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RAMIOJO VANDENYNO
IKI BALTIJOS JÚROS
Dr. Mariui Repeækai  70

Neáprastai ðiltà sausá, þydint sniegenoms, paminëjome mûsø Mariaus  Marijono Repeèkos
jubiliejø. Savo iðsamioje biografijoje jis raðo, kad
gimë 1937 m. sausio 9 d. Anykðèiø rajono Purveliø kaime, ðeimoje, kur augo du jaunesni broliai ir dvi seserys. 1945-1956 m. mokymàsi Kavarsko vidurinëje mokykloje teko derinti su broliø ir seserø prieþiûra bei darbu kolûkyje. 19561961 m. Marius studijavo geologijà Vilniaus universiteto Gamtos fakultete, kur ágijo inþinieriaus
geologo specialybæ. Diplominæ gamybinæ praktikà M. Repeèka atliko TSRS MA Okeanologijos
instituto Gelendþiko mokomojoje bazëje. Pirmosios ekspedicijos laivais Ðirðovas ir Vitiaz, vadovaujant akademikui N. Strachovui, buvo ta
pradþia, kuri iðaugino M. Repeèkà kaip þymø sedimentologà ir jûrø geologà. Beje, èia savo
moksliná kelià pradëjo Kazys Ðimkus, Emilis Jemeljanovas, Liudas Lukoðevièius, vëliau  Egidijus Trimonis ir Olegas Pustelnikovas.
Baigæs universitetà ir apgynæs diplominá darbà Ðiaurës rytinës Juodosios jûros dalies geologiniai-geomorfologiniai bruoþai, M. Repeèka
buvo paskirtas dirbti á Okeanologijos instituto
Tolimøjø Rytø skyriø Vladivostoke. Kurso draugë Olimpija Karvelienë Mariaus iðlydëtuves á Tolimuosius Rytus prisimena taip: Buvome pakviesti aplankyti M. Repeèkà jo tëviðkëje. Kaip
tikri geologai palei Ðventàjà ëjome pësèiomis iki
Purveliø kaimo. Èia mûsø laukë didelë staigmena  mes atëjome á Marijono vestuves. Uþ stalo
sëdëjo jo iðrinktoji Virginija, pasiruoðusi vykti su

Mariumi á bet koká pasaulio kraðtà. Jie buvo jauni, pilni polëkio pamatyti ir suþinoti kuo daugiau.
Atliekant vandenynø ir jûrø dugno reljefo tyrimus kariniais laivais, vëliau  dugno nuosëdø
tyrimus Japonø jûroje bei Ramiajame ir Indijos
vandenynuose, M. Repeèka rinko medþiagà ir
analizavo dugno nuosëdø fizines savybes bei
vulkaninës medþiagos átakà sedimentacijos procesams. 1972 m. M. Repeèka parengë ir apgynë mokslø kandidato disertacijà Piroklastinë
medþiaga Japonø jûros ir ðiaurinës Ramiojo vandenyno dalies dugno nuosëdose. Apþvelgdamas ðá savo mokslinës veiklos periodà, M. Repeèka raðo: ... dalyvaujant ekspedicijose ávairiose vandenynø dalyse, didþiausià ir neiðdildomà
áspûdá paliko okeanø stichijos jëga, povandeniniø koraliniø rifø pasaulis, neapsakoma gamtiniø
procesø didybë stebint Kilauea vulkano (Havajø
salynas) energijos plûsmà ið gelmiø á Þemës pavirðiø. Tai sunkiai suvokiami procesai, nors ir teko analizuoti jø átaka nuosëdø klostymuisi.
Tuometinio Geologijos instituto direktoriaus
Algimanto Grigelio iniciatyva sugràþinti þinomus
lietuvius specialistus á Lietuvà, 1973 m. M. Repeèka buvo pakviestas dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu á Lietuvos geologijos mokslo
tyrimo institutà. Nuo 1975 m. M. Repeèka èia pradëjo dirbti vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.
Apie M. Repeèkos sugráþimà O. Karvelienë
raðo: Kuomet Marijonà sutikau po keleriø metø Neries krantinëje Vilniuje, pamaèiau tà patá
mielà ir paprastà kursiokà. Supratau, kad þmogø keièia ne vandenynø platybës, moksliniai
laipsniai ir apdovanojimai, bet tai, kas ir kaip jam
ádiegta vaikystëje ir jaunystëje.
Tuo metu jûriniai geologiniai darbai Lietuvoje suaktyvëjo ryðium su naftos paieðkø tyrimais
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Projekto BASYS 7-ajame reise Marius Repeèka (kairëje)
ir Birgeris Larsenas (Kopenhaga) apraðo Kastenloto
vamzdþiu paimtà Bornholmo ádaubos kolonëlæ (1997 m.
rugpjûtis).

Fig. Marius Repeèka (left) and Birger Larsen (Copenhagen)
describe a core taken from the Bornholm Trough bottom
during the BASYS-7 expedition in August of 1997.

Baltijos jûroje. M. Repeèka ásitraukë á pirminiø
duomenø apie pietryèiø Baltijos geologinæ sandarà rinkimà, kvartero pjûvio bei dugno nuosëdø pasiskirstymo analizæ. Reikia pasakyti, kad
klasikinis nuosëdø pasiskirstymo modelis, tinkantis vandenynams ir ðelfinëms jûroms, neveikia maþutëje kaprizingoje vidurkontinentinëje
Baltijoje. Norint suprasti ðiuos dësningumus, reikëjo naujos faktinës medþiagos, iðsamios ne tik
dabartiniø nuosëdø, bet ir visos kvartero storymës
analizës centrinëje bei pietrytinëje Baltijoje. 19791985 m. M. Repeèka aktyviai dalyvavo rengiant
visø trijø Baltijos ðaliø vadinamojo glacigeninio ðelfo kartografavimo programà (M 1:200 000) ir metodologijà, padëjo ákurti jûrinio kartografavimo
grupæ Lietuvos geologijos valdybos Naftos ekspedicijoje Gargþduose.
Reikia pasakyti, kad kolega Marius  komandos þmogus. Visa jo tolesnë mokslinë veikla,
Baltijos jûros geologiniø þemëlapiø 1:500 000
masteliu sudarymas ir leidyba, jûrø geologinës
nuotraukos 1:50 000 masteliu parengimas, vadovavimas ir vykdymas, darbas tarptautiniuose
GOBEX, BASYS, Copernicus projektuose

vyko glaudþiai dirbant jûrø geologijosgeomorfologijos mokslo grupëje, kuri 1992 m. iðaugo á
Baltijos jûros geologijos skyriø. 1993-2000 m.
M. Repeèkai, kaip vienam ið moksliniø lyderiø
jûros geologijos skyriuje, buvo labai produktyvus darbo periodas. Svarus indëlis ir kaip vieno ryðkiausiø sedimentologø pripaþinimas buvo M. Repeèkos dalyvavimas Europos Sàjungos 4-osios Bendrosios programos projekte
Baltijos jûros paleoaplinka per pastaruosius
8000 metø (BASYS), kur jis buvo atsakingas
uþ dugno nuosëdø tyrimà pjûviuose ir granuliometriná suskirstymà. Èia visi modernizmo ðalininkai turëjo pripaþinti kolegos Mariaus taikomà klasikinæ dugno nuosëdø suskirstymo metodologijà kaip pastoviai paþangiausià.
Labai aktyvi mokslo tiriamoji veikla galbût ðiek
tiek nustelbia kolegos Mariaus mokslines publikacijas, kuriø yra per 50, taèiau tai sàlygojo to laiko aplinka. Baigti M. Repeèkos mokslinio kelio apþvalgà norëèiau jo paties þodþiais: ... Moksliniø
tyrimø kvintesencijà, pradëtà savo mokslinës veiklos pradþioje (fizinës nuosëdø savybës), gal tik kiek
kitokiu supratimu iðdësèiau savo straipsnyje Fizinës dugno nuosëdø savybës trijuose Baltijos jûros baseinuose (2001), o visus Baltijos jûros akvatorijoje surinktus mëginius pateikiau  Baltijos jûros geologiniø stoèiø sàvade (2001). Man telieka pridurti, kad ðiame sàvade 2099 græþiniø, kolonëliø ir pavirðiniø dugno nuosëdø apraðymai, o
pats kernas, nepaprastai kruopðèiai sutvarkytas,
saugomas Vievio kerno saugykloje. Ir dar. Kolega Marius ir toliau yra mûsø didysis ekspertas.
O Marijono Repeèkos, kaip ðilto, mokanèio
bendrauti ir dainuoti þmogaus, visuomeniðkumà labai gerai apibendrina tokie Olimpijos þodþiai: Visà gyvenimà Marijonà lydëjo daina. Mûsø folklorinio ansamblio dalyviai dþiaugiasi, kad
jis dainavo ir mûsø kolektyve. Geresnio tenoro
mes neturëjome ir neturime. Linkime jam graþiø ir prasmingø dienø ir dainø.
Sveikatos, optimizmo, skambios dainos linkime ir mes visi likusieji.
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