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Mieli žurnalo skaitytojai, mus pasiekė kolegų Ukrainos Rivnės valstybinio humanitarinio universiteto prof. Vitalijaus Martyniuko (Vitaliy Martyniuk) ir Rivnės nacionalinio vandens ūkio ir
gamtonaudos universiteto prof. Viktoro Melnyčiuko (Viktor Melnychuk) straipsniai. Net baisiomis karo sąlygomis mokslininkai bando tęsti įprastus darbus, tyrimus ir veiklas.
Linkime visiems stiprybės ir taikos!

Mes netikėjome, kad į visų mūsų namus ateis karas… Neišdildomas žmonių skausmas
ir tautinė tragedija. Mūsų žemę trypia ne žmonės, o barbarų minia, kurių mentalitetas –
plėšti, naikinti, prievartauti, žudyti… Nebesaugu jau ir mūsų Rivnėje, šiaurvakarinėje Ukrainoje. Kasdien kaukia sirenos, o prieš keturias dienas už dvylikos kilometrų nuo mano miesto
numestos dvi raketos pražudė dvidešimt vieną jaunuolį. Jie saugojo televizijos bokštą. Tarp jų
buvo mano žmonos klasės draugas, kolegos giminaitis, kažkieno vyrai, tėvai, broliai, anūkai…
RAŠIZMĄ reikia sustabdyti dabar! Jei Europa ir pasaulis nesusivienys, gali pasikartoti
1939 m. įvykiai… Kaip pasakė mūsų prezidentas Volodymyras Zelenskis, šiandien Ukrainoje
vyksta karas tarp šviesos ir tamsos…
Esame dėkingi Lietuvos vyriausybei ir visiems piliečiams už diplomatinę, materialinę ir karinę paramą, kurią teikiate Ukrainai. Dėkojame Jums už supratimą, palaikymą ir užuojautą.
Kadangi pas mus šiaurvakarinėje Ukrainoje iki trečiadienį įvykusio apšaudymo raketomis
buvo sąlyginai ramu, stengiamės, kiek gebame, tęsti įprastas veiklas. Paskaitos studentams nuo
kovo 14 d. vyksta nuotoliniu būdu, o laisvu nuo jų metu padedame kariuomenei ir pabėgėliams, kurių kasdien vis daugiau.
Kartu su doktorantu Ivanu parengėme straipsnį, nesusijusį su žiauria realybe, tai greičiau
kaip atgaiva... Jis apie tyrimus, atliekamus neseniai įsteigto Nobelio nacionalinio gamtos parko
teritorijoje. Tikime, kad Ukraina bus laisva ir Jūs galėsite aplankyti šį nuostabų gamtos kampelį! Esame pilni ryžto ir optimizmo ginti laisvę ir tikime, kad iš savo šalies išvarysime ją užplūdusį blogį. Linkiu visiems mums turėti savo Angelą sargą ir kad mūsų šalys bei visas pasaulis
gyventų taikoje. Šlovė Lietuvai! Šlovė Ukrainai, šlovė didvyriams! Slava Litvi! Slava Ukraini!
Heroiam slava!
Su geriausiais linkėjimais – prof. Vitaliy Martyniuk
2022 m. kovo 20 d., Rivnė, Ukraina
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VOLUINĖS POLESĖJE (UKRAINA) ESANČIO
NOBELIO EŽERO DUGNO NUOSĖDŲ GEOCHEMINĖS YPATYBĖS
2019 m. balandžio 11 d. Ukrainos Prezidento nutarimu Nr. 131 / 2019 Voluinės Polesėje, Rivnės srities Varašo rajone,
įsteigtas Nobelio nacionalinis gamtos par-

kas (NNGP), užimantis 25 318,81 ha plotą (Указ..., 2019) ir sujungiantis anksčiau
įteisintas saugomas teritorijas – Pripetės–
Stochodo regioninį kraštovaizdžio parką,
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1 pav. Nobelio ežero platybės. V. Martyniuko nuotr.
Fig. 1. The expanses of Nobel Lake

nacionalinės reikšmės Ostrovo hidrologinį
draustinį, vietinės reikšmės Nobelio ornitologinį, Pripetės ichtiologinį ir Mulčickio

botaninį draustinius, taip pat Mutvickio
zoologinį draustinį bei Glušos rezervatą
(Зубкович ir kt., 2021).

2 pav. Nobelio ežero dugno nuosėdų zondavimo pjūvių (CS 1–
CS 4) schema kosminėje vietovės
nuotraukoje (prieiga internete:
https://earth.google.com)
Fig. 2. Scheme of the Nobel Lake
bottom sediment sounding crosssections (CS 1–CS 4)
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3 pav. Nobelio ežero dugno nuosėdų ir vandens masės
pjūviai (CS 1–CS 4): 1 – vanduo, 2 – dugno nuosėdos,
3 – vandens lygis, 4 (А–D) – dugno nuosėdų mėginių
geocheminių rodiklių tyrimams paėmimo vietos
Fig. 3. Cross-sections (CS 1–CS 4) of the Nobel Lake bot
tom sediments and water mass: 1 – water, 2 – bottom sediments, 3 – water level, 4 (А–D) – sampling points for
geochemical parameters of bottom sediments

Parko teritorija pasižymi išskirtinio grožio
gamtovaizdžiais. Čia dera moreninių kalvų
ir kopų, vandens telkinių ir pelkių gamtiniai
kompleksai. Parką skrodžia plačiai išsišakojusios Pripetės ir Stochodo upės, lyg žydras
vėrinys jį puošia Nobelio, Omyto, Nigoviščės,
Zasvetskojos, Posvetskojos, Zadolžjos, Ostrovskojos ir kt. ežerai, kurių estetinės vertės
požiūriu unikaliausias ir pagal plotą didžiausias (4,99 km2) – Nobelio ežeras (1, 2 pav.).
NNGP teritorijoje atliekami įvairūs gamtiniai tyrimai, tarp jų ir ekologiniai, kurių
pagrindu sudaromi kiekvieno parko vandens
telkinio ekologiniai pasai. Juose pateikiamos
lokalios teritorijos ūkinės veiklos rekomen-
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dacijos (Мартинюк ir kt., 2020). Sudarant
Nobelio ežero ekologinį pasą atlikta keletas
ekologinių tyrimų, tarp jų ir dugno nuosėdų
geocheminių ypatybių įvertinimas, kurių rezultatai pristatomi šiame straipsnyje.
Tyrimo objektas. Vaginės kilmės Nobelio ežeras telkšo Pripetės aukštupio fiziniame
geografiniame rajone, kuriam būdingi šilų terasų kraštovaizdžiai. Po priesmėlingomis aliuvinėmis-fliuvioglacialinėmis terasomis slūgso
kreidos periodo uolienos. Geologiniai tyrimai
parodė, kad devynių metrų gylyje randama
viršutinės kreidos turonio aukšto (K2t) nuo
gulų, kurios galimai liudija kreidos karsto įtaką ežero formavimuisi (Мартинюк, 2008).
Nobelio ežero ilgis – 3,35 km, vidutinis plotis – 1,49 km, vidutinis gylis – 5,45 m, didžiausias gylis – 11,9 m, vandens tūris – 26 923 m3.
Ežerą puošia keturios salelės, kurių bendras
plotas – 8 ha. Nobelio ežeras pratakus – Pripetės upė įteka į jį šiaurinėje, o išteka rytinėje
dalyje. Pagal perimetrą ežero krantai žemi ir
lėkšti, kranto linija silpnai suskaidyta. Prie Pripetės prisišliejantys šiaurrytiniai krantai žemi,
per potvynius užliejami, o pietiniai – priešingai – nuplauti, stačiašlaičiai. Ežerą maitina
atmosferiniai krituliai ir Pripetės vandenys,
taip pat viršutinės kreidos horizonto požeminis
vanduo. Ežero iškyšulyje įsikūrusi to paties pavadinimo gyvenvietė.
Tyrimo rezultatai. Siekiant nustatyti ežero dugno nuosėdų storį ir jų geocheminius
rodiklius, keturiuose zondavimo pjūviuose išgręžti gręžiniai (2 pav.). Vidutinis ežero dugno
nuosėdų storis – 2,83 m, o didžiausias – 9,1 m.
Paviršinio sapropelio (pelo
geno) sluoksnio
storis – 0,1–0,3 m. Kijevo geologinio žvalgymo
ekspedicijos (GŽE) duomenimis, sapropelio
išplitimo plotas šiame ežere siekia 274,4 ha
(55 % eže
ro ploto). Natūralaus drėgnio
(79,6 %) sapropelio ištekliai pagal C2 kategoriją sudaro 7 765,5 m3, o perskaičiavus į sąlyginį drėgnį (60 %) – 4 308,9 m3.
Dugno nuosėdų ir vandens masės storio
santykis keturiuose zondavimo pjūviuose pateiktas 3 pav.
Ežero pakraščiuose dugno nuosėdos
smėlingos, smėlingai dumblingos ir pelkinės
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2

8

ŠLOVĖ UKRAINAI!

4 pav. Cheminių junginių (%) ir pH pasiskirstymas Nobelio ežero dugno nuosėdose (grafikai sudaryti panaudojant Kijevo
GŽE medžiagą)
Fig. 4. Distribution of chemical compounds (%) and pH in the Nobel Lake bottom sediments (plotted using Kyiv GEE
material)
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5 pav. Atliekama Nobelio ežero batimetrinė nuotrauka. V. Martyniuko nuotr.
Fig. 5. A bathymetric photo of Nobel Lake is taken

durpingos, o centrinėje dalyje susikaupusios
nekondicinio sapropelio nuosėdos. Keturiuose zondavimo pjūviuose ištirta 117 dugno
nuosėdų mėginių, nustatant Fe2O3 ir CaO
kiekius, taip pat рН pasiskirstymą druskos
ištraukoje. Geocheminių rodiklių nustatymo
rezultatai pateikti 4 pav.
Fe2O3 (% sausoje medžiagoje) kiekis dug
no nuosėdų mėginiuose varijuoja nuo 7,74 %
(CS 4) iki 17,87 % (CS 1). Vidutinis Fe2O3
kiekis zondavimo vietose (gręžiniuose) įvairiuose pjūviuose: CS 1 – 15,27 %, CS 2 –
14,15 %, CS 3 – 15,67 %, CS 4 – 6,93 %. Vidutinis Fe2O3 kiekis visuose keturiuose pjūviuose – 13 %.
СаО koncentracija (% sausoje medžiagoje) dugno nuosėdų mėginiuose nepasižymi
dideliu kontrastingumu. Maksimalus СаО
kiekis nustatytas CS 3 pjūvyje – 5,22 %, o minimalus – CS 4 – 1,51 %. Vidutinis СаО kiekis
įvairiuose pjūviuose: CS 1 – 2,29 %, CS 2 –

2,41 %, CS 3 – 3,65 %, CS 4 – 1,88 %. Vidutinis
СаО kiekis – 2,56 %.
Tirtas рН rodiklis (druskos ištrauka) dugno
nuosėdų mėginiuose varijuoja nuo 6,30 (CS 4)
iki 7,13 (CS 3) – nuo neutralaus iki silpnai
šarminio. Vidutinis рН rodiklis pjūviuose
(А–D): CS 1 – 6,80, CS 2 – 6,78, CS 3 – 7,0, CS
4 – 6,49. Vidutinis pH rodiklis ežero dugno
nuosėdose – 6,77.
Geocheminių rodiklių pasiskirstymas CS 4
pjūvio dugno nuosėdose labai skiriasi nuo
kitų, nes šio ploto sedimentaciniams procesams didelę įtaką turėjo čia įtekanti Pripetės
upė, kurios vandenys mineralinių medžiagų
prinešė daugiau nei organinių.
Išvados. Nobelio ežero dugno nuosėdų
tūris duburyje sudaro 22,39 %. Atlikti tyrimai leido nustatyti jų storį, kokybinę sudėtį
ir slūgsojimo pobūdį. Fe2O3 ir СаО kiekiai
CS 4 zondavimo pjūvio mėginiuose skiriasi
nuo CS 1–CS 3 pjūvių mėginių. Manome, kad
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2
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reikšmingą įtaką tam turėjo Pripetės tėkmės
hidrodinamika. Upė atnešė daug mineralinės
sudėties alochtoninių medžiagų ir paveikė sedimentacijos procesus šiame plote. CS 1–CS 3
pjūviuose nuosėdų kaupimasis vyko vyraujant
silpnesniam išmaišymo procesui.
Numatyti ir tolesni Nobelio ežero tyrimai,
kurie bus orientuoti į vandens telkinio geocheminių procesų pažinimą ir ežero dugno nuosėdų
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užteršimo sunkiaisiais metalais ir radioaktyviais
elementais diagnostiką. Taip pat manome, kad
labai svarbu suprasti ežero paleogeografinę raidą, kurią bus bandoma atkurti atlikus nuosėdų
radiokarboninį datavimą, sporų ir žiedadulkių
bei diatomėjų analizę. Tokie tyrimai taptų re
gioninių klimato pokyčių prognozių pagrindu ir
pasitarnautų rengiant hidromorfinių kraštovaizdžių adaptacijos modelius Polesėje.
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Summary
GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF SEDIMENTS IN THE NOBEL LAKE,
VOLHYNIAN POLESIA, UKRAINE
Geochemical investigations of sapropel sediments were done in four boreholes of the Nobel
Lake (area – 4.99 km2, length – 3.35 km, average
width – 1.49 km, average depth – 5.45 m, water
volume – 26 923 m3) which is located in Upper
Pripyat physical-geographical region. The input of
water to lake comes from atmospheric precipitation,
Pripyat river and underground water of Upper
Cretaceous horizon. Upper Cretaceous (K2t) deposits are at the depth of 9 m indicating karst origin.
They are overlain by sandy loam of alluvial and gla
ciofluvial terraces. Four boreholes were investigated,
each of which is in different lake cross-section CS 1,
CS 2, CS 3 and CS 4 (Fig. 2). The variability of water
depth and thickness of sediments, also the location
of boreholes A, B, C, D in CS 1, CS 2, CS 3 and
CS 4 is shown in Fig. 3. Total number of samples
for determination of the content of Fe2O3 (% d.w.),
СаО (% d.w.) and pH (salt extract) was 117 and
their distribution in vertical columns is shown in
Fig. 4. The average value of Fe2O3 (% d.w.) in all
samples is 13.0 %, while in separate boreholes the
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averages are the following: CS 1 (A) – 15.27 %, CS 2
(B) – 14.15 %, CS 3 (C) – 15.67 %, CS 4 (D) – 6.93 %.
These results indicate that sedimentation in CS 4
(D) is influenced by Pripyat river which transports
more mineral suspended material than organic
matter. The average value of СаО (% d.w.) in all
samples is 2.56 %, while the averages in separate
boreholes are the following: CS 1 (A) – 2.29 %,
CS 2 (B) – 2.41 %, CS 3 (C) – 3.65 %, CS 4 (D) –
1.88 %. Distribution of СаО (% d.w.) is not
contrasting; maximum value is in CS 3 (C) – 5.22 %,
while minimum value is in CS 4 (D) – 1.51 %. The
values in CS 4 (D) also indicate the influence of
Pripyat river which transports allochtonous mineral material. The range of pH (salt exctract) values
is from 6.30 in CS 4 (D) to 7.13 in CS 3 (C), i.e.
from neutral to slightly alkaline with average value
of 6.77. The average values in boreholes are the following: CS 1 (A) – 6.80, CS 2 (B) – 6.78, CS 3 (C) –
7.0, CS 4 (D) – 6.49. To conclude, the results show
geochemical difference of the borehole D from the
boreholes A, B and C.

