
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2

65GAMTOS TYRIMŲ CENTRE

Kintantys globalūs žmonijos vystymosi 
prioritetai reikalauja inovatyvių ir aplinkai 
draugiškų gamtonaudos sprendimų, prie ku-
rių kūrimo aktyviai prisideda Gamtos tyrimų 
centro (GTC) bendruomenė, realizuodama 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
(MTEP) programų uždavinius. 2017–2021 m. 
GTC vykdytos keturios ilgalaikės institucinės 
MTEP programos:
• „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: 

populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės ty-
rimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pa-
grindimas“;

• „Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir 
ekologijos molekuliniai pagrindai“;

• „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, 
adaptacijos tyrimai ir taikymo perspek-
tyvos“;

• „Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis 
klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis“.

NAUJOS ĮŽVALGOS GAMTOS TYRIMUOSE: 
NUO MOLEKULĖS IKI INOVATYVIŲ GAMTONAUDOS SPRENDIMŲ

Ataskaitinė mokslinė konferencija Gamtos tyrimų centre. S. Marcinkevičienės nuotr.
Reporting Scientific Conference at the Natural Research Centre

Geologijos ir geografijos instituto ataskaitą konferencijoje 
pristatė dr. Gražina Skridlaitė. J. Dainio nuotr. 
The report of the Institute of Geology and Geography was 
presented at the conference by dr. Gražina Skridlaitė 
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Š. m. balandžio 22 d. visus besidominčius 
gamtos mokslais GTC pakvietė į ataskaitinę 
mokslinę konferenciją, kurioje buvo aptarti 
šių programų tyrimų rezultatai. Renginys su-
laukė nemažo tiek pačių tyrėjų, tiek svečių iš 
kitų institucijų susidomėjimo – šimto vietų 
salė buvo pilnutėlė, o dar pusšimtis konferen-
cijos dalyvių pranešimų klausėsi nuotoliniu 
būdu. 

Tenka pripažinti, kad vykdydami kele-
tą projektų ir įsisukę į atliekamus tyrimus 
instituto mokslininkai ne visada turi laiko 
pasidomėti, kas vyksta gretimose laborato-
rijose. Tad buvo puiki proga pasidalyti su-
kauptomis žiniomis ir pasiekimais, įgytais 
penkerius metus vykdant minėtų programų 
tyrimus, kurie iš tiesų ir įdomūs, ir svarbūs 
tiek tyrėjams, tiek visuomenei. Esminę jų 
dalį sudarė bio- ir geoekosistemų sudėties 
ir sandaros analizė bei jų reakcijos į augan-
tį antropogeninį poveikį ir klimato poky-
čius. GTC mokslininkai plačiai nagrinėjo 
visuomenės vystymosi tęstinumui būtinas 
ekosistemų išteklių ir jų teikiamų paslaugų 
užtikrinimo galimybes. 

Konferencijoje apsilankę Lietuvos Respub-
likos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
atstovai bei Aplinkos ministerijos viceminis-
tras Danas Augutis pažymėjo, kad pagal atlie-
kamų darbų svarbą GTC patenka tarp penkių 
svarbiausių ir geriausiai vertinamų mokslo 
institucijų Lietuvoje, atlaikydamas gerokai di-
desnes pajėgas ir finansus turinčių universite-
tų konkurenciją.  

GTC Geologijos ir geografijos instituto 
tyrėjai dalyvavo programoje „Geoaplinka ir 
jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus 
poveikio sąlygomis“. Nors šiame institute 
mokslininkų pajėgos ne itin gausios, moks-
linių tyrimų rezultatai gana reikšmingi. Ypač 
aktualūs tradicinių ir netradicinių minerali-
nių ir geoenergetinių gelmių išteklių tyrimai 
pabrėžiant efektyvesnį geoterminės energijos 
resursų panaudojimą bei gamtinių skalūni-
nių dujų žvalgybos atnaujinimą, paleoklima-
to raidos dinamikos tyrimai siekiant sukurti 
prognozinius klimato modelius, gamtinių sis-
temų geoekologinės būklės vertinimas bei 
audrų paveiktų Baltijos jūros krantų tyrimai 
ir kt. Norisi pabrėžti gana platų vykdomų 

tyrimų spektrą, apimantį tiek 
fundamentinius (klasikinius), 
tiek taikomuosius tyrimus, 
taip pat jų kompleksiškumą ir 
tarpdiscipliniškumą. 

Iššūkių kupinas dabarti-
nis ir ateities žmonijos vysty-
masis reikalauja inovatyvių ir 
gamtinei aplinkai draugiškų 
sprendimų tiek globaliu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. O tai 
neįmanoma be naujų mokslo 
žinių. GTC mokslininkų atlie-
kamų tyrimų rezultatai leidžia 
sukurti ir pritaikyti inovatyvius 
gamtonaudos sprendimus, už-
tikrinančius tvarų gamtos iš-
teklių naudojimą ir sėkmingą 
tolesnę visuomenės plėtrą.

Vaida Šeirienė,
GTC Geologijos ir  

geografijos institutas

GAMTOS TYRIMŲ CENTRE

GTC direktorius S. Podėnas (dešinėje) spaudžia ranką Aplinkos ministerijos 
viceministrui D. Augučiui. J. Dainio nuotr. 
GTC Director S. Podėnas (right) shakes hands with Deputy Minister of the 
Environment D. Augutis


