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VINCUI
SAULÉNUI 
80
Þymiam geologui Vincui Saulënui 2013 m.
sausio 26 d. sukako 80 metø.
Vincas gimë Pirèiupiø kaime, Varënos rajone. Nuo 1940 m. ketverius metus lankë Valkininkø pradinæ mokyklà. Bûdamas vos vienuolikos, 1944-jø birþelá iðgyveno baisiàjà Pirèiupiø
tragedijà,  apie tai jis nelinkæs kalbëti. 1944
1951 m. mokësi Valkininkø vidurinëje mokykloje. Mokslas Vincui sekësi gerai, iðryðkëjo literatûriniai jo gabumai, todël, norëdamas ðiek tiek
uþsidirbti, baigæs vidurinæ, dar tà paèià vasarà
ásidarbina tuometinëje Eiðiðkiø rajono laikraðèio
redakcijoje literatûriniu darbuotoju. 1952 m. pradeda galvoti apie aukðtàjá mokslà, bet redakcijoje trûksta darbuotojø, todël vadovybë jauno,
darbðtaus ir principingo jaunuolio atleidimui pasiprieðina. Tuo metu Lietuvoje ástoti á aukðtàjà
mokyklà be atitinkamø charakteristikø buvo neámanoma. Kà daryti? Devyniolikmetis Vincas nepabûgo vietinës valdþios ir sëkmingai iðlaikë
stojamuosius egzaminus á Novoèerkasko politechnikos institutà (Rostovo sritis). 1957 m. baigia ðá institutà, jam pripaþástama kasybos inþinieriaus geologo kvalifikacija. Pagal privalomà paskyrimà pradeda dirbti geologu Kalugos angliø
geologijos treste. Tuo metu Sovietø Sàjungoje
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prasidëjo chruðèiovinis atðilimas, sàjunginës
respublikos gavo daugiau teisiø. Lietuvoje
1957 m. vëlyvà rudená buvo ásteigta Geologijos
ir gelmiø apsaugos valdyba prie LTSR Ministrø
Tarybos. Jaunasis geologas gráþta á tëvynæ ir èia
net 44 metus paskiria Lietuvos geologijai. Tiesa, su maþa pertrauka, kai 19601962 m., susiklosèius aplinkybëms, dirbo Lietuvos respublikinio mokslo ir technikos informacijos instituto
direktoriaus pavaduotoju.
19581959 m. Vincas dirbo Geologijos paieðkø ir þvalgybos ekspedicijoje geologu, geologinës partijos virðininku (tuo metu surastø ir iðþvalgytø telkiniø iðtekliai ir dabar dar kasami), nuo
1959 m.  Geologijos ir gelmiø apsaugos valdybos Teritorinës naudingøjø iðkasenø iðtekliø tvirtinimo vyresniuoju inþinieriumi. Ðiame darbe
dar labiau atsiskleidë jo profesionalumas,  tai
patvirtina ir ið Maskvos, ið Sàjunginës iðtekliø
komisijos gaunami atsiliepimai ir vertinimai.
1962 m. Vincas vël gráþo á Geologijos paieðkø ir
þvalgybos ekspedicijà, bet dabar jau gilinosi á naftos geologijà ir jos paieðkas. Nuo 1965 m. dirbo
Geologijos valdybos geologijos skyriaus vyresniuoju inþinieriumi naftai, nuo 1966 m.  Naftos
þvalgybos ekspedicijos vyriausiuoju geologu. Ðiose pareigose dirbo iki 1980 m. pabaigos (ekspedicija ið Vilniaus buvo perkelta á Gargþdus). Naftos telkiniø paieðka ir þvalgyba  itin sudëtinga tiek
techniniu, tiek metodiniu poþiûriu. Vincas ðiuos
darbus ásisavino gana greitai. Likæs Vilniuje, nuo
1981 m.  Kompleksinës geologinës þvalgybos
ekspedicijos vyriausias geologas iki ðios ekspedicijos likvidavimo 1993 m. Ðioje ekspedicijoje Vincas vadovavo stambaus
mastelio geologiniam, hidrogeologiniaminþineriniam
geologiniam, aerofotogeologiniam kartografavimui,
gravimetrinei nuotraukai, giluminiam kristalinio pamato
tyrimui, nemetaliniø naudingøjø iðkasenø paieðkai ir
þvalgybai. Ðiuo laikotarpiu
iðþvalgytuose telkiniuose iðgaunama klintis, dolomitas,
þvyras ir smëlis. Dabartinës
kartos geologai ir mokslininkai iki ðiol naudojasi ðia
iðsamia tyrimø medþiaga
(informacija) ir kernu.
Su þmona Stefa ir anûkëmis
sode
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Su kolegomis geologø renginyje.

Su gausiu laimikiu

(nuotraukos ið ðeimos archyvo).

Paskutinis etapas Vinco darbinëje veikloje
(19932001 m.), prieð iðeinant á uþtarnautà poilsá,  Lietuvos geologijos tarnyba. Èia jis dirbo
Naudingøjø iðkasenø skyriuje grupës vadovu ir
daugiausia dëmesio ir savo ágûdþiø skyrë ið
Aplinkos ministerijos gautø durpynø tyrimø ataskaitø analizei ir sisteminimui (tai leido nustatyti realius durpiø iðteklius), vadovavo pirmà kartà

Lietuvos geologijos istorijoje akmens druskos telkinio þvalgybai.
Uþ didelius
nuopelnus tiriant
Lietuvos gelmes,
be daugybës garbës raðtø ir padëkø, V. Saulënui
1979 m. suteiktas
Lietuvos nusipelniusio geologijos
darbuotojo garbës
vardas, 1986 m. jis apdovanotas TSRS Spalio
revoliucijos ordinu, TSRS geologijos ministerijos þenklu Gelmiø þvalgybos þymûnas. Vincas santûrus, kuklus, ramaus uþdaro bûdo, ðiek
tiek kategoriðkas, taèiau nestokoja humoro, sàþiningas, vertina tikrà draugystæ, mëgsta pasivaikðèiojimus gamtoje, vienatvæ ir ramybæ, visà
gyvenimà laikosi sveikos gyvensenos. Darbe
Jubiliatas buvo reiklus, principingas, mokëjæs
apginti savo ar bendradarbiø nuomonæ, inovatyvus, greitai ásisavinantis naujoves, pastebintis bet kokius trûkumus bei klaidas. Pagal Zodiako þenklà  Vandenis, o jiems, anot þinovø,
bûdingas originalus màstymas, juos vilioja visa, kas nauja ir neþinoma.
Jeigu Jubiliato paklaustume, kuris ið jo veiklos etapø jam ásimintiniausias, nedvejodamas
atsakytø  naftos telkiniø paieðka ir þvalgyba.
Jam vadovaujant, buvo surasti ir iðtirti Vilkyèiø,
P. Ðiupariø, Vëþaièiø, Diegliø telkiniai, ið kuriø
ðiuo metu iðgaunama nafta. Ir ðiaip, Lietuvoje
turbût nëra kampelio, prie kurio geologinio iðtyrimo nebûtø prisidëjæs Vincas. Apibendrinant
jo veiklà dràsiai galima teigti, kad jis dalyvavo
kuriant ðalies geologiniø tyrimø sistemà, plëtojant naujas tyrimo kryptis ir metodus, kaupiant
ir iðsaugant geologinæ informacijà.
Su savo miela þmona Stefa, taip pat geologe ir paleontologe, uþaugino sûnø Audriø, dabar dirbantá informaciniø technologijø srityje, kuris su savo sutuoktine seneliams padovanojo
dvi dabar jau suaugusias anûkes.
Gerbiamam Jubiliatui linkime kuo geriausios
kloties, sveikatos, artimøjø ðypsenø ir dar ilgø
ilgø metø.

Rapolas Rajeckas
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Að  berþas
Lietuviðkas berþas
Iðbridæs ið pievø nakties
Turiu savo dþiaugsmà,
Turiu savo skausmà ......

(P.Ðirvys)

PETRUI
KRAÛAUSKUI  80

Petras Kraþauskas gimë 1933 m. kovo 23 d.
Radviliðkio rajone, Karèiamø kaime ûkininko
ðeimoje. Tëvas  Lietuvos kûrëjassavanoris
mirë anksti, bet vaikams spëjo áskiepyti meilæ
tëviðkei, pagarbà tautos tradicijoms. 1944
1952 m. Petras mokësi Radviliðkio vidurinëje
mokykloje, o 1957 m. baigë Vilniaus universitetà ir ágijo inþinieriaus geologo kvalifikacijà.
Baigæs mokslus pradëjo dirbti Kauno melioracinës statybos tresto Kauno rajono Jonuèiø
kaime ásikûrusiame eksploataciniø græþiniø
græþimo padalinyje. Dirbdamas ávairiose pareigose, ágavo daug patyrimo græþiant græþinius
ir organizuojant ðiuos darbus.

Studentiðkais metais

1959 m., vykdant respublikinæ reorganizacijà teritoriniu principu, Ðiauliø melioracijos statybos treste buvo ákurtas græþiniø græþimo padalinys, kurio vadovu buvo paskirtas Petras Kraþauskas. 1963 m. ákûrus Vakarø Lietuvos hidrogeologinæ ekspedicijà, P. Kraþauskas paskiriamas
hidrogeologinës partijos virðininku. Bûdamas patyræs organizatorius, iki 1972 m. buvo hidrogeologinës partijos virðininku, 19721976 m.  vyriausiuoju inþinieriumi, 19761986 m.  ekspedicijos virðininku. Vëliau, iki iðëjimo á uþtarnautà
poilsá 1990 m., dirbo ávairiose pareigose.
Kaip þinoma, Vakarø Lietuvos, taip pat ir Ðiauliø kraðto hidrogeologinës sàlygos yra sudëtingos.
Todël ne vienà kartà èia buvo daryti specialûs geriamojo poþeminio vandens tyrimai. Ið dalies tai
susijæ su pavirðinio vandens stygiumi, nestorais
vandeningais sluoksniais, atskirø vietoviø tektoninëmis komplikacijomis. Taèiau bendras Ðiauliø
ir Vilniaus hidrogeologø darbas buvo rezultatyvus:
miesteliai ir gyvenvietës, mokyklos, pieninës ir fermos buvo aprûpintos geru gëlu poþeminiu vandeniu.
Petro Kraþausko kûrybiðkumas, intelektas,
darbo veikla buvo ne kartà ávertinta vadovybës.
Be gamybiniø reikalø, jam rûpëjo darbuotojø
poilsis (poilsio namai Palangoje), darbo aplinka ástaigoje (interjero puoðyba), visuomeniniai
renginiai. Ðiauliø hidrogeologijos ekspedicijoje Petras Kraþauskas iðdirbo 33 metus.
Prisimindami nuopelnus darbe, autoritetà
bendruomenëje, sveikiname Petrà Kraþauskà
80-meèio proga ir linkime didþiausio turto 
sveikatos.
Leonas Mockus,

Antanas Urbanavièius
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DOCENTO LEONO RIÆARDO PETRULIO
(19121985)
PEDAGOGINÉ IR MOKSLINÉ VEIKLA
L. Petrulio 100-jù gimimo metiniù proga
Nepastebimai greitai bëga laikas ir uþmarðtyje iðnyksta daugelis ávykiø bei sutiktø gyvenime
þmoniø, taèiau kaþkur giliai, visiems laikams iðlieka prisiminimas apie tuos, kurie buvo svarbûs tavo gyvenime. Daþniausiai tai  mokyklos mokytojai, o aukðtojo mokslo siekusiems  ir dëstytojai. Daugeliui Vilnius universiteto Gamtos mokslø
fakulteto Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos
katedros studentø docentas L. Petrulis  ásimintina asmenybë. Kaip profesionalas, nes baigë
Sankt Peterburgo (tuomet  Leningrado) Kalnø
institutà ir ágijo kalnakasybos inþinieriaus
hidrogeologo specialybæ, kaip inteligentiðkas ir
geranoriðkas, nuoðirdþiai su studentais bendraujantis pedagogas. Tad 2012 m. rugsëjo 28 d. á Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedros renginá, skirtà docento Leono R. Petrulio 100-sioms
gimimo metinëms paminëti, susirinko buvusieji
studentai ir artimiausi bendradarbiai.

valomàjà karo tarnybà, kur ágijo karo felèerio
specialybæ. Beje, karinæ tarnybà jis atliko Uþkaukazëje, Piatigorske. Ten laisvu laiku jis rinko ir
uþraðë lietuviðkas dainas, kurias dainavo savo
gimtojo kraðto iðsiilgæ carinëje armijoje tarnaujantys lietuviai. Minëtø dainø rinkinys dabar yra
saugomos Vilniaus universiteto bibliotekos retø leidiniø skyriuje.
Atlikæs karinæ prievolæ, V. Petrulis gráþo á Panevëþá, kur dirbo felèeriu. Tai buvo carinës Rusijos okupacijos laikai, kai Lietuvoje vyravo politinis ir ekonominis sàstingis. Dauguma, siekdami progreso savo profesinëje veikloje ir gerovës savo ðeimai, keldavosi á palankesnæ gyvenamàjà aplinkà. Tad dar caro laikais V. Petrulio ðeima persikëlë á Sankt Peterburgà. Èia jis
ágijo bendrosios medicinos felèerio atestatà ir
mediku dirbo iki pat mirties (mirë Leningrado
blokados metu). Jo þmona, Leono Petrulio mama,  Kazimiera DominaitëPetrulienë, buvo
dailidës dukra, iðsilavinusi, menu besidominti
moteris, tikinti katalikë. Ðeimoje augo keturi vaikai, tad jos pagrindinis rûpestis buvo ðeima.

Renginio vieðniai L.R. Petrulio dukrai doc. dr. Alei Petrulytei gëliø puokðtë nuo Docento mokiniø  Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inþinerinës katedros absolventø.

Leono Rièardo Petrulio ðeima
Leonas Rièardas Petrulis gimë Sankt Peterburge 1912 m. Jo tëvas  Vladislavas Petrulis,
kilæs ið valstieèiø ðeimos, buvo paðauktas á pri-

Kazimiera Dominaitë-Petrulienë su
Leonu Rièardu.
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Studijø metai ir profesinë veikla
Profesinio iðsilavinimo L.R. Petrulis siekë
dviejose mokyklose: 19301934 m. mokësi Leningrado geologijos technikume, kurá baigæs ágijo
techniko geologo specialybæ, o 19341940 m.
studijavo Leningrado kalnø institute, kurá baigë
su pagyrimu, iðklausæs visà hidrogeologijos ir
inþinerinës geologijos studijø programø kursà.
Pagal tuometinæ Sovietø Sàjungoje galiojusià
tvarkà, baigusieji aukðtàjá mokslà buvo skiriami
á konkreèias darbovietes, kur turëjo iðdirbti trejus metus. Ðiuo poþiûriu jaunam specialistui
L. R. Petruliui pasisekë  jis Antrojo pasaulinio
karo iðvakarëse (1940 m. rudená) buvo paskirtas á Azerbaidþano naftos versloves inþinieriumihidrogeologu. 1941 m. birþelio 22 d. nacistinës Vokietijos armija ásiverþë á Rusijà, tø paèiø
metø rudená prasidëjo Leningrado blokada. Leonas mobilizacijos ir blokados iðvengë, nes tuo
metu dirbo Azerbaidþane, kur naftos verslovëse
kaip niekada buvo reikalingi specialistai,  karinë technika ryte rijo naftà.

atvykti á Lietuvà pastoviam darbui. Tai buvo teisingas jaunos ðeimos þingsnis: Lietuvoje gimë
ir uþaugo jø dukra Ala Petrulytë, psichologë,
mokslø daktarë, dabar  Edukologijos universiteto docentë (jos dukra Darija baigë Vilniaus
dailës akademijà), ir sûnus Vladas, psichologas,
mokslø daktaras, dabar gyvenantis ir dirbantis
(verèiasi psichologo praktika ir dësto universitete) Melburne.

Leono Petrulio ðeima: þmona Galina, sûnus Vladas ir
dukra Ala.

Veikla tëvø gimtajame kraðte

Leonas Rièardas Petrulis  bûsimasis geologas 
studijø metais.

Leono tëvas blokados metu liko Leningrade ir ten mirë. Motina buvo evakuota, karo metus pragyveno Sibire ir liko gyva. Pasibaigus
Antrajam pasauliniam karui, ji á Leningradà negráþo, o apsigyveno gimtajame Panevëþyje. Ilgai nelaukæs, Leonas ið Baku atvyko á Lietuvà
aplankyti motinos. Tikriausiai tuomet jam ir kilo
mintis gráþti á gimtàjá tëvø kraðtà. 1948 m. jis vedë Galinà Þuravliovà  diplomuotà geologæ, kilusià ið senos Dono kazokø giminës. Bolðevikiniø represijø metais jai su tëvais teko bëgti ir
slëptis Baku mieste. Galinos seneliai nenorëjo
palikti gimtøjø namø ir, jeigu lemta, mirti savoje
þemëje. Deja, jie buvo iðtremti á Sibirà...
1949 m. Leonas ir Galina Petruliai gavo Lietuvos geologinio þvalgymo ekspedicijos kvietimà

Atvykæ á Lietuvà, Galina ir Leonas Petruliai
dirbo Lietuvos geologinio þvalgymo ekspedicijoje. Taèiau diplomuotas inþinieriushidrogeologas L. Petrulis greitai buvo pastebëtas ir pakviestas á Vilniaus universitetà dëstyti geologijos
ir hidrogeologijos dalykø. Kaip jau buvo minëta, iki atvykimo á Vilniø 1949 m., L. Petrulis dirbo Azerbaidþano naftos verslovëse. Turëdamas
9 metø gamybinio darbo staþà, á geologijà ir jos
studijas jis þvelgë ne tik ið mokslo, bet ir ið verslo,
praktinës geologo veiklos pozicijø. Todël, be
teoriniø dalykø, jis dëstë ir bendràjà hidrogeologijà, struktûrinæ geologijà ir geologiná kartografavimà, naudingøjø iðkasenø paieðkø ir poþeminio vandens þvalgymo metodikas ir kt. Be
to, daug metø jis vadovavo studentø mokomajai praktikai Kryme, studentø moksliniams ir diplominiams darbams.
Pedagoginio darbo pradþia nebuvo lengva:
reikëjo pasiruoðti paskaitoms, prisiminti primirðtà lietuviø kalbà, ásiminti lietuviðkus geologijos
ir hidrogeologijos moksluose vartojamus terminus. Turëjo praeiti net septyneri metai, kol atsirado laiko ir paèiam imtis mokslinio darbo.
19571982 m. L. Petrulis mokslinëje spaudoje
paskelbë 46 mokslinius straipsnius. Dirbo su entuziazmu, nes suprato tyrimø reikðmæ mokslui
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Doc. dr. Leonas Rièardas Petrulis.

ir kraðto ûkiui. Jo tyrimai buvo skirti gëlo poþeminio vandens telkiniø Vilniaus miesto vieðajam
vandentiekiui paieðkø ir þvalgymo kriterijams
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ávertinti, nes pokariu Vilniuje buvo susidariusi
tragiðka padëtis. Augant pramoninës ir civilinës
statybos mastams, didëjo geriamojo vandens
mieste suvartojimas, o turimi geriamojo vandens iðtekliai poreikius tenkino tik 4050 proc.
Todël vanduo atskiriems miesto rajonams buvo tiekiamas tam tikromis valandomis. Reikëjo
imtis konkreèiø priemoniø. L. Petrulis gerai suvokë ðià opià miestui problemà ir moksliniam
darbui pasirinko temà, kuri þenkliai prisidëjo prie
ðios problemos sprendimo.
1962 m. L. Petrulis apgynë disertacijà Vilniaus miesto apylinkiø geologinës sàlygos ir
hidrogeologija. Jam buvo suteiktas geologijos
mineralogijos mokslø kandidato mokslinis laipsnis, o 1965 m.  pedagoginis docento vardas.
Naudodamiesi jo disertacijoje nustatytais Neries
upës dabartinio ir senojo slëniø struktûros ypatumais, Lietuvos hidrogeologai  jo mokiniai 
galëjo numatyti vietas, kur tikslinga ieðkoti poþeminio vandens telkiniø. Per gana trumpà laikà buvo iðþvalgyta nemaþai telkiniø, kuriø iðtekliø pakako Vilniaus vieðojo geriamojo vandens tiekimo poreikiams patenkinti. Taip praktiðkai buvo áprasminta dr. doc. L. Petrulio
mokslinë veikla. 1983 m. jis iðëjo á pensijà. Mirë 1985 m. kovo 26 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiðkiø kapinëse.

Vytautas Juodkazis, Robertas Mokrikas

Septintasis Lenkijos ir Lietuvos moksleiviø pieðiniø konkursas
Lietuvos geologijos tarnyba ir Lenkijos geologijos instituto muziejus Varðuvoje skelbia tradiciná moksleiviø
dailës darbø konkursà: Mûsø Þemë  praeityje, ðiandien ir ateityje. 2013 m. tema  Pavojinga Þemë.
Geologinisgamtinis konkursas skirtas paminëti Tarptautinæ vaikø gynimo dienà.
Konkursas organizuojamas Lietuvos (pradiniø, viduriniø, pagrindiniø mokyklø ir gimnazijø) IIIVI
klasiø moksleiviams. Kvieèiame gamtos paþinimo, geografijos, dailës ir pradiniø klasiø mokytojus organizuoti ðá konkursà mokyklose. Lygiagreèiai moksleiviø darbø konkursas vyks ir Lenkijoje.
Konkurso pradþia  2013 m. sausio 1 d., pabaiga  2013 m. balandþio 30 d.
Visus ið Lietuvos mokyklø gautus dailës darbus (atsiøstus iki balandþio mën. pabaigos) vertins komisija, kurià sudarys Lietuvos geologijos tarnybos, Geografijos mokytojø asociacijos, J. Vienoþinskio dailës
mokyklos, Lenkijos instituto Vilniuje ir Uþsienio reikalø ministerijos atstovai.
Konkurso finalas vyks birþelio 58 d. Lenkijos valstybinio geologijos instituto muziejuje Varðuvoje.
Konkurso dalyviams bus iðsiøsti padëkos raðtai, laureatams  dovanos.
Informacijà apie konkursà galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos internetinëje svetainëje adresu:
http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=1231&lang=lt

Indrë Virbickienë
Lietuvos geologijos tarnyba
tel.: (85) 233 1535, el. paðtas: indre.virbickiene@lgt.lt
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MOKSLUI IR ÖVIETIMUI ATIDUOTI METAI
Profesoriaus Algirdo Juozapo Gaigalo
80-jù gimimo metiniù proga
Ilgameèiam Vilniaus
universiteto profesoriui
habilituotam daktarui Algirdui Juozapui Gaigalui
(19332009) ðiemet bûtø sukakæ 80 metø. Deja, nelaukta ir klastinga
liga já iðplëðë ið mûsø
tarpo paèiame sumanymø bei darbø sûkuryje.
Tad ðiandien tenka kalbëti bûtuoju laiku.
A. Gaigalas gimë 1933 m. vasario 27 d. Gaiþûnø kaime (Pakruojo r.). Mokslus pradëjo Rimkûnø pradinëje mokykloje, vëliau  Linkuvos, Ðiauliø I ir Vilniaus I gimnazijose. 1952 m. ástojo studijuoti geologijos mokslø Vilniaus universitete, kurá
baigæs 1957 m. pradëjo savo mokslininko kelià.
Ið pradþiø  Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu,
vëliau  Geologijos instituto (19631965 m.) ir Lietuvos MA Geografijos skyriaus (19651971 m.) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Po to vël gráþo
á Geologijos institutà, kur dirbo Kvartero geologijos
ir geomorfologijos sektoriaus vadovu, o nuo 1974
m.  Regioninës geologijos skyriaus vadovu.
1962 m. apgynë mokslø kandidato (dabar 
daktaro) disertacijà Pleistoceno morenø pagrindiniø stratigrafiniø horizontø gargþdo petrografinë sudëtis, morfologija ir orientacija. Jaunajam
mokslininkui vadovavo þinomas taip pat ðviesios atminties geologas ir geografas
profesorius Vytautas Gudelis, su kuriuo A. Gaigalas
daug ir sëkmingai bendradarbiavo, paskelbë bendrø moksliniø publikacijø.
Dar po 15 metø A. Gaigalas
A. Gaigalas su kolega ið Maskvos M. Pevzneriu ima mëginius
nuogulø paleomagnetiniams
tyrimams (ið VU Geologijos ir
minerologijos katedros archyvo, 1974 m.).

parengë ir sëkmingai apgynë mokslø daktaro (dabar  habilituoto daktaro) disertacijà Lietuvos
pleistoceno litosedimentaciniø ciklø ledyniniø nuogulø sudëtis, sandara ir formavimasis (1977 m.).
Nuo 1978 m. A. Gaigalas iki pat gyvenimo
pabaigos ásitraukia á geologø rengimà Vilniaus
universiteto Geologijos ir mineralogijos katedroje. Tiesa, vienu metu (19952003 m.) lygiagreèiai darbavosi ir Vilniaus pedagoginiame universitete rengiant geografijos mokytojus. Dëstydamas ávairius kursus studentams, vadovaudamas geologinëms praktikoms, kursiniams,
bakalaurø ir magistrø darbams, Profesorius pastoviai rengë ir mokslininkus, dalyvavo daugelyje doktorantûros komitetø ir gynimo tarybø.
Jam vadovaujant net devyni geologai sëkmingai apgynë daktaro disertacijas.
Savo moksliniais darbais A. Gaigalas padëjo
pagrindus kvartero nuogulø litosedimentaciniø ir
litostratigrafiniø tyrimø mokyklai. Jis nagrinëjo Lietuvos ir kai kuriø kitø ðaliø, Baltijos jûros dugno
kvartero nuogulas, ypaè morenines, sukûrë glaciosedimentaciniø tyrimø metodikà, jà taikë kvarteriniø nuogulø stratigrafiniam skaidymui ir gretinimui. Prof. A. Gaigalui buvo bûdingas kompleksiðkumas tiriant kvarterà  buvo atliekami kvartero amþiaus ávairios kilmës nuogulø petrografiniai,
litologiniai, izotopiniai geocheminiai ir kitokie tyrimai. Daug dëmesio skyrë kvartero stratigrafijai ir
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Su bendraþyge M. Meleðyte iðtyrinëta dauguma
Lietuvos kvartero atodangø (ið VU Geologijos ir
minerologijos katedros archyvo).

Algirdo Gaigalo diskusija su profesoriumi Bertil Ringberg
ið Ðvedijos 1993 m. lauko simpoziume (ið GGI archyvo).

paleogeografijai, mokslo istorijai ir archeologijai,
geologijos paveldui ir gamtosaugai, nemaþai prisidëjo tiriant subkvarteriná pavirðiø. Prof. A. Gaigalas aktyviai darbavosi Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijø fondo bei Tarptautinës mokslo
asociacijos INTAS remiamuose projektuose.
Daugelyje darbø jam talkino artimiausia pagalbininkë Monika Meleðytë, vienas kità pakeisdavæ doktorantai, kiti jauni mokslininkai. Prof.
A. Gaigalas savo tyrimø rezultatus yra pristatæs
ávairiuose mokslo renginiuose Rusijoje, Kanadoje, Ðvedijoje, JAV, Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Prancûzijoje, Kinijoje, Pietø Afrikos Respublikoje, Brazilijoje ir kitur. Atliktø tyrimø medþiaga paskelbta per 500 moksliniø straipsniø,
12 monografijø. Daug metø prof. A. Gaigalas
pirmininkavo recenzuojamo mokslinio þurnalo
Geologija redkolegijai, dalyvavo Maþosios Lietuvos enciklopedijos, tarptautinio þurnalo Geochronometria redkolegijø darbe.
Atskirà reikðmingà vietà Profesoriaus gyvenime uþëmë rieduliø muziejaus kûrimas Mosëdyje
(Skuodo r.). Draugystë ir bendradarbiavimas su
mosëdiðkiu gydytoju Vaclovu Intu, muziejaus ásteigimo iniciatoriumi, davë puikø rezultatà  atsirado Unikaliø akmenø muziejus, prie kurio kûrimo
A. Gaigalas prisidëjo 1971 m., kai buvo pakviestas bûti projekto moksliniu vadovu. Daug metø
kurta ir puoselëta rieduliø ekspozicija dabar sveèius þavi iðmintingai suprojektuota ir gerai priþiûrima aplinka Bartuvos slënyje, unikaliais lauko ir
kitokiø akmenø rinkiniais, turinèiais didelæ mokslinæ ir paþintinæ vertæ. Jis pirmasis atliko mûsø
kraðto natûraliøjø riedulynø tyrimus, padëjo daug
pastangø, kad jie bûtø áteisinti kaip draustiniai
(Ðaukliø, Igariø ir kiti). Jo pastangomis daug

geologiniø objektø (rieduliø, atodangø) buvo paskelbti gamtos paminklais.
Prof. A. Gaigalas kasmet paraðydavo po kelis mokslo populiarinimo straipsnius ávairiems
ðalies þurnalams ir laikraðèiams, aktyviai dalyvavo þurnalo Mokslas ir gyvenimas redkolegijos veikloje. Paminëtinas prof. A. Gaigalo produktyvus bendradarbiavimas su Versmës leidykla, kurios leidþiamoje monografijø serijoje
Lietuvos valsèiai kuravo gamtos tematikà, buvo mokslo darbø komisijos narys (20032009 m.),
pradëto leisti mokslo darbø rinkinio Gamta
(Biologija. Geografija. Geologija) vyriausiasis
redaktorius. Jis daug metø vadovavo Lietuvos
gamtos draugijai, organizuodavo ádomias konferencijas ir ekskursijas, buvo jos leidþiamo laikraðèio Tëviðkës gamta konsultacinës tarybos
narys. A. Gaigalas taip pat buvo ilgametis Lietuvos geologø sàjungos, Lietuvos geografø
draugijos ir Lenkijos geologø draugijos garbës
narys. Negalima pamirðti ir prof. A. Gaigalo
tarptautinio pripaþinimo: jis buvo Tarptautinës
sàjungos kvarterui tirti (INQUA) garbës narys ir
ðios sàjungos komisijø bei grupiø vadovu, buvo iðrinktas Rusijos gamtos mokslø akademijos nariu akademiku, Tarptautinio biografijos
centro (Kembridþas, Didþioji Britanija) direktoriaus pavaduotoju ir garbës nariu.
Ðiø dienø Lietuvos geologams, ypaè jaunesniajai kartai, norëtøsi palinkëti iniciatyvos tæsiant
þymaus pedagogo, kraðto gelmiø ir pavirðiaus
tyrinëtojo, mokslo populiarintojo Algirdo Gaigalo pradëtus ir vykdytus darbus. O jø pradëta ir
padaryta tikrai daug.

Kolegø vardu Valentinas Baltrûnas

