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GYVENIMAS � SUPILTÙ  IR  PASIEKTÙVIRÖÚNIÙ  VIRTINÉ

Akis ásmeigæ, rankas iðtiesæApakæ savo ðviesa,Eina ir eina þmonës á tiesà,Nors patys � yra tiesa.Patys jà neðasi savo kûne,Þino � neþino � vis tiekPatys sau supila naujà virðûnæ,Kad bûtø ko siekt.Justinas Marcinkevièius

JUBILIEJINËS DATOS

Ðiais prasmingais poeto þodþiais sveikiname profesoræ, habil.dr. Meilutæ KABAILIENÆ brandaus(75 metø) jubiliejaus proga. Dirbant ðalia Profesorës nuo pat jos atëjimo á VU Geologijos ir mineralo-gijos katedrà, teko stebëti, kaip buvo �supilamos� naujos virðûnës, kaip nuosekliai ir kantriai jø buvosiekiama. Taip ir eina Profesorës gyvenimo kelias per paèios susipiltas ir pasiektas virðûnes. JubiliejuiMeilutë Kabailienë �pasidovanojo� dar vienà pasiektà virðûnæ � puikø leidiná �Gamtinës aplinkos raidaLietuvoje per 14000 metø�. Ir dar kartà ákopë á naujà aukðtumà.Linkime jubiliatei iðtvermës ir sveikatos gausinant savo pasiekimø virtinæ.
M. Kabailienë (Chomskytë) 1950 m. meda-liu baigë Vilniaus Salomëjos Nëries vidurinæ mo-kyklà ir ástojo á Vilniaus universitetà studijuotigeologijà. 1955 m. su pagyrimu baigusi univer-sitetà, ástojo á aspirantûrà prie Lietuvos MA Geo-logijos ir geografijos instituto. Aspirantûrai pa-sibaigus, M. Kabailienë 1959 m. tame paèiameinstitute pradëjo dirbti jaunesniàja mokslinebendradarbe, o nuo 1961 m. � vyr. mokslinebendradarbe. 1960 m. pradþioje M.Kabailienëapgynë daktaro (mokslø kandidato) disertacijà�Rytø Baltijos pakrantës svarbiausi stratigrafijosir paleogeografijos bruoþai ir jø sugretinimas sukaimyniniais rajonais�. Reorganizavus Moksløakademijos institutus, 1964 m. M. Kabailienë

perëjo dirbti á Lietuvos geologijos institutà, o1971 m., praëjusi konkursà, � docente á Vilniauspedagoginá universitetà (nuo 1974 m. � profe-sorë). 1973 m. M. Kabailienë apgynë habilituo-to daktaro disertacijà �Þiedadulkiø spektrø su-sidarymas ir jø interpretacijos metodai pritaikantLietuvos holoceno stratigrafijai ir miðkø istori-jai�. 1978 m. uþ naujø palinologijos metodø su-kûrimà ir jø pritaikymà Lietuvos holoceno pale-ogeografijai prof. M. Kabailienei buvo skirta Lie-tuvos valstybës premija.1980 m. prof. M. Kabailienë atëjo dirbti á Vil-niaus universiteto Geologijos ir mineralogijos ka-tedrà, kurioje dirba iki ðiol � skaito paleontologi-jos, paleontologiniø tyrimo metodø, paleon-
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1970 metø vasara.

1986 m. � tarptautinio paleolimnologø simpoziumo Vil-niuje organizatorë.The organiser of the International Symposium on Palaeo-limnology in 1986 in Vilnius.

JUBILIEJINËS DATOS

tologijos su istorinës geologijos pagrindais, Lie-tuvos holoceno ir tyrimo metodø kursus studen-tams geologams, biologams, geografams ir ar-cheologams, dirba moksliná darbà Prof. M. Kabai-lienë dalyvavo keliuose tarptautiniuose tyrimo pro-jektuose, vadovauja doktorantams, magistrams irbakalaurams, kvartero stratigrafams ir paleoeko-logams, 1980-1990 m. studentams geologamsskaitë kristalografijos, mineralogijos, geochemijos,gamtos apsaugos, jûrø geologijos kursus.Prof. M. Kabailienë � paleobotanikë. Anali-zuodama þiedadulkiø ir diatomëjø tyrimø duo-menis, daugiausia dëmesio skiria Lietuvos vë-lyvojo ledynmeèio ir holoceno sluoksniams. Pa-naudodama tiek Lietuvos pakrantëje, tiek atvi-roje jûroje pragræþtø nuosëdø þiedadulkiø ir dia-tomëjø analiziø duomenis, ji daug metø tyrinë-ja Baltijos jûros raidà, paleoekologines sàlygas,jûros vandens lygio svyravimus. Prof. M. Kabai-lienë yra iðtyrusi Lietuvos eþerø ir pelkiø vysty-mosi istorijà, iðnagrinëjusi Lietuvos augalijos irklimato kaità vëlyvajame ledynmetyje ir holoce-ne (per pastaruosius 14 tûkst. metø), sudarë mi-nëto laikotarpio stratigrafinæ schemà.Ypaè daug dëmesio savo darbuose prof.M. Kabailienë skyrë paleobotaniniø tyrimø te-orijai ir metodikai: buvo tiriami þiedadulkiø pa-siskirstymo ir nusëdimo dësningumai eþerø

vandenyje, ávairiø augalø þiedadulkiø perneði-mas ore. Prof. M. Kabailienë pasiûlë naujà me-todà augalø þiedadulkiø produktyvumui nusta-tyti, apskaièiavo svarbiausiø Lietuvoje auganèiømedþiø þiedadulkiø produktyvumà, iðvedë pa-taisos daugiklius, reikalingus þiedadulkiø ana-lizës duomenims pakoreguoti, pasiûlë naujàmetodà praeities augalijos sudëèiai atkurti ir juoremdamasi atkûrë Lietuvos augalijos sudëtá perpaskutiniuosius 14 tûkst. metø.Pastarøjø metø tyrimai daugiausia skirtiþmogaus ûkinës veiklos poveikio augalijai, eþe-rams, pelkëms, dirvoþemiui problemoms.Prof. M. Kabailienë paraðë ir iðspausdinoapie 200 moksliniø straipsniø, 13 monografijøir 5 vadovëlius. Ypaè reikðmingos paleobotani-kos teorijos ir metodikos klausimus nagrinëjan-èios monografijos �Þiedadulkiø spektrø susida-rymas ir paleoaugalijos atkûrimo metodai�(1969), �Taikomosios palinologijos pagrindai�(1979), �Lietuvos holocenas� (1990), �Gamtinësaplinkos raida Lietuvoje per 14000 metø�(2006). Didelë dalis profesorës mokslo darbø,ypaè pastaraisiais metais, paraðyti anglø kalbair iðspausdinti uþsienyje (Ðvedijoje, Belgijoje,Kanadoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje).Prof. M. Kabailienë perskaitë ne vienà moks-liná praneðimà geologø, paleoekologø, palinolo-gø, diatomistø, paleoklimatologø, Baltijos jûrostyrinëtojø konferencijose, kelis kartus buvo kvie-èiama á tarptautiniø palinologø ir paleolimnologøkonferencijø organizacinius komitetus, surengë

The spring of 1970.



81

1992 m. profesorë diskutuoja su VU garbës daktaru prof. DagfinnMoe (Bergeno universitetas).In 1992 Prof.M.Kabailienë with VU Honorary Dr. Dagfinn Moe(Bergen University).

XV INQUA kongrese Pietø Afrikoje su Lietuvos delegacija.Lithuanian delegation at the XV INQUA Congress in SouthAfrica.

Eugenija Rudnickaitë,Vilniaus universitetas

Profesorë darbo vietoje 1992 m.Professor at her workplace in 1992.

JUBILIEJINËS DATOS

ne vienà svarbø tarptautiná renginá Vilniaus uni-versitete. Ypaè svarbios prof. M. Kabailienës or-ganizuotos konferencijos vyko 1986 m. (�Eþeri-niø nuosëdø tyrimo metodai paleoekologiniaisir paleoklimatiniais aspektais�), 1992 m. (�Gam-tos ir þmogaus poveikis aplinkai vëlyvajame le-dynmetyje ir holocene�),1995 m. (�Lietuvos Bal-tijos jûros pakrantës zonos gamtinës aplinkos irþmogaus kultûros istorija�). Prof. M. Kabailienësudarë ir redagavo anglø kalba iðleistus ðiø kon-ferencijø darbø rinkinius ir ekskursijø vadovus.1992 m. vykusios konferencijos darbø rinkinys1998 m. buvo iðleistas Belgijoje.Nuo 1980 m. M. Kabailienë aktyviai dalyvau-ja tarptautiniø mokslo projektø darbuose. 1980-1990 m. M Kabailienë organizavo ir vadovavotyrimams Lietuvoje pagal tarptautinæ geologijoskoreliacijos programà (158 projektas): buvo ti-riama eþerø ir pelkiø raida, atkuriamas klima-tas. Pagal gautus tyrimø duomenis buvo pa-rengta daug moksliniø straipsniø.Prof. M. Kabailienë dirbo ir tebedirba keliuo-se tarptautiniuose projektuose: �Europos þieda-dulkiø duomenø bankas (EPD)� (1990-2000 m.buvo renkama á ðio projekto tarptautinæ tarybà,yra ðiø tyrimø Lietuvos grupës vadovë); tarpdis-ciplininiø archeologiniø objektø tyrimø projek-tas (PACT) (buvo tarptautinio komiteto narë irLietuvos grupës vadovë); �Europos þiedadulkiømonitoringo programa (EPMP)� � projektas skir-tas ðiuolaikiniø augalø þiedadulkiø pasklidimoore tyrimams; eþerø ir pelkiø praeièiai tirti buvoskirtas projektas �Wetland�. Prof. M. Kabailienë

buvo Baltijos kraðtø paleoekologiniø sàlygø at-kûrimo ir þmogaus ásikurdinimo NorFA progra-mos (1997-2002 m.) koordinatorë Lietuvoje, beto, atliko tyrimus ir vadovavo paleoekologø gru-pei vykdant projektà �Akmens amþius Pietø Lie-tuvoje� (1994-2000 m.).Prof. M. Kabailienës vadovaujami daktaro di-sertacijas apgynë 9 asmenys (du ið jø dirba Ru-sijoje, po vienà � Ðvedijoje, Estijoje ir Baltarusi-joje). Ðiuo metu profesorë vadovauja Geolo-gijos tarnyboje dirbanèiam specialistui.




