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Mūsų gyvenimo jūrą užklupo audra, kuri, be 
jokios abejonės, ne vieną laivą apdaužys ar net 
nuskandins ir... nurims. „Geologijos akiračiai“ 
taip pat išgyvena neprognozuojamo žaliavų ir 
paslaugų brangimo šoką. Žurnalas tampa labai 
brangus visomis prasmėmis – ne tik turiniu, bet 
ir fiziškai. Vertindami autorių, leidybinės grupės 
ir rėmėjų pastangas bei saugodami visų mūsų gy-
venamąją aplinką, kviečiame perskaityto žurnalo 
neišmesti, pasidalyti su giminaičiais, kaimynais ar 
kolegomis ir šitaip pratęsti jo gyvavimą.

Šiame numeryje Jūsų laukia įdomūs skaitiniai 
įprastose rubrikose. Profesorių J. Paškevičiaus ir 
A. Grigelio dėka prisiminsime pirmąją Lietuvoje 
geologinę ekspediciją, o habil. dr. A. Klimas pa-
pasakos apie savo kelią hidrogeologijos moksle. 
Pirmieji sužinosime, kokie gi arseno paieškų ge-
riamajame vandenyje rezultatai, o juos pristatys 
Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai P. Pūtys, 
J. Arustienė ir R. Radienė. Kokios CO2 laidojimo 
Lietuvos Žemės gelmėse realios ir tariamos grės-
mės, aptars Gamtos tyrimų centro mokslininkai 
dr. R. Šliaupienė ir habil. dr. S. Šliaupa. Kartu su 
Lietuvos geotermijos asociacija pasidžiaugsime 
atgimstančia geotermija, o Vilniaus universiteto 
doktoranto L. Daumanto dėka susipažinsime su 
rūšių pasiskirstymo modeliais ir jų taikymu šian-
dieniniuose tyrimuose.

V. Mikulėnas, A. Grigienė ir dr. L. Ged-
minienė pasidalins išvykos į Pasvalio ir Biržų 
kraštą įspūdžiais, kur paminėta ne tik Geopa-
veldo, bet ir pirmą kartą – Geoįvairovės diena, 
kurią šiemet paskelbė Jungtinių Tautų švieti-
mo, mokslo ir kultūros organizacija. Geografės 
dr. G. Godienė ir dr. R. Morkūnaitė primins 
apie Europos kraštovaizdžio konvencijos rati-
fikavimo Lietuvoje dvidešimtmetį ir kvies daž-
niau pagalvoti, kokioje aplinkoje gyvename ir 
kokią ją perduosime ateities kartoms.

MITESCERE TEMPESTAS ET ITERUM VELA SUSCITABIMUS

Džiugina, kad šį pusmetį vėl vyko nema-
žai renginių. Rytų Baltijos regiono kvartero 
tyrėjai rinkosi į tarptautinę konferenciją pro-
bleminiams klausimams aptarti. Jos dalyvių 
įspūdžius žurnale apibendrins prof. habil. 
dr. A. Česnulevičius. Vasaros kasdienybę 
vaikiško šurmulio ir pažinimo džiaugsmo 
pripildė jaunųjų geologų stovykla. Kartu su  
S. Saarman‘u ir dr. L. Gedminiene keliausime 
mokinukų pamėgtais maršrutais. Galbūt pa-
našiuose bendraminčių susibūrimuose savo 
kelią į geologiją pradėjo ir šį pavasarį Vilniaus 
universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto 
geologijos absolventai. Juos sveikina ne tik 
straipsnelio autorė dr. E. Rudnickaitė, bet ir 
visa geologų bendruomenė, linkėdama įsilieti 
ir jaunatvišku entuziazmu stiprinti Lietuvos 
geologų sąjungą. Na, o tie, kurie dar studi-
juoja, neabejotinai kasmet džiaugsis vasaros 
praktikomis, kurių vieną – krantotyros – pri-
stato doc. dr. D. Pupienis.

Smagu, kad vėl galime Jus supažindin-
ti su naujomis parodomis ir knygomis. Visą 
vasarą Gamtos tyrimų centre vyko įspūdin-
giesiems Maroko agatams skirta paroda, apie 
kurią žurnale pasakoja B. Poškienė. Na, o  
dr. E. Rudnickaitė aptaria naują prof. habil. dr.  
J. Paškevičiaus knygą „Gyvenimo ir mokslo 
Vilniuje apoteozė“. 

Kaip visada, skubame pasveikinti išskirti-
nius jubiliejus paminėjusius garbius kolegas ir 
atsisveikinti su visiems laikams mus palikusiais... 

Gyvenimo ratas sukasi, tad viliamės, kad 
Jums visiems padedant išplauksime iš siau-
čiančios audros. Lotyniškas posakis byloja, 
kad audra nurims ir mes vėl kelsime bures į 
naujus atradimus ir istorijas. 
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