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Gimė 1940 m. lapkričio 17 d. Pasvalyje. 

1957 m. baigė Kauno „Aušros“ vidurinę 
mokyklą. 1957–1962 m. mokėsi Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų fakultete, 
kur įgijo inžinieriaus geologo specialybę. 
1962–1965 m. dirbo Geologijos valdybos 
Naftos žvalgybos ekspedicijoje geologu 
ir būrio viršininku. 1966–1974 m. buvo 
TSRS mokslų akademijos Okeanologijos 
instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 
1972–1974 m. mokėsi neakivaizdinėje šio 
instituto aspirantūroje. 1974 m. apgynė 
geologijos ir mineralogijos mokslų kandidato 
(dabar daktaro) disertaciją „Baltijos 
jūros baseino geologinė charakteristika ir 
dugno nuosėdų kaupimosi mechanizmas 
(suspensijų tyrimo duomenimis)“. 1975–
1993 m. dirbo Zoologijos ir parazitologijos 
instituto Geografijos skyriuje (nuo 
1990 m. – institute) vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu. Nuo 1993 m. dirba Vilniaus 
pedagoginio universiteto Bendrosios 
geografijos katedros docentu (nuo 2001 m. – 
profesoriumi), dėsto bendrąją geologiją, 
vandenynų geografiją ir ekogeochemiją. 
1998 m. Gdansko universitete apgynė fizinių 
mokslų geografijos krypties habilituoto 

daktaro disertaciją. Nuo 1995 m. dirba 
Klaipėdos universiteto Jūrų technikos bei 
Gamtos ir matematikos mokslų fakultetuose. 
Nuo 2003 metų – vizituojantis Pamario 
akademijos (Lenkija) profesorius.

Yra visuomeninių organizacijų – 
Lietuvos geologų sąjungos ir Gamtos 
draugijos bei Lenkijos geografų draugijos, 
taip pat Leopoldo fon Bucho geologijos 
mokslų istorijos skyriaus narys.

Pagrindiniai moksliniai darbai skirti 
Kuršių marių ir Baltijos jūros, taip 
pat Atlanto bei Ramiojo vandenynų 
šiuolaikinės sedimentacijos problemoms 
bei geocheminių procesų gamtinės ir 
antropogeninės genezės santykio analizei. 
Yra paskelbęs 155 mokslinius straipsnius 
Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.

Svarbiausi darbai (knygos): „Kuršių 
marių biogeochemija“ (redaktorius 
ir vienas pagrindinių autorių, 1983), 
„Mazuto išsiliejimo poveikis Baltijos 
jūros ekosistemai“ (redaktorius ir vienas 
pagrindinių autorių, 1984), „Pusiau uždarų 
įlankų biogeochemija ir antropogeninis 
sedimentacijos veiksnys Baltijos jūroje“ 
(redaktorius ir pagrindinis autorius, 1992), 
„Kuronijos marių nuogulų geochemija“ 
(monografija, autorius, 1998). Du darbai 
skirti mokymo tikslams – „Klaipėdos uosto 
tausojanti plėtra. 1. Gamtiniai aspektai ir 
procesų modeliavimas“ (bendraautoris, 
2002) ir „Vandenynų geografijos pratybos“ 
(bendraautoris, 2006).
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populiari literatūra.


