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JUBILIEJINËS

DATOS

MOKSLININKÉ –
NAFTOS TELKINIÙ
PAIEÖKOS LIETUVOJE
DALYVÉ
Lidijai Laökovai – 70

Per begalinius teminius ir uþsakomuosius
mokslo tiriamuosius darbus nepastebimai priartëjo 70-tasis gimtadienis ir gamtos mokslø daktarei Lidijai Laðkovai  ilgametei Naftos geologijos
ir geofizikos skyriaus bitumø ir kolektoriø laboratorijos vyr. mokslinei darbuotojai. Lidija ir Jevlampijus Laðkovai  Lietuvos geologai, ilgai ir kantriai
kartu dirbantys naftos geologijos srityje.
Lidija Nikolajevna Laðkova (Ivanova) gimë
1937 m. geguþës 16 d. Kijeve. Èia baigë ukrainietiðkà vidurinæ mokyklà (1954 m.), Kijevo geologinës þvalgybos technikumà (1957m.). Po paskyrimo pradëjo dirbti Vakarø Sibiro geologinës
valdybos Centrinës geologinës nuotraukos ekspedicijos sudëtyje Kalnø Altajuje: dalyvavo sudarant ðiaurës vakarinës kalnyno dalies 1:200 000
mastelio, vëliau  pietrytinës dalies 1:50 000 mastelio þemëlapius, vykdë naudingøjø iðkasenø paieðkà. Tuo pat metu neakivaizdiniu bûdu mokësi
Tomsko politechnikos institute, kurá baigusi 1964
m. ágijo naudingøjø iðkasenø paieðkø ir þvalgybos specialybæ.
1964 m. su vyru Jevlampijumi Laðkovu atvykusi á Lietuvà, pradëjo dirbti petrografe Termoizoliacijos institute. Studijavo Geologijos instituto aspirantûroje ir 1973 m. apgynë kandidatinæ
disertacijà Pietø Pabaltijo kambro uolienø litologija, facijos ir paleogeografija. L. Laðkova dirbo naftos bitumø ir kolektoriø laboratorijoje jaunesniàja, nuo 1976 m.  vyresniàja mokslo darbuotoja. 1994 m. iðëjusi á pensijà, savo mokslinës veiklos nenutraukë ir iki ðiol dirba pagal autorines sutartis su Geologijos ir geografijos institutu, AB Geonafta, UAB Minijos nafta. Tyrimø
sprendimus L. Laðkova grindþia puikiu faktinës
medþiagos þinojimu: kerno tyrimais ir versloviniø

geofiziniø kreiviø interpretacija, uolienø petrografiniais tyrimais, molio mineralø difraktometrija, informacija apie uolienø kolektorines savybes, naftingumà ir kt. Mokslininkë yra iðtyrusi daugiau nei
250 græþiniø kernà ne tik ið Lietuvos, bet ir ið Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos bei Baltijos
jûros akvatorijos.
Sprendþiant kambro pjûviø stratifikacijos ir koreliacijos klausimus, L. Laðkova pritaikë ciklostratigrafinës ir ciklofacinës analizës metodus. Nustatë autogeniniø mineralø formavimosi etapus,
uolienø kolektoriniø savybiø priklausomybæ nuo
kvarcinio, karbonatinio, sulfatinio ir molinio cemento kiekio, taip pat nuo granuliometrinës sudëties ir daleliø iðrûðiavimo. Iðskyrë kolektoriø tipus ir nustatë jø erdvinio iðplitimo dësningumus,
pagrindë nestruktûriniø naftos kaupvieèiø suradimo galimybæ, sutampanèià su kolektoriø iðsipleiðëjimu lokaliose struktûrose ir regioniniu mastu. Lokaliø struktûrø raidos ir vandens-naftos paleokontaktø tyrimais pagrindë naftos telkiniø formavimosi arba ardymo etapus.
L. Laðkova dalyvavo tarptautiniuose projektuose (Baltijos valstybiø kambro nuosëdinio baseino uolienø ir jose esanèiø fluidø charakteristika), daugiameèiø moksliniø tyrimø duomenys paskelbti daugiau nei 80 moksliniø straipsniø, yra
vienos monografijos autorë ir trijø kolektyviniø
monografijø bendraautorë.
L. Laðkova daug nuveikë naftos geologijos
srityje kaip mokslininkë, vienaip ar kitaip prisidëjo atrandant visus naftos telkinius Lietuvoje. Iðaugino du sûnus ir dukrà ir dabar yra net ðeðiø
anûkø moèiutë.
Miela Lidija, visø Geologijos ir geografijos instituto geologø-naftininkø vardu sveikiname Jus su
graþiu jubiliejumi, linkime stiprios sveikatos, ilgø
ir graþiø gyvenimo metø, anûkø ir proanûkiø klegesio.
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