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2022 m. rusėjo 10–15 d. Latvijoje ir Lietu-
voje vyko tradicinis lauko simpoziumas „Rytų 
Baltijos regiono kvarteras“ (angl. Quarternary 
of the Eastern Baltic Region), kuriame prista-

tyti Pietryčių ir Pietų Baltijos regione vykdo-
mi pleistoceno ir holoceno nuogulų storymių 
tyrimai. Jį organizavo Gamtos tyrimų centras 
(GTC) ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT), 
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TARPTAUTINIS LAUKO SIMPOZIUMAS, 
SKIRTAS RYTŲ BALTIJOS REGIONO KVARTERO 
PROBLEMINIAMS KLAUSIMAMS APTARTI

Simpoziumo dalyviai Jaunmokų dvaro fone. A. Česnulevičiaus nuotraukos
Symposium participants in the background of Jaunmoku Manor

Baltijos pakrantė Latvijoje. V. Pukelytės nuotr.
Baltic coast in Latvia
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Latvijos universitetas (LU) ir Latvijos kvartero 
tyrimų asociacija bei Lietuvos geologų sąjun-
ga, o svarbiausi renginio „varikliai“ – Albertas 
Bitinas, Miglė Stančikaitė ir Vaida Šeirienė 
(GTC), Aldona Damušytė (LGT) ir Kristap-
sas Lamstersas (Kristaps Lamsters, LU). Sim-
poziumo organizatoriai ir dalyviai dėkingi 
jį parėmusioms įmonėms: mažajai bendrijai 
„Drūza“, uždarosioms akcinėms bendrovėms 
„Vandens harmonija“, „Grota“, „Geoinžinerija“, 
„GJ Magma“, „Geoanalizė“, „Hidrogeologija“,  
„Gelmita“, „Geotestus“ ir „GeoBaltic“, taip pat 
viešajai įmonei „Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutas“ bei Geologijos įmonių asociacijai. 

Renginyje dalyvavo 37 mokslininkai iš 
Lietuvos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir Vokietijos. Ke-
lionė į būsimo simpoziumo vietą – Kurzemės 
aukštumos rytiniame pakraštyje šalia Tukumso 
miesto Latvijoje esantį Jaunmokų dvarą (latv. 
Janmoku Pils) prasidėjo Vilniuje, kur susirinko 
didžioji dalis dalyvių. Besišnekučiuojant su se-
nokai matytais kolegomis laikas prabėgo grei-

tai, ir štai mes jau Latvijoje. Puikiai įrengtoje 
konferencijų salėje pirmąją dieną išklausėme 
24 žodinius ir stendinius pranešimus, kuriuose 
pagrindinis dėmesys skirtas kvartero nuogulų 
storymės kilmės, amžiaus, sedimentacijos, gla-
ciotektonikos, paleoseismikos, paleoklimato ir 
aplinkos komponentų kaitos tyrimų rezulta-
tams. Didelio dėmesio sulaukė autorių kolek-
tyvų parengti pranešimai: „Ekstraglacialinių 
upių erozijos-akumuliacijos ciklų koreliacija 
Vyslos apledėjimo metu: Vyslos vidurupio ir 
Prosnos upių pavyzdžiu“ (pristatė Robertas 
Sokolovskis (Robert J. Sokolowski)), „Šiaurės 
vakarų Meklenburgo (Šiaurės rytų Vokietija) 
smėlingųjų slėnių kilmė, litologija ir amžius“ 
(pristatė Andreasas Biorneris (Andreas Bör-
ner)), „Pietų Baltijos regiono pleistoceno da-
rinių seismika: GREBAL projekto įžvalgos“ 
(pristatė Malgožata Pisarska-Jamroži (Małgor-
zata Pisarska-Jamroży)), „Kalcito sedimentacija 
poledyninėse glaciofliuvioglacialinėse nuo-
gulose Kočeri (lenk. Koczery) vietovės Rytų 
Lenkijoje pavyzdžiu“ (pristatė Monika Niska),  
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Mūsų maitintoja A. Damušytė 
Our breadwinner A. Damušytė

Diskusijos prie atodangos
Discussions at the outcrop
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„Vėlyvojo pleistoceno ir ankstyvojo holoceno 
klimato variacijos Lietuvoje remiantis chiro-
nomidų tyrimu“ (pristatė Miglė Stančikaitė), 
„Glaciotektoninių kompleksų amžiaus įvertini-
mas liuminescencijos datavimo būdu: Jasmun-
do pusiasalio (Pietvakarių Baltija) pavyzdžiu“ 
(pristatė Nikolasas Krausas (Nikolas Krauß)), 
„Nemuno (vok. Weichsel)–holoceno laikotar-
pio stuburinių urvų sistemų OSL datavimo 
rezultatai: Pisedės vietovė (Šiaurės rytų Vokie-
tija)“ (pristatė Michaelas Kenzleris (Michael 
Kenzler)), „Paleoapledėjimų sukelti moreni-
nio priemolio deformacijos modos erdviniai ir 
laiko pokyčiai, remiantis mikromorfologiniais 
duomenimis“ (pristatė Piotras Hermanovskis 
(Piotr Hermanowski)).

Įdomiausia simpoziumo dalis – išvykos 
prie unikalių geologinių objektų, kuriuos ap-
lankėme keliaudami Latvijos ir Lietuvos pa-
jūriu. Pirmasis sustojimas – Latvijos šiaurės 
vakaruose esantis Slyterės (Slīteres) naciona-
linis parkas, įdomus ilgais žemyninių kopų 
ruožais (latv. kangari) ir juos skiriančiomis 
dubumomis (latv. vigas), susiformavusiais 
maždaug prieš 6 000 metų. Pasiekėme ir di-
namiškąjį Kolkos ragą, kurį smarkiai paveikė 
1993, 1999 ir 2001 m. audros. Na, o didžiau-
sias pokytis įvyko po 2005 m. audros, kai Naglių (Mirusiose) kopose. V. Pukelytės nuotr.

In the Nagliai (Dead) dunes
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Pilsupės atodanga ties Gipkos vietove (Latvija). V. Pukelytės nuotr.
The Pilsupė outcrop near Gipka area (Latvia)
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krantas atsitraukė net 30 metrų. Taip pat su-
stojome prie Baltosios kopos ir jos papėdę 
plaunančios Pilsupės (latv. Pilsupīte) upės, ku-
rios krante Gipkos vietovėje atsidengia 8 900– 
7 600 m. amžiaus organinės nuogulos, susida-
riusios Ancyliaus ežero stadijos metu ir sieja-
mos su Litorinos jūros transgresijos pradžia. 
Atodangą apžiūrai paruošė ir pristatė kolegos 
iš Estijos Alaras Rosentau (Alar Rosentau) ir 
Titas Hangas (Tiit Hang).

Antrą dieną vėl tęsėme kelionę Latvijos 
pajūriu. Šįkart kolegos Laimdota Kalnina,  
K. Lamstersas ir Edis Brejeris (Edijs Breijers) 
supažindino su Baltijos pakrantės įdomybėmis. 
Pirmiausia apžiūrėjome šiauriau Ventspilio 
esančius skardžius, kuriuose atsidengia sekliose 
jūros priekrantėse susiklojusios durpės, uždeng-
tos vėlesnių Baltijos jūros transgresijų nuogu-
lomis. Optiškai stimuliuotos liuminescencijos 
(angl. Optically Stimulated Luminescence, OSL) 
datavimo metodas leido atskirti Ancyliaus ir 
Litorinos paliktas nuosėdas. Labai įdomios 
Baltmuižos atodangos, kurias tyrė jungtinės  
latvių, lenkų ir lietuvių mokslininkų pajėgos. 
Jose puikiai matomos paskutinio apledėjimo 
labai margą tekstūrinį raštą turinčių nuosėdų 
glaciodislokacijos ir paleoseismitai.

Trečiąją dieną keliavome jau Lietuvos pa-
jūriu. Sustojome prie Olando kepurės skar-

Visada pirma ant aukščiausių atodangų. Kolegė iš Lenkijos M. Pisarska-Jamroži ima pavyzdžius 
Always first on the highest outcrops. A colleague from Poland, M. Pisarska-Jamroži, takes samples

Lietus mokslui nebaisus. Kuršių marių pakrantėje, iš kai-
rės: P. Hermanovskis, Aleksejus Davidovas (Oleksiy Da-
vydov) ir A. Bitinas 
Rain is not terrible for science. On the coast of the Curo-
nian Lagoon, from left: P. Hermanowski, Oleksiy Davy-
dov, and A. Bitinas

džio, kuriame atsidengia moreninis priemolis, 
smėlis, molis, matomos ryškios nuogulų gla-
ciodislokacijų pasekmės. Persikėlę į Kuršių 
neriją kalbėjome apie Smiltynėje žmogaus pa-
stangomis suformuotą apsauginį kopagūbrį, o 
prie Gintaro įlankos – apie čia vykusią gintaro 
gavybą. Aplankėme Juodkrantės parabolines 
kopas ir liaudies menininkų skulptūromis 
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garsų Raganų kalną. Na, o Naglių (Mirusio-
se) kopose visus gerokai išprausė pratrūkęs 
lietus, tik ir jis nesutrukdė pamatyti čia vyks-
tančių aktyvių kopų defliacijos procesų pėd-
sakų. Nors buvo prastas oras, visgi aplankėme 
ir Parnidžio kopą, kur susidomėję klausėmės 
A. Bitino pasakojimo apie „kopų tektonikos“ 
modelį. Jos veiklos rezultatus dar galima pa-
matyti Kuršių marių pakrantėje piečiau Nidos. 
Įspūdžių kupiną dieną vainikavo plaukimas 
motorlaiviu iš Nidos į kitapus marių įsikūrusį 
etnografinį Mingės kaimą. Nei lietus, nei vėjas 
nesutrukdė grožėtis Ventės ragu ir Nemuno 
žiotimis. 

Lietingas ketvirtosios dienos rytas nelei-
do aplankyti Aukštumalos pelkės. Vis dėlto 
judant tolyn nuo pajūrio, oras taisėsi ir leido 
pasigrožėti Rambyno kalnu, susidariusiu Vil-
kyškių gūbrio pietiniame gale, kai senasis Ne-
munas prasiveržė pro galinių morenų ruožą. 
Jis labai seniai žmonių apgyvendintas ir svar-
bus lietuvių tautinei savimonei. Nuo kalno at-
siveriantis Nemuno slėnis, jo vingiai ir žiogiai 
nepaliko abejingų. Vėl leidęsi į kelią, pasiekė-
me Panemunės pilį. Viešosios įstaigos „Dvarų 

kultūra“ direktorius dr. Marius Daraškevičius 
ekspresyviai ir įdomiai pristatė ne tik pilies 
istoriją ir joje saugomus eksponatus, bet ir re-
nesanso laikmečio Lietuvos bajorų gyvenseną, 
madas ir papročius.

Simpoziumo „kapitonas“ A. Bitinas 
The “captain“ of Symposium A. Bitinas
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Linksma kelionė mariomis į Mingės kaimą
A fun trip by the lagoon to the village of Minge
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Lietuvos delegacija simpoziume. Iš kairės: pirmoje eilėje – Violeta Pukelytė ir Eugenija Rudnickaitė; antroje eilėje –  
A. Damušytė, Asta Jusienė, Danguolė Karmazienė, V. Šeirienė, Alma Grigienė, L. Kalniņa (Latvija), Rimantė Guobytė ir 
Gintarė Marcinkutė-Baranauskienė; trečioje eilėje – Algimantas Česnulevičius ir A. Bitinas
The delegation of Lithuania at the Symposium, from the left: in the first row – Violeta Pukelytė and Eugenija Rudnickaitė; 
in the second row – A. Damušytė, Asta Jusienė, Danguolė Karmazienė, V. Šeirienė, Alma Grigienė, L. Kalnina (Latvija), 
Rimantė Guobytė and Gintarė Marcinkutė-Baranauskienė; in the third row – Algimantas Česnulevičius and A. Bitinas

Sužavėti simpoziumo mokslinės progra-
mos ir ekskursijų, dalyviai dėkojo prof. dr.  
A. Bitinui ir dr. Aldonai Damušytei, kuri buvo 
atsakinga už visus ūkinius simpoziumo orga-
nizavimo reikalus. Norėčiau pacituoti Tarp-
tautinės kvartero tyrimų sąjungos (angl. The 
International Union for Quaternary Resarch, 
INQUA) Baltijos šalių darbo grupės (angl. 
Peribaltic Working Group) prezidentą R. So-
kolovskį: „Tai visais atžvilgiais labai sėkmin-
gas simpoziumas, ir negaliu pasakyti, kad tai 

mane nustebino. Po ankstesnių Lietuvoje or-
ganizuotų renginių jau iš anksto tikiesi kažko 
panašaus... ir nenusivili. O truputis lietaus 
Kuršių nerijoje simpoziumui suteikė šiek tiek 
daugiau spalvų ir dramatizmo. Po tokių susiti-
kimų grįžti pilnas energijos ir naujų idėjų. Tai 
tik dar kartą patvirtina, kokia svarbi ir vertin-
ga yra mūsų grupė ir jos veikla.“

Algimantas Česnulevičius, 
Vilniaus universitetas
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