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Gimė 1924 m. kovo 19 d. Dabužėlių kaime, 

Anykščių rajone. 1943 m. baigė Veprių žemės 
ūkio mokyklą. 1943–1944 m. mokėsi Vilniaus 
vidurinėje sodininkystės mokykloje, kur baigė 
pirmą kursą, o vėliau – Vilniaus suaugusiųjų 
gimnazijoje. 1944–1945 m. dirbo Musninkų 
valsčiaus agronomu. 1947 m. baigė Vilniaus 
žemės ūkio technikumą. Baigęs metus dirbo 
Vilniaus apželdinimo treste sodininku. 1947 m. 
įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos 
ir geografijos fakultetą ir baigė jo pirmąjį 
kursą. 1948 m. perėjo į Vilniaus universiteto 
Geologijos skyrių, kurį baigė 1952 m. Iki 
1953 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos 
Geologijos ir geografijos institute jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu. 1953 m. perėjo dirbti 
į Vilniaus universiteto Geologijos katedrą 
vyresniuoju dėstytoju, nuo 1963 m. – docentas, 
nuo 1975 m. – profesorius, o nuo 1975 m. iki 
1990 m. vadovavo Geologijos ir mineralogijos 
katedrai. Nuo 1990 m. buvo Vilniaus 
universiteto Geologijos ir mineralogijos 
katedros profesorius (vardas patvirtintas 
1976 m.), nuo 1993 m. – pensininkas. 1958 m. 
apgynė geologijos ir mineralogijos mokslų 

kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Pietų 
Pabaltijo ordoviko-silūro uolienų stratigrafija 
ir fauna“, 1973 m. – geologijos ir mineralogijos 
mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro) 
disertaciją „Pietų Pabaltijo ordoviko ir silūro 
biostratigrafija, koreliacija ir graptolitai“. 
Apdovanotas Garbės ženklo ordinu (1976), 
Lietuvos valstybine mokslo premija (1983), 
Lietuvos nacionaline premija (1996), 
J. Dalinkevičiaus vardo premija (1998). Yra 
Lietuvos geologų sąjungos Garbės narys. 
Žurnalo „Geologija“ įkūrėjas ir vyriausiasis 
redaktorius (1980–2001), nuo 2002 m. – vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas. 

Svarbiausi darbai: sudarė naujas silūro 
ir ordoviko stratigrafines schemas, ištyrė 
stratigrafinių padalinių brachiopodų ir 
kitų gyvūnijos grupių kompleksus, sudarė 
ordoviko ir silūro graptolitų zonines skales, 
išnagrinėjo silūro faunos grupių paplitimą 
ir vystymosi sąlygas, paleontologiškai aprašė 
daug naujų graptolitų rūšių ir porūšių. Sudarė 
Baltijos baseino silūro ekostratigrafinį modelį, 
atkūrė ordoviko ir silūro baseinų tektoninę ir 
paleogeografinę raidą. Išleido 26 monografijas 
ir knygas (vienas ir su bendraautoriais), 
iš jų svarbesnės šios: „Lietuvos silūro 
biostratigrafija ir graptolitai“ (1979), „Baltijos 
respublikų geologija“ (1994), „Lietuvos 
geologija“ (1994), „Lietuvos stratigrafiniai 
padaliniai“ (1999) ir kt. Paskelbė daugiau kaip 
290 mokslinių straipsnių, vadovavo, oponavo 
arba buvo disertacijų gynimo komiteto 
pirmininku ar nariu 20-čiai disertantų.

Pomėgiai: sodininkystė, lyrinė muzika ir 
dainos.


