
storis, be to, molingų uolienų sprūdžio slysmo 
plokštuma yra užpildoma molinga smulkia teri-
genine medžiaga, todėl tektoninio lūžio zona yra 
nelaidi vandens migracijai. Priešingų tendencijų 
matoma kietų trapių uolienų (klinties, dolomi-
to) storymėse – tektoninio lūžio zonoje šios uo-
lienos dar stipriau supleišėja, todėl jų filtracinės 
savybės tampa geresnės.

Devono sistemos uolienų storymė pasižymi 
molingų vandensparinių ir vandeningųjų hori-
zontų kaita vertikaliame pjūvyje. Gargždų, Vieš-
vilės, Narvos serijų ir Pamūšio svitos molingi 
sluoksniai  lemia tirto ploto pjūvio vertikalų už-
darumą. Narvos serijos molingos uolienos sudaro 
regioninę vandensparą, jos lemia labai gerą tirto 
ploto devono pjūvio vertikalų uždarumą bei izo-
liuoja žemiau slūgsančius devono vandeninguo-
sius sluoksnius (Gargždų, Viešvilės serijos, Per-
nu svitos) nuo virš jos slūgsančių vandeningųjų 
sluoksnių. Projekto plote viršutinio devono (nuo 
Pliavinių serijos ir aukščiau pjūvyje) vandenin-
gieji horizontai turi tiesioginį hidraulinį ryšį su 
permo sistemos Sasnavos–Naujosios Akmenės 
vandeninguoju horizontu, projekto plote tiesio-
giai su kampine nedarna slūgsančiu ant minėtų 
devono vandeningųjų horizontų. Dėl šios prie-
žasties viršutinio devono storymė laidi vertikaliai 
fliuidų migracijai.

Nemuno ir Palangos svitos, sudarytos iš mo-
lio ir labai molingo mergelio, sudaro vientisą, 

es: a) Caledonian, b) Hercynian and c) Alpine. 
As these structural complexes differ consider-
ably in their occurrence, tectonic and geologi-
cal structure particularities they were separately 
assessed. It is worth noting that the Veiviržėnai 
sedimentary succession of small thickness (6 m) 
of volcanic origin and Baubliai 14 m thick strata 
of sedimentary origin formed during the Meso-
proterozoic period were and analysed separately.

Within the project area the vertical hydraulic 
isolation of aquifers of Cambrian and Ordovi-
cian systems from the overlay in the Devonian 
aquifers was defined as isolated by a thick succes-
sion of the Silurian clayey rocks (from the Mid-
dle Landover to the Jūra formation level). The 
amplitude of tectonic faults within this section 
varies from several meters up to 130 meters in 
the Caledonian structural complex of the project 
area. In the tectonic fracture zones, the isolation 
of the Silurian clayey strata is ensured by ampli-
tudes of the tectonic faults that are smaller than 
the thickness of the layer. Moreover, the fault-
plane of the clayey succession rocks is filled by 
clayey material, so the tectonic faults zone is im-
permeable to fluid migration. The opposite ten-
dencies are observed within the brittle limestone 
and dolomite layers – there, within the tectonic 
fault zones, the rocks are more fractured, accord-
ingly their filtration properties are considerably 
stronger.

The Devon succession is characterized by an 
interlayering of clayey impermeable aquitard and 
aquifer horizons. These impermeable clayey lay-
ers of the Gargždai, Viešvilė, Narva and Pamūšis 
Formations determine the vertical isolation for 
fluid migration within the project area. 

The clayey strata of the Narva Series form a 
regional aquitard: they cause very good vertical 
isolation of Devonian section within the study 
area and isolate the Devonian aquifers (Gargždai, 
Viešvilė Series, Pernu Suites) from the overlying 
aquifer horizons. Within the project area, the 
aquifer horizons of the upper Devon (beginning 
with the Pliaviniai Group and upwards the sec-
tion) have a direct hydraulic connection with the 
aquifer horizon of Sasnava–New Akmene inter-
val that with an angular unconformity overlies 
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nepažeistą tektoninių lūžių regioninę vandens-
parą, patikimai izoliuojančią mezozojaus van-
deninguosius horizontus nuo paleozojaus van-
deningųjų sluoksnių. Šių svitų bendras storis 
kinta nuo 91 m (šiaurinėje ploto dalyje išgręžta-
me Baublių-4 gręž.) iki 194 m (pietvakariniame 
ploto pakraštyje išgręžtame Aukštupių-2 gręž.).

Projekto plote prekvartero nuosėdinės sto-
rymės, siekiančios 2040  m storio, yra geras 
žemės gelmių uždarumas. Nuosėdinėje story-
mėje gausu vandensparinių sluoksnių, dažnos 
regioninės vandensparos, apsaugančios atski-
rus vandeninguosius horizontus nuo vertika-
lios fliuidų migracijos poveikio. Projekto ploto 
alpinio komplekso (juros ir kreidos sistemų) 
geriamojo vandens vandeningieji horizontai 
patikimai apsaugoti nuo sūrymų migracijos iš 
hercininio ir kaledoninio struktūrinių kom-
pleksų sluoksnių. 

the Devonian aquifers. Thus, the Upper Devo-
nian succession shows poor isolating qualities 
and is permeable for the vertical fluid migration.

The Nemunas and Palanga Formations are 
comprised of clay and clayey marlstones and 
form a thick consolidated impermeable succes-
sion which is not dissected by tectonic faulting 
and forms a regional aquitard. This succession 
reliably isolates the overlying Mesozoic aquifers 
from the underlying Palaeozoic succession. The 
total thickness of these formations varies from 
91  m (in the northern part of the area; well 
Baubliai-4) up to 194  m (in the southwestern 
part of the area; well Aukštupiai-2).

In the project area, the sediments of the Pre-
Quaternary sedimentary succession is 2040  m 
in thickness, thus ensuring a very good closure 
of the Earth’s subsurface. It comprises several 
aquitard horizons that realisably isolate numer-
ous regional aquifer horizons from vertical fluid 
migration. The aquifer horizons of potable water 
of the Alpine complex (namely, strata of Juras-
sic and Cretaceous system) in the project area 
are also reliably protected from brine migration 
from the Hercynian and Caledonian structural 
complexes. 
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Geologiniai Afrikos pavojai  
Projektas „Afrikos geologijos tarnybų 

geomokslinių žinių ir gebėjimų 
stiprinimas“ (PanAfGeo)

Geohazards of Africa
The project “Pan-African Support to 
the EuroGeoSurveys-Organisation of 
African Geological Surveys (EGS-OAGS) 
Partnership” (PanAfGeo)

J. satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Įgyvendinant šį Europos Komisijos finansuo-
jama projektą, organizuojami teorinio ir prak-
tinio mokymo kursai, siekiant geriau pažinti, 
stebėti ir apibūdinti pavojingus geologinius (na-
tūralius ir žmogaus sukeltus) reiškinius ir taikyti 
priemones jų žalingiems padariniams išvengti ar 
juos sumažinti. Kursų dalyviai  – Afrikos šalių 
geologijos tarnybų darbuotojai, kursų vedėjai – 
Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos ir Pietų 
Afrikos specialistai. Kursai teikia gerą galimybę 
dalyviams ne tik perteikti daugiausiai Europos 
geologinių tyrimų patirtį, bet ir gauti žinių apie 
Afrikos šalių geologinius pavojus. 2017  metais 
geopavojų kursai vyko Pietų Afrikoje, 2018 me-
tais – Tanzanijoje ir Zambijoje, 2019 metais – 
planuojami Etiopijoje. Jau įvykusiuose kursuose 
dalyvavo 91 dalyvis iš 29 Afrikos šalių. 

Geologinių pavojų tyrimas ir vertinimas, deja, 
iki šiol yra tik antraeilis darbas daugelyje Afrikos 
šalių geologijos tarnybų (išskyrus Pietų Afriką, 
Namibiją ir dar keletą šalių), Afrikos geologijos 
tarnybų svarbiausia misija yra mineralinių ištek-
lių paieška ir gavybos sąlygų sudarymas. Kokie ir 
kokia apimtimi vyksta Afrikos geologiniai pavo-
jingi reiškiniai, iki šiol nėra tinkamai apibūdin-
ta, nes trūksta sisteminių tyrimų. 2018  metais 
Afrikos ekonominės komisijos užsakymu atlik-
tas tyrimas atskleidė, kad Afrikos geologijos tar-
nyboms trūksta žinių apie geologinius pavojus 
(Desktop Review of African Geological Survey 
Organisation Capacities and Gaps, © 2018 Eco-
nomic Commission for Africa). 

The aim of the Work Package Geohazards 
(WP5) of the PanAfGeo project is to organize 
theoretical and practical sessions on assessment, 
monitoring of geohazards (natural and anthropo-
genic) and prevention or mitigation of hazardous 
consequences. Participants of the courses are spe-
cialists of African geological surveys, trainers  – 
geoscientists from Geological Surveys of Italy, 
Lithuania, Poland, Slovenia and South Africa.

The courses of geohazards were organized in 
South Africa in 2017, in Tanzania and Zambia 
in 2018, and are planned in Ethiopia in 2019. 
The three courses were attended by 91 partici-
pants from 29 African countries. 

The courses not only provide presentation 
and transfer of knowledge and technologies 
available but also give an opportunity to learn 
about geohazards in Africa.

Investigations of geohazards however are 
not a priority task of many Geological Surveys 
Organisations (GSOs) of African countries so 
far. The Review of African Geological Survey 
Organisation Capacities and Gaps carried out 
by Economic Commission for Africa in 2018 
shows that GSOs in Africa, in general, lack in-
formation on geological hazards. Eight African 
countries have estimated 50 000 or more people 
affected by geological hazards (excluding floods) 
since 1900 in: Algeria, Comoros, Democratic 
Republic of Congo, Egypt, Malawi, Morocco, 
Uganda and Somalia. Of these eight countries, 
only two (Democratic Republic of the Congo 
and Egypt) had GSOs with information on risks 
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Afrika yra beveik visą pasaulį mineralinėmis 
žaliavomis aprūpinantis žemynas, todėl kalna-
kasybos tarša ir kiti negatyvūs padariniai yra 
bene svarbiausias pavojingas geologinis veiksnys. 
Kalnakasybos (šachtų, kasybos atliekų sampy-
lų ir baseinų, karjerų) vietų aplinka ar net ištisi 
rajonai yra užteršti specifiniais su kasyba susiju-
siais cheminiais elementais. Tai būdinga visoms 
šalims, kuriose yra plėtojama pramoninė kalna-
kasyba. Greta vyksta kitas reiškinys – smulkioji 
kasyba (angl. artisanal, small scale mining), kai 
pavieniai žmonės, jų grupės ar net ištisos ben-
druomenės (dažnai nelegaliai) kasa įvairias nau-
dingąsias iškasenas, mineralus pavojingomis 
sąlygomis, nepaisant darbo ir sveikatos saugos. 
Pavyzdžiui, auksui išgauti amalgamacijos būdu 
yra plačiai naudojamas gyvsidabris. 

Kasybos sukeliamos kitos problemos – žemės 
paviršiaus sėdimas, šachtų įgriuvimai, iš kasybos 
atliekų ar šachtų ištekantys rūgštūs tirpalai (angl. 
acid mine drainage), karstinio proceso suaktyvė-
jimas.

Didžiausiame pasaulyje Vitvatersrando telki-
nyje (PAR) auksas išgaunamas daugiau nei šimt-
metį – iš daugiau nei 120 šachtų išgauta 43 500 
tonų aukso ir 73 000 tonų urano (nuo 1953 m. 
iki 1995 metų). Dėl švino ir cinko rūdų gavybos 
Kabvė vietovė, Zambijos Vario Juostos provin-
cijoje, yra laikoma bene labiausiai užteršta vieta 
pasaulyje. Kasybos sukeltos problemos aktualios 
visose Nigerijos provincijose. 

Potvynis – plačiausiai paplitęs ir pats pavojin-
giausias gamtos reiškinys. Sudane vien 2018 me-
tais nuo potvynių nukentėjo daugiau nei 142 000 
žmonių 14-oje iš 18 provincijų (OCHA – Offi-
ce for the coordination of Humanitarian Affairs, 
UN duomenys). Prognozuojama, kad potvynių 
daugės, ypač Mėlynojo Nilo ir Nilo slėniuose. 
Potvyniai vyksta Limpopo, Nigerio, Kongo ir 
daugelio kitų upių slėniuose. 

Šlaitų deformacijos vyksta visose Afrikos kal-
nuotose vietovėse, tačiau intensyviau ten, kur 
didesnis kritulių kiekis (pavyzdžiui, Kamerūne, 
metinis kritulių kiekis siekia 11 000 mm). 

and hazards, while the other five had informa-
tion that might be useful for hazards research.

A vast range of geohazards in Africa is related 
with mining  – contamination of environment 
with heavy metals, acid mine drainage, subsi-
dence of surface, change of landscape etc.

In South Africa, places mostly affected by 
mining activities are Witwatersrand goldfields 
and Witbank coalfields. The Witwatersrand 
goldfield has been mined for more than a cen-
tury and is the world’s largest gold and uranium 
mining basin with the extraction, from more 
than 120 mines, of 43 500 t of gold in one cen-
tury and 73 000 t of U between 1953 and 1995. 
In South Africa surface subsidence has caused 
severe damage to infrastructure (roads, dams, 
pipelines and buildings), alteration of hydrologi-
cal pathways (high groundwater recharge, mine 
acid drainage).

The areas of Kitwe, Kabwe and many other 
places in Zambia are very much contaminated 
by heavy metals due to mining of copper, lead 
and zinc. Hazardous consequences of mining in 
Nigeria are distributed all over the country.

1 pav. Po žeme deganti 
akmens anglis (savaiminis 
užsidegimas) – tai ugnies 

krateriai ir žemės paviršiaus 
įslūgos. Pietų Afrikos 

Mpumalanga provincija, 
Vitbanko akmens anglies 

telkinys. Efektyvių priemonų 
požeminiam gaisrui užgesinti 

nėra, todėl šis pavojingas 
reiškinys paliekamas savieigai. 

Degančios anglies po žeme 
reiškiniai taip pat vyksta 
Zambijoje ir Tanzanijoje

Fig. 1. Participants of the 
course stand around one of the 
craters of coal combustion in 
Mpumalanga province (South 
Africa)
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Spontaneous underground combustion of 
coal is a very dangerous process itself and causes 
land subsidence. Spontaneous combustion is a 
process in which oxidation reaction takes place 
without the interference of an external heat 
source. The increase in temperature is caused 
by the heat liberated by coal through chemical 
reactions. Underground combustion of coal is 
known also in Zambia and other places. 

Dolomite covers 5 of the 9 Provinces in South 
Africa and over the past 60  years 3000 karstic 
sinkholes have occurred generally in developed 
and dewatered areas due to mining. In the areas 
not affected by dewatering, 98 % of all sinkholes 
have been caused by leaking services and poor 
storm water management. At least 38 people 
were known to have died over the last 50 years in 
South Africa owing to sinkhole related incidents 
(data for 2015). 

Floods are most hazardous and widely occur-
ring natural phenomena. Heavy rains and con-
sequent flash floods have so far affected more 
than 142,000 people, damaging households and 
livelihoods in 14 out of Sudan’s 18 states, West 
Kordofan, Kassala and Gedaref being the hard-
est hit. (OCHA – Office for the coordination of 
Humanitarian Affairs, UN. 19 Aug 2018.) 

Floods are frequent in the valleys of Lim-
popo, Niger, Congo and many other rivers. The 
flood in the lower Limpopo River basin in 2000 
caused more than 700  deaths, displacing ap-
proximately 500 000 people and affecting a total 
population of two million people. In Nigeria, 
floods are a national issue and a major disaster 
affecting more than nineteen states.

Slope deformations occur in all mountainous 
and hilly areas of Africa and particularly in the 
countries with higher amount of precipitation 
(e.g. in Cameroon where the annual rate of pre-
cipitation is 11 000 mm). 

On the whole, the eastern and southern parts 
of Africa are most mountainous. That part of 
Africa, stretching from Cape Town to Lesotho, 
through Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Tan-
zania, Kenya, Uganda and Ethiopia is a high 
plateau split by the Great Rift Valley from Lake 

2 pav. Šioje vietoje (Gautengo 
provincija, P. Afrika) buvo 
planuojama statyti kaimo 
mokyklą, bet 2016 metais 

atsivėrė 60 m gylio 12 m 
skersmens smegduobė. 
Tolumoje matyti aukso 

kasybos atliekų kalnas. Per 
pastaruosius 60 metų Pietų 

Afrikoje užfiksuota daugiau kaip 
3000 karstinių smegduobių, 

kurių susidarymas daugiausiai 
siejamas su požeminio vandens 

lygio pažeminimu aukso 
gavybos šachtose. Sukarstėjusio 

dolomito sluoksniai yra 
paplitę penkiose iš devynių 

PAR provincijų. Smegduobės 
pasiglemžė 28 žmonių gyvybę 

(2018 m lapkričio mėn. 
duomenimis)

3 pav. Dar es Salame dažnai 
patvinstanti Kavė upė padaro 

daug žalos. Kursų dalyviai 
prie Lugalo tilto, apgadinto 

per 2017 lapkričio mėn. 6 m 
aukščio potvynį. (J. Čyžienės 

nuotr., 2018-03-14)

Fig. 2. The 60 m deep and 
12 m wide sinkhole collapsed 
in 2016 (Gauteng province in 
the place where it was planned 
to construct a village school. 
In the background is seen the 
hill of tailings dump from the 
gold mine  

Fig. 3. Geohazards course 
participants close to Lugalo 
Bridge over Kawe River in Dar 
es Salaam. The bridge was 
damaged by 6 m high flood 
in November 2017. (Photo by 
J. Čyžienė, March 14, 2018)
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Šlaitų deformacijos ir nuošliaužos intensyviai 
vyksta Nigerijoje, Kenijoje, Lesoto Karalystėje ir 
daugelyje kitų šalių. 

Malawi to the East African Lakes region and 
branching off to the Red Sea.

In Kenya, landslides occur mainly during 
rainy seasons especially in the hilly cultivated 
areas that were initially forest land and along the 
rift valley escarpments- triggered by rain or ac-
tive fault lines. 

One of the most recent natural disasters 
threatening Nigeria are landslides resulting in a 
serious destruction of physical structure and the 
loss of lives and properties. By 2012, approxi-
mately 2 367 historic landslide events had been 
recorded in South Africa.  

Africa is considered a seismically stable con-
tinent, however earthquakes of lower magnitude 
occur quite often.  

Seismicity is higher in the Red Sea region, 
where earthquakes are related to the seafloor 
spreading and the occurrence of shocks and faults 
such as Naxib, the Great Rift Valley and Algeria. 

Active volcanoes are located mainly in the 
Great Rift Valley, however hazardous erup-
tions occur in Cameroon (concentrated around 
Mount Cameroon and the hot line of Cam-

4 pav. Mamba Miamba 
kaime Kilimandžaro regione 
(Tanzanija) nuošliauža įvyko 
2009 m. lapkritį, nusinešė 29 
žmonių gyvybę, suaktyvėjo 

2016 metais (J. Satkūno nuotr., 
2018-01-24).

5 pav. Uolų griūtis Usambara 
kalnuose, Tanzanija. Rockfall, 

Usambara mountains, 
Tanzania 

6 pav. Sudano 2003–2017 m. 
seisminių įvykių žemėlapis. 

(Sudano geologijos tarnyba)

7 pav. Afrikos seisminio 
aktyvumo žemėlapis (šaltinis 

OCHA)

Fig. 4. Mamba Miamba, 
Kilimanjaro region, Tanzania. 
Landslide occurred in 
November 2009, killed 29 
people. Reactivated in 2016. 
(Photo by J.Satkūnas,  
2018-01-24).

Fig. 5. Rockfall, Usambara 
mountains, Tanzania. (Photo 
by J. Satkūnas, 2018-01-26)

Fig. 6. Map of seismic events 
of Sudan of the period 
2003–2017 (source – 
Geological Survey of Sudan) Fig. 7. Map of seismicity of 

Africa (source OCHA)
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eroon) in Comoros (Karthala – one of most ac-
tive volcanoes in the world) and other places. 
In Cameroon the are also para-volcanic risks, in 
particular the risks of catastrophic gas eruptions 
such as those of lake Monoun in 1984 (37 lives) 
and lake Nyos in 1986 (1 746 lives)

Coastal erosion is an urgent problem in West 
Africa  – Senegal, Benin, East Africa  – Kenya, 
and South Africa. The most common geohazards 
in coastal areas can be considered to result from 
inundation associated with sea-level rise and re-
lated storm surge flooding; and changes in sedi-
ment dynamics, coastal erosion and deposition.

There is also a number of other geohazards in 
Africa: gully and rill erosion (South Africa and 
Nigeria in particular), problem soils South Afri-
ca, Egypt), desertification (Perisahelian Sachara, 
North Nigeria, Lesotho etc). The ground cracks 
occur in the Great Rift Zone due to tectonic 
movements and underground erosion. 

It is assumed that relevance of research and 
prevention of geohazards will increase due to 
increasing urbanization, exploitation of mineral 
resources and number of population, climate 
change and related phenomena – extreme events 
and global water level rise. 

8 pav. Dakare apie 100 m 
miesto teritorijos vandenynas 

erodavo per pastaruosius 
30 metų (J. Satkūno nuotr. 

2018-05)

9 pav. Akra, kranto eroziją 
bandoma sustabdyti 

deponuojant į vandenyną 
municipalines atliekas 

(J. Satkūno nuotr. 2014-05)

Fig. 8. About 100 metres 
of dryland was eroded 
during last 30 years. Personal 
communication by S. Diop 
(photo by J. Satkūnas, 2018-05)

Fig. 9. Accra, the municipal 
waste is disposed to the ocean. 
(Photo by J. Satkūnas 2014-05)

Afrika seismiškai yra „rami“, palyginti su ki-
tais žemynais, tačiau nedideli žemės drebėjimai 
vyksta beveik visame žemyne ir jų gali būti dau-
giau dėl kalnakasybos. Didesnis seisminis akty-
vumas pažymėtinas Rytų Afrikos rifto zonoje, 
Raudonosios jūros regione ir Alžyre. 

Aktyvūs vulkanai taip pat susiję su rifto zona. 
Pavojingų vulkanų išsiveržimų vyksta Kamerū-
ne (Kamerūno ugnikalnis ir karštoji Kamerūno 
linija), Komorų (Kartala – vienas iš aktyviausių 
vulkanų pasaulyje) salose. Su vulkanizmu Kame-
rūne yra susiję katastrofiniai dujų išsiveržimai, 
kaip antai Monouno (1984 m. žuvo 38 žmonės) 
ir Nioso ežeruose (1986 m. žuvo 1 746 žmonės).

Krantų erozija aktuali Vakarų Afrikoje, ypač 
Benine, Senegale, Rytų Afrikoje – Kenijoje, Pie-
tų Afrikoje. 

Afrikoje gausu kitų žalingų reiškinių, kaip an-
tai erozija (ypač Pietų Afrika, Nigerija) brinklūs 
ir nerišlūs gruntai (Pietų Afrika, Egiptas), dyku-
mėjimas – perisahelinės Sacharos šalys, Lesoto ir 
Rifto zonoje formuojasi žemės plyšiai – tektoni-
nių judesių ir požeminės erozijos procesų deri-
nys.

Geopavojų tyrimo ir prevencijos svarba atei-
tyje tik didės dėl didėjančios urbanizacijos ir mi-
neralinių išteklių gavybos, didėjančio gyventojų 
skaičiaus, klimato kitimo keliamų ekstremalių 
reiškinių ir vandenynų lygio kilimo. 
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11 pav. Plyšys žemėje Mai Mahui suswa vietovėje, didysis rifto 
slėnis, Kenija. (Juliet Awuor, Kenijos geologijos tarnyba, informacija)

 10 pav. Žemės plyšiai Sudane (Abuali Mohamed Ali nuotr.) Fig. 10. Accra. Coastal management by waste disposal

Fig. 11. Ground cracks in Sudan.  
(Photos by Abuali Mohamed Ali)

94



During 2018, the Geotope Database was sup-
plemented with 18 new geotopes from different 
districts of Lithuania (Figs 1–5). The data of 9 
geotopes were updated (Figs 6–7). Presently, the 
mentioned database contains data on 672 differ-
ent valuable geological, geomorphological, and 
hydrogeological objects of inanimate nature (by 
31th December 2018).

The specialists from the Lithuanian Geo-
logical Survey supplied the administrations of 
the protected areas with geological information 
about geotopes. The annual traditional field trip 
was organized in Samogitia (Western Lithuania) 
for the purpose to disseminate the information 
about geotopes among managers of protected 
areas, environmental protection and education 
specialists and mass-media. 

Nauji Lietuvos geotopai 
ir duomenų posistemio 

pildymas

New Geotopes in 
Lithuania and Geotopes 
Database Support

A. Grigienė, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

1 pav. Jūros upės krantinės 
puošmena – Tauragės akmuo 

miesto centre. 3,2 m aukščio 
ir 4 m ilgio bei 1,4 m pločio šis 
savitai deformuotos uolienos 

luistas 2007 m. buvo parvežtas iš 
Pagramančio miškų

2 pav. Miliausko akmuo 
(Dzingiškių k., Alytaus r. sav.) – 

keturkampis plane, plokščio 
paviršiaus ir nežinomo gylio po 

žeme granito riedulys (pagal 
plotį ir horizontalią apimtį 

patenka į 50-tuką didžiausiųjų 
Lietuvoje)

Fig. 1. Tauragė stone (3.2 m 
high, 4 m long and 1.4 m wide) 
adorns the embankment of the 
Jūra River in the city centre. It 
was brought from the forests of 
Pagramantis in 2007

Fig. 2. Miliauskas stone 
(Dzingiškės village in the Alytus 
District) is a rectangular with 
a flat surface. Its underground 
size is unknown. This granite 
boulder can be included to 
the list of 50 largest ones in 
Lithuania

2018 metais Valstybinės geologijos informa-
cinės sistemos (GEOLIS) Geotopų posistemis 
papildytas duomenimis iš 18 gamtos paveldo 
objektų. Iš jų 9 geologiniai objektai: Mikierių 
atodanga (Anykščių r.), Dziedulio akmuo (Drus-
kininkų sav.), Juodikių akmuo (Klaipėdos  r. 
sav.), Kruopio akmuo (Biržų  r. sav.), Navikų 
ir Miliausko (2 pav.) akmenys (Alytaus  r. sav.), 
Laumės (3 pav.) ir Žiezdrų akmenys (Utenos r. 
sav.) bei Tauragės akmuo (Tauragė) (1  pav.); 5 
geomorfologiniai objektai: Grigiškių atragis (Vil-
niaus m. sav.), didkalvė „Keturios kalvos“, griova 
„Meškos vingis“ ir Drąsučio sufozinis cirkas su 
šaltiniu (Pagėgių sav.), Šeštokiškių ozas (Molė-
tų  r. sav.) (5 pav.); 4 hidrogeologiniai objektai: 
Paplienijos šaltinis (Telšių r.), Sedos šaltinis (Ma-
žeikių r.), Narkūnų piliakalnio (4 pav.) ir Starkų 
šaltiniai (Utenos r. sav.).
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3 pav. Laumės akmuo 
paįvairina kalvotą Žiezdrių 
kaimo kraštovaizdį Utenos 

rajono rytiniame pakraštyje

4 pav.  Laimės slėnio versmė – 
viena iš trykštančių Narkūnų 

piliakalnio papėdėje, Utenėlės 
upelio slėnyje

6 pav. Aukščiausia (247,6 m) 
Aukštaičių aukštumos vieta – 

Žiezdrių kalnas – fliuviokeimas 
sudėtingame Tauragnų 

moreniniame kalvyne (patenka 
į Žiezdrių kraštovaizdžio 

draustinį)

Fig. 3. Laumė stone contributes 
to diversity of the hilly 
landscape of Žiezdriai village 
in the eastern part of Utena 
District

Fig 4. The spring of the Valley 
of Happiness is one of the 
springs at the foot of Narkūnai 
mound, in the valley of the 
Utenėlė River

Fig. 6. Žiezdriai Hill is the 
highest (247.6 m) peak in 
the Aukštaičiai Upland. It is a 
glaciofluvial kame in a landscape 
reserve established in the 
picturesque Tauragnai morainic 
hilly massif

5 pav.  Vėlyvojo Nemuno nuledėjimo metu susidaręs raiškus 
ozas Šeštokiškėse – Molėtų apylinkių gamtos puošmena. Ozo 

papėdėje – smėlinga dirva, jo šlaitai vietomis išlikę būdingai 
natūralūs

Fig. 5. Šeštokiškės esker was formed during the Late Nemunas 
deglaciation near Molėtai. Sandy soil at the foot of this expressive 
esker

Papildyti 9 gamtos paveldo objektų  – Ram-
byno kalno ir Kapelkalnio, esančių Rambyno 
regioniniame parke; Aukštakalnio, Ladakalnio, 
Žiezdrių (6  pav.), Klykių ir Ginučių ,,kalnų“ 
(Utenos r. sav.); Strėvos II įgriuvos (7 pav.) Aukš-
tadvario regioniniame parke; Nauradų riedulio 
Panevėžio r. sav. – aprašai. Kalinės didkalvės duo-
menys buvo panaikinti (geotopas išbrauktas).

Geotopų posistemyje galima rasti informaci-
joą apie 672 geologinius, geomorfologinius, hi-
drogeologinius ir hidrografinius gamtos paveldo 
objektus (2018-12-31).
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7 pav. 2018 m. lapkritį Lietuvos geologijos tarnybos specialistai 
kartu su Aukštadvario regioninio parko darbuotojais tyrė 

Strėvos II įgriuvos dugno pjūvį iki 5 m gylio, paėmė bandinių 
duobės susidarymo amžiui ir aplinkos pokyčiams nustatyti per 
nuosėdų klostymosi laikotarpį. Ši velniaduobė – netaisyklingo 

ovalo formos glaciokarstinė dauba su aukštapelke dugne; jos 
šlaitų aukštis (arba matomas gylis) 16–30 m, skersmuo 60–120 m, 

o dugno plotas – 0,7 ha

Fig. 7. In November 2018, specialists of the Lithuanian Geological 
Survey together with employees from the Aukštadvaris Regional 
Park investigated geological section of Strėva II kettle-hole up to 
5 m in depth. The goal is to determine the age of the formation of 
this hole, the slopes of which reach 30 m in height and the area of 
the bottom is occupied by natural swamp of 0.7 ha in size

Buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Valsty-
bine saugomų teritorijų tarnyba tikslinant gam-
tos paveldo objektų sąrašus ir apsaugos lygmenį, 
su saugomų teritorijų direkcijomis inventori-
zuojant geotopus ir rengiant geologinių vertybių 
pažinimo renginius gamtoje. Vienas iš jų – tra-
dicinei 8-ajai geologinio paveldo dienai paminė-
ti skirtas lauko seminaras „Žemaitijos geologi-
nio paveldo slėpiniai“, įvykęs Telšių, Plungės ir 
Skuodo rajonuose. 
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2018  metais elektroninių paslaugų portalo 
duomenų peržiūros paslaugomis buvo pasinau-
dota 63 430 kartų, t. y. tiek parengta ataskaitų, 
domėtasi žemėlapiuose pateikiamais duome-
nimis. Kadangi didelė dalis duomenų teikiama 
neregistruotiems vartotojams, tokios paslau-
gos populiaresnės, nei teikiamos registruotiems 
naudotojams. Registruoti vartotojai peržiūrėjo 
22 895 pateiktis, o neregistruoti – 40 535 pa-
teiktis. Geologiniais duomenimis iš viso domė-
josi 6  673 (2017  metais 4  924) naudotojai, iš 
jų – 702 asmenys naudojosi registruotiems var-
totojams teikiamomis duomenų peržiūros pas-
laugomis. 

In 2018, data services of the electronic servi-
ces portal were used 63,430 times, i.e. that many 
reports were generated or map views were gene-
rated. Because a large part of the data is provid-
ed to unregistered users, these services are more 
popular than those provided to registered users 
only. Registered users viewed 22,895 unregis-
tered 40,535 presentations. There were a total of 
6 673 users (4 924 in 2017), of whom 702 were 
using Geological data viewing services provided 
to registered users only.

Lietuvos geologijos 
tarnybos elektroninės 

paslaugos

Lithuanian Geological 
Survey Electronic Services 
Portal

R. Aleknienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2 pav. Pateikčių, kurias 
2018 metais peržiūrėjo 

registruoti ir neregistruoti 
naudotojai, skaičiaus 

palyginimas

Fig. 2. Comparison of number 
of submissions between 
registered and undergistered 
users

1 pav. Bendras el. paslaugų 
naudotojų skaičiaus pokytis

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

Populiariausia duomenų peržiūros pateik-
tis – gręžinio pasas: 2018 metais peržiūrėti 9 274 
gręžinių pasai. Tikriausiai todėl populiariausias 
žemėlapis tebėra „Gręžinių žemėlapis“, jame 
galima greitai rasti reikalingą gręžinį, peržiūrėti 
viešai skelbiamus gręžinio duomenis, pareng-

The most popular data viewing presenta-
tion is a borehole passport: 9 274 well passports 
were reviewed in 2018. Probably, therefore, the 
most popular map remains the “Borehole Map”, 
where you can quickly find the required bore-
hole, view the public borehole data, form and 
print the borehole passport. This map was used 
8 890 times in 2018.
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ti ir atspausdinti gręžinio pasą. Šiuo žemėlapiu 
2018 metais naudotasi 8 890 kartų. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad yra tarnybos 
elektroninių paslaugų naudotojų, kurie dar vis 
naudojasi tik senomis duomenų peržiūros apli-
kacijomis, jų peržiūros statistiniai duomenys į 
šią lentelę nėra įtraukti.

Vis daugiau įmonių perpranta elektroninio 
parašo subtilybes ir savo veiklos ataskaitas bei 
duomenis Lietuvos geologijos tarnybai teikia 
naudodami elektronines paslaugas: 2017 metais 
geologijos tarnybai buvo pateiktos 2  542 elek-
troninės paraiškos, o 2018 metais – 3 628 elek-

It should be noted that some of the users 
still use old data review applications, data for 
which is not included in this table. More and 
more companies are mastering the subtleties of 
electronic signatures and delivering their activity 
reports and data to the Lithuanian Geological 
Survey using electronic services: The Geological 
Survey received 2542 submissions in 2017 and 
3628 in 2018, which is almost 45 % increase. 

Žemėlapio pavadinimas 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. Map name

Gręžinių žemėlapis 3939 5430 6806 7926 8890 Borehole map

Požeminio vandens vandenviečių 
žemėlapis

271 1511 3679 3540 6621 Map of groundwater aquifers

Požeminio vandens proveržio rizikos 
zonų žemėlapis*

- 270 3324 4286 4960 Map of risk areas for groundwater 
breakthrough*

Geotopų žemėlapis 300 1100 2195 1906 1787 Geotope map

Potencialių taršos židinių ir 
ekogeologinių tyrimų žemėlapis

536 1118 1226 1246 1287 Map of potential pollution focal and 
eco-geological surveys

Valstybinio geologinio 
kartografavimo žemėlapis

83 346 986 1246 1052 National Geological Mapping Map

Naudingųjų iškasenų telkinių 
žemėlapis

313 717 844 872 2376 Map of mineral deposits

Hidrogeologinis žemėlapis 260 392 763 763 1810 Hydrogeological map

Žemės gelmių tyrimų žemėlapis 305 574 688 1108 1144 Map of Earth's In-depth Studies

Geologiniai reiškiniai ir procesai 145 445 548 559 981 Geological phenomena and 
processes map

* – žemėlapis sukurtas ir pradėtas naudoti 2015 metais  

1 lentelė. 10-ies populiariausių žemėlapių sąrašas ir jų naudojimas 
2014–2018 metais

Table 1. List of 10 most popular maps and their use 
in 2014–2018

*– Map created and launched in 2015 years.

paslaugos pavadinimas

2018 m. | in 2018 year

name of the service

pateikta paraiškų 
iš viso 

Total applications 
submitted in 2018

iš jų 
el. paraiškų

Of which 
online applications

pateiktų el. paraiškų 
dalis nuo visų tos 

paslaugos paraiškų
Fraction of all  

online applications  
for that service

Žemės gelmių tyrimų 
registravimas

1634 1443 88 % Recording of deep-sea research

Gręžinių registravimas 1568 865 55 % Borehole registration

Kietųjų naudingųjų iškasenų 
gavybos duomenų teikimas

1965 941 48 %
Provision of data on mining of 
mineral resources

2 lentelė. Populiariausios duomenų teikimo tarnybai elektroninės 
paslaugos

Table 2. The most popular electronic services for the data 
reporting service
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troninės paraiškos, tai sudaro beveik 45  proc. 
tarnybai teikiamų duomenų, kuriems  teikti yra 
sukurtos elektroninės paslaugos.

2018 metais Lietuvos geologijos tarnyba įgy-
vendino projektą „Erdvinių duomenų tvarkymo 
programinės įrangos atnaujinimas“. Be kitų vei-
klų, projekto metu buvo atnaujinta, tiksliau  – 
sukurta, nauja žiniatinklio paslaugų programinė 
įranga. Naujas funkcionalumas leidžia supapras-
tinti duomenų teikimo servisų kūrimą, prieigos 
teisių administravimą. Lietuvos geologijos tar-
nyba yra įpareigota teikti geologinius duomenis 
INSPIRE direktyvai  įgyvendinti. Pagal naują 
modulį buvo parengta ir teikiama VĮ „GIS-
Centras“ 10 geologinių žemėlapių ir duomenų 
sluoksnių žiniatinklio paslaugų. 

3 pav. Teikiamų duomenų 
registravimo paraiškų kiekio 

pokytis 2016–2018 metais

4 pav. Elektroninių paslaugų 
pokytis 2014–2018 metais

In 2018, the Lithuanian Geological Survey 
implemented the project „Erdvinių duomenų 
tvarkymo programinės įrangos atnaujinimas“. 
Among other activities, new software for pro-
viding web services was created during the pro-
ject. New functionality simplifies data service 
development, administration of access rights. 
The Lithuanian Geological Survey is obliged to 
provide geological data for the implementation 
of the INSPIRE Directive. With the help of the 
new module, 10 geological maps and data lay-
ers web services were prepared and provided to 
“GIS-Centras”. 

Fig. 3. Change in the number 
of registrations submitted in 
2016–2018 years

Fig. 4. Change in electronic 
service usage in 2014–2018
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Geologijos fondas ir 
Publikuotų leidinių 

informacinis fondas

The Geological Fund and 
information Stock of 
Published Documents

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

Žemės gelmių geologinių tyrimų 
dokumentai

Nuo 1945 metų Geologijos fonde kaupiama Lietuvos 
teritorijoje ir dalies su ja besiribojančiose užsienio terito-
rijose žemės gelmių geologinių tyrimų metu gauta infor-
macija – geologinių tyrimų dokumentai ir jų dalys (žemė-
lapiai, geologiniai ir techniniai pjūviai, schemos), gręžinių 
pasai, geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai ir 
kt. dokumentai. Šią informaciją Lietuvos geologijos tar-
nybai nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios 
įmonės.

Regulation and usage of 
geological information in 
the Geological Fund

The formation of the Geological 
Fund began in 1945. It gives access to 
collected and stored geological material 
from Lithuania and part of neighbour-
ing areas. The stored material includes 
reports on geological researches and 
parts of geological research documents, 
borehole passports, geological maps, 
geological and technical sections, geo-
physical research diagrams, schemes, 
land use plans.

2014–2018 m. Geologijos fonde įregistruotų geologinio 
turinio dokumentų kiekis pagal metus

Metai Kiekis, vnt.

2014 1279

2015 1575

2016 1555

2017 1610

2018 1911

Per pastaruosius metus įregistruojamų dokumentų vis 
daugėja, 2018 metais Geologijos fondas papildytas:

 Ε 1 911 geologinių tyrimų dokumentų,

 Ε 178 geofizinių tyrimų diagramomis,

 Ε 159 gręžinių pasų knygomis.

Geologijos fonde saugomų dokumentų aprašai kau-
piami Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bi-

In 2018, the Fund was replenished 
with:

 Ε 1 911 reports on geological re-
searches,

 Ε 178 diagrams of geophysical re-
searches,

 Ε 159 books of borehole passports.
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bliofondo“ posistemyje. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. su-
kaupta 98 479 įrašai, saugomi UNIMARC formatu. Nuo 
1999  metų kaupiami skaitmeniniai geologinių tyrimų 
dokumentų įrašai kompaktiniuose diskuose. 2018  me-
tais pateikta 1 890 geologinių ataskaitų su CD, skaitme-
ninė informacija iš jų perkelta į duomenų bazę.

The information accumulated in the 
Geological Fund is available to specia-
lists of Lithuanian geological and other 
institutions, students and foreign users 
from the EU countries in the frame of 
the Lithuanian Law.

In 2018, 2 406 reports were given to 
940 visitors. The specialists of the LGT 
and other enterprises often use the to-
pographic maps stored at the Fund 
(over 180 maps were taken).

On December 31, 2018, the stock 
of the sub-system “Bibliofondas” data-
base in UNIMARC format amounted 
to 98 479 records.

423 papers were sent to different in-
stitutions about engineering geological 
research reports registered at the Geo-
logical Fund.

Published documents

The Lithuanian Geological Survey 
provides scientific geological informa-
tion to specialists and disseminates the 
relevant geological information to the 
public. For this purpose, it compiles a 

2018 m. Geologijos fonde įregistruotų geologinio turinio 
dokumentų kiekis pagal rubrikas

Rubrika Kiekis, vnt.

Bendroji geologija 4

Naudingosios iškasenos 80

Inžinerinė geologija 1105

Geofizika 33

Aplinka. Aplinkos apsauga 618

Hidrogeologija 71

Iš viso: 1911

Fonde sukaupta informacija teikiama vadovaujantis 
2007  metais patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje 
saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka.

Informacijos valdymo skyrius, bendradarbiaudamas su 
kitais skyriais, pagal 38 prašymus teikė skaitmeninę infor-
maciją, saugomą Geologijos fonde ir Lietuvos geologijos 
tarnybos informacinėse sistemose (geologinių ataskaitų ir 
žemėlapių kopijas, duomenis apie naudingųjų iškasenų 
telkinius, potencialius geologinės aplinkos taršos židinius, 
požeminio vandens gręžinius, vandenvietes ir jų apsaugos 
zonas, geotopus). 

2018 metais Geologijos fondas aptarnavo 940 lanky-
tojų ir išdavė: 2 406 geologinių tyrimų ataskaitų, 181 lapą 
įvairaus mastelio topografinių žemėlapių. Pagal įvairių 
įmonių, mokslo institucijų ir fizinių asmenų užsakymus 
padarytos 2 422 dokumentų kopijos, nuskenuoti 1 084 
lapai teksto bei grafinių priedų, geologinius tyrimus atlie-
kančioms įmonėms išduotos 423 pažymos apie Geologi-
jos fonde įregistruotas ataskaitas.

Publikuoti leidiniai

Nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 me-
tais yra kaupiamas Publikuotų leidinių informacinis 
fondas. Jį sudaro knygos (monografijos, vadovėliai, enci-
klopedijos, žodynai, žinynai ir kt.), konferencijų ir simpo-
ziumų medžiaga, periodiniai ir tęstiniai leidiniai, žemėla-
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piai, kompaktiniai diskai, vaizdo filmai, normatyviniai ir 
kiti dokumentai geologine tematika.

Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių in-
formacinio fondo komplektavimo šaltiniai: Lietuvos lei-
dėjai, įvairios organizacijos ir žurnalų redakcijos. Užsienio 
leidinių gaunama mainais iš 15 šalių.

Šiuo metu Publikuotų leidinių informaciniame fon-
de įregistruota 5 826 egzemplioriai leidinių. 2018 metais 
Publikuotų leidinių informacinis fondas papildytas:

 Ε 18 knygų,

 Ε 70 pavad. (119 egz.) periodiniais ir tęstiniais lei-
diniais.

Pagal specialistų prašymus išduoti 98 leidiniai, teikia-
ma aktuali geologinė informacija ir naujai gautų leidinių 
sąrašai.

2018 metais atrinkti, susisteminti, sudalykinti ir įvesti 
į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofon-
das“ posistemį 1 097 bibliografiniai aprašai. Duomenys 
Lietuvos geologijos bibliografijai renkami iš LGT gauna-
mų leidinių, taip pat iš Lietuvos akademinės elektroninės 
bibliotekos (eLABa) bei Gamtos tyrimo centro mokslo 
publikacijų duomenų bazių. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
bibliofonde sukaupta 19 067 įrašai, saugomi UNIMARC 
formatu.

Renkama informacija apie geologiją ir LGT veiklą iš 
Lietuvos spaudos. 2018 metais surinkti ir įdėti į atskirą 
bylą 196 bibliografiniai straipsnių aprašai.

Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudo-
tis visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama 
geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankyto-
jams iš kitų organizacijų išduodami pateikus asmens do-
kumentą. 

specialized information stock of pub-
lished documents according to the main 
subjects of geological investigations and 
supplies the geological information to 
the general public, State institutions, 
and Lithuanian and foreign organiza-
tions of geological sciences. The infor-
mation stock of published documents 
is based on the stock of published docu-
ments, which was established in 1940 
and continued to its completion in 
2018.

1  097 bibliographical records for 
an electronic catalogue and for biblio-
graphy of Lithuanian geology supple-
mented the sub-system “Bibliofondas” 
database in UNIMARC format. On 
December 31, 2018, the stock included 
19 067 records. 
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Visuomenės 
informavimas

Public Information

i. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2018 metais parengti ir išplatinti 23 Lietuvos 
geologijos tarnybos aktualūs pranešimai spaudai 
apie svarbius geologinius įvykius ir nuveiktus 
darbus. Veikla viešinta per žiniasklaidos prie-
mones: Lietuvos ryto TV, LRT, Lietuvos radi-
juje ir televizijoje, Delfi portale ir kt. Lietuvos 
geologijos tarnyba išleido 5 leidinius, išplatino 
815 leidinių, surengė 2 parodas. Žemės dienai ir 
Vandens dienai paminėti LGT specialistai vedė 
pamokas įvairiose Lietuvos mokyklose. Nuo-
latos konsultuojami asmenys įvairių riedulių ir 
uolienų atpažinimo ir identifikavimo klausimais. 
Aštuonerius metus kiekvieną mėnesį leidžiamas 
elektroninis naujienų laikraštis „Geonaujienos“, 
turintis daugiau nei 600 adresatų. Lietuvos geo-
logijos tarnybos tinklalapis nuolat pildomas, at-
naujinamas ir tobulinamas vartotojų patogumui 
ir informacijos sklaidai.

During 2018, there were released 23 im-
portant publications and announcements. The 
experts from the Lithuanian Geological Survey 
had their articles published in Lithuania and 
abroad in various scientific journals. It is also 
worth mentioning that last year the Lithuanian 
Geological Survey released 5 publications, dis-
tributed 815 publications and held two exhibi-
tions. 

The Lithuanian Geological Survey continu-
ed publishing e-newspaper “Geonaujienos” 
which has over 600 subscribers. Our website is 
updated daily for the clients‘ convenience. The 
Lithuanian Geological Survey participated in 29 
International events and organized 23. Out of 
them, 10 were International. The representatives 
of the Lithuanian Geological Survey representa-
tives worked in 6 different International organi-
zations.
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2018 metais Lietuvos geologijos tarnyba da-
lyvavo 29 tarptautiniuose renginiuose, organiza-
vo 23 renginius, iš jų 10 – tarptautinių renginių. 
Tarnybos atstovai dirbo 6 tarptautinėse organi-
zacijose ir 29 tarpžinybinėse komisijose ir darbo 
grupėse.

Rugsėjo 21–22 d. vyko VIII Geologinio pa-
veldo diena Žemaitijoje „Žemaitėjės geoluogėni 
pavelda sliepėnē (Žemaitijos geologinio paveldo 
slėpiniai)“. Renginį organizavo Lietuvos geologi-
jos tarnyba ir Lietuvos geologų sąjunga. Aplan-
kytas Žemaitijos nacionalinio parko muziejus, 
Medsėdžių geomorfologinis draustinis: plokš-
čiakalvė, keiminė terasa, šaltinis, atragiai „Dvy-
niai“, Barstyčių akmuo, Gardų ozas, Žemaičių 
Kalvarijos ir kt. 

On September 21–22, 2018, the VIIIth Day 
of the Geological Heritage – “The mysteries of 
geological heritage in Samogitia” took place. The 
event was organized by the Lithuanian Geologi-
cal Survey and Geological Society of Lithuania. 
Participants visited the Museum of National 
Park of Samogitia, Medsėdžių Gemorphological 
reserve: plateau, kame terrace, spring, erosional 
remnants “Dvyniai”, Barstyčiai bedrock, Gardai 
escer, Žemaičių Kalvarija and other objects. 

Ekskursijos dalyviai prie Barstyčių akmens ir 
Dyburių atodangos (V. Mikulėno nuotr.)

Participants of the excursion at the Barstyčiai Stone and the 
Dyburiai Exposure (photo by V. Mikulėnas).
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Žemės gelmių 
informacijos centras

Underground 
Information Centre

V. puronas, Lietuvos geologijos tarnyba

During the implementation of the project 
“Reconstruction of the Underground Informa-
tion Centre (ŽGIC)”, included in the list of 
State projects No. 1 of the measure 05.4.1-AP-
VA-V-017 “Environmental Information to the 
Public and the management of environmental 
recreational facilities” of Priority axis 5 “Envi-
ronment, Sustainable Use of Natural Resources 
and Adaptation to Climate Change” of the EU 
Funds Investment Action Program for 2014–
2020, the reconstruction of the ŽGIC building 
started in spring of 2018. All main works had 
been completed until end of the year.

More than 4.000  pcs. exhibits were revised 
and 165 meters of drill cores, which was in tem-
porary storage shelter, were arranged for perma-
nent storage.

The Centre specified the data for wells pro-
cessed during the year 2017 and the data of re-
searches in the collections catalogues.

During the reconstruction, the possibility to 
lay out the cores were limited, however custom-
ers who wished to use the cores or collections 
were supplied with a 134 m of cores which had 
been investigated by researchers at the Vilnius 
University and Nature Research Centre.

Schoolchildren, undergraduate students, and 
individual visitors were trained at 34 ŽGIC edu-
cation events. A collection of Lithuanian miner-
als borrowed from ŽGIC was used for exhibition 
at the Ministry of Environment. 

Įgyvendinant projektą „Žemės gelmių in-
formacijos centro rekonstrukcija“, įtrauktą į 
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gam-
tos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 prie-
monę „Visuomenės informavimas apie aplinką 
ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarky-
mas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 1, 2018-ųjų 
pavasarį pradėta LGT Žemės gelmių informa-
cijos centro (ŽGIC) pastato rekonstrukcija. 
Nors baigti rekonstrukciją ketinta 2019-ųjų 
pabaigoje, visi pagrindiniai darbai atlikti per 
metus. Kaip ir numatyta projekte, patalpos 
buvo perplanuotos, pristatytas tambūras prie 
pagrindinio įėjimo, įrengtas liftas ir keltuvas 
žmonėms, turintiems negalią, apšiltintas stogas 
ir išorės sienos, pakeista apdaila, langai ir durys, 
rekonstruotos ir naujai įrengtos vidaus inžineri-
nės sistemos. Prie pastato teritorija pertvarkyta, 
pritaikant prieigas neįgaliems žmonėms, įren-
giant automobilių stovėjimo aikštelę. Priešais 
pastatą stoginėse „išrikiuotas“ Valdovų rūmų 
pamatų kernas. Dabar Žemės gelmių informa-
cijos centro pastatas būna apšviestas, su aiškiai 
matomu užrašu, tad atvykstantiesiems mato-
mas ir nuo greitkelio. Teritorija stebima vaiz-
do kameromis, pastate įrengta saugos sistema 
ir priešgaisrinė signalizacija. Patalpos šildomos 
iš 12-os gręžinių į geoterminio šildymo sistemą 
ateinančia žemės šiluma. Po remonto švieses-
nėje ir šiltesnėje kernotekoje įrengta mobiliųjų 
stelažų sekcija išplėtė galimybes saugoti dau-
giau dėžių su kernu. Pastate numatytos patal-
pos saugykloms, konferencijų salei, edukacinių 
užsiėmimų klasei.
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Geological information for journalists and 
educators, as well as rock identification services, 
was delivered to interested parties six times.

Artimiausiu laikotarpiu numatyta įkurti 
Lietuvos žemės gelmių sandaros, naudingųjų 
iškasenų ir kitas ekspozicijas, centro rinkinius 
perkelti iš laikino saugojimo vietos. Tikimasi, 
kad po rekonstrukcijos čia padaugės lankytojų.

Visą darbų laikotarpį centras priiminėjo 
lankytojus tik ekskursijoms po riedulių eks-
poziciją, tačiau nuo šiol tyrėjams jau galima 
pateikti naudoti ir kerną. Tie, kurie naudojosi 
kernu iki rekonstrukcijos, iš karto pajus di-
džiulį skirtumą – kerno „skaityklos“ patalpose 
dirbti šilta, šviesu, patogu, šalia įrengtos sani-
tarinės patalpos. 

Vykdant projektą Nr.  05.4.1-APVA-V-
017 -01-0005 „Lietuvos geologijos tarnybos Že-
mės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ 
į centro rekonstrukciją investuojama per 2 mln. 
eurų. Didžioji lėšų dalis – daugiau nei 1,7 mln. 
eurų – skiriama pagal 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 
iš Europos regioninės plėtros fondo, o dar kiek 
daugiau nei 300 tūkst. eurų projektui skirta iš 
valstybės biudžeto. 

Vykstant rekonstrukcijai, vykdyti kiti dar-
bai; sutvarkyta daugiau kaip 4  000  vnt. eks-
ponatų, taip pat nuolat saugoti saugykloje 
sutvarkyta 165 m kerno, buvusio laikino sau-
gojimo pašiūrėse, sutvarkytas kernas nufoto-
grafuotas. Patikslinti per 2017 metus tvarkytų 
gręžinių kerno ir tyrinių duomenys rinkinių 
kataloguose.

Kadangi vykstant statybos darbams klientų, 
pageidaujančių pasinaudoti saugomu kernu, 
aptarnavimo galimybės buvo ribotos, pateikta 
134  m kerno, kurį tyrė Vilniaus universiteto 
Gamtos tyrimų centro tyrėjai. 

Po susidomėjimo tarptautinėje Venecijos ar-
chitektūros bienalėje architektų prašymu šalies 
žemės gelmes reprezentuojantys kerno pavyz-
džiai eksponuoti parodoje Londone. 

Žemės gelmių informacijos centre surengti 
34 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, stu-
dentams ir pavieniams lankytojams. 
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Teiktos konsultacijos geologinės informacijos 
klausimais žurnalistams, pedagogams, taip pat 
uolienų atpažinimo paslaugos, dėl jų interesantai 
kreipėsi šešis kartus. Suteikta metodinė pagalba 
Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo cen-
trui šalies jaunųjų geologų stovyklos organizavi-
mo klausimais.

Per metus buvo tvarkomi lauko ekspozicijos 
želdiniai ir veja, ŽGIC darbuotojai padėjo su-
tvarkyti ir Paburgės seisminės stoties (Žemaitijos 
nacionaliniame parke) teritoriją.

Dalyvauta Lietuvos ryto TV reportaže apie 
ŽGIC veiklą, duoti interviu radijo stotims M-1, 
„Saulės radijas“. 

Following the interest in the 15th Internation-
al Architecture Exhibition in Venice, the request 
from architects to exhibit the core representing 
the depths of the country in London next year 
was implemented. 

The methodological assistance was provided 
to the Lithuanian Centre of Non-formal Youth 
Education on the organization of the National 
Young Geologists’ Summer Camp.

During the year, the lawns of the field exposi-
tion were mowed, and the employees of the Cen-
tre helped to organize trimming up of the ter-
ritory of the Paburgė seismic station, Žemaitija 
National Park.

Head of the Centre participated in three Lie-
tuvos Rytas TV television reports on the activi-
ties of the ŽGIC and was interviewed by radio 
stations M-1 and Saulės radijas. 
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Laboratorija Laboratory

V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Pagrindinė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos Laboratorijos užduotis ir strateginis tikslas 
yra visiškai patenkinti užsakovų laboratorinių  tyrimų ir 
bandymų poreikį, atlikti juos laiku ir kokybiškai.

Laboratorija atlieka plačiai taikomus geologinio žval-
gymo bei tyrimo darbuose uolienų ir gruntų bandinių 
litologinių savybių, fizikinių rodiklių įvertinimo ir geo-
techninių savybių nustatymo laboratorinius tyrimus, 
skirtus geologinio kartografavimo, naudingųjų iškasenų 
telkinių ir statybų aikštelėms įvertinti. Taip pat atliekami 
uolienų, grunto bandinių ir požeminio vandens mėginių 
cheminės sudėties tyrimai.

Tyrimai atliekami laikantis tarptautinių standartų ISO 
parengtomis tyrimų metodikomis, vadovaujantis standar-
tu EN ISO 14688-2:2017 nustatomas gruntų pavadini-
mas, pateikiama granuliometrinės sudėties kreivė, grunto 
rūšiuotumo ir sanklodos rodikliai. Tyrimų kokybę garan-
tuoja reguliariai metrologiškai tikrinama ir kalibruojama 
laboratorinė įranga, tyrimus atliekantys didelę praktinio 
darbo patirtį ir aukštąjį gamtos mokslų pakraipos išsilavi-
nimą turintys specialistai, tyrimų standartų reikalavimus 
atitinkančios tyrimų aplinkos sąlygos. 

Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimai atlieka-
mi vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros išduotu 
leidimu atlikti tokius tyrimus. Leidimas šiais metais, at-
likus lyginamuosius tyrimus, buvo pratęstas. Laboratorija 
yra pasirengusi ir techniškai parengta akreditacijos proce-
dūrai pradėti.

Iš viso 2018 metais Laboratorijoje buvo ištirti 3 068 
uolienų, grunto ir vandens mėginiai: iš jų 2 833 – uolienų 
ir gruntų bandiniai, 235 – vandens mėginiai. Iš jų 1 104 
grunto bandinių litologinių savybių bei fizikinių rodiklių 

The Laboratory of the Lithuanian 
Geological Survey (LGT) performs 
main laboratory tests for estimation 
of mineral deposit as well as rock and 
soil physical-mechanical and engineer-
ing-geological indicators of the fu-
ture construction sites. Rock, soil and 
groundwater tests are carried out at the 
Laboratory of the LGT following the 
ISO and DIN international standards, 
LST Lithuanian standards and LAND 
normative documents. 

The quality of all tests is controlled 
as required by the international stand-
ards LST  EN  ISO / EC  17025:2005 
and LST EN ISO 9001:2008. 

The groundwater tests are carried 
out according to licence No.  980037. 
Soils classification is carried out accord-
ing to standard EN ISO 14688-2:2004.

In 2018, the Laboratory of the LGT 
participated in the following programs: 
“Lithuania’s groundwater monitoring”, 
“Groundwater monitoring at Lithu-
anian–Polish and Lithuanian–Latvian 
borders“, “Geological Mapping of the 
Baltic Sea at a scale 1:5 000 in the Prei-
la water area“, ,,Geospatial Geologi-
cal Mapping in quarter stage at a scale 
1:50  000“ in the Ukmergė, Žemaičiu 
Naumiestis, Pagėgiai, Ignalina and 
Šilalė areas, and “Utena City Engineer-
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tyrimai ir 207 vandens mėginių cheminės sudėties tyrimai 
buvo skirti LGT vykdomoms programoms, likusieji  – 
1 729 grunto bandinių bei 28 vandens mėginių rezulta-
tai – kitiems ūkio subjektams pagal sutartis ir buvo skirti 
naudingųjų iškasenų  telkiniams, aikštelių ekogeologinei 
būklei, uolienų ir gruntų fizikiniams mechaniniams bei 
inžineriniams geologiniams  rodikliams projektuojant bū-
simas statybų aikšteles  įvertinti.

Laboratorija aktyviai dalyvavo vykdant programą 
„Valstybinis aplinkos monitoringas 2011–2018 m.“. 
Iš viso „Valstybinio požeminio vandens monitoringo 
2018  metais“ programai, įskaitant „Monitoringų Lietu-
vos–Lenkijos pasienyje ir Lietuvos–Latvijos pasienyje“ 
programą, buvo atlikti 207 vandens mėginių bendrosios 
cheminės sudėties tyrimai. 

Grunto bandinių litologinių savybių tyrimai panaudo-
ti Inžinerinės geologijos skyriaus geologinio kartografavi-
mo projektams „Baltijos jūros geologinis kartografavimas 
masteliu 1:50 000 Preilos akvatorijoje“ ir „Kvartero story-
mės erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 maste-
liu Ukmergės, Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių, Ignalinos 
bei Šilalės plotuose“, Inžinerinės geologijos skyriaus pro-
jektui „Utenos miesto inžinerinių geologinių duomenų 
rinkinio sudarymas“.

Dalyvauta Asociacija „Eurachem-Lietuva“ ir VšĮ 
„APlink“ organizuojamame kasmetiniame seminare „La-
boratorijos veiklos kokybės gerinimas“, kuriame buvo 
aptartos naujausios matavimų kokybės užtikrinimo ten-
dencijos ir kryptys. 

Buvo patikslintas ir Lietuvos geologijos tarnybos di-
rektoriaus įsakymu patvirtintas naujas laboratorinių tyri-
mų kainoraštis, kuriame atsižvelgta į pasikeitusias tyrimų 
atlikimo sąlygas, naudojamą tyrimams įrangą ir pakitu-
sius ekonominius rodiklius.

Kartu su Hidrogeologijos skyriaus vykdytu investici-
niu projektu „Požeminio vandens būklės monitoringo sis-
temos stiprinimas“ buvo atnaujinta Laboratorijos techni-
ka: įsigytas jonų chromatografas su priedais cheminiams 
elementams skysčiuose  nustatyti, nešiojamoji laboratorija 
vandens fizikinėms savybėms matuoti, rentgeno spindu-
lių fluorescensijos spektrometras, pH laidumo matuoklis. 
Pradėta naudoti  naujas tyrimo metodikas. 

Sėkmingai dalyvauta Aplinkos apsaugos agentūros ir 
JAV tyrimų bendrovės ERA organizuojamuose lygina-
muosiuose tyrimuose, privalomuose laboratorijoms, tu-

ing Geological Data Collection Com-
pilation“.

In 2018, the Lithuanian Geological 
Survey Laboratory investigated 3  068 
rock, soil and water samples in total 
(2 833 rock and soil samples and 235 
water samples).

The Laboratory carries out the fol-
lowing tests:

 Ε Determination of particle size 
distribution (sieving, pipette 
and laser diffraction) method 
LSTCEN ISO/TS 17892-
4:2017;

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

 Ε Determination of Atterberg 
limits  – LST CEN ISO/TS 
17892-12:2005;

 Ε Determination of particle densi-
ty (Pycnometer method) – LST 
CEN ISO/TS 17892-3:2016;

 Ε Oedometer test  – LST CEN 
ISO / TS 17892-5:2005;

 Ε Rocks and hard soils compres-
sion tests;

 Ε Direct shear tests (ISO/TS 
17892-10:2005)

 Ε Determination of density of in 
grained soil  – LST CEN ISO/
TS 17892-2:2005;

 Ε Determination of organic  mat-
ter content and ash – LST EN 
13039:2012;

 Ε Determination of filtration coef-
ficient in sandy soils;

 Ε Rocks and soils chemical com-
position analysis;

 Ε Groundwater  chemical  compo-
sition analysis. 
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rinčioms Aplinkos apsaugos agentūros leidimus atlikti iš-
metamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose 
matavimus ir tyrimus.

2018 metais Laboratorijoje buvo atliekami šie pagrin-
diniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai:

 Ε Gruntų granuliometrinė analizė sietų ir kombi-
nuotu (sietų ir lazeriniu) metodais  – LST CEN 
ISO/TS 17892-4:2017.

 Ε Vandens kiekio (gamtinio drėgnio) nustatymas – 
LST EN ISO 17892-1:2015.

 Ε Molinių gruntų plastingumo rodiklių (Aterber-
go) ribų nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 
12:2005;

 Ε Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas pikno-
metru – LST EN ISO 17892-3:2016;

 Ε Grunto kompresinio (oedometrinio) spūdumo 
bandymai – LST CEN ISO/TS 17892-5:2005;

 Ε Uolienų ir kietųjų gruntų gniuždomojo (tempia-
mojo) atsparumo bandymai.

 Ε Grunto kerpamojo stiprumo bandymai tiesiogi-
nio kirpimo metodu – LST CEN ISO/TS 1789-
10:2005);

 Ε Uolienų ir gruntų gamtinio masės tankio nustaty-
mas – LST CEN ISO/TS 17892-2:2005;

 Ε Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustaty-
mas – LST EN 13039:2012;

 Ε Tankesnės būklės Smėlingų gruntų filtracijos ko-
eficiento sutankintame būvyje nustatymas labora-
toriniu būdu.

 Ε Uolienų ir gruntų cheminės sudėties tyrimai.

 Ε Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimai. 
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pavadinimas
LGT atstovai

Representatives of LGT
Title

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo 
sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė

J. Lazauskienė
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Working 
Group

Lietuvos nacionalinis geo logų komitetas, 
atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos 
mokslų sąjungoje

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

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) 
komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

J. Satkūnas
Commission on Geosciences for Environmental 
Management (GEM) of the International Union of 
Geological Sciences (IUGS)

Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos 
kosmoso agentūros bendradarbiaujančios valstybės 
susitarimo įgyvendinimo darbo grupė

J. Čyžienė
The Working Groups of the Government of the 
Republic of Lithuania and the European Space 
Agency Cooperating Space Agreement

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti 
Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo grupė

R. Guobytė, 
A. Damušytė, 

D. Karmazienė, 
A. Jusienė, A. Grigienė

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

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

A. Damušytė, 
A. Grigienė

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

Europos geologijos tarnybų asociacijos 
Lietuvos nacionalinis delegatas

J. Čyžienė Lithuanian National delegate of EuroGeoSurveys

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti
J. Satkūnas, 

V. Mikulėnas
EuroGeoSurveys Expert Group: Conservation of the 
Geological Heritage

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geopavojų 
darbo grupė

J. Satkūnas
EuroGeoSurveys Expert Group: Geological 
GeoHazarts

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos 
darbo grupė

V. Gregorauskienė EuroGeoSurveys Expert Group: Geochemistry

Europos geologijos tarnybų asociacijos Paviršiaus 
nuogulų darbo grupė

V. Gregorauskienė EuroGeoSurveys Expert Group: Soil Resource

Europos geologijos tarnybų asociacijos INSPIRE 
Erdvinės informacijos darbo grupė

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

V. Gregorauskienė

EuroGeoSurveys Expert Group: Spatial Information – 
INSPIRE

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities 
pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens 
monitoringo darbo grupė

J. Satkūnas
Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad Region 
Cross-Border Area for Monitoring of Surface Water 
and Groundwater

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

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

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

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

Lietuvos stratigrafijos komisija
J. Lazauskienė, 

J. Satkūnas
Commission on Lithuanian Stratigraphy

PRIEDAI APPENDICES

Komitetai, komisijos, 
tarybos, tarpžinybinės 

darbo grupės

Committees, 
commissions, councils, 
joint working groups
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pavadinimas
LGT atstovai

Representatives of LGT
Title

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

V. Gregorauskienė
Technical Committee TK 57 “Fertilizers“ of Lithuanian 
Standardization Council

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

J. Satkūnas
Advisory Board of the Journal “Estonian Journal of 
Earth Sciences“ of the Estonian Academy of Sciences

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

J. Satkūnas

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

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos 
akiračiai“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas
Editorial Board of the Journal of Geological Society of 
Lithuania “Geologijos akiračiai“

Lietuvos geologų sąjungos taryba A. Damušytė Council of Geological Society of Lithuania

INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“ 
redakcinė komisija

J. Satkūnas
Editorial Commission of INQA Scientiic Journal 
“Quaternary International

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros 
programų agentūros institucijų atstovų 
(koordinatorių) informacijai grupė

J. Satkūnas
International Science and Technology agency 
representatives (coordinators) information group

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų 
rajonų valdymo planų parengimas“ priežiūros 
komitetas

J. Arustienė
Monitoring Committee of the Project “Management 
Plans for Lielupe, Venta, and the Dauguva River Basin 
District“

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio 
vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui 
parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą“ 
priežiūros komitetas

R. Radienė, J. Arustienė

Monitoring Committee of the Project “Basin 
Management Plan for the Groundwater of the 
Nemunas River Basin District, Development and 
Integration in the Overall Management Plan“

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, 
ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro 
konvencija), nacionalinis komitetas

J. Satkūnas
National Committee of the Convention on Wetlands 
of International Importance (included birds’ habitats)

Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis 
komitetas

V. Gregorauskienė Plant protection products Advisory committee

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos 
tyrimų centro Mokslinė taryba

J. Satkūnas
National Research Institute for Nature Research 
Center Scientiic Council

Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje darbo 
grupė

A. Dumšienė
Inovation Partnership for Raw materials. Working 
group

Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, 
Aukštutine ir Žemutine pilimi avarijos grėsmės 
pašalinimo darbų koordinavimo ir priežiūros darbo 
grupė

J. Satkūnas
Working group for supervision of landslides of 
Gediminas Castlehill

Mineralų gailės Europoje (Minerals Policy Guidance 
for Europe)

J. Satkūnas Minerals Policy. Guidance group

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

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

Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės Dirvožemio 
saugos klausimų pogrupis

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

Vandens kokybės klausimų pogrupis J. Arustienė Subgroup on Water quality issues

Komunikato dėl skalūnų dujų pogrupis J. Lazauskienė Subgroup on Communication on Shale Gas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros 
programų agentūros institucijų atstovų 
(koordinatorių) informacijai grupė

J. Satkūnas
International Science and Technology agency 
representatives (coordinators) information group

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų 
rajonų valdymo planų parengimas“ priežiūros 
komitetas

J. Arustienė
Monitoring Committee of the Project “Management 
Plans for Lielupe, Venta, and the Dauguva River Basin 
District“

Sudarė Informacijos valdymo skyrius 
Complited by the Division of Information Management
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Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė skaitė 
pranešimą „Nematomi Žemės gelmių turtai”.  

Sausio 17 d. Palangos kurorto muziejus 

Seminaras „Šiuolaikinės statybos ir projektavimo inžinerinės geologinės bei 
geotechninės problemos“. 

Sausio 19 d.
Vilniaus universiteto Geomokslų 

institutas

Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos 
geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ koordinatorių 
susitikimas. 

Sausio 21–27 d.
Dar es Salaam (Tanzanijos 

Jungtinė Respublika)

Surengtas ataskaitos „Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribų patikslinimas“ 
pristatymas, su ministerijos vadovybe diskutuota dėl patikslintų ribų 
tvirtinimo.

Sausio 22 d. Aplinkos ministerija

Šveicarijos kompanijos „Geobrugg“ specialistų pateiktis „Geologinių pavojų 
sprendimai“ apie Gedimino kalno tvirtinimus. 

Sausio 22 d. Amberton Hotel (Vilnius)

Europos Aplinkos Agentūros organizuojamas EIONET nacionalinių atstovų 
dirvožemiui darbo susitikimas. 

Sausio 23–24 d. Kopenhaga (Danijos Karalystė) 

Pasitinkant atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslo centro organizuotas renginys, skirtas Perlojos bandymų 
stoties įkūrimo dienai pažymėti. 

Vasario 2 d.
Perlojos kultūros ir laisvalaikio 

centras (Varėnos r.)

Leidinio „Lietuvos požeminis vanduo. Hidrogeologijos atlasas“ pristatymas. Vasario 14 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos ekspozicijos „Lietuvos mineralai, uolienos, 
fosilijos“, skirtos atkurtos Lietuvos 100-mečiui, atidarymas. 

Vasario 15 d. Aplinkos ministerija

Seminaras Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui „Pažink 
Dzūkijos gamtą ir žmones“. 

Vasario 22 d.
Dzūkijos nacionalinio parko 

Marcinkonių lankytojų centras 
(Marcinkonys)

Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) organizuojamas 40-asis 
Europos geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas. 

Vasario 26 – 
kovo 1 d.

Briuselis (Belgija)

Lietuvos bendrojo plano esamos būklės analizės forumas. Kovo 1 d. Vilniaus universitetas ŠMIC

Renginys Lietuvos geologijos tarnybos pasiruošimaui INSPIRE projektui. 
Aptarti žemėlapių sudarymo reikalavimai ir jų atitikimas INSPIRE direktyvai. 

Kovo 7 d. Lietuvos geologijos tarnyba

GIS centro ir LGT specialistų seminaras dėl LGT tinklalapyje skelbiamų 
žemėlapių tobulinimo ir INSPIRE direktyvos atitikimo.

Kovo 8 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Europos šalių geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos 
tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų 
geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas) (PanAfGeo) Geologinių pavojų 
mokymo kursai. 

Kovo 10–20 d. Dar es Salamas (Tanzanija)

Konferencija „Saugomų teritorijų sistema – Lietuvos šimtmečio laimėjimas“. 
Renginį organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos. 

Kovo 14 d.
Seimo rūmų Kovo 11-osios salė 

(Vilnius)

Europos geologijos tarnybų (EGS) Geo-Energijos ekspertų grupės ir ENOS 
organizuojamas seminaras „Nauji horizontai geologinio ir geoaplinkos 
monitoringo srityje“. 

Kovo 20–24 d.
Notingemas (Jungtinė Didžiosios 

Britanijos ir Šiaurės Airijos 
karalystė) 

Tarptautinio EmodNet-3 projekto dalyvių darbo susitikimas. Kovo 26–30 d. Budvas (Juodkalnija) 

Programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Mokslas su visuomene ir 
visuomenei“ (Science with and for Society) informacinė diena. 

Kovo 28 d. Lietuvos mokslo taryba (Vilnius)

2017 metų renginiai 
Dalyvavimas simpoziumuose, 

konferencijose, seminaruose

2017 Events 
Participation at symposia, 
conferences and workshops
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Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EGS) 44-asis generalinis 
pasitarimas, EGS direktorių seminaras ir GeoERA projekto Generalinė 
Asamblėja. 

Balandžio 11–14 d. Viena (Austrijos Respublika) 

EOEG/EGS darbo grupės metinis susitikimas apžvelgiant nuošliaužų 
duomenų bazes ir metines ataskaitas, nuošliaužų pavojingumo valdymo 
klausimus bei pasikeičiant patirtimi. 

Balandžio 11–15 d. Viena (Austrijos Respublika) 

Europos Komisijos dirvožemio ekspertų grupės šeštasis susitikimas. Balandžio 16–18 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)

Projekto Nr. A1.2 veiklos. Balandžio 22–28 d. Skopje (Makedonija) 

Projekto QWATERA (Dauguvos upės baseino teritorijos apsaugotumo nuo 
taršos ir vandens kokybės įvertinimas) darbinis susitikimas. 

Balandžio 23–25 d. Ryga (Latvija) 

Lietuvos ekspertų (AM, URM, VATESI, LGT) susitikimas su Lenkijos naujienų 
agentūros Polish Press Agency (PAP) žurnalistu Wojtek Krzyczkowski dėl 
Astravo AE klausimų. 

Balandžio 24 d. Užsienio reikalų ministerija

Seminaras „Lietuvos geologija valstybės valdymo reformų sūkuriuose“, skirtas 
paminėti Geologų dieną. 

Balandžio 26 d. Viešbutis „Crowne plaza“ (Vilnius)

Geologų dienos minėjimas. Balandžio 27 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto „Du broliai“ Makedonijos delegacijos vizitas Lietuvos geologijos 
tarnyboje.

Gegužės 9 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos 
geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos 
tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) 
koordinatorių pasitarimas. 

Gegužės 8–14 d. Dakaras (Senegalo Respublika)

Tarptautinės atominės energetikos agentūros organizuojamas tarptautinis 
seminaras „Gerosios tikimybinio branduolinių objektų seisminio 
pavojingumo vertinimo praktikos: iššūkiai seisminės rizikos vertinimui“.  

Gegužės 13–1  d. Kadarachas (Prancūzija) 

Projekto „Nemuno upės baseino tarptautinio valdymo plano prioritetinių 
komponentų sukūrimas“ baigiamasis Baltarusijos ir Lietuvos ekspertų 
susitikimas ir JT vystymo programos ir pasaulio aplinkos fondo 
finansuojamo projekto „Daugiašalio bendradarbiavimo skatinimas bendrai 
valdant paviršinį ir požeminį vandenį tarptautiniuose Nemuno ir Bugo upių 
baseinuose ir jų vandeninguose sluoksniuose“ paruošiamasis susitikimas. 

Gegužės 14–17 d. Minskas (Baltarusija)

Pažintinio lauko seminaro organizavimas Suvalkų kraštovaizdžio ir Vygrių 
nacionaliniuose parkuose, pristatant Lietuvos ir Lenkijos geologijos tarnybos 
bendradarbiavimo rezultatus. Darbinis susitikimas su Lenkijos geologijos 
tarnybos atstovais. 

Gegužės 18–19 d.
Suvalkų regionas (Lenkijos 

Respublika)

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių vandentvarka 2018“. Gegužės 24–25 d. Palanga (viešbutis „Vanagupė“)

Lietuvos geologijos tarnybos specialistų susitikimas su geologijos srityje 
dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu pristatyti Lietuvos 
geologijos tarnybos veiklos rezultatai. 

Gegužės 31 d. Lietuvos geologijos tarnyba 

Aplinkos apsaugos dienos minėjimas. Birželio 5 d. Aplinkos ministerija

Tarptautinės atominės energijos agentūros organizuojamas tarptautinis 
seminaras. 

Birželio 11–15 d. Viena (Austrija) 

Seminaras dėl naujo standarto LST EN ISO 14688-1, 2: 2018 reikalavimų 
gruntų identifikavimui ir klasifikavimui. 

Birželio 14 d. Vilniaus universitetas

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

Birželio 17–30 d. Viena (Austrija) 

Edukacinė išvyka Molėtų krašto mokytojams „Žagarės krašto geologija – 
kultūros ir gamtos savitumo pagrindas“. 

Birželio 21–22 d. Žagarės regioninis parkas

Lietuvos geologijos tarnybos specialistų susitikimas su geologijos srityje 
dirbančiais socialiniais partneriais. 

Birželio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba 

14-asis Baltijos jūros geologijos kolokviumas. Rugsėjo 4–6 d. Stokholmas (Švedija)
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Tarptautinis paleoseismologijos lauko seminaras „Soft-sediment 
deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern 
Baltic Region (Plastiškai deformuotų nuosėdų tekstūros ir paleoseisminiai 
įvykiai pietryčių Baltijos regione)“. 

Rugsėjo 17–21 d. Lietuvos geologijos tarnyba 

VIII-oji Geologinio paveldo diena Žemaitijoje „Žemaitėjės geoluogėni 
pavelda sliepėnē (Žemaitijos geologinio paveldo slėpiniai)“.

Rugsėjo 21–22 d. Žemaitija

Projekto Emodnet–Geology pasitarimas-seminaras. Rugsėjo 24–29 d. Shengjinas (Albanijos Respublika)

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

Spalio 2–5 d. Barselona (Ispanija)

Mokslinė konferencija-ekspedicija „Šiaurės Lietuvos žemumų dirvožemio 
dangos ypatumai“. 

Spalio 4–5 d. ŠV Lietuva

35-asis Požeminio vandens darbo grupės (CIS-Groundwater) susitikimas. Spalio 7–9 d. Viena (Austrija)

Susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Spalio 10 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Konferencija „Tarptautinė gamtos apsaugos karstinėse vietovėse mokykla“. Spalio 15–21 d. Smolenas (Lenkija)

Europos Komisijos dirvožemio ekspertų grupės septintasis susitikimas. Spalio 21–23 d. Briuselis (Belgija)

Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos 
geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos 
tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) Geologinių 
pavojų mokymo kursai. 

Lapkričio 2–14 d. Ndola (Zambija)

Susitikimas su prof. Vytautu Juodkaziu 90-mečio proga ir naujos knygos 
„Požeminiai Neptūno valdų labirintai“ pristatymas.

Lapkričio 7 d.
Vilniaus universiteto Chemijos ir 

geomokslų fakultetas 

Demonstracinio B-Solution projekto „Lietuvos geologijos tarnybos ir 
Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas valdant tarpvalstybinius požeminio vandens baseinus“ 
darbinis susitikimas. 

Lapkričio 21 d. 
Biržų regioninio parko 
informacinis centras

Renginys Eduardo Vodzinsko 90-ies metų sukakties minėjimui. Atidaryta 
paroda, skirta įvairiapusei E. Vodzinsko veiklai ir ekspozicija, skirta 
mokslininko sukauptai pasaulio smėlio kolekcijai.

Lapkričio 23 d. Gamtos tyrimų centras (Vilnius)

Renginys „Geologinė raida 100-mečio Lietuvoje. Lietuvos geologinis 
paveldas“. 

Lapkričio 27 d. Pasvalio krašto muziejus

Lietuvos geologų sąjungos XXIX suvažiavimas „Geologija Lietuvos šimtmečio 
kontekste“. 

Lapkričio 30 d. Verkių rūmai (Vilnius)

Susitikimas su Akmenės rajone gyvenančiu rašytoju, miškininku, 
aplinkosaugininku, publicistu Vytautu Almaniu ir jo naujos knygos „Už 
Ribos“ pristatymas.

Gruodžio 3 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Lenkijos geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) 
delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. 

Gruodžio 12–14 d. Lietuvos geologijos tarnyba

Ketvirtoji Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencija. Gruodžio 14 d.
VU Geologijos ir mineralogijos 

katedra

Sudarė Informacijos valdymo skyrius
Complited by the Division of Information Management
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i. Vilkanec, Lietuvos geo logijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fon-
do poskyris Valstybinės geologijos informacinės 
sistemos posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos 
geo logijos bibliografija“) kaupia Lietuvos geo-
logų publikacijas ir publikacijas Lietuvos geo-
logijos tematika. 2018 metais sukaupta ir įvesta 
1 097 bibliografiniai aprašai. 2018 m. gruodžio 
31 d. „Lietuvos geo logijos bibliografijoje“ buvo 
19 067 įrašų.

Bibliografinę informaciją ir publikacijas galima gauti:
Lietuvos geo  logijos tarnyba
Informacijos valdymo skyrius (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
tel. (8~5) 233 15 35
http//www.lgt.lt

The Geo logical Fund Sub-Division compiled 
the publications: „Publications on Lithuanian 
geo logy” and „Publications of Lithuanian geo-
logists” in the data base „Bibliography of Li-
tuanian geo logy” sub-system „Bibliofondas”. 
1  097  bibliographical records were prepared 
in 2018. „Bibliography of Lituanian geo logy” 
stores 19  067 records (state to 31st December 
2018).

Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geo logical Survey
Division of Information Management (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
tel.: (+ 370 5) 233 15 35
http//www.lgt.lt

publikacijų sisteminis išdėstymas classsified arrangement of publications

1. Bendroji ir regioninė geo  logija
1.1 Paleontologija ir stratigrafija
1.2 Petrografija ir litologija
1.3 Tektonika ir geo  fizika
1.4 Kvartero geo  logija ir geo  morfologija
1.5 Jūrų geo  logija ir krantotyra
1.6 Geo  logijos istorija

1. General and Regional Geo  logy
1.1 Paleontology and Stratigraphy
1.2 Petrography and Lithology
1.3 Tectonics and Geo  physics
1.4 Quaternary Geo  logy and Geo  morphology
1.5 Marine Geo  logy and Coastal Research
1.6 History of Geo  logy

2. Taikomieji tyrimai
2.1 Mineralinės žaliavos
2.2 Hidrogeo  logija ir geo  termika
2.3 Inžinerinė geo  logija
2.4 Naftos geo  logija
2.5 Ekologinė geo  logija ir geo  chemija
2.6 Geo  informatika
2.7 Geo  loginės informacijos sklaida visuomenei

2. Applied Research
2.1 Mineral Resources
2.2 Hydrogeo  logy and Geo  thermics
2.3 Engineering Geo  logy
2.4 Oil Geo  logy
2.5 Environmental Geo  logy and Geo  chemistry
2.6 Geo  informatics
2.7 Dissemination of the Geo  logical Information to the 
Society

3. Geo loginis kartografavimas 3. Geo logical Mapping

2018 metų publikacijos 
Lietuvos geo logijos 

tematika

Publications on 
Lithuanian geo logy in 
2018
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1. Bendroji ir regioninė geologija / 1. General and Regional Geology

Lietuvos geologijos tarnybos 2017 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geo-
logical Survey: Annual Report 2017 / ats. red. Čyžienė J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: 
LGT, 2018. – 136 p.: iliustr.

1.1. Paleontologija ir stratigrafija / 1.1. Paleontology and Stratigraphy

Dankina-Beyer D. Trečiasis tarptautinis jaunųjų paleontologų susitikimas Lenkijoje // Geologi-
jos akiračiai. – 2018. – Nr. 4. – P. 41–44: iliustr.

Dankina-Beyer D., Spiridonov A., Radzevičius S. EDS compositional analysis of late permian 
fish fossils from Lithuania and Latvia: preliminary results // 1st Palaeontological Virtual Congress, 
December 1–15, 2018: Book of Abstracts: Palaeontology in the virtual era. – 2018. – P. 64.

Dankina-Beyer D., Spiridonov A., Radzevičius S. Fish assemblages from the Auce (Sātiņi), Kū-
mas and Alši formations (upper permian, Lopingian) of Latvia // 3rd International Meeting of Early-
Staged Researchers in Palaeontology, Krasiejów (Opole Voivodeship, Poland), May 18–21, 2018: 
abstract book. – 2018. – P. 32.

Kaminskas D., Spiridonov A. Application of stable oxygen 16 and 18 ratio as a paleothermome-
ter for Lithuanium Silurian rocks studies // In the oxygen environment: IV international scientific 
conference Oxygenalia 2018, 11–12 October, Vilnius, Lithuania. – 2018. – P. 71–72. – Bibliogr. 
str. gale.

Rinkevičiūtė S. Tarptautinis paleontologijos kongresas Paryžiuje // Geologijos akiračiai.  – 
2018. – Nr. 3. – P. 36–39: iliustr. – Bibliogr.: p. 39.

Spiridonov A. Allmon, W. D. and M. M. Yacobucci, eds. 2016. Species and speciation in the 
fossil record // Priscum: newsletter of paleontological society. – 2018. – Vol. 25, Issue 1. – P. 25–28: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 27–28.

Spiridonov A., Ivanov M. Naujojo Sibiro salų mamutas Goša ir pleistoceno megafaunos ekspo-
zicija Vilniaus universitete // Geologijos akiračiai. – 2018. – Nr. 2. – P. 61–62: iliustr. 

Spiridonov A., Stankevič R., Samsonė J., Brazauskas A., Meidla T., Ainsaar L., Radzevičius S. 
Cross recurrence plot analyses of conodont community turnover – a model free, continuous, high-
resolution correlation tool. // Opening Meeting IGCP 652: Reading Time in Paleozoic sedimentary 
Rock, Bremen, Germany: [programme and abstacts]. – 2018. – P. [1].

Stankevič R. Projektas „Išmirimų palaipsniškumo tyrimai taikant silūro graptolitų paplitimo pa-
sikliautinuosius intervalus“ // Geologijos akiračiai. – 2018. – Nr. 4. – P. 54–55: iliustr. – Bibliogr.: 
p. 55.

Stankevič R., Spiridonov A. Comparing Dynamical Time Warping and Cross Recurrence Plot 
Approaches in Geological-Paleontological Time Series Synchronization // COINS 2018: 13th inter-
national conference of life sciences: [abstract book], Vilnius. – 2018. – P. 111–112.

Šiliauskas L., Skridlaitė G., Whitehouse M., Soesoo A. A ca.1.89 Ga magmatic complex in 
eastern Lithuania: a link connecting with the domains in Estonia and the Bergslagen terrane in Swe-
den // Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings 
from the conference held 4–13 April, 2018 in Vienna, Austria. – 2018. – P. 30–50. – Bibliogr. str. 
gale.
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Venckutė-Aleksienė A., Spiridonov A., Garbaras A., Radzevičius S. Integrated foraminifera and 
delta C-13 stratigraphy across the Cenomanian-Turonian event interval in the eastern Baltic (Li-
thuania) // Swiss Journal of Geosciences. – 2018. – Vol. 111, Issue 1–2. – P. 341–352: iliustr. – Bi-
bliogr.: P. 350–352.

Whittingham M., Radzevičius S., Spiridonov A. Iterative speciation in Late Silurian Pristiograp-
tine graptolites of the Baltic Basin and the value of stratigraphy in cladistics // Opening Meeting 
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Jankauskienė M. Reiskių tyro telmologinio draustinio gamtinės vertybės: [Europos Bendrijos 
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Lietuvos geo  logijos tarnybos 2018 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geo  logical Survey: Annual Report 2018 / ats. 
red. J. Čyžienė; Lietuvos geo  logijos tarnyba. – Vilnius, 2019. – 146, [1] p.: iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392–7272

Lietuvos geo  logijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geo  loginių tyrimų projektų – geo  loginio kartografavimo, 
giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeo  loginių tyrimų, hidrogeo  loginių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų 
geo  loginių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės 
gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geo  loginių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas 
publikacijų Lietuvos geo  logijos tematika sąrašas.

The Annual Report for 2018  of the Lithuanian Geo logical Survey contains results of completed national geo logical 
research projects: geo logical mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeo logical research, 
hydrogeo logical research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geo logical investigations of affected 
areas by karst process. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground 
(issuing of premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geo-
logical works, inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geo logy is included.
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