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Šiemet geologas, gamtos moks-
lų geologijos krypties dak ta ras, 
Lie tuvos geologų sąjungos gar-
bės narys, žurnalo „Geologijos 
akiračiai“ rėmėjas BERNARDAS 
PAUKŠTYS švenčia išskirtinį 
septyniasdešimties metų jubi-
liejų. Nuoširdžiai sveikiname 
linkėdami didelių svajonių ir 
prasmingos kasdienybės! 

B. Paukštys gimė 1952 m. 
va sa rio 24 d. Klaipėdoje. 1959– 
1970 m. mokėsi Pagėgių viduri-
nėje mokykloje, kurią baigęs įsto-
jo į Vilniaus universiteto (VU) 
Gamtos mokslų fakultetą, o bai-
gė mokslus neakivaizdžiai sąjun-
giniame politechnikos institute  
Maskvoje, įgydamas kalnų inži-
nieriaus geologo kvalifikaciją.  
B. Paukštys 1988–1991 m. studija-
vo Geologijos instituto ir sąjungi-
nio Hidrogeologijos ir inžineri nės 
geologijos instituto Maskvoje 
(VSEGINGEO) aspirantūroje ir  
1991 m. apgynęs disertaciją 
„Ant ropogeninės veik los įtaka 
Šiaurės Lietuvos gipsinio kars-
to raidai“ įgijo mokslų daktaro 
laipsnį.

Darbinę veiklą B. Paukš-
tys pradėjo 1979 m. hidrogeologijos įmonėje „Artva“ hidrogeo logu, vėliau – vyresniuo-
ju hidrogeologu. 1991–1994 m. jis buvo Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) direktoriaus 
pavaduotojas, vėliau metus dirbo LGT vyriausiuoju hidrogeologu. 1990 m. B. Paukštys apdo-
vanotas Liaudies ūkio pasiekimų parodos (LŪPP) sidabro medaliu. 1996–2002 m. jis vadova-
vo hidrogeologijos skyriui „Grotoje“, 1997–1999 m. dėstė VU Hidrogeologijos ir inžinerinės 
geologijos katedroje. 1999 m. B. Paukštys įkūrė individualią įmonę „Vandens harmonija“, kuri 
nuo 2003 m. – Kanados bendrovės „Solinst“, gaminančios požeminio vandens monitoringo įran-
gą, atstovė Lietuvoje. 2002–2015 m. jis buvo VšĮ „Vandens namai“ direktoriumi ir Pasaulio van-
dens bend rijos atstovu Lietuvoje bei šios bendrijos Vidurio ir Rytų Europos Tarybos nariu.  
B. Paukštys 1994–1998 m. buvo Amerikos hidrologijos instituto, 1998–1999 m. Šiaurės šalių  
hidrologų asociacijos, 1993–2003 m. Tarptautinės hidrogeologų asociacijos nariu bei šios asocia-
cijos žurnalo „Hydrogeology Journal“ asocijuotu redaktoriumi (2000–2004 m.), 2003–2005 m. –  
Geologijos įmonių asociacijos prezidentu. Nuo 2006 m. B. Paukštys dirba ekspertu ir projektų 
vadovu vykdant požeminio vandens išteklių valdymo, upių baseinų valdymo planų ir priemonių 
programų rengimo, Europos Sąjungos vandens direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę projektus 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse. 2006–2012 m. jis dirbo požeminio vandens ekspertu Albanijo-
je, 2012–2016 m. – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje.  
B. Paukštys paskelbė daugiau kaip šimtą mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių tarptau-
tiniuose ir šalies leidiniuose, redagavo tris knygas, dalyvavo ir skaitė pranešimus konferencijose 
Lietuvoje ir užsienyje.

Jubiliatas neseniai lankėsi Antarktidoje ir šiandien su mumis dalijasi šios kelionės įspūdžiais.

Bernardas Paukštys su Lietuvos Trispalve baltajame Antarktidos žemyne 
Bernardas Paukštys and Lithuanian tricolor in the Antarctic
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Kelionė į Žemės pakraštį. 2021 m. gruo-
džio 3 d. kartu su sūnumi iškeliavome į An-
tarktidą – seniai suplanuotą ir ilgai lauktą 
kelionę, kurią užsisakėme dar 2021 m. pra-
džioje. Buvome tikri, kad iki metų pabaigos 
pasaulis jau bus pamiršęs pandemijos kelia-
mus rūpesčius. Vis dėlto klydome – metams 
baigiantis chaosas ne tik kad nesumažėjo, bet 
dar ir išaugo. Nors jau buvome negrąžinamai 
sumokėję ir už kelionę į Antarktidą, ir už bi-
lietus į piečiausią Čilės miestą Punta Arenasą, 
iš kurio keleiviai skraidinami į baltąjį konti-
nentą, iki paskutinės dienos nebuvome tikri, 
ar ši kelionė įvyks. Pasirinkome skrydį lėktu-
vu, nors tai brangiau nei plaukti laivu, tačiau 
norėjome išvengti dvi paras trunkančių kan-
čių, kurias patiria keleiviai, plaukdami Pietų 
Ameriką ir Antarktidą skiriančiu, dažnai labai 
audringu Dreiko sąsiauriu. Tik pasitvirtinę 
lietuviškus skiepų pažymėjimus ir tris kartus –  
prieš išvykdami ir atvykę į Čilės sostinę San-
tjagą ir prieš išskrisdami iš Punta Arenasą 
pasidarę SARS-CoV-2 viruso nustatymo 
tyrimą tikralaikės polimerazės grandininės 
reakcijos (PGR) metodu Čilės sveikatos ins-
titucijose, taip pat perėję gausybę skiepų ser-
tifikatų ir greito atsakymo brūkšninio kodo 
(angl. Quick Response, QR) bei kitų anksčiau 
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nereikalautų dokumentų patikrinimo-patvir-
tinimo postų oro uostuose, nedideliu keleivi-
niu lėktuvu, galinčiu skraidinti 70 keleivių, 
gruodžio 6 d. pagaliau pakilome iš minėto 
Punta Arenaso oro uosto ir po dviejų valan-
dų nusileidome Čilei priklausančioje Frei ba-
zėje Karaliaus Jurgio saloje Antarktidoje. Tai 
buvo pirmasis po pusantrų metų pertraukos, 
atsiradusios dėl pandemijos, Čilės kelionių 
operatoriaus „Antarctica-21“ organizuotas 
kruizas. 

Įsikūrimas laive „Magelan Explorer“. 
Iš Frei bazės oro uosto du kilometrus pės-
tute keliavome iki vandenyno pakrantės ir 
motorinėmis valtimis buvome nuplukdyti 
į laivą „Magellan Explorer“, kuris 2019 m. 
pastatytas Čilėje ir specialiai pritaikytas ke-
lionėms palei Antarktidos krantą. Patogus 
laivas gali priimti 73 turistus, bet šįkart jame 
buvo šiek tiek mažiau – 52 asmenys iš septy-
nių valstybių, daugiausia iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų (JAV) (dvidešimt septyni) ir 
Čilės (aštuoniolika). Kartu keliavo 49 laivo 
įgulos nariai bei trylika mus aptarnaujančių 
darbuotojų – gidų ir valčių vairuotojų. Tai-
gi, kapitono ukrainiečio vedamu laivu plaukė 
114 žmonių iš septyniolikos skirtingų vals-
tybių. Septynias paras laivas mums atstojo ir  

Bernardas Paukštys

SEPTYNIOS DIENOS BALTAJAME ŽEMYNE

Ledkalnių viršūnės. Autoriaus nuotraukos
The tops of the icebergs
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viešbutį, ir plaukiojimo priemonę, ir resto-
raną, kuriame tris kartus per dieną buvome 
labai skaniai ir sočiai maitinami vyrų filipi-
niečių pagamintais patiekalais. Gyvenome 
ganėtinai erdvioje dvidešimties kvadratinių 
metrų ploto dvivietėje kajutėje su visais sa-
nitariniais patogumais viduje. Naudojomės 
biblioteka, sporto kambariu, poilsio sale su 
baru, sauna, kurioje lepindavomės sužvarbę 
po pasivaikščiojimų krante.

Kelionės programa. Kelionė buvo pui-
kiai organizuota. Kasdien plaukdavome vis 
į kitą Antarktidos pusiasalio vietą ir turėjo-
me galimybę dvi valandas iki pietų ir dvi po 
pietų išlipti į krantą. Vaikščiodami vėjuoto-
mis ir snieguotomis pusiasalio pakrantėmis, 
grožėjomės įspūdinga gamta ir stebėjome 
unikalius jo gyventojus – gausias pingvinų 
perimvietes, įvairių rūšių stambiuosius ruo-
nius ir paukščius. 

Laivas „Magellan Explorer“
The ship „Magellan Explorer“

Baidarėmis tarp ledynų
Canoeing among the glaciers
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Kai oras būdavo palankus, už papildomą 
mokestį galėjome baidarėmis paplaukioti 
tarp ledo lyčių. Kasdien po popietinio pa-
sivaikščiojimo kelionės organizatoriai su-
kviesdavo visus į erdvią poilsio salę aptarti 
praėjusios dienos įvykių. Išklausėme daug 
įdomių profesionalių paskaitų apie Antarkti-
dos tyrimų istoriją, geologiją, klimato kaitos 
poveikį baltojo žemyno ledynams, gyvūniją ir 
kt. Taip sužinojome, kad nuolatinių gyvento-
jų Antarktida neturi ir politiškai nepriklauso 
jokiai valstybei. Ją valdo Antarkties sutartis, 
kurią 1959 m. pasirašė dvylika valstybių, o 
šiuo metu prie šios sutarties prisijungusios 
54 šalys. Pagal ją Antarktidos teritorija gali 
būti naudojama išimtinai tik moksliniams 
tyrimams, o visos ten esančios mokslinės 
stotys privalo būti laisvai prieinamos patikri-
nimams. Tačiau septynios šalys – Argentina, 
Australija, Čilė, Prancūzija, Naujoji Zelandi-
ja, Norvegija ir Jungtinė Karalystė yra pareiš-
kusios pretenzijas į tam tikras Antarktidos 
teritorijas. Šiuo metu Antarktidoje visus 
metus veikia beveik šimtas mokslinių sto-
čių, priklausančių trisdešimčiai valstybių, 
maždaug dar tiek pat stočių dirba tik vasaros 
sezono metu. Jose gyvena ir dirba nuo aštuo-
nių šimtų iki tūkstančio darbuotojų žiemos 

metu ir trys–keturi tūkstančiai vasarą. Taip 
pat kasmet vasaros sezono metu Antarktidą 
aplanko apie trisdešimt tūkstančių turistų. 
Populiariausia lankoma vieta – Antarktidos 
pusiasalis, tačiau kelionių geografija kasmet 
plečiasi.

Baltąjį kontinentą kaustančio ledo storis 
vidutiniškai du tūkstančiai metrų, o centri-
nėje žemyno dalyje pasiekia net keturis kilo-
metrus. Ledo masė juda nuo žemyno centro 
jį supančių jūrų link ir pakrantėje su griaus-
mu atskyla, suformuodama didžiulius iki  
200 m storio plaukiojančius ledkalnius. Di-
džioji jų tūrio dalis slepiasi po vandeniu, to-
dėl ledkalniai labai pavojingi laivybai. O koks 
užburiantis jų dydis, kokios nuostabios for-
mos! Tai viena gražiausių Antarktidos land-
šafto puošmenų. 

Septynios dienos Antarktidos pusiasa-
lyje. Iš Frei bazės Karaliaus Jurgio saloje per 
naktį atplaukėme į Furnjė įlanką, kuri pasitiko 
mus puikiu saulėtu ne taip jau dažnai Antark-
tidoje pasitaikančiu oru. Iki pietų buvome pa-
žindinami su saugumo laive reikalavimais, o 
po pietų valtimis plaukiojome tarp įspūdingų 
ledo lyčių. Įlanka garsėja smulkių vėžiagyvių, 
vadinamų kriliais, gausa. Kadangi jie yra pa-
grindinis kuprotųjų banginių maistas, tai čia 

Valtimis tarp lyčių
Boating between the floes 
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dažnai galima pamatyti ir juos. Žavingus jų 
uodegų pelekus teko pamatyti ir mums. 

Įsitikinome, kokie permainingi Antark-
tidos orai. Kitą dieną vakarykštės saulės lyg 
nebūta, dangų užtraukė sunkūs ir žemi de-
besys, pūtė stiprus vėjas, į akis drėbdamas 
šlapią sniegą. Nors vasarą pusiasalyje nešalta –  
oro temperatūra svyruoja nuo 0 ºC iki 4–5 °C 
šalčio, bet dėl stipraus vėjo ir šlapio sniego atro-
do gerokai šalčiau. Dar prieš kelionę žinojome, 
kad čia reikia rengtis svogūno principu –  
keliais sluoksniais ir priklausomai nuo oro tem-

Ledkalnių viršūnės
The tops of the icebergs

Besiilsintis leopardinis ruonis
The resting of leopard’s seal 

peratūros ir vėjo stiprumo tuos sluoksnius ga-
lima didinti ar mažinti. Nepaisydami netikusio 
oro vis tiek plaukėme į krantą, kopėme stataus 
kalno šlaitais ir stebėjome juose įsikūrusias 
gausias pingvinų kolonijas bei pakrantėje besi-
ilsinčius didžiuosius ruonius. Vasarą vandeny-
je klestintys jūros dumbliai ir smulkioji fauna 
(kriliai) į šiuos vandenis privilioja didžiuosius 
žinduolius – banginius, orkas, ruonius. Kelis 
kartus šalia mūsų laivo praplaukė kuprotieji 
banginiai, priversdami visus – su fotoaparatais 
ar be jų – priglusti prie iliuminatorių ar skubėti 
į denį, bandant pagauti juos objektyvu.

Kitą dieną nustojo snigti, aprimo vėjas. 
Laivo keleiviai atvirai reiškė norą išsilaipinti 
ne kurioje nors Antarktidą supančioje saloje, 
o pačiame kontinente, nes tik tada grįžus bus 
galima sakyti, kad lankeisi baltajame žemyne. 
Ir mūsų noras buvo išpildytas – prisišvartavo-
me Antarktidos pusiasalio Neko uoste, kuris 
turistus vilioja Vedelio ruoniais ir perinčiais 
gentu pingvinais. Na, o po pietų laukė ne-
įprasta šios kelionės atrakcija – šuolis į van-
denyną tarp ledo nuolaužų. Tokių drąsuolių 
atsirado ne vienas – į ledinį –1 °C vandenį (sūrus  
vandenyno vanduo užšąla esant maždaug –2 °C) 
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nuo specialiai įrengtos laivo platformos šoko 
25 vyrai ir moterys, dėl saugumo pririšti virve. 
Žinoma, tokiame šaltyje nepaplaukiosi, todėl, 
padedami dviejų ant tiltelio stovinčių pagalbi-
ninkų, žaibiškai ropštėmės atgal. Kitą rytą visi 
„ruoniai“ jautėmės kuo puikiausiai ir aktyviai 
dalyvavome visuose renginiuose, nė vienas net 
nesuslogavo. 

Priešpaskutinę dieną atplaukėme į trylikos 
kilometrų skersmens Banginių medžiotojų 
įlanką, kuri plyti vulkaninės kilmės stačiašlai-
tėje įduboje – katile, arba kelderoje (isp. calde-
ra), susiformavusioje prieš dešimt tūkstančių 
metų, įgriuvus ugnikalnio viršūnei jo sprogi-
mo metu ir yrant jį sudarančioms uolienoms. 
Šis vulkanas pastaraisiais šimtmečiais buvo 
ypač aktyvus, o paskutiniai jo išsiveržimai 
įvyko 1967 ir 1970 metais. 

XX a. pr. šalia šios įlankos buvo įsikūrusi di-
delė norvegų banginių skerdykla. Kadangi tuo 
metu vertinti tik banginių taukai, tai jų skerdie-
na – kaulai ir mėsa buvo išmetami tiesiog ant 
kranto. Tarša buvo siaubinga, o pūvančios mė-
sos dvokas išsisklaidė tik po paskutinio vulkano 
išsiveržimo, kai gamykla ir jos darbuotojai buvo 
evakuoti. Suniokota pakrantė per kelerius metus 
išvalyta, o apgriuvę gamyklos pastatai palikti 
ir paskelbti kultūros paveldo paminklais, nors 
mums jie pasirodė tik kaip nykūs medinių namų 
ir surūdijusių kuro talpyklų griuvėsiai. 

Paskutinę kelionės dieną oras vėl subjuro 
ir tai buvo bloga žinia mums, laukiantiems iš 
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Pingvinų perimvietės 
Penguin colonies

Čilės atskrendančio ir mus išskraidinti turin-
čio lėktuvo. Tik vėlai vakare apie 23 val. gavo-
me informaciją, kad lėktuvas pagaliau pakilo 
iš Punta Arenaso ir pasuko Antarktidos link. 
Išsikraustėme iš svetingojo „Magellan Explo-
rer“, kuriame mūsų vietas tuoj užims nauji 
turistai. Valtimis pasiekėme prieplauką, o iš 
jos – pėstute į oro uostą Frei bazėje. Į Punta 
Arenasą atskridome gruodžio 13 d. ankstyvą 
rytą (5 val.). Akinantį baltumą pakeitė septy-
nias paras neregėta gamtos žaluma. 

Tai iš tiesų buvo viena įsimintiniausių gy-
venimo kelionių ir nežinia, ar kada bepavyks 
sugrįžti į šį unikalų kraštą...

Papuasinis pingvinas
Papuan penguin


