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Nors geologijos ðaknys Lietuvoje ðimtametës, taèiau kai kurios jos ðakosatþalos dar labai
jaunos. Ne iðimtis ir hidrogeologija. Todël Lietuvos hidrogeologijos pionieriai tik dabar pradeda
ðvæsti vis garbingesnius jubiliejus. Tarp jø  ir Vincas Krikðèiûnas, kurá pelnytai galima pavadinti
praktinës, taikomosios hidrogeologijos pionieriumi ir ne vieno hidrogeologo mokytoju.
Tarp jø  ir að, 1962 metø ankstyvà rudená
atëjæs á Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijà
(VHE), kur jau kiek daugiau nei metus vandentiekiø tyrimo partijos vyriausiuoju hidrogeologu
dirbo Jubiliatas. Visai neseniai ten jau buvo pradëjæ dirbti dabar visiems puikiai þinomi hidrogeologai Jonas Diliûnas, Algirdas Domaðevièius,
Zenonas Ðonta ir kt., taèiau tik Vincas buvo tikras, t.y. diplomuotas hidrogeologas, be to,
Maskvoje 1955 m. baigæs prestiþiná Geologinës
þvalgybos institutà. Maþa to, jis jau buvo padirbëjæs ir praktiná hidrogeologo darbà Sibire, Irkutsko srityje, ir Lietuvoje, tada planuotos Jurbarko
HES aikðtelës þvalgyboje.
Jubiliato studijos Maskvoje ir praktiniø darbø
patirtis labai pravertë VHE, tuo metu kà tik pradëjusiai poþeminio vandens paieðkas ir þvalgybà visuose didþiuosiuose ir kai kuriuose maþesniuose Lietuvos miestuose. Mat mums, þaliems hidrogeologams, teko skubiai mokytis ið jo ne tik
lauko darbø metodikos, tø darbø dokumentacijos tvarkymo, rezultatø apdorojimo bûdø, iðtekliø
vertinimo metodikos, bet net ir rusiðkos terminologijos, nes visos mûsø ataskaitos buvo raðomos

rusø kalba, o stambiausios  dar ir ginamos Maskvoje. Vinco dëka visa tai vyko gana sparèiai, sklandþiai ir davë gerus vaisius: per beveik 30 metø 45
ðalies miestams buvo iðþvalgyta beveik 100 vandenvieèiø, kuriø patvirtinti geriamojo vandens iðtekliai pasiekë beveik 2 mln. m3/d, o Lietuva tapo
praktiðkai vienintele ðalimi Europoje, kurios gyventojai geria tik poþeminá vandená. Ir niekas, net ir
labai norëdamas, niekada neiðtrins svaraus Jubiliato indëlio á ðá milþiniðkà darbà.
Proginëse publikacijose neiðvengiamai tenka pasikartoti prisimenant ar primenant daug
nusipelniusio þmogaus nuopelnus. Taèiau nemanau, kad to daryti nereikia: mes labai jau
greitai pamirðtam net tai, kà skaitëme ar raðëme prieð kelias dienas, o èia  sparèiai bëgantys metai ir net deðimtmeèiai. Tad noriu dar kartà
sau ir kitiems priminti, kad Jubiliatas pirmasis
ið hidrogeologø, anot tø dienø terminologijos,
neatsitraukdamas nuo gamybos ne tik paraðë disertacijà poþeminio vandens iðtekliø dirbtinio papildymo tema, praktiðkai ádiegë ðià metodikà Tauragëje, kuri tuomet itin duso be vandens, bet ir tapo ðios mokslo ðakos vienu lyderiø tuometinëje Sovietø Sàjungoje. Jo pavyzdþiu
pasekë dar 8 VHE hidrogeologai.
Taèiau V. Krikðèiûnas niekada nebuvo darbocholikas ar mokslo sausuolis: mus, jo mokinius,
kolegas ir bendradarbius, stebino ir dþiugino subtilus ðefo jumoras, mokëjimas derinti darbà su
anuomet itin gausiomis ðventëmis ir neretai galingais jø ðventimais. Viliuosi, kad ne tik að, bet ir
mes visi, poþeminio vandens þvalgai, dar neuþmirðom, anot anø laikø dainos, ...nei Tavo juoko,
nei dainø! Tikiuosi ir þinau, kad ir Tu neuþmirðti
mûsø, savo mokiniø ir þygio draugø.
Mielas Vincai, jei pasiþiûrësi ano jubiliejaus raðinëlá Geologijos akiraèiuose, tai pamatysi, kad
mûsø linkëjimai  ilgiausiø metø ir dar daug jubiliejø  pildosi. Tad belieka palinkëti to paties...
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