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Dabartiniame mokslo pasaulyje naujos
mokslo þinios daþniausiai kuriamos dideliuose
moksliniuose kolektyvuose, taèiau mokslo paþanga vis dëlto priklauso nuo to, kiek jame yra
kûrybiðkai màstanèiø ir produktyviai dirbanèiø
nariø. Todël naujo nario atëjimas nëra vien priëmimo formalumø tvarkymas. Septyniasdeðimtøjø metø pradþioje, Geologijos institute sparèiai pleèiantis hidrogeologijos moksliniø tyrimø
apimtims, labai trûko kvalifikuotø specialistø.
Suprantama, juos reikëjo iðsiugdyti patiems.
Tad visai natûralu, kad þvilgsniai krypo á gerai
besimokanèius, pareigingus ir iniciatyvius Vilniaus
universiteto Hidrogeologijos ir inþinerinës katedros absolventus. Juos
pastebëti nebuvo sunku,
nes ne vienas Geologijos
instituto Hidrogeologijos
ir inþinerinës geologijos
skyriuje dirbantis mokslininkas dëstë Vilniaus universitete kai kuriuos hidrogeologijos studijø dalykus. Taip á Geologijos
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institutà buvo pakviesta nemaþai jaunø specialistø, palyginus greitai tapusiø geologijos mineralogijos mokslø kandidatais (dabar daktarais).
Ðiame Vilniaus universiteto absolventø bûryje
neliko nepastebëtas ir Julius Paltanavièius, kuris aukðtojo mokslo diplomà ágijo 1969 m. ir buvo pakviestas dirbti á Geologijos institutà. 19701973 m. jis buvo Geologijos instituto aspirantu
(doktorantu), 1974 m. sëkmingai apgynë disertacijà Lietuvos arteziniø vandeningøjø sluoksniø tarpusavio ryðiø tyrimai mokslo kandidato
(dabar daktaro) laipsniui ágyti.
Antroji XX a. pusë hidrogeologijai, kaip ir
daugeliui kitø geologijos mokslø ðakø raidai,
buvo labai palanki, nes intensyvi ûkio plëtra
reikalavo naujø þiniø apie poþeminio vandens
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dinamikà stambiose hidrogeodinaminëse sistemose, apie terðianèiø medþiagø migracijà á giliau slûgsanèius vandeninguosius sluoksnius
bei antropogeniniø veiksniø poveiká gëlo vandens kokybës kaitai. Tirdamas Baltijos artezinio baseino hidrogeodinamines sàlygas bei
hidrocheminæ poþeminio vandens sudëtá, minëtas problemas ëmësi spræsti ir J. Paltanavièius.
Nevardijant daugelio jo paskelbtø moksliniø
straipsniø, paminësiu jo svarbiausius nuopelnus
tyrinëtuose mokslo baruose.
Svarbiausiu J. Paltanavièiaus nuopelnu Lietuvos ir kitø Baltijos ðaliø hidrogeologijai yra jo
tyrimai, skirti pusiau laidþiø uolienø filtraciniams
parametrams nustatyti taikant hidrodinaminius
ir laboratorinius metodus. Tuo metu dar buvo
gaji nuomonë, kad moliai, mergeliai ir molingos
klintys praktiðkai yra nelaidûs ir arteziniuose baseinuose hidrodinaminiu poþiûriu patikimai izoliuoja vienà nuo kito greta slûgsanèius vandeningus sluoksnius. Nuo ðios paþiûros priklausë ir poþeminio vandens iðtekliø skaièiavimo bei
terðianèiø medþiagø migracijos ið vieno vandeningo sluoksnio á kità tyrimo metodika. Tyrimø
rezultatai buvo apibendrinti ir 1976 m. pavieðinti
Tarptautinëje hidrogeologø asociacijos organizuotoje konferencijoje Budapeðte. Praneðimas
Baltijos artezinio baseino laidþiø uolienø savybës ir jø ávertinimo metodai susilaukë susidomëjimo, nes ne tik buvusioje Sovietø Sàjungoje, bet ir Vakarø ðalyse ðio pobûdþio tyrimai buvo tik pradedami. Visas praneðimo tekstas 1978
m. buvo iðspausdintas Vengrijos Geologijos instituto darbuose. Tuo metu mintys apie tai, kad
ne visos vandensparos yra nelaidþios dar tik
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sklandë ore ir Lietuvos Geologijos institute atlikti pusiau laidþiø uolienø tyrimai dar labiau sustiprino naujas paþiûras apie vertikalià poþeminio vandens vertikalià filtracijà arteziniø baseinø aktyvios apytakos zonoje.
Toliau tirdamas procesus, susijusius su poþeminio vandens vertikaliàja filtracija per vandensparas, J. Paltanavièius, taikydamas statistinius metodus, parengë hidrogeocheminio fono nustatymo metodikà, kuri svarbi identifikuojant terðalø perneðimà per vandensparas ið vieno vandeningo sluoksnio á kità. Po to jaunas
mokslininkas ëmësi spæsti metodinius terðianèiø medþiagø perneðimo fiziniø-cheminiø parametrø nustatymo klausimus. Ðià tyrimø serijà
uþbaigë spûdiniø vandeningøjø sluoksniø paþeidþiamumo veikiant antopogeniniams veiksniams ávertinimas ir atitinkamos vertinimo metodikos parengimas.
J. Paltanavièiaus atliktø tyrimø ir gautø rezultatø naujumas nulëmë jø ilgaamþiðkumà.
Nors nuo jø paskelbimo praëjo apie 30 metø,
jie dar ir dabar yra naudojami sprendþiant ávairius poþeminio vandens filtracijos ir jø apsaugos nuo tarðos klausimus.
Darbas Geologijos institute  tai pirmasis
mokslininko veiklos ir patyrimo kaupimo laikotarpis. Antrasis susijæs su darbu Vilniaus pedagoginiame universitete (tuomet institute), á kurá
dr. Julius Paltanavièius buvo 1981 m. pakviestas pedagoginiam darbui Gamtos-geografijos
fakulteto Geografijos katedroje. 1987 m. jam suteikiamas docento pedagoginis vardas. Pats
J.Paltanavièius taip prisimena ðá pedagoginës
veiklos periodà.

Geologijos disciplinà Gamtos mokslø fakultete studijavo geografijos, biologijos ir chemijos specialybiø studentai. Man teko dëstyti geologijos studijø dalykà visø ðiø specialybiø studentams. Suprantama, kad skirtingø
specialybiø studentus domino ne tos paèios geologijos mokslo þinios. Todël geologijos dalykà teko skaidyti á
dinaminës ir istorinës geologijos, taip pat paleontologijos, kristalografijos ir mineralogijos pagrindø kursus. Siekdamas, kad geologijos þinios bûsimiems pedagogams bûtø naudingos, derinau minëtø geologiniø dalykø programas su mokyklinëmis gamtamokslinëmis programomis. Esant nedideliam geologijos studijos dalykui skiriamø valandø skaièiui, toks derinimas labai pasiteisino. Tuo metu teko taip pat vadovauti ávairiø specialybiø
studentø moksliniam darbui, geografijos specialybës studentø kursiniams ir diplominiams darbams. Ðiø darbø
tematikà stengdavausi pakreipti gamtosaugine ir geologinës aplinkos apsaugos linkme.

Daþnai stebëdavausi, kad á paskaitas susirinkdavo daug studentø. Tikriausiai dël to, kad þinios apie
Þemës gelmiø sandarà ir jose vykstanèius procesus studentus domino, tik gaila, kad studijø programoje tam buvo skiriama labai nedaug valandø. Daug dëmesio buvo skiriama vaizdinëms priemonëms:
geologijos kabinete pastoviai buvo atnaujinama ir pleèiama mokomoji ekspozicija, uolienø ir mineralø
kolekcijos, kartografinë medþiaga. Praktiniam lauko mokymui Tamoðavos agrobiologinëje stotyje (Trakø
raj.) árengëme nedidelæ rieduliø ekspozicijà. Geologinës praktikos metu visada aplankydavome geologinius objektus pasinaudodami VII Pasaulio lietuviø mokslo ir kûrybos simpoziumo geologijos sekcijos pasiûlytu geologinës ekskursijos marðrutu.
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Gamtos mokslø fakultetas* buvo didelis  8
katedros, 2 mokslinës laboratorijos, agrobiologijos stotis. Fakultete tuo metu studijavo per tûkstantá studentø, o dëstytojø ir mokslo darbuotojø kaièius gerokai virðijo ðimtà. Tad kasdieniø reikalø tokiame dideliame kolektyve bûdavo iðties
apstu. Todël daþnai teko bendrauti su studentais ar jø tëvais, dëstytojais, treneriais, ûkio darbuotojais, statybininkais ar net su baþnyèios atstovais, taip pat su fakultete besimokanèiais aukðèiausios sportinës kvalifikacijos studentais. Gal ir
ne viskas pavykdavo, taèiau norai buvo geri 
stengdavausi rasti teisingà ir operatyvø besikreipianèiojo reikalo ir problemos sprendimà. Daug
laiko teko skirti darbui fakulteto taryboje, rektorate, universiteto senate. Ypaè daug pastangø
pareikalavo Gamtos mokslø fakulteto naujøjø rûmø statyba. Dþiaugiuosi, kad pastangos buvo vaisingos  fakultetas turi gerai pastatytus, modernius rûmus. Neþiûrint didelio darbo krûvio, susijusio su fakulteto reikalø tvarkymu, stengiausi
neapleist ir savo tiesioginiø pedagogo pareigø.
*  fakulteto pavadinimas buvo pakeistas reorganizuojant institutà á universitetà.

Doc. J.Paltanavièiaus aktyvumas neliko nepastebëtas. Jis buvo iðrinktas Geografijos katedros ir Gamtos-geografijos fakulteto profsàjungos
grupës pirmininku, o 1987 m. jis iðrenkamas
Gamtos-geografijos fakulteto dekanu. Taigi prie
pedagoginio darbo prisidëjo ir administracinis
darbas. Ypaè sudëtingas ir intensyvus jis tapo Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ. Pirmiausia daug
pastangø dekanas skyrë mokymo programø
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Gamtos mokslø fakulteto dekanas doc. dr. J.Paltanavièius
(viduryje) su 1992 m.geografijos-fizinio lavinimo specialybës absolventais, geografijos ir fizinio lavinimo katedrø
dëstytojais.
Nature Faculty Dean Doc. Dr. J. Paltanavièius, 1992, with
geography-physical culture graduates and lecturers of
the Geography and Physical Culture Department.

pertvarkymui ið esmës, atsiþvelgiant á dvipakopá
studijø pobûdá. Fakultete tai vyko kartu su esamø dvigubø specialybiø pertvarkymu. Be to,
daug dëmesio buvo skiriama fakulteto vidinei reformai  katedrø, moksliniø laboratorijø ir kitø padaliniø reorganizacijai, jaunø pedagoginiø darbuotojø mokslinës kvalifikacijos këlimui. Per palyginti trumpà laikà kai kuriø katedrø kolektyvai
pastebimai sustiprëjo. Tai buvo viena sëkmingiausiø J.Paltanavièiaus iniciatyvø.
J.Paltanavièius vienas ir su bendraautoriais
paraðë ir spaudoje paskelbë 56 mokslo darbus.
Pagrindinë moksliniø darbø kryptis  regioninë
ir ekologinë hidrogeologija. Raðë ir pedagogine bei istorine tematika. Vadovavo biudþetiniams ir ûkiskaitiniams mokslo darbams. Parengë 12 ðiø mokslo darbø ataskaitø. Tenka tik apgailestauti, kad 1995 m. dël prastëjanèios sveikatos doc. J.Paltanavièius atsisakë pedagoginiø bei administraciniø pareigø ir iðëjo á pensijà. Taèiau jis kiek gali tæsia moksliná darbà, skelbia jo rezultatus Geologijos akiraèiø þurnale
ir kituose leidiniuose.
Kolegø vardu linkiu, kad bûtø sveikatos, kad
neblëstø kûrybinë ugnelë!

Vytautas Juodkazis

