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Gimė 1947 m. spalio 20 d. Grinkiškio 

miestelyje, Radviliškio rajone. 1965 m. baigė 
Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą ir tais 
pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakultetą, kur studijavo 
geologiją. 1970 m. įgijo geologinės nuotraukos 
ir naudingųjų iškasenų paieškų specialybę. 
Pagal paskyrimą pradėjo dirbti Geologijos 
valdybos Kompleksinėje geologinėje 
ekspedicijoje geologu, vėliau vyresniuoju 
geologu geologinio kartografavimo darbuose. 
1973 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą 
Geologijos institute. 1977 m. apgynė mokslų 
kandidato (dabar daktaro) disertaciją 
„Kvartero nuogulų ir tarpledynmečių 
paleogeomorfologija (Pietų Lietuvos 
atraminių rajonų pavyzdžiu)“. Nuo 1980 m. 
Geologijos institute dirbo gręžinių kerno 
revizijos ir riedulių mokslinės ekspozicijos 
kūrimo darbus. 1988 m. pradėjo vadovauti 
naujai įkurtam Ekogeologijos skyriui institute. 
1991–2001 m. buvo Geologijos instituto 
direktoriumi. Nuo 2001 m. yra Geologijos 
ir geografijos instituto vyriausiasis mokslo 
darbuotojas, nuo 2008 m. – instituto Tarybos 
pirmininkas. 1993–1994 m. papildomai 
vadovavo instituto Kvartero geologijos ir 
naudingųjų iškasenų skyriui. Nuo 1996 m. iki 

2000 m. buvo valstybinės mokslo programos 
„Lietuvos Žemės gelmių raida ir jų išteklių 
kitimo prognozė“ („Litosfera“) tarybos 
pirmininkas. Yra Tarptautinės kvartero tyrimų 
asociacijos (INQUA) Lietuvos komiteto, 
Europos asociacijos geologinio paveldo 
išsaugojimo (ProGEO) Lietuvos komiteto, 
mokslo žurnalų „Geologija“, „Geologijos 
akiračiai“, „Journal of environmental 
engineering and landscape management“ 
redaktorių kolegijų, taip pat Lietuvos gamtos 
draugijos bei Lietuvos mokslininkų ir geologų 
sąjungų narys. Nuo 2003 m. – Vilniaus 
pedagoginio universiteto Bendrosios 
geografijos katedros profesorius.

Svarbiausi darbai: paskelbė apie 110 
mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinimo 
publikacijų bei keturias mokslo 
populiarinimo knygeles („Nešė velnias 
akmenį“ su A. Šliaupa, 1980; „Ant geologinio 
pamato gyvenant“, 1982; „Unikalios Lietuvos 
vietovės“, 2006; „Lietuva, 101 įdomiausia 
vieta“ su V. Vaitkevičiumi, 2008). 1995 m. 
išleista mokslinė monografija „Pleistoceno 
stratigrafija ir koreliacija“, kurios pagrindu 
1998 m. buvo apgintas habilituoto daktaro 
mokslo lapsnis. 2003 m. išleista monografija 
„Gamta kaip kultūros šaltinis“, taip pat keletas 
kolektyvinių monografijų: „Ar tikrai Raigardas 
prasmego?“ (2001), „Akmens amžius Pietų 
Lietuvoje“ (2001), „Lietuvos Žemės gelmių 
raida ir ištekliai“ (2003) ir kt. Dabar vadovauja 
mokslo projektui „Paleoklimatas“, taip pat 
vadovavo dviem mokslinėms ekspedicijoms 
prie dabartinių ledynų Pietvakarių 
Grenlandijoje (2006, 2007).
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