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NAFTOS
GEOLOGIJOS IR
GEOCHEMIJOS
PASLAPÆIÙ
BEIEÖKANT ...

Habil. dr. Onytei
Zdanaviæiútei  60
Praëjusiø metø vëlyvà lapkrièio popietæ á Geologijos ir geografijos instituto salæ gausiai susirinkæ bendradarbiai ir ið kitø ástaigø bei organizacijø
atvykusieji nuoðirdþiai sveikino ðio instituto vyriausiàjà mokslo darbuotojà, habilituotà daktaræ Onytæ
Zdanavièiûtæ jos brandaus jubiliejaus proga. Buvo prisiminta daug graþiø praeities epizodø, palinkëta ðviesios ir ilgos ateities, naujø darbø. Pati
jubiliatë, dar energinga ir jaunatviðkai nusiteikusi,
þvaliai dëkojo ir ásipareigojo nemaþinti savo darbo tempø. Taigi ir toliau gims nauji straipsniai, monografijos, bus sprendþiami nauji naftos telkiniø
prognoziø klausimai, bus naujø specialistø (doktorantø, studentø) ruoðimas, bendravimas su uþsienio specialistais ir t.t.
Neramiais pokario metais, 1946 m. lapkrièio 11 d., jaunoje Kazio ir Anelës Zdanevièiø ðeimoje Kaiðiadoriø raj. Mieþoniø kaime gimë treèioji mergaitë, kuri buvo pakrikðtyta graþiu Onytës vardu. Tà lemtingà lapkrièio dienà, kai beldësi nauja gyvybë, Mieþoniø kaime vyko susirëmimas tarp Laisvës kovotojø ir stribø. Tëvas
Kazys nespëjo nuveþti þmonos á ligoninæ, ir
Onytë atëjo á ðá pasaulá veþime (kelyje). Gal ir
tai prisidëjo prie geologo  amþino keliauninko, ieðkotojo ir kûrëjo  profesijos pasirinkimo.
1965 m. eksternu uþbaigusi Vilniaus A. Vienuolio vidurinæ mokyklà, teturëjo vienà tikslà 
tapti geologe naftininke.
Lietuvoje, kaip þinia, tokie specialistai nei praeityje, nei dabar neruoðiami. Tad vienintelis kelias

siekti ðios specialybës buvo vykti á Maskvà. Maskvos naftos chemijos ir dujø pramonës I. Gubkino
institute buvo rengiami ávairiø specializacijø aukðtos kvalifikacijos (tà uþtikrino to meto aukðèiausios kvalifikacijos pedagogai) specialistai. O. Zdanavièiûtë 1971 m. sëkmingai baigë mokslus ir ágijusi kalnø inþinieriaus geologo diplomà gráþo á Lietuvà, kur jau buvo aptikti pirmieji naftos telkiniai.
Taèiau jà patraukë mokslininkës kelias. 1971 m.
pradëjusi dirbti vyr. laborante nesenai ákurtame
Geologijos instituto Naftos geologijos skyriuje, jau
po metø ji tampa jaunesniàja moksline bendradarbe ir ima rengti kandidatiná disertaciná darbà
apie naftos telkiniø geologines geochemines formavimosi sàlygas ir jø iðplitimo dësningumus visame perspektyviame Baltijos regione. Ðiam techniðkai sudëtingam, su laboratoriniais tyrimais susietam darbui ypaè naudingi buvo glaudûs ryðiai
su buvusia Alma Mater Maskvoje. Geologijos institutui persikëlus á naujà pastatà (T. Ðevèenkos g.
13), Naftos geologijos skyriuje buvo ákurta Bitumø ir kolektoriø laboratorija, kurioje savo tyrimus
toliau plëtojo O. Zdanavièiûtë. Èia buvo galutinai
subrandintas jos disertacinis darbas, kurá 1983 m.
sëkmingai apgynë Maskvoje, I. Gubkino instituto
mokslinëje taryboje. Jau ðiai disertacijai pagrásti
buvo paskelbti 5 moksliniai straipsniai, o po gynimo (1985 m. O. Zdanavièiûtë tapo vyresniàja
moksline bendradarbe, o nuo 1995 m.  Naftos
skyriaus vadove) jø skaièius ir mokslinë vertë sparèiai augo. Tam átakos turëjo ir nenutrûkstamas
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Studentø praktikos metu Zaluèëje (Sankt Peterburgo sr.,
1967)  ðalia geologas-naftininkas Kæstutis Ivanauskas.

During a student practice in Zaluchye (Leningrad Oblast,
1967) with a prominent oil geologist Kæstutis Ivanauskas.

250 naftos ir 3000 organinës medþiagos mëginiø ið
viso perspektyvaus Baltijos regiono), sukaupta
dirbant Geologijos institute. Paskelbtuose 42
moksliniuose darbuose
(tarp jø  ðeðios monografijos) autorë atskleidë
itin sudëtingà ir ilgà praeities geocheminiø procesø ávairovæ formuojantis naftos telkiniams Baltijos sineklizës pietrytinëje dalyje 
regione, kur dabar vyksta jau aptiktø telkiniø eksploatacija ir ieðkoma
naujø. Tad O. Zdanavièiûtës tyrimø
rezultatai iðlieka aktualûs ir ðiuo metu, ir iðliks tokiais ateityje. Apie jø pasiskirstymo dësningumus regione
skaityti praneðimai ávairiose konferencijose  Rusijoje, Norvegijoje, Prancûzijoje, Kanadoje, JAV, Ispanijoje.
Onytës vardà studijø metais buvo sunku iðtarti ávairiatauèiams studentams, todël ji buvo vadinama
Anita. Taip jà vadino ir bûsimasis gyvenimo draugas ir vyras bendramokslis Anatolijus. Onytë (Anita) ir
Anatolijus sukûrë graþià darnià ir
darbðèià ðeimà, uþaugino du sûnus
Uoliniai kalnai Kanadoje  prie Luise eþero (Tarptautinës geochemikø
 Aleksà ir Artûrà, sulaukë marèiø
konferencijos metu, 2002).
Natalijos bei Oksanos ir jau dþiaugiaRocky Mountains in Canada  at Lake Luise (During the International
si anûkële Aidute. Onytës didelë triGeochemical Conference, 2002).
jø kartø ðeima gamtos prieglobstyje
kvalifikacijos këlimas ávairiuose kursuose ir staþuo- ásirengë graþius jaukius namus, kuriuose ji po
tëse (1971 ir 1988 m.  Maskvoje, 1994 m.  Da- átempto mokslinio darbo randa atgaivà ir poilsá.
Tad ir ðiuo metu aktyviai dirbanèiai Geologijos
nijoje ir kt.). Mokanti ir mëgstanti bendrauti O. Zdanavièiûtë palaikë glaudþius kûrybinius ryðius ne ir geografijos instituto vyriausiajai mokslinei dartik su buvusios Tarybø Sàjungos naftos institutais, buotojai, gerbiamai Jubiliatei, mielai Onytei norikurie nenutrûko ir atkûrus Lietuvos nepriklauso- me palinkëti neblëstanèios energijos, naujø moksmybæ, bet ir su Skandinavijos ðaliø geologais bei liniø pasiekimø ypaè aktualioje naftos geologijos
srityje, o ðeimoje  gyvenimo pilnatvës.
geochemikais.
Mokslinius pasiekimus vainikavo habilitacinis
Povilas Suveizdis,
darbas, apgintas 2002 m. Jame apibendrinta daugiau nei dvideðimties metø tyrimø medþiaga (apie
Vita Rastenienë

