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VLADO ŽULKAUS 

 

Lietuvos atstovo Tarptautinėje mokslo ir technologijų plėtros programoje COST veiklos Valdymo 

komitete (veikla TD 0902 „Povandeninė priešistorio archeologija ir kraštovaizdžiai kontinentiniame 

šelfe“ (Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf) – 

SPLASHCOS. 2010-2013 m. 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 M. 

 

2012 m. buvo dalyvauta trijuose COST programos TD0902 (SPLASHCOS) veiklos ir veiklos 

valdymo posėdžiuose Olandijoje, Vokietijoje ir Italijoje.  

 

Amersfoort, Olandija, 2012 m. balandžio 24–25 d. 

Susitikimo darbotvarkė 

1. Darbo grupių 1-4 posėdžiai. 

2. Plenarinis posėdis. 

3. Trumpi veiklos pristatymai. 

4. Regioninių problemų aptarimas. 

5. Tyrimų strategijų ir tyrimų finansavimo galimybių aptarimas. 

6. Diskusijos regioninių tyrimų tema. 

7. Valdymo komiteto posėdis. 

8. Bendra diskusija apie: darbo grupių rezultatus; veiklų integracijos problemas; darbų 

rezultatų publikavimą ir sklaidą; mokymų programas; planuojamus posėdžius.  

9. Suformuota grupė aptarti ir koordinuoti galimus Baltijos-Juodosios jūros tyrimus. 

10. Nutarta, kad baigiamasis projekto suvažiavimas įvyks 2013 m. rudenį Štetine (Lenkija). 

 

Darbo grupės 1 (WG1) posėdis. 

1. Buvo pristatyti atlikti darbai, aptartos tolimesnių darbų gairės, duomenų bazės sukūrimo 

eiga, pateikta grupės veiklos rezoliucija, veiklos finansavimo galimybės ateityje, naujų 

projektų kūrimo perspektyvos. 

2. Aptartas grupės narių dalyvavimas 2012 m. Europos archeologų asociacijos (EAA) 

suvažiavime Helsinkyje. 

3. Prof. Nick Fleming (UK) išplatino klausimyną apie dalyvaujančių valstybių pajėgumus 

vykdyti veiklas, susijusias su povandeninės priešistorio archeologijos ir povandeninių 

kraštovaizdžių tyrimais. Klausimynas sudarytas su tikslu išsiaiškinti valstybių dalyvavimo 

tolimesniuose projektuose, kuriais bus siekiama Europos mokslo programų finansavimo, 

galimybes. 

 

V. Žulkus pristatė 2011 m. rezultatus tyrinėjant ankstyvojo Holoceno laikotarpio povandeninius 

kraštovaizdžius Lietuvos teritoriniuose vandenyse (Projektas: ,,Ankstyvojo holoceno gamtiniai ir 

kultūriniai Baltijos jūros povandeninio kraštovaizdžio tyrimai“ („Yoldia“); LMT, Nr. MIP-

/005/2011 (MIP 11188). 

 

SPLASHCOS susirinkimas Berlyne 2012 m. birželio 25-26 d. 

Baltijos – Juodosios jūros bendradarbiavimo grupės posėdis. 

 

Dalyvavo tokių šalių atstovai: Bulgarijos, Danijos, Didž. Britanijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 

Lietuvos, Vokietijos, Švedijos, Ukrainos. 
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Diskutuoti klausimai. 

I. Kokie yra panašumai ir skirtumai Baltijos ir Juodosios jūros raidoje ir tyrimuose:  

1. ištirtumas jūros geologijos, krantų raidos, marinistinės ir povandeninės archeologijos srityse; 

2. raida; 

3. morfologija; 

4. archeologija; 

5. geologija. 

II. Metodai, kurie yra taikomi tyrimuose Baltijos ir Juodojoje  jūrose: 

1. tyrimai naudojant techninę įrangą (akustinę, optinę, geofizinę, lidarus ir kt.); 

2. kasinėjimų metodai ir technika; 

3. kaip įvairių Baltijos jūros ir Juodosios jūros regionų šalių COST projekto dalyviai tikisi organizuoti 

tarpsektorinį bendradarbiavimą; 

4. kokios idėjos sukurti bendrą projektą; 

5. kokios finansavimo galimybės per vietinius, regioninius, nacionalinius, transnacionalinius-

europinius, pvz., BONUS projektus. 

Buvo kviečiama teikti bendro Baltijos-Juodosios jūrų projekto idėjas. 

Diskusijoje išaiškėjo Baltijos ir Šiaurės jūros valstybių pasirenngimas tokiam bendradarbiavimui ir kai kurių 

Juodosios jūros valstybių (Bulgarijos, Ukrainos) uždarumas problemoms ir diskusijoms. 

 

Aptariant būsimus tyrimų projektus buvo pasiūlyti galimi keturi:  

 

I. “Medžių kelmų projektas” (Tree trunk project).  

Jo tikslai: 

1. Rekonstruoti  užlietus kraštovaizdžius išnaudojant in situ po vandeniu aptiktas medžių 

liekanas; 

2. Jų kartografavimas ir datavimas; 

3. Naujų radimviečių išaiškinimas; 

Nuskendę miškai teikia galimybes archeologiniams povandeniniams priešistorio tyrimams ir 

suteikia informacijos apie vanndens lygio svyravimus ir klimato kaitą. 

Pagrindinės projekto šalys (Key Countries): Švedija, Lietuva, Danija, Vokietija. Šalys, kur 

potencialiai gali būti užlietų miškų: Norvegija, Bulgarija. 

Organizacija. Vadovas – Fr. Lüth (Vokietija), nariai – V. Žulkus,  A. Bitinas (Lietuva), Nilsson ir 

kt. (Švedija), S. Uscinowicz (Lenkija). 

Projektą paruoštų Fr. Lüth and J. Harff (Lenkija). Lietuva (Klaipėdos universitetas) pateikia laivą ir 

įrangą projektui vykdyti.  

Bus siekiama projekto finansavimo per BONUS programą. 

 

II. Ankstyvųjų bendruomenių prisitaikymas gyventi pakrantėse (Early marine 

adaptation - development of coastal societies) 

 

Tikslas – išsiaiškinti, kaip ankstyvosios bendruomenės išnaudojo gamtinius resursus pereinant nuo 

specializuotos elnių medžioklės į pakrančių ekonominių resursų išaudojimą. Derinami pakrančių ir 

povandeninių tyrimų duomenys (Šiaurės jūros pavyzdys). 

Pagrindinės šalys (Key Countries): Skandinavijos šalys, Latvija, Lietuva, Suomija(?). 

Lietuvą šiame projekte galėtų atstovauti A. Girininkas ir V. Žulkus. 

Finansavimas galimas iš NORDKORP ir kitų fondų. 
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III. Nuskendę paleo-kraštovaizdžiai (Submerged Palaeolandscapes) 

 

Tikslas: surinkti duomenis ir sumodeliuoti nuskendusių pakrančių kraštovaizdžius, nustatyti jūros 

lygio svyravimus, erozijos, sedimentacijos procesus.  

Pagrindinės šalys (Key Countries): Baltijos jūros valstybės ir Bulgarija. 

 

IV. Upių slėnių transformacijos ir gyvenviečių tinklas jose (Changes and settlement 

patterns of river valleys) 

 

Tikslas: identifikuoti upių slėnius reliktiniuose povandeniniuose kraštovaizdžiuose ir gyvenvietes 

užlietuose upių slėniuose. 

Pagrindinės šalys (Key Countries) – nesiūlomos.  

 

Šiuos projektus detaliau nuspręsta aptarti susitikime Romoje.  
 

 

SPLASHCOS susirinkimas Romoje, 2012 m. rugsėjo 26-28 d. 

 

Dalyvavo 57 SPLASHCOS nariai. 

Susitikimo darbotvarkė 

1. Posėdis, skirtas jūros lygių kaitai. 

2. Valdymo komiteto posėdis, skirtas projekto veiklų progreso įvertinimui ir ateities planų 

patvirtinimui. 

3. Keturių darbo grupių posėdžiai. 

4. Deukalion planavimo grupės posėdis. 

5. Vienos dienos ekskursija su tikslu studijuoti pakrančių archeologijos paveldą ir jūros lygio 

svyravimo ženklus. 

Rezultatai: Priimtas Wiley-Blackwell leidyklos pasiūlymas projekto rezultatų skelbimui 2 tomų 

leidinyje; patvirtintas likęs biudžetas; nustatyta baigiamojo susirinkimo Štetine data (2013.09.23–

27) ir pritarta jo biudžetui;  projekto publikacijos  ir viešinimas; išklausyti raportai apie projekto 

darbus; aptartas SPLASHCOS narių dalyvavimas 2012 m. Europos archeologų asociacijos (EAA) 

suvažiavime Helsinkyje; aptarti rengiami projektai ir finansavimo galimybės; kita. 

 

Žulkus V. informavo apie 2012 m. darbus, atliktus tyrinėjant reliktinį mišką Lietuvos vandenyse ir 

padarė pranešimą: ”New data about the Yoldia Sea shoreline landscape”. 

 

Informavo apie pasirengimą naujam projektui (kaip buvo numatyta Berlyne) sąlyginiu pavadinimu : 

” Submerged Forests and Tree Stumps. Reconstruction of palaeolandscapes in Holocene”. 

 

2012 m. Europos archeologų asociacijos (EAA) suvažiavime Helsinkyje buvo padarytas 

pranešimas: New data on the Yoldia Sea Shoreline Landscape in the East Baltic Region (Vladas 

Žulkus, Algirdas Girininkas). 

 

2013.01.11 

Prof. Vladas Žulkus, 

Klaipėdos universitetas 


