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Akis ásmeigæ, rankas iðtiesæ
Apakæ savo ðviesa,
Eina ir eina þmonës á tiesà,
Nors patys  yra tiesa.

Patys jà neðasi savo kûne,
Þino  neþino  vis tiek
Patys sau supila naujà virðûnæ,
Kad bûtø ko siekt.

Justinas Marcinkevièius

GYVENIMAS  SUPILTÙ IR PASIEKTÙ
VIRÖÚNIÙ VIRTINÉ
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 mineralogijos katedrà, teko stebëti, kaip buvo supilamos naujos virðûnës, kaip nuosekliai ir kantriai jø buvo
siekiama. Taip ir eina Profesorës gyvenimo kelias per paèios susipiltas ir pasiektas virðûnes. Jubiliejui
Meilutë Kabailienë pasidovanojo dar vienà pasiektà virðûnæ  puikø leidiná Gamtinës aplinkos raida
Lietuvoje per 14000 metø. Ir dar kartà ákopë á naujà aukðtumà.
Linkime jubiliatei iðtvermës ir sveikatos gausinant savo pasiekimø virtinæ.
M. Kabailienë (Chomskytë) 1950 m. medaliu baigë Vilniaus Salomëjos Nëries vidurinæ mokyklà ir ástojo á Vilniaus universitetà studijuoti
geologijà. 1955 m. su pagyrimu baigusi universitetà, ástojo á aspirantûrà prie Lietuvos MA Geologijos ir geografijos instituto. Aspirantûrai pasibaigus, M. Kabailienë 1959 m. tame paèiame
institute pradëjo dirbti jaunesniàja moksline
bendradarbe, o nuo 1961 m.  vyr. moksline
bendradarbe. 1960 m. pradþioje M.Kabailienë
apgynë daktaro (mokslø kandidato) disertacijà
Rytø Baltijos pakrantës svarbiausi stratigrafijos
ir paleogeografijos bruoþai ir jø sugretinimas su
kaimyniniais rajonais. Reorganizavus Mokslø
akademijos institutus, 1964 m. M. Kabailienë

perëjo dirbti á Lietuvos geologijos institutà, o
1971 m., praëjusi konkursà,  docente á Vilniaus
pedagoginá universitetà (nuo 1974 m.  profesorë). 1973 m. M. Kabailienë apgynë habilituoto daktaro disertacijà Þiedadulkiø spektrø susidarymas ir jø interpretacijos metodai pritaikant
Lietuvos holoceno stratigrafijai ir miðkø istorijai. 1978 m. uþ naujø palinologijos metodø sukûrimà ir jø pritaikymà Lietuvos holoceno paleogeografijai prof. M. Kabailienei buvo skirta Lietuvos valstybës premija.
1980 m. prof. M. Kabailienë atëjo dirbti á Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedrà, kurioje dirba iki ðiol  skaito paleontologijos, paleontologiniø tyrimo metodø, paleon-
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1970 metø vasara.

The spring of 1970.

tologijos su istorinës geologijos pagrindais, Lietuvos holoceno ir tyrimo metodø kursus studentams geologams, biologams, geografams ir archeologams, dirba moksliná darbà Prof. M. Kabailienë dalyvavo keliuose tarptautiniuose tyrimo projektuose, vadovauja doktorantams, magistrams ir
bakalaurams, kvartero stratigrafams ir paleoekologams, 1980-1990 m. studentams geologams
skaitë kristalografijos, mineralogijos, geochemijos,
gamtos apsaugos, jûrø geologijos kursus.
Prof. M. Kabailienë  paleobotanikë. Analizuodama þiedadulkiø ir diatomëjø tyrimø duomenis, daugiausia dëmesio skiria Lietuvos vëlyvojo ledynmeèio ir holoceno sluoksniams. Panaudodama tiek Lietuvos pakrantëje, tiek atviroje jûroje pragræþtø nuosëdø þiedadulkiø ir diatomëjø analiziø duomenis, ji daug metø tyrinëja Baltijos jûros raidà, paleoekologines sàlygas,
jûros vandens lygio svyravimus. Prof. M. Kabailienë yra iðtyrusi Lietuvos eþerø ir pelkiø vystymosi istorijà, iðnagrinëjusi Lietuvos augalijos ir
klimato kaità vëlyvajame ledynmetyje ir holocene (per pastaruosius 14 tûkst. metø), sudarë minëto laikotarpio stratigrafinæ schemà.
Ypaè daug dëmesio savo darbuose prof.
M. Kabailienë skyrë paleobotaniniø tyrimø teorijai ir metodikai: buvo tiriami þiedadulkiø pasiskirstymo ir nusëdimo dësningumai eþerø
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vandenyje, ávairiø augalø þiedadulkiø perneðimas ore. Prof. M. Kabailienë pasiûlë naujà metodà augalø þiedadulkiø produktyvumui nustatyti, apskaièiavo svarbiausiø Lietuvoje auganèiø
medþiø þiedadulkiø produktyvumà, iðvedë pataisos daugiklius, reikalingus þiedadulkiø analizës duomenims pakoreguoti, pasiûlë naujà
metodà praeities augalijos sudëèiai atkurti ir juo
remdamasi atkûrë Lietuvos augalijos sudëtá per
paskutiniuosius 14 tûkst. metø.
Pastarøjø metø tyrimai daugiausia skirti
þmogaus ûkinës veiklos poveikio augalijai, eþerams, pelkëms, dirvoþemiui problemoms.
Prof. M. Kabailienë paraðë ir iðspausdino
apie 200 moksliniø straipsniø, 13 monografijø
ir 5 vadovëlius. Ypaè reikðmingos paleobotanikos teorijos ir metodikos klausimus nagrinëjanèios monografijos Þiedadulkiø spektrø susidarymas ir paleoaugalijos atkûrimo metodai
(1969), Taikomosios palinologijos pagrindai
(1979), Lietuvos holocenas (1990), Gamtinës
aplinkos raida Lietuvoje per 14000 metø
(2006). Didelë dalis profesorës mokslo darbø,
ypaè pastaraisiais metais, paraðyti anglø kalba
ir iðspausdinti uþsienyje (Ðvedijoje, Belgijoje,
Kanadoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje).
Prof. M. Kabailienë perskaitë ne vienà moksliná praneðimà geologø, paleoekologø, palinologø, diatomistø, paleoklimatologø, Baltijos jûros
tyrinëtojø konferencijose, kelis kartus buvo kvieèiama á tarptautiniø palinologø ir paleolimnologø
konferencijø organizacinius komitetus, surengë

1986 m.  tarptautinio paleolimnologø simpoziumo Vilniuje organizatorë.

The organiser of the International Symposium on Palaeolimnology in 1986 in Vilnius.
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1992 m. profesorë diskutuoja su VU garbës daktaru prof. Dagfinn
Moe (Bergeno universitetas).
Profesorë darbo vietoje 1992 m.

Professor at her workplace in 1992.

In 1992 Prof.M.Kabailienë with VU Honorary Dr. Dagfinn Moe
(Bergen University).

ne vienà svarbø tarptautiná renginá Vilniaus universitete. Ypaè svarbios prof. M. Kabailienës organizuotos konferencijos vyko 1986 m. (Eþeriniø nuosëdø tyrimo metodai paleoekologiniais
ir paleoklimatiniais aspektais), 1992 m. (Gamtos ir þmogaus poveikis aplinkai vëlyvajame ledynmetyje ir holocene),1995 m. (Lietuvos Baltijos jûros pakrantës zonos gamtinës aplinkos ir
þmogaus kultûros istorija). Prof. M. Kabailienë
sudarë ir redagavo anglø kalba iðleistus ðiø konferencijø darbø rinkinius ir ekskursijø vadovus.
1992 m. vykusios konferencijos darbø rinkinys
1998 m. buvo iðleistas Belgijoje.
Nuo 1980 m. M. Kabailienë aktyviai dalyvauja tarptautiniø mokslo projektø darbuose. 19801990 m. M Kabailienë organizavo ir vadovavo
tyrimams Lietuvoje pagal tarptautinæ geologijos
koreliacijos programà (158 projektas): buvo tiriama eþerø ir pelkiø raida, atkuriamas klimatas. Pagal gautus tyrimø duomenis buvo parengta daug moksliniø straipsniø.
Prof. M. Kabailienë dirbo ir tebedirba keliuose tarptautiniuose projektuose: Europos þiedadulkiø duomenø bankas (EPD) (1990-2000 m.
buvo renkama á ðio projekto tarptautinæ tarybà,
yra ðiø tyrimø Lietuvos grupës vadovë); tarpdisciplininiø archeologiniø objektø tyrimø projektas (PACT) (buvo tarptautinio komiteto narë ir
Lietuvos grupës vadovë); Europos þiedadulkiø
monitoringo programa (EPMP)  projektas skirtas ðiuolaikiniø augalø þiedadulkiø pasklidimo
ore tyrimams; eþerø ir pelkiø praeièiai tirti buvo
skirtas projektas Wetland. Prof. M. Kabailienë

XV INQUA kongrese Pietø Afrikoje su Lietuvos delegacija.

Lithuanian delegation at the XV INQUA Congress in South
Africa.

buvo Baltijos kraðtø paleoekologiniø sàlygø atkûrimo ir þmogaus ásikurdinimo NorFA programos (1997-2002 m.) koordinatorë Lietuvoje, be
to, atliko tyrimus ir vadovavo paleoekologø grupei vykdant projektà Akmens amþius Pietø Lietuvoje (1994-2000 m.).
Prof. M. Kabailienës vadovaujami daktaro disertacijas apgynë 9 asmenys (du ið jø dirba Rusijoje, po vienà  Ðvedijoje, Estijoje ir Baltarusijoje). Ðiuo metu profesorë vadovauja Geologijos tarnyboje dirbanèiam specialistui.

Eugenija Rudnickaitë,
Vilniaus universitetas

