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Lietuvos geologijos tarnyboje
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOJE

Pasienio teritorijø gamtinis paveldas
2007 m. birþelio 11-12 d.Augustave (Lenkija) vyko tarp-tautinë konferencija �Gamtinispaveldas ir tarptautinës sienos �perspektyvos darniam vystymui-si� �Geoheritage and internatio-nal borders � perspective for su-stainable development�.Konferencijoje dalyvavo 30atstovø ið Lietuvos ir Lenkijos.Renginio metu buvo perskaitytipraneðimai, skirti darniam tarp-valstybinio bendradarbiavimovystymui skatinti ir Jotvingiø par-ko kûrimui, apie geoávairovæ irgeologiná paveldà abiejose ðalyse.Konferencijos metu buvo aptartiprojekto GAJA organizaciniaiklausimai.Konferencijos metu J. Sat-kûnas perskaitë praneðimà �Va-lue of geological heritage � ho-listic approach�, I. Virbickienë ��Polish-Lithuanian Art Compe-tition 2007 � �Our Earth� (ben-draautorius � W. Mizerski),D. Pupienis � �Geological andgeomorphological values of Við-tytis and Veisiejai Regional parks�(bendraautoriai: A. Grigienë,N. Paðkauskas ir J. Sidaravièius).Stendinius praneðimus apie geo-loginá paveldà, Ventos regioninioparko geologijà, geomorfologijà irgeologines vertybes pristatë J. Sat-kûnas ir J. Lazauskienë.Antràjà konferencijos dienàvyko mokslinë paþintinë ekskur-sija Augustavo kanalu. Jos metuLenkijos geologijos instituto dar-buotojai supaþindino su Augus-tavo apylinkiø geologija ir geo-morfologija bei kanalø statymo is-torija. A. Grigienë,Kvartero geologijos skyriaus Geologiniø tyrimø poskyrio vyriausioji geologë

Konferencijos praneðimø sesija(J.Satkûno nuot.).A session of conference reports(Photo by J.Satkûnas).Ekskursijos dalyviai supaþindina-mi su Augustavo eþeryno geolo-gine sandara (I.Virbickienësnuotr.).An acquainting excursion with theAugustavas canal and sluice(Photo by I.Virbickienë).Paþintinë ekskursija Augustavoðliuzø kanalu (I.Virbickienësnuotr.).Excursion participants being in-formed about geological setup ofthe Augustavas Lake Area (Photoby I.Virbickienë).
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2007 m. geguþës 20-24 d. Vaasoje(Suomija) ávyko tarptautinë konferen-cija �Gamtinio paveldo geoávairovë irgeologija�.Konferencijoje dalyvavo ProGEO or-ganizacijos Ðiaurës ir Pietø Europos ðaliøatstovai. Konferencijos dalyviai supaþindi-no su vykdomais projektais siekiant iðsau-goti geoávairovæ ir geologiná paveldà savoðalyse. Konferencijos metu buvo daug dis-kutuojama, kaip pristatyti geologiná pavel-dà plaèiajai visuomenei, ypatingà dëmesáskiriant geologinio ðvietimo koncepcijomsir metodams. Taip pat buvo tariamasi irdalijamasi patirtimi apie geoparkø � geo-loginiu poþiûriu vertingø teritorijø kûri-mà. Konferencijoje aktyviai dalyvavo irLietuvos geologijos tarnybos darbuotojai,kurie perskaitë tris praneðimus, paruoðtuskartu su Lietuvos regioniniø parkø dar-buotojais bei Lenkijos geologijos institu-to ir Latvijos, Rygos universiteto geologais.Konferencijos metu dalyviai taip patturëjo galimybæ pristatyti savo valstybiøteisiná reglamentavimà bei supaþindintisu teisës aktais, tiesiogiai ar netiesiogiaireglamentuojanèiais geoávairovës iðsaugo-jimà ir geoparkø bei kitø geologiniu po-þiûriu vertingø saugomø teritorijø stei-gimà. Taip pat buvo paminëtas EuroposParlamento ir Tarybos dirvoþemio pa-grindø direktyvos projektas, kuriuo nu-matoma áteisinti �geologinio paveldo� sà-vokos apibrëþimà (þr. nuotraukas).Konferencijos dalyviai ekskursijø me-tu susipaþino su Suomijos geologiniu po-þiûriu vertingais objektais ir geoparkais.Buvo aplankyti geoparkø informaciniaicentrai, kur parkø darbuotojai bei kon-ferencijos organizatoriai konferencijosdalyvius supaþindino su geologinio pavel-do saugojimo ir tvarkymo ypatumais beiproblemomis.Konferencijos metu buvo surengtasProGEO Ðiaurës ðaliø darbo grupës po-sëdis, kuriame buvo pateikta informa-cija apie dabar vykdomus ir ateityje nu-matomus vykdyti projektus, susijusiussu geoávairovës ir geologinio paveldo ið-saugojimu.
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