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Apdovanotas Sąjunginės liaudies ūkio 
pasiekimų parodos aukso medaliu už 
Pabaltijo prekvartero ir kvartero uolienų 
hidrogeologinių žemėlapių sudarymą (1984), 
2007 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas 
už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino 
hidrogeocheminis–izotopinis įvertinimas: 
dabartinė sandara ir raida“ (su J. Mažeika). 
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Svarbiausi darbai: Baltijos artezinio 
baseino pavyzdžiu pateikė platforminio tipo 
sedimentacinių baseinų hidrogeologinio 
klasifikavimo ir paleohidrogeologinių 
rekonstrukcijų principus, atliko Baltijos 
regiono geostruktūrinį rajonavimą ir 
Šiaurinės Baltijos regiono gėlo požeminio 
vandens išteklių įvertinimą matematinio 
modeliavimo metodais, nagrinėjo 
hidrostratigrafijos unifikavimą, sukūrė 
regioninę požeminio vandens hidrocheminę 
klasifikaciją ir požeminės hidrosferos 
evoliucijos modelį, stabiliųjų ir radioak-
tyviųjų izotopų tyrimais pagrindė Baltijos 
artezinio baseino zoniškumą, tyrė helio 
anomalijų susidarymo priežastis ir Baltijos 
jūros dugno nuosėdų porų tirpalus. 
Pabaltijo prekvartero ir kvartero uolienų 
hidrogeologiniai žemėlapiai M 1:500 000 
(su kt., 1982), monografijos − „Baltijos jūros 
sedimentogenezė“ (su kt., 1981), „Pabaltijo 
regioninė hidrogeologija“ (su kt., 1989), 
„Baltijos jūros geologija ir geomorfologija“ 
(su kt., 1991), „Baltijos baseino vendo ir 
kambro paleohidrogeologija“ (1997), „Balti-
jos baseino paleohidrogeologija. Neopro-
terozojus ir fanerozojos“ (2003), vadovėlis 
„Hidrogeochemija“ (su J. Mažeika, 2006). 


