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Anotacija
Kvartero storymė – artimiausia mums geologinė aplinka. Ji svarbi hidrogeologiniu, inžineriniu-geologiniu,
naudingųjų iškasenų gavybos požiūriais. Todėl per visą geologinių tyrimų istoriją ši aplinka buvo detaliai
kartografuojama, remiantis stratigrafiniu ir genetiniu principais. Tačiau geologinio kartografavimo duomenys
(neskaitant statistinių duomenų) iki šiol nebuvo pateikiami kiekybine išraiška. Ištobulėjus kompiuterinei įrangai,
atsirado galimybė įvertinti ir kai kuriuos kiekybinius geologinius parametrus. Vieni svarbiausių kiekybinių kvartero
geologinių kūnų įvertinimo parametrų yra jų tūris ir tūrio dalis bendroje storymėje.
Bendras kvartero storymės tūris įvertinamas kaip stačiakampių gretasienių, kuriais suskaidoma ši storymė,
tūrių suma. Atskirų genetinių ar litologinių tipų sluoksnių tūrio dalis apskaičiuojama dviem metodais, kurių vienas
remiasi sluoksnių storių gręžiniuose santykio skaičiavimu, o kitas – sluoksnių plotų atraminio tinklo pjūviuose
santykio skaičiavimu. Šiame darbe apytikslio integralinio skaičiavimo metodu įrodomas skaičiavimų pagrįstumas, o
matematinės statistikos pagalba – jų patikimumas.
Pabrėžtina, kad tūrinio skaičiavimo būdas gali tarnauti įvairių geologinių regionų palyginimui ir, tokiu būdu –
detalesniam struktūriniam rajonavimui. Taip pat tūrinės analizės metodas taikytinas ir prekvartero stratigrafinių
vienetų tūrio analizei. Ateityje geologinių kūnų tūrinio vertinimas turėtų tapti parametrizuoto erdvinio
kartografavimo metodikos pagrindu.

Abstract
The Quaternary cover is the main source of mineral resources for constructions (sand, gravel, clay) and
potable groundwater and the Quaternary is the only ground of soil formation and geological foundation for all
engineering constructions. Therefore geological mapping of Quaternary are of primary practical importance and is
performed with stratigrafical and genetic approaches. However the spatial data of the geological mapping (except
statistical ones) have not been still presented in quantitative term. With the software being developed, a possibility
of the evaluation of certain quantities has appeared. During this study the volumes of geological units (stratigraphic
and genetic ones) and the volume percentage in the total Quaternary cover have been claculated.
The total volume of the Quaternary cover has been evaluated with consider it summarizing of the
parallelepipeds are set in the cover. There are two methods allowing to evaluate volume percentage of the certain
genetic or litological strata. One of them is based on the calculating of the ratio of boreholes strata thickness and
another one is based on the calculating of the ratio of strata area in the cross-sections of the basic net. Validity of
evaluation has been argued by approximate integral calculus mode and reliability of this has been proved by
statistics.
Worth to note the volumetric evaluation method can be of service to comparison of the different geological
regions and hereby allow more detail structural subdivision. The volumetric analysis may be apply to the PreQuaternary strata also. Hereafter the volumetric evaluation of the geological strata must be realized as the core of
the parametric spatial mapping method.

Įvadas
Kvartero storymė – tai geologinė aplinka, formuojanti inžinerinių statinių ir įrenginių
pagrindo gruntą ir reljefą, taip pat mineralinį kraštovaizdžio pagrindą. Kvartero dariniai yra
dirvodarinė uoliena dirvožemio formavimuisi. Per kvartero sluoksnius kritulių vanduo filtruojasi
iki gruntinio ir tarpmoreninio vandens sluoksnių, per juos maitina ir pokvartero spūdinius
vandeningus klodus. Lietuvos atveju kvartero storymė talpina apie 60 proc. išžvalgyto požeminio
vandens išteklių, visus naudojamus durpių, smėlio ir žvyro telkinius (išskyrus neogeno kvarcinį
smėlį), didesnę dalį molio išteklių. Todėl kvartero storymės geologinis tyrimas ir vertinimas turi
didelę praktinę reikšmę.
Kvartero geologinis kartografavimas yra atliekamas stratigrafiniu ir genetiniu principu
identifikuojant ir erdviškai koreliuojant geologinius kūnus (darinius) ir juos pateikiant
kartografiniais vaizdais. Kartografavimo patikimumas priklauso nuo tyrimo taškų tankio,

gręžinių pilnumo, jų stratigrafinio ir genetinio suskaidymo pagrįstumo bei detalumo. Geologinis
kartografavimas yra atliekamas pagal nustatytus reikalavimus ir yra patikimas tūrinis žemės
gelmių modelis. Tačiau geologinio kartografavimo duomenys, nors ir būdami vektoriniais
(geologinių ribų, sluoksnių bei formacijų skaitmeninis pririšimas), iki šiol dar nėra pateikiami
kiekybine išraiška (neskaitant sluoksnių storių statistinių duomenų).

1 pav. Gręžinių, siekiančių pokvartero paviršių, išsidėstymas.
Fig. 1. Position of the boreholes coming up to the Prequaternary surface.

Geologinių sluoksnių tūrių skaičiavimas tyrimo plote suteikia kiekybines jų reikšmes ir šių
reikšmių dėka galima įvertinti tiriamą plotą ar erdvinę struktūrą rūpimais aspektais: filtraciniais,
talpiniais, vandens srauto sulaikymo ar pralaidumo ir kt.
Reikia pripažinti, kad tūrių skaičiavimo tikslumas priklausys nuo geologinio
identifikavimo, suskaidymo detalumo, koreliacijos ir erdvinio pavaizdavimo tikslumo, o tai savo
ruožtu priklauso nuo geologinių duomenų kiekybės ir interpretacijos kokybės. Prielaidos
Lietuvos kvartero storymės tūrinei analizei atlikti susiformavo tik atlikus gręžinių verifikaciją ir
jų stratigrafinio genetinio indeksavimo reviziją, sudarius atraminių pjūvių tinklą (Jusienė, 2007).
Minėto darbo pagrindu buvo erdviškai iškirti ir kartografuoti visos Lietuvos tarpmoreniniai
kompleksai (Putys, 2008), kurių išskyrimas patvirtino nuoseklios koreliacinės analizės
patikimumą. Taigi sekantis nuoseklus žingsnis yra bandymas apskaičiuoti išskirtų stratigrafinių
ir genetinių vienetų tūrius ir jų procentinį pasiskirstymą – jų proporcijas kvartero storymėje.
Pabrėžtina, kad tūrinio skaičiavimo būdas, kaip kad pateikta šiame straipsnyje, gali būti
taikomas ir detaliau ištirtoms vietoms, jas formuojančių struktūrinių darinių tūrinei analizei,
atskirų vietovių ar regionų palyginimui ir tokiu būdu gali tarnauti detalesniam struktūriniam
rajonavimui.
Taip pat, analogiškai kaip ir kvartero storymei, tūrinės analizės metodas taikytinas ir
pokvartero stratigrafinių vienetų tūrinei analizei. Tūrinis geologinių kūnų įvertinimas turėtų būti
taikomas kaip parametrizuoto erdvinio kartografavimo metodas.

2 pav. Kvartero storymės atraminių pjūvių tinklas (Jusienė, 2007).
Fig. 2. Basic net of the Quaternary cover cross-sections (Jusienė, 2007).
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Svarbiausieji darbo uždaviniai:
Apskaičiuoti kvartero nuogulų genetinių ir litologinių tipų grupių tūrio procentines dalis bendroje
kvartero storymėje.
Nustatyti fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių nuogulų santykį.
Sudaryti glacialinių ir akvaglacialinių nuogulų tūrio dalies kaitos Lietuvos teritorijoje schemas.
Palyginti bendros kvartero storymės sluoksnių tūrių procentinį santykį su jau anksčiau nustatytu
paviršiaus nuogulų litogenetinių tipų plotų procentiniu santykiu.
Įvertinti bendrą kvartero storymės tūrį bei tūrio dalį, tenkančią 1 km2.

Atliekant skaičiavimus panaudota ši medžiaga:
1.
LGT duomenų bazėje „GEOLIS“ iki 2009 m. rugsėjo mėn. sukaupti virš 45
tūkstančių gręžinių duomenys, iš kurių beveik 20000 siekia pokvartero paviršių. Dalis gręžinių
netinkami skaičiavimams dėl netikslių koordinačių arba žiočių absoliučiojo aukščio. Juos
verifikavus, korektiškais pripažinti 19783 gręžiniai.
2.
44 atraminiai kvartero geologiniai pjūviai, kertantys visą Lietuvos plotą, sudaryti
vykdant LGT projektą „Kvartero pjūvių stratigrafinė ir genetinė revizija“ (Jusienė, 2007).

Vykdant šią reviziją, visi gręžiniai, patenkantys į pjūvių linijas, buvo patikrinti, patikslinta jų
genetinė ir stratigrafinė indeksacija, ji buvo unifikuota, o gręžinių tinklas sukoreliuotas.
Atliekant tolesnius skaičiavimus, reikia išspręsti šiuos uždavinius: verifikuoti ir sugretinti
likusius gręžinius, koreguoti sluoksnių indeksus, galiausiai – sudaryti atskirų litogenetinių
sluoksnių paviršiaus erdvinius modelius, patikslinti pokvartero paviršiaus modelį, ypač
paleoįrėžių tinklo išsidėstymą.

Skaičiavimo metodika
Pirmasis metodas. Tūrių procentinės dalies skaičiavimas pagal sluoksnių storius
gręžiniuose. Įvairių tipų nuogulų sluoksnių tūrio procentinę dalį visoje kvartero nuogulų
storymėje turėtų atspindėti geologinių sluoksnių storių gręžiniuose suma arba jų plotų pjūviuose
suma. Tačiau prielaidą, kad tokia priklausomybė tikrai yra ir kad ji yra tiesinė, reikia įrodyti. Tai
įrodoma apytikslio integralinio skaičiavimo metodais.

4 pav. Geologinio sluoksnio fragmento tūris, apribotas paviršiaus funkcijomis f(x, y) ir g(x, y).
Fig 4. Volume of the geological stratum fragment restricted with functions f(x, y) and g(x, y).

Bet kurio geologinio sluoksnio tūris, jeigu tik jo kraigas ir padas gali būti aprašyti
funkcijomis (4 pav.), išreiškiamas dvilypių integralų D srityje skirtumu:

V = òò f ( x, y )dxdy - òò g ( x, y )dxdy
D

D

, (1)

kur f(x; y) – funkcija, nusakanti sluoksnio kraigą, g(x, y) – funkcija, nusakanti sluoksnio padą;
be to, f(x; y) = g(x; y) D srities riboje, t.y. sluoksnio išsipleišėjimo linijoje.
Iš čia turime, kad bet kurio tipo sluoksnių bendrą tūrio dalį visoje kvartero storymėje
atitinka santykis:
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kur fi(x, y) ir gi(x, y) – šio tipo i-jo sluoksnio kraigo ir pado funkcijos, integruojamos srityje Di;

n – šio tipo sluoksnių skaičius kvartero storymėjef(x, y); – funkcija, nusakanti paviršiaus reljefą
srityje G (t. y. Lietuvos teritorijos plote); g(x, y) – funkcija, nusakanti pokvartero paviršių srityje
G.
Tačiau realiai tokiam skaičiavimui reikėtų tridimensinio kvartero storymės sluoksnių
modelio, kurio sudarymas yra ateities uždavinys. Kad bent iš dalies išspręstumėme šią problemą,
tikslinga taikyti apytikslio integralų skaičiavimo metodiką, t.y. aproksimuoti integralus
integralinėmis sumomis.
Skaičiuojant plotus, matematinėje analizėje taikomi įvairūs apytikslio integralų skaičiavimo
metodai: stačiakampių, trapecijų, parabolių (Simpsono) ir kt. (Rumšas, 1976). Skaičiuojant
tūrius, galima taikyti jų analogus. Patogumo dėlei skaičiavimams taikome stačiakampių metodo
analogą. Tam tikslui geologinis sluoksnis suskaidomas į kvadratinio pagrindo stačiakampius
gretasienius (5 pav.) taip, kad kraigo ir pado paviršiai kirstų jų pagrindų centrus xi, j
(stačiakampių gretasienių pagrindai tegul bus vienodo ploto S). Tada bet kurio iš stačiakampių
gretasienių tūris yra:
Vij = S ( f ( xi , y j ) - g ( xi , y j )) , (3)

kur xi – i-ji ilgumos reikšmė, yj – j-ji platumos reikšmė.

5 pav. Geologinio kūno aproksimavimas stačiakampiais gretasieniais.
Fig. 5. Approximation of the geological stratum with parallelepipeds.

Toliau tariame, kad atitinkamo tipo sluoksnio suminis storis stačiakampyje gretasienyje,
reprezentuotame gręžiniu, yra atsitiktinis dydis xi. Tada, nesigilinant į matematinių skaičiavimų
visumą, prieiname išvadą, kad atitinkamo tipo geologinio sluoksnio tūrio dalį bendroje kvartero
storymėje, galima apskaičiuoti pagal formulę:
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kur xi – suminis atitinkamo tipo sluoksnių storis i-me gręžinyje, Hi – bendras kvartero storis i-me
gręžinyje, k – stačiakampių gretasienių, reprezentuotų gręžiniais, skaičius.
Gręžinių skaičiaus pakankamumas įvertinamas pagal aibės P{x} (tai toks K{x}aibės
poaibis, kuriam bet kuris xi ¹ 0) vidurkio santykinę paklaidą da (kai reikšmingumo lygmuo lygus
5%).
Laikome, kad pagal (4) apskaičiuotasis R yra:
1) patikimas, kai d0,05 < 5%,
2) mažai patikimas, kai 5% < d0,05 < 10%,
3) nepatikimas, kai d0,05 > 10%.
Vis dėlto papildoma paklaida yra galima dėl netolygaus geografinio gręžinių išsidėstymo.
Todėl norint patikimiau įvertinti skaičiuojamus santykius, skaičiavimams išrenkama tik dalis
gręžinių: visas Lietuvos plotas suskaidomas 1 km2 tinkleliu, ir kiekvienoje ląstelėje išrenkamas
vienas gręžinys – toks, kad bendras kvartero sluoksnių storis mažiausiai skirtųsi nuo storių
ląstelėje medianos:

H = min H i - H Me , (5)
kur Hi – kvartero storis bet kuriame ląstelės gręžinyje, HMe – storių ląstelėje mediana.
Tokiu būdu, laikome, kad vienas gręžinys reprezentuoja 1 km2 pagrindo ploto stačiakampį
gretasienį
Antrasis metodas. Tūrių procentinės dalies skaičiavimas pagal sluoksnių plotus pjūviuose.
Siekiant patikrinti gautų rezultatų patikimumą, taikomas kitas metodas geologinių sluoksnių
tūrio daliai bendroje kvartero storymėje nustatyti: tai jų plotų santykių pjūviuose skaičiavimas.
Kadangi atraminių pjūvių tinklas (Jusienė, 2007) pakankamai tolygiai išsidėstęs Lietuvos
teritorijos plote (žr. 2 pav.), tai skaičiavimui naudojami visi pjūviai.
Kiekvieną geologinį pjūvį galima traktuoti, kaip l storio erdvinių geometrinių figūrų,
apribotų dviem lygiagrečiais vertikaliais paviršiais, visumą (6 pav.). Visą ištirtąją kvartero
storymės dalį galima, savo ruožtu, laikyti tokių „tūrinių“ pjūvių (7 pav.) integraline suma. Bet
kurio tipo geologinių sluoksnių apytikslė tūrių suma šioje storymėje yra:
n

m

n

m
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kur sij – j-o geologinio sluoksnio i-e hipotetiniame pjūvyje plotas, ei – paklaida, susidaranti dėl
apytikslio skaičiavimo ( (e i ® 0, kai l ® 0) ).

6 pav. Hipotetinių erdvinių figūrų visumos fragmentas.
Fig. 6. The fragment of entirety of the hypothetical spatial shapes.

Galima įsitikinti, kad konkretaus geologinio tipo sluoksnių tūrio dalis bendroje storymėje
gali būti tiesiog aproksimuota atitinkamų sluoksnių plotų santykiu:
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kur Si – bendrasis i-ojo hipotetinio pjūvio plotas.

7 pav. Hipotetinių pjūvių integralinės sumos fragmentas.
Fig. 7. The fragment of integral sum of the hypothetical cross-sections.

Tačiau norint rezultatų patikimumo skaičiavimo sąlygas priartinti prie pirmojo metodo
sąlygų (kur atsitiktinis dydžis yra atitinkamo tipo suminis sluoksnio tūris 1 km2 pagrindo
stačiakampyje gretasienyje), visus pjūvius suskirstome į 1 km pločio k kreivinių trapecijų (8
pav.). Tada suminių sluoksnio plotų i-je trapecijoje aibę K{x}galima laikyti atsitiktinio dydžio
xi imtimi, o (7) galima pertvarkyti į:
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, (8)
i

kur xi – suminis konkretaus tipo sluoksnio plotas i-je trapecijoje, Xi – i-ios trapecijos plotas.

Kaip ir taikant 1-jį tūrio dalies skaičiavimo metodą, rezultatų patikimumas nustatomas p
dydžio imčiai, apskaičiuojant jos vidurkio santykinę paklaidą da ir taikant tuos pačius vertinimo
kriterijus.
Glacialinių ir akvaglacialinių nuogulų procentinės dalies kaita Lietuvos teritorijos plote gaunama
interpoliacijos būdu, prieš tai apskaičiavus šį santykį atskirai kiekviename gręžinyje.

8 pav. Pjūvio skaidymas kreivinėmis trapecijomis.
Fig. 8. Cross-section dividing into curvilinear trapeziums.

Lietuvos kvartero storymės bendrojo tūrio skaičiavimas.
Įvertinus įvairių geologinių (litogenetinių ir kt.) tipų sluoksnių tūrio procentinę dalį
bendroje kvartero storymėje, galima įvertinti ir jų tūrį km3, jeigu apskaičiuotas bendras storymės
tūris. Tai, kaip jau minėta, galima atlikti, sudarius Žemės paviršiaus reljefo ir pokvartero
paviršiaus modelius. Tam naudojame Lietuvos ir jos apylinkių reljefo modelį (60 m gardelės
žingsnis), sudarytą Ž. Dėno (9 pav.) ir Lietuvos pokvartero paviršiaus modelį (500 m žingsnis),
sudarytą autorių interpoliacijos metodu, naudojant gręžinių, siekiančių pokvartero paviršių,
duomenis (10 pav.)

9 pav. Lietuvos paviršiaus reljefo modelis (sudarė Ž. Dėnas, LGT).
Fig. 9. Pattern of Lithuania surface relief (composed by Dėnas, LGS)

Lietuvos teritorijos kvartero nuogulų storymę suskirstome jau minėtais kvadratinio
0,25 km2 ploto stačiakampiais gretasieniais (11 pav.). Siekiant didesnio skaičiavimo tikslumo,
stačiakampiai gretasieniai, kuriuos kerta Lietuvos teritorijos riba, yra vertikaliai „nupjauti“ pagal
šią ribą, t.y. jų pagrindai turi mažesnį nei 0,25 km2 plotą. Naudojant GIS programinę įrangą,
kiekvieno stačiakampio gretasienio pagrindams priskiriamos absoliučiųjų aukščių reikšmės,
gautos apskaičiavus atitinkamai Žemės ir pokvartero paviršiaus gardelių taškų (patenkančių į
stačiakampių gretasienių arba nupjautų stačiakampių gretasienių pagrindų plotus) absoliučiųjų
aukščių reikšmių vidurkius. Tokiu atveju bendras kvartero storymės tūris yra:
n

n

i =1

i =1

VQ = å ( s i ( H i - hi ) + e i ) » å si ( H i - hi ) , (9)

kur si – stačiakampio gretasienio (nenupjauto arba nupjauto) pagrindo plotas, Hi – stačiakampio
gretasienio viršutiniojo pagrindo absoliutusis aukštis, hi – stačiakampio gretasienio apatiniojo
pagrindo absoliutusis aukštis, ei – paklaida, susidaranti dėl apytikslio skaičiavimo (e i ® 0, kai
s i ® 0) .

10 pav. Lietuvos pokvartero reljefo modelis (sudarė P. Putys, LGT).
Fig. 10. Pattern of Lithuania Sub-Quaternary relief (composed by P. Putys, LGS).
Skaičiavimui panaudota programinė įranga. Skaičiavimai ir schemų sudarymas buvo vykdomi
naudojant „Open office calculator“ elektronines lenteles, GIS programinę įrangą „MapInfo“, taip pat šios
programos priedėlį „Vertical mapper“.

11 pav. Stačiakampio gretasienio pagrindas Žemės paviršiuje.
Fig. 11. Base of parallelepiped on the Earth surface.

Rezultatai
Skirtingai nuo kvartero paviršiaus, kurio nuogulos suklasifikuotos detaliai, kvartero
storymei tenka taikyti supaprastintą apibendrinimą. Patogumo dėlei išskirtos genetinių tipų
grupės ir litologiniai tipai (žr. užsklandą).
Genetinių tipų grupės:
· glacialinės nuogulos;
· akvaglacialinės nuogulos (fliuvioglacialinės ir
limnoglacialinės);
· prepleistoceno, tarpledynmečių ir termostadialų
nuogulos;
· vėlyvojo ledynmečio ir holoceno;
· prekvartero nuogulos, slūgsančios ne in situ.
·
·
·
·
·
·
·

Litologiniai tipai:
žvirgždingos-gargždingos nuogulos;
smėlis (įskaitant aleuritingą, molingą ir kt.);
aleuritas (įskaitant smėlingą, molingą ir kt.);
molis (įskaitant aleuritingą, aleuritinį ir kt.);
priesmėlis ir priemolis (įskaitant moreninį);
biogeninės nuogulos (vyrauja durpės);
kitos nuogulos (karbonatinės, kristalinės uolienos ir
kt.).

Kvartero nuogulų sluoksnių tūrio dalies skaičiavimo patikimumas. Rezultatų patikimumas
pateiktas 1, 2 lentelėse. Matome, kad daugeliu atvejų 2-ju metodu apskaičiuoti rezultatai yra
patikimesni (išskyrus žvirgždingų ir gargždingų nuogulų litologinį tipą).
Genetinių ir litologinių tipų tūrio dalys kvartero storymėje. Pagal 1-jį ir 2-jį metodą
apskaičiuotos Lietuvos kvartero nuogulų genetinių ir litologinių tipų tūrių procentinės dalys
bendroje storymėje, pateiktos 3 ir 4 lentelėse. Rezultatai, gauti abiem metodais, daugeliu atvejų
yra panašūs. Šis faktas įdomus dar ir dėl to, kad kvartero geologiniai pjūviai reprezentuoja ne
visą, o tik didžiąją dalį kvartero storymės, apribotos gręžinių (nebūtinai siekiančių pokvartero
paviršių) padais. Vadinasi galima teigti, kad vertikalia kryptimi įvairaus tipo nuogulų procentinis
santykis išlieka pastovus.
1 lentelė. Genetinių tipų grupių tūrio dalies skaičiavimo patikimumas
Table 1. Reliability of percentage calculation of the genetic type groups

Genetinių tipų
grupės

Vidurkio santykinė
paklaida d0,05, %
1 metodas 2 metodas

Glacialinės
Akvaglacialinės:
fliuvioglacialinės
limnoglacialinės
Prepleistoceno, tarpledynmečių ir
termostadialų
Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno
Prekvartero nuogulos (ne in situ)

Skaičiavimo patikimumo
vertinimas
1 metodas
2 metodas

1,34
2,47
–
–
10,79

1,17
2,18
2,58
2,74
5,53

Patikimas
Patikimas
–
–
Nepatikimas

Patikimas
Patikimas
Patikimas
Patikimas
Mažai patikimas

6,55
22,59

4,29
19,37

Mažai patikimas
Nepatikimas

Patikimas
Nepatikimas

2 lentelė. Litologinių tipų tūrio dalies skaičiavimo patikimumas
Table 2. Reliability of percentage calculation of the lithological types

Litologinis
tipas

Vidurkio santykinė
paklaida d0,05, %
1 metodas
2 metodas

Žvirgždingos ir gargždingos
Smėlis
Aleuritas
Molis
Priemolis ir priesmėlis
Biogeninės
Kitos

3,47
2,64
7,21
6,17
1,34
20,64
18,51

3,77
2,29
4,38
3,68
1,16
4,61
18,39

Skaičiavimo patikimumo
vertinimas
1 metodas
2 metodas
Patikimas
Patikimas
Mažai patikimas
Mažai patikimas
Patikimas
Nepatikimas
Nepatikimas

Patikimas
Patikimas
Patikimas
Patikimas
Patikimas
Patikimas
Nepatikimas

Taip pat akivaizdu, kad rezultatai, gauti abiem metodais, yra tuo panašesni, kuo didesnis jų
skaičiavimo patikimumo rodiklis (žr. 1, 2 lenteles)
3 lentelė. Genetinių tipų tūrio dalys kvartero storymėje
Table 3. Percentage of the genetic type groups

Genetinių tipų
grupės
Glacialinės
Akvaglacialinės:
fliuvioglacialinės
limnoglacialinės
Prepleistoceno, tarpledynmečių
termostadialų

Tūrio dalis kvartero storymėje (%)
1 metodas
2 metodas

ir

70,30
27,75
–
–
0,83

69,91
27,96
15,24
12,72
1,10

Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno
Prekvartero nuogulos ne in situ

0,90
0,22

0,81
0,22

Iš genetinių tipų didžiausią procentinę kvartero storymės dalį (apie 70%) sudaro glacialinės
nuogulos (tarp jų ir kraštinės morenos dariniai): moreninis priemolis ir priesmėlis kartu su
nedideliais molio, aleurito, smėlio ir žvirgždingo smėlio lęšiais. Mažesnę dalį (beveik 28%)
sudaro akvaglacialinės nuogulos: žvirgždo-gargždo nuogulos, įvairaus tipo smėlis, aleuritas ir
molis. Holoceno ir vėlyvojo ledynmečio nuogulos sudaro tik 0,8-0,9%. Dar mažesnę dalį (apie
0,22%) sudaro įvairių mezozojaus bei paleozojaus uolienų luistai, luitai ir lęšiai slūgsantys ne in
situ. Didžiausias skirtumas tarp 1-uoju ir 2-uoju metodais nustatytų rezultatų stebimas
prepleistoceno, tarpledynmečių ir termostadialų nuoguloms – 0,83 ir 1,10 %. Rezultatų
skaičiavimo tikslumas šioms nuoguloms yra nepatikimas arba mažai patikimas (žr. 1 lentelę),
todėl šiuos skaičius galima vertinti tik kaip orientacinius. Bet kuriuo atveju šios nuogulos sudaro
tik apie 1% visos kvartero storymės. Dar mažesnę dalį (0,22%) sudaro įvairių mezozojaus bei
paleozojaus uolienų luistai, luitai ir lęšiai slūgsantys ne in situ. Nors šiuo atveju abiejų metodų
rezultatai sutampa, tai greičiausiai yra atsitiktinumas.
4 lentelė. Litologinių tipų tūrio dalys kvartero storymėje
Table 4. Percentage of the lithological types

Litologinis
tipas
Žvirgždingos ir gargždingos
Smėlis
Aleuritas
Molis
Priemolis ir priesmėlis
Biogeninės
Kitos

Tūrio dalis kvartero storymėje (%)
1-is metodas
2-is metodas
4,54
20,81
1,98
2,20
70,08
0,08
0,31

4,20
21,16
2,64
1,84
69,70
0,23
0,23

Apskaičiavus fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių nuogulų santykį bendroje
akvaglacialinių sluoksnių storymėje (žr. 3 lentelę), įsitikiname, kad pirmosios sudaro 55%, o
antrosios 45% akvaglacialinių nuogulų tūrio arba atitinkamai: 15,24% ir 12,72% bendros
kvartero storymės (žr. 2 lentelę). Tai panašu į anksčiau kai kurių autorių išsakytą prielaidą apie
fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių nuogulų santykį: atitinkamai 60% ir 40% (Юргайтис,
1984).
Iš litologinių tipų (žr. 4 lentelę) didžiausią dalį sudaro moreniniai priemoliai ir priesmėliai
– maždaug 70%. Toliau seka įvairios granuliometrinės sudėties smėlis – jo tūrio dalis sudaro
apie 21%. Dar mažesnę dalį sudaro žvirgždingos-gargždingos nuogulos - 1-uoju ir 2-uoju
metodais nustatytas kiekis atitinkamai yra 4,54 ir 4,20%. Aleurito ir molio procentiniai kiekiai
kvartero storymėje, gauti abiem metodais, skiriasi. Tai, matyt, lemia mažas skaičiavimo
patikimumas (žr. 1 lentelę).
Biogeninės nuogulos (durpės, sapropelis, gitija) tesudaro mažiau nei vieną procentą visos
kvartero storymės tūrio. Čia jau matome didelį skirtumą tarp abiem metodais gautų rezultatų.
Tačiau 2-ju metodu apskaičiuotas rezultatas yra žymiai patikimesnis Taip yra dėl to, kad
didžiausia biogeninių nuogulų dalis susikaupusi holoceno sluoksniuose, o pastarieji pjūviuose
kartografuojami remiantis ne tik gręžinių medžiaga, bet ir geologiniu žemėlapiu, kuris holoceno
sluoksnių išplitimą atspindi geriau. Taigi galima manyti, kad biogeninės nuogulos sudaro apie
ketvirtį procento kvartero storymės
Panašią dalį sudaro kitos uolienos: mezozojaus bei paleozojaus karbonatinės nuogulos,
moliai, stambūs eratiniai kristalinių uolienų rieduliai bei luistai ir kt.

12 pav. Glacialinių nuogulų procentinės dalies Lietuvos kvartero storymėje pasiskirstymas.
Fig. 12. Distribution of the glacial deposites percentage in the Lithuania Quaternary cover.

13 pav. Akvaglacialinių nuogulų procentinės dalies Lietuvos kvartero storymėje pasiskirstymas.
Fig 13. Distribution of the aquaglacial deposites percentage in the Lithuania Quaternary cover.

Skirtingais metodais gautų rezultatų panašumas leidžia padaryti tris svarbias išvadas:
· skaičiavimo rezultatai pakankamai tiksliai apibūdina įvairių genetinių ir litologinių tipų
sluoksnių procentinę dalį kvartero nuogulų storymėje.
· atraminio tinklo pjūviai sudaryti pakankamai korektiškai.
· netolygus gręžinių geografinis išsidėstymas neturi didesnės įtakos skaičiavimo
rezultatams.
Glacialinių ir akvaglacialinių nuogulų tūrio dalies kaita. Jau minėta, kad kvartero
nuogulos pasižymi vertikaliu izotropiškumu. Tačiau to negalima pasakyti apie horizontalią
nuogulų kaitą: Lietuvos teritorijos plote glacialinių ir akvaglacialinių nuogulų procentas kvartero
storymėje labai keičiasi (12, 13 pav.). Didžiausia glacialinių nuogulų koncentracija stebima
Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje (kur kvartero danga yra ploniausia), mažiausia – Rytų-Pietryčių
Lietuvoje. Akvaglacialinių nuogulų pasiskirstymas pasižymi daugmaž priešinga tendencija –
didesnė jų koncentracija yra Rytų Lietuvoje. Išimtis yra Kuršių Nerijos sritis, kur gerokai
mažesnis tiek glacialinių, tiek ir akvaglacialinių nuogulų procentas, nes čia žymią dalį sudaro
jūrinės ir eolinės nuogulos.
Kvartero paviršiaus ploto ir jo storymės sluoksnių tūrio procentinių kiekių palyginimas.
Matome, kad paviršiuje šiek tiek didesne apimtimi pasižymi akvaglacialinės nuogulos (5
lentelė), lyginant su jų tūrio procentine dalimi (Guobytė ir kt., 2001). Tuo tarpu glacialinės
nuogulos yra mažesnės apimties – sudaro tik šiek tiek daugiau nei 40 % paviršiaus ploto.
Prieštaravimo čia nėra, nes paviršiaus nuogulos yra vėliausiai susiklosčiusios ir sudaro tik
nedidelę bendros kvartero storymės dalį. Be to, jos nebuvo paveiktos sekančio apledėjimo.
Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno nuogulos, kurios beveik visos slūgso paviršiuje, sudaro
nemažą – 20,44 % plotą.
5 lentelė. Kvartero paviršiaus nuogulų genetinių tipų plotų dalys (pagal
„Guobytė ir kt., 2001“)
Table 5. Percentages of genetic type areas of the Quaternary surface
(by 'Guobytė, etc., 2001')

Genetinis Kvartero paviršiaus
nuogulų tipas
Glacialinės
Fliuvioglacialinės
Limnoglacialinės
Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno

Ploto dalis Lietuvos
teritorijoje (%)
41,35
19,03
17,68
20,44

Atitinkamai paviršiaus nuogulose yra mažiau paplitusios žvirgždingos ir priemolio bei
priesmėlio, o daugiau – smėlio, molio nuogulos (6 lentelė). Kadangi didžiąją holoceno sluoksnių
dalį sudaro biogeninės nuogulos, tai jų paplitimas čia gerokai didesnis nei visoje kvartero
storymėje – net 8,28 % (palyginus su 0,23 % visoje kvartero storymėje (žr. 2 lentelę)).
6 lentelė. Kvartero paviršiaus nuogulų litologinių tipų plotų dalys (pagal
„Guobytė ir kt., 2001“)
Table 6. Percentages of lithological type areas of the Quaternary surface
(by 'Guobytė, etc., 2001')

Kvartero paviršiaus litologinis
nuogulų tipas
Žvirgždingos-gargždingos nuogulos
Smėlis
Aleuritas

Ploto dalis Lietuvos
teritorijoje (%)
2,42
40,08
1,62

Molis
Priemolis ir priesmėlis
Biogeninės nuogulos

4,77
41,33
8,28

Lietuvos teritorijos sausumos ploto kvartero nuogulų tūris. Visos kvartero storymės tūris
(kartu su ežerų bei upių plotais) yra 5470 km3 (arba 5,47x1012 m3). Tokiu būdu, kvartero tūris,
tenkantis 1 km2 yra 0,085 km3. Lengva įsitikinti bent jau šio skaičiaus eilės teisingumu. Lietuvos
teritorijos plotą (64600 km2) padauginus iš kvartero nuogulų storio gręžiniuose medianos (66 m),
gauname 4264 km3.
Turint bendrą kvartero tūrį, taip pat (pagal procentinę sudėtį) apytiksliai galima įvertinti ir
jo įvairaus tipo sluoksnių tūrį.

Išvados
Apytikslio integralinio skaičiavimo metodais įrodyta, kad įvairaus tipo geologinių
sluoksnių tūrio procentinė dalis bendroje kvartero storymėje, gali būti apytiksliai apskaičiuota
pagal atitinkamo tipo sluoksnių storių sumų santykį gręžiniuose arba sluoksnių plotų sumų
santykį geologiniuose pjūviuose. Tam tikslui geologiniai sluoksniai aproksimuojami
integralinėmis sumomis. Skaičiavimai vykdomi dviem metodais:
1. Kvartero storymė skaidoma kvadratinio pagrindo stačiakampiais gretasieniais.
Skaičiuojamos sluoksnių storių gręžiniuose sumos ir jų santykiai;
2. Sumuojami pjūvių sluoksnių plotai ir randami sumų santykiai.
Nustatyta, kad didžiausią kvartero sluoksnių tūrio dalį (70%) sudaro glacialinės nuogulos:
moreniniai priemoliai ir priesmėliai; daugiau nei ketvirtadalį (28%) tūrio sudaro akvaglacialinės
nuogulos. Kitos nuogulos sudaro tik apie 2% bendros kvartero storymės tūrio.
Pagal litologinius tipus vyrauja priemoliai ir priesmėliai (70%), įvairios granuliometrinės
sudėties smėlis (21%), žvirgždingos ir gargždingos nuogulos (virš 4%). Likusiąją dalį (mažiau
nei 5%) tūrio sudaro: molis, aleuritas, biogeninės ir kitos nuogulos.
Glacialinių ir akvaglacialinių nuogulų tūrio dalies kaitos kvartero storymėje schemos rodo,
kad didžiausia glacialinių nuogulų koncentracija yra Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje, o
akvaglacialinių – Rytų-Pietryčių-Pietų Lietuvoje. Kuršių Nerijos srityje abiejų tipų nuogulų
koncentracija yra palyginti nedidelė, nes čia vyrauja eolinės ir jūrinės nuogulos.
Turint Žemės paviršiaus bei pokvartero paviršiaus reljefo modelius, apytiksliai įvertintas
bendras kvartero storymės tūris. Lietuvos teritorijos sausumos plote (kartu su ežerų bei upių
plotais) jis lygus 5470 km3.
Jeigu yra pakankamas gręžinių skaičius, geologinių sluoksnių tūrių ir jų procentinių kiekių
skaičiavimo metodika tinka ir atskiruose tyrimo plotuose arba kitose geologinėse storymėse
(pvz.: pokvartero stratonuose). Ateityje ši metodika turėtų tapti parametrizuoto tūrinio
geologinio kartografavimo pagrindu.
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Summary
Volume percentage of the certain geological unit in the total Quaternary cover can be
evaluated with reference to the calculating of the ratio of unit thickness in boreholes and unit
area in the cross-sections of the reference basic net as it has been proved by the approximate
integral calculus mode. In order to perform it the geological unit have been approximated with
the integral sum. The calculation is performed in manner of two methods:

1.

Quaternary units are divided into the parallelepipeds of quadratic base;
Sum of unit thickness and their ratio is evaluated in this instance.
2.
The areas of the units are summarized and their ratio is evaluated then.
As it is ascertained glacial sediments (till) form the most part (70%) of the Quaternary
cover aquaglacial (glaciofluvials and glaciolacustrine) deposits form more than fourth (28%) of
it. Another deposites just form somewhere 2% of the total volume of the Quaternary cover.
Sandy loam and loamy clay (70%), sand of various granulometric composition (21%),
gravel and cobbles (over 4%) prevail there in respect of lithological composition. Clay, silt,
biogenic and another deposits form the rest part ( 5%).
The maps of variation of the glacial and aquaglacial deposits percentage evidence us the
most concentration of glacial deposits being set in the Northen and Central part of Lithuania and
the most concentration of aquaglacial deposits being set in Eastern and East-southern part of
Lithuania. Concentration of both types of the depositss is relatively negligible in the Curonian
Spit with prevailing aeolian and marine deposites there.
With the pattern of Earth surface and Sub-Quaternary relief being done, the total
Quaternary cover volume has been evaluated. It equals 5470 km3 in Lihuania‘s terrestrial part
(together with the areas of lakes and rivers).
With quantity of the boreholes being sufficient, the method of the calculation of the
geological units volume and their percentage is applicable for detached research areas or another
geological strata (for instance Pre-Quaternary layers). Hereafter this method must be realized as
the core of the parametric spatial mapping method.

