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Abstract  Seismicity in the Eastern Baltic Sea region is lower than in the Fennoscandian shield. High seismicity 
of the shield in the last 13 000 years is well reflected in the Quaternary deposits. So far, no evidences of seismites 
have been described in the studies of the territory. Recent analysis of the Quaternary deposits shows that the 
structures earlier interpreted as cryoturbations, glaciotectonic or water-escape features show characteristics of 
the liquefaction-inducted deformations. The majority of them are related to the Late Glacial and Holocene and 
some to Middle Pleistocene, Eemian and Early Weichselian. 
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ĮvAdAs

Lietuvos teritorija pasižymi mažu ir labai mažu 
seisminiu aktyvumu – čia patikimai, pagal istorinius 
duomenis, nebuvo nustatytas nei vienas istorinis žemės 
drebėjimas, taip pat nei vienas žemės drebėjimas 
nebuvo užregistruotas ir instrumentiškai. Už Lietuvos 
teritorijos ribų, Rytų Baltijos jūros regione užfiksuota 
keletas žemės drebėjimų (Pačėsa ir kt. 2005a ). 
Lietuvoje iki šiol tyrimai, siekiant išsiaiškinti 
teritorijos paleoseismingumą, beveik nebuvo vykdomi 
ir duomenų apie paleoseisminės kilmės darinių 
susidarymą Lietuvos teritorijoje nėra publikuota. Tuo 
tarpu vėlyvojo ledynmečio ir viso holoceno metu (t.y. 
per pastaruosius 13 tūkst. metų) Fenoskandijos skydo 
teritorijoje yra įvykę kelios dešimtys paleoseisminių 
įvykių, kurių magnitudė buvo didesnė nei aštuoni 
(M>8), ir iš kurių aštuoni įvykiai buvo susiję su 
cunamio bangomis Baltijos jūroje.

Rytų BAltijos jūRos Regiono 
seismingumAs

Negausūs tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvos 
teritorija yra mažiau seismiškai aktyvi negu gretimi 
kraštai, kas ypač akivaizdu tiriamąjį regioną gretinant 

su Fenoskandijos skydu, kuriame yra nustatytas M4,8–
M5,4 (~M6) stiprumo seismingumas (Mörner 2008). 
Šie paleoįvykiai yra patikimai dokumentuoti, apie 
juos yra pasirodę nemažai publikacijų (Mörner 1985, 
2003, 2005, 2008). Tuo tarpu Lietuvai bei gretimoms 
Rytų Baltijos jūros regiono teritorijoms, sprendžiant iš 
istorinių šaltinių ir instrumentinių stebėjimų, būdingi 
silpni ir vidutinio stiprumo žemės drebėjimai, kurių 
nuo 1616 metų yra žinoma buvus kelios dešimtys. 
Šių drebėjimų intensyvumas epicentruose siekė 5–7 
balus (Pačėsa ir kt., 2005; Boborikin ir kt. 1993). 
Rytų Baltijos jūros regione seisminių įvykių, kurių 
stiprumas siektų ar viršytų M=4,8 yra užfiksuota (isto-
riniuose dokumentuose bei instrumentiškai) tik keletas: 
1616 m. įvykę M=4,8 stiprumo Bauskės ir 1976 m. 
M=4,75 Osmussaarės žemės drebėjimai parodė, kad 
ir intrakratoninėse srityse yra galimi santykinai gana 
stiprūs Žemės drebėjimai. Tačiau yra buvę ir Baltijos 
kraštams nebūdingo stiprumo žemės drebėjimų, kaip 
antai, žemės drebėjimas 2004 metų rugsėjo 21 dieną 
Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija), kurio stipru-
mas siekė ~ M=5 bei P. Duisburgiečio aprašyti 1303 m. 
ir 1328 m. Skirsnemunės žemės drebėjimai (Pačėsa ir 
kt. 2005a; Žalūdienė 2005). Galima manyti, kad 1757 
balandžio 3 d. Lenkijos pakrantėje ties Trzebiatówo 
gyvenviete užfiksuotą cunamį taip pat sukėlė stiprus 
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žemės drebėjimas Baltijos jūros (ar gretimose) terito-
rijose (Morphotectonic... 2008). 

metodAi iR duomenys

Pastaraisiais metais įvairių lauko tyrimų Lietuvoje 
metu buvo pastebėtos ir aprašytos nuosėdų tekstūros, 
kurios yra labai panašios į seisminių įvykių metu 
susidariusias nuosėdų dislokacijas (seismitus), 
aptinkamas Skandinavijos bei kitose šalyse, kuriose 
paleoseisminių įvykių buvimas yra pakankamai 
patikimai įrodytas. Beje, kvartero nuosėdų tekstūrų, 
labai panašių į seismitus, galima aptikti ir anksčiau 

skelbtose Estijos (Raukas, Kajak 1997), Latvijos 
(Saulite et al. 2007), Lietuvos (Климавичене 1971), 
Lenkijos (Czubla 1995) bei Baltarusijos (Еловичева, 
Дрозд 2005) tyrėjų publikacijose. Tačiau visuose čia 
paminėtuose šaltiniuose minėtų tekstūrų kilmė yra 
interpretuojama skirtingai – jos yra priskiriamos šalčio 
(krioturbacijos), šlaitų procesų, ledyno dinaminio 
poveikio (glaciotektoninės deformacijos), gravitacinio 
nuosėdų persiskirstymo arba požeminio vandens 
iškrovų suformuotiems dariniams. Tačiau mūsų atliktas 
nuosėdų tekstūrų, tiek aprašytų pastarųjų metų lauko 
tyrimų metu, tiek ir pateiktų minėtose publikacijose 
(1 ir 2 pav.), sugretinimas su Skandinavijos bei kitų 

seismiškai aktyvių regionų 
tyrėjų darbuose pateiktomis 
s e i s m i n i ų  r e i š k i n i ų 
suformuotomis nuosėdų 
tekstūromis (seismitais) (3 
pav.) leidžia daryti išvadą, 
kad jos yra analogiškos.
 
RezultAtAi iR 
diskusijA

Turimi duomenys apie 
nedidelį istorinį Rytų Baltijos 
jūros regiono seisminį 
aktyvumą greičiausiai ir 
nulėmė, kad šioje teritorijoje 
iki pat pastarojo laikotarpio 
specialūs tyrimai, siekiant 
išsiaiškinti paleoseisminių 
įvykių buvimą, beveik nebuvo 
vykdomi. Lietuvoje įvairių 
kvartero geologinių tyrimų 
metu, tame tarpe vykdytų 
kartu ir su Skandinavijos 
šalių tyrėjais (Satkūnas et 
al. 2003), buvo nagrinėjami 
vėlyvojo pleistoceno ir 
holoceno stratigrafijos bei 
paleogeografijos klausimai, 
tačiau šių tyrimų metu 
jokios informacijos apie 
paleoseisminės ki lmės 
g e o l o g i n i ų  s t r u k t ū r ų 
a r  n u o s ė d ų  t e k s t ū r ų 
s u s i d a r y m ą  L i e t u v o s 
teritorijoje nebuvo gauta. 
Autorių atliktas Baltijos 
regiono ir Skandinavijos 
kraštų įvairaus laikotarpio 
kvartero nuosėdų tekstūrų 
sugretinimas leidžia daryti 
išvadą, kad dalis jų yra labai 

1 pav. Deformuota smėlio-aleurito-molio nuosėdų storymė Baltijos jūros klife ties Jurkalne, 
Vakarų Latvija. A. Bitino nuotrauka, 2004.

2 pav. Seisminių reiškinių suformuotos nuosėdų tekstūros (seismitai) prakasoje prie Tau-
ragės. A. Bitino nuotrauka, 2008.
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panašios, tad ir jų susidarymo sąlygos galėtų būti 
identiškos.

Galima daryti prielaidą, kad analizuojamos nuo-
sėdų tekstūros taip pat galėjo susidaryti dėl seisminių 
reiškinių sukelto nuosėdų suskystėjimo. Pastarąjį 
reiškinį sukelia žemės drebėjimai, kurių stiprumas yra 
ne mažesnis nei M=5,5 (http://pubs.usgs.gov/openfile/
of98-488/slide3.html). Aptariamos galimai seisminės 
kilmės deformacijos Rytų Baltijos jūros regione yra 
aptiktos įvairaus amžiaus kvartero dariniuose: seniau-
sias (tarpmoreninės) nuosėdas su seismitų požymiais 
galima būtų priskirti viduriniajam pleistocenui, o jau-
niausias – vėlyvajam ledynmečiui bei holocenui. Visa 
tai leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvos teritorijoje bei 
visame Rytinės Baltijos jūros regione paleoseisminių 
įvykių galėjo būti kur kas daugiau ir stipresnių, negu 
kad buvo manoma iki šiol.
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