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Gimė 1923 m. liepos 13 d. Kaune. 

1933–1941 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 
Baigęs gimnaziją 1941 m. įstojo į Vilniaus 
universiteto Gamtos-matematikos fakulteto 
geologijos ir geografijos skyrių, pasirinkęs 
geologijos specialybę. Tuomet geologų buvo 
nedaug, todėl pakvietus prof. K. Bieliukui 
lankė geografijos paskaitas. 1947 m. baigė 
universitetą ir gavo fizinės geografijos 
specialybės diplomą. Diplominis darbas buvo 
parašytas apie glaciodinamiką vėlyvajame 
pleistocene Pabaltijyje. 1947–1957 m. dėstė 
įvairius dalykus geologams Geologijos 
katedroje (1947–1957). Per 10 pedagoginio 
darbo universitete metų skaitė paskaitas 
geologams, geografams ir biologams, vedė 
mokomąsias geologijos lauko praktikas. 
1950 m. buvo priimtas į Mokslų akademijos 
Geologijos ir geografijos institutą moksliniu 
sekretoriumi. Nuo 1948 m. pradėjo rinkti 
medžiagą apie Lietuvos pajūrį. 1953 m. 
apgynė disertaciją „Lietuvos ir Kaliningrado 
srities pajūrio raida vėlyvajame glaciale ir 
postglaciale“, už ką 1954 m. pirmasis gavo 
geologijos-mineralogijos kandidato (dabar 
daktaro) mokslo laipsnį. 

Geologijos ir geografijos institute 
vadovavo Fizinės geografijos ir Mineralinių 
žaliavų sektoriams, organizavo mokslinių 
darbų leidybą, kūrė naujų tyrimų kryptis, 
vadovavo aspirantams, padėjo atgaivinti 
Lietuvos geografų draugiją. 1963 m. 
Geologijos institutą atskyrus nuo Lietuvos 
mokslų akademijos, V. Gudelis liko dirbti 
Mokslų akademijos Geografijos skyriuje. 
Tolesnė jo veikla buvo susijusi su šia mokslo 
institucija, kuriai jis vadovavo, rengė kadrus. 
1968 m. apgynė geografijos mokslų daktaro 
(dabar habilituoto daktaro) disertaciją 
„Pabaltijo reljefas ir kvartero dariniai“. 
1969 m. jam suteikiamas profesoriaus vardas, 
o 1980 m. išrenkamas Lietuvos mokslų 
akademijos nariu korespondentu. Dirbdamas 
Lietuvos mokslų akademijoje aktyviai 
dalyvavo rengiant jaunuosius specialistus, 
buvo 25 disertacijų mokslinis vadovas. 

Didžiausią dalį publikacijų paskyrė 
Baltijos jūros ir Lietuvos pajūrio, Kuršių 
nerijos ir Kuršių marių geologijos ir 
paleogeografijos tyrimams. Tai pat rašė 
Lietuvos holoceno paleogeografijos, 
stratigrafijos ir glaciogeomorfologijos 
klausimais. Parengė ir išleido pirmąjį 
Lietuvoje geologijos ir fizinės geografijos 
terminų žodyną (1957) bei jūros krantotyros 
terminų žodyną (1994). 

Buvo daugelio tarptautinių ir sąjunginių 
geologijos, geografijos ir okeanologijos 
organizacijų ir komisijų prezidentas bei 
viceprezidentas, Upsalos universiteto 
garbės daktaras, daugelio Lietuvos mokslo 
organizacijų narys.

Mirė 2007 m. Palaidotas Antakalnio 
kapinėse Vilniuje. 


