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JUBILIEJINËS
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MOKSLININKAS,
PEDAGOGAS,

VISUOMENININKAS
Profesoriui
Algirdui Gaigalui  75

Respublikinis Vaclovo Into Akmenø muziejus ir Mosëdþio
gamtininkø bendrija prof. Algirdui Gaigalui Jubiliejaus proga padovanojo vardiná akmená.
Vaclovas Intas National Stone Museum and Mosëdis Society of Naturalists made Prof. Algirdas Gaigalas a present
of engraved stone on the occasion of his 75th jubilee.

Vasario mënesá mokslo visuomenë paþymëjo ilgameèio Vilniaus universiteto darbuotojo, þinomo mokslininko ir pedagogo, habilituoto daktaro, profesoriaus Algirdo Juozapo Gaigalo 75metá. Jubiliatas yra Tarptautinës sàjungos kvarterui tirti (INQUA) garbës narys ir ðios sàjungos
komisijø bei grupiø vadovas, Rusijos gamtos
mokslø akademijos narys akademikas, Tarptautinio biografijos centro (Kembridþas, Didþioji Britanija) direktoriaus pavaduotojas ir garbës narys, Lietuvos gamtos draugijos prezidentas, Lietuvos geologø sàjungos, Lietuvos geografø
draugijos ir Lenkijos geologø draugijos garbës
narys, mokslo þurnalo Geologija redakcinës
kolegijos pirmininkas ir mokslinis redaktorius,
kitø leidiniø redkolegijø narys.
Profesorius Algirdas Gaigalas gimë 1933 m.
vasario 27 d. Pakruojo raj. Gaiþûnø kaime.

Mokësi Rimkûnø pradinëje mokykloje, Linkuvos
gimnazijoje, Ðiauliø I ir Vilniaus I berniukø gimnazijose. 1952-1957 m. studijavo geologijos
mokslus Vilniaus universitete. Mokslininko kelià pradëjo Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institute. Po instituto reorganizavimo tæsë
darbà Geologijos ministerijos Geologijos institute (1963-1965 m.) ir Lietuvos MA Geografijos
skyriuje (1965-1971 m.) vyresniuoju moksliniu
bendradarbiu. 1971-1979 m. dirbo Geologijos
institute (LGMTI), ið pradþiø Kvartero geologijos
ir geomorfologijos sektoriaus vadovu, o nuo
1974 m.  ir Regioninës geologijos skyriaus vadovu. Nuo 1978 m. moksliná darbà susiejo su
pedagoginiu darbu Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedroje, o nuo 1995
iki 2003 m.  ir Vilniaus pedagoginiame universitete. Praëjus vos 5 metams po universitetiniø
studijø, buvo apginta mokslø kandidato (dabar
 daktaro) disertacija Pleistoceno morenø pagrindiniø stratigrafiniø horizontø gargþdo petrografinë sudëtis, morfologija ir orientacija
(1962 m.). 1977 m. parengë ir sëkmingai apgynë mokslø daktaro (dabar  habilituoto daktaro) disertacijà Lietuvos pleistoceno litosedimentaciniø ciklø ledyniniø nuogulø sudëtis, sandara ir formavimasis (1977 m.). Tais paèiais
metais mokslø kandidato (dabar  daktaro) disertacijà apgynë ir pirmasis Profesoriaus aspirantas. Profesoriui vadovaujant net devyni
mokslininkai (V. Baltrûnas, Z. Malinauskas, L.
Andrejièeva, B. Gluðkovas, A. Bitinas, J. Satkûnas, S. Gulbinskas, B. Karmaza, V. Kazakauskas) sëkmingai apgynë daktaro disertacijas. Dar
didesnis bûrys jaunø mokslininkø, kuriø doktorantûros komitetuose ir gynimo tarybose jam teko darbuotis. Paties Jubiliato daktaro disertacijos moksliniu vadovu buvo ðviesios atminties
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Profesoriø sveikino jo mokiniai ir bendraminèiai.
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Professor was congratulated by his disciples and cousins.

geologas ir geografas, profesorius, Lietuvos MA gamtosaugos entuziastas, jau daug metø vatikrasis narys Vytautas Gudelis. Tokiu bûdu bu- dovauja Lietuvos gamtos draugijai, kuri savo
vo padëti pagrindai kvartero nuogulø litosedi- ádomiais renginiais, ypaè konferencijomis, garmentaciniø ir litostratigrafiniø tyrimø mokyklai, sëja ðalyje.
jau senokai perþengusiai Lietuvos sienas. ProAtskirai vertëtø paminëti Vaclovo Into unikafesoriaus moksliniø tyrimø rezultatai paskelbti liø akmenø muziejø Mosëdyje (Skuodo raj.), kudaugiau nei 500 moksliniø straipsniø ir 12 mo- rá A. Gaigalas pastoviai kuruoja ir juo rûpinasi.
nografijø. Dar daugiau mokslo populiarinimui skirtø publikacijø. Darbuojamasi Lietuvos valstybinio mokslo ir studijø fondo
bei Tarptautinës mokslo asociacijos INTAS
remiamuose projektuose, pirmininkaujama recenzuojamo mokslinio þurnalo
Geologija, átraukto á pasaulyje pripaþinto Mokslinës informacijos instituto (ISI)
moksliniø þurnalø sàraðà, redkolegijai.
Profesorius aktyvus Maþosios Lietuvos enciklopedijos, tarptautinio þurnalo Geochronometria ir þurnalo Mokslas ir gyvenimas redkolegijø darbe.
Versmës leidyklos leidþiamoje monografijø serijoje Lietuvos valsèiai A. Gaigalas kuruoja gamtos tematikà. Jau vien
knyga Papilë (I dalis, Vilnius, 2004, 1082
p.) ko verta? Jis yra ðios kapitalinës leidiniø serijos mokslo darbø komisijos narys,
pradëto leisti ðios serijos mokslo darbø
rinkinio Gamta (Biologija. Geografija.
Geologija) vyriausiasis redaktorius. Profesorius randa laiko kasmet paraðyti bent Vaclovas Intas ir Algirdas Gaigalas  Akmenø muziejaus propo keliolika mokslo populiarinimo straipsniø jekto bendraautoriai.
ðalies periodiniams leidiniams. A. Gaigalas, Vaclovas Intas and Algirdas Gaigalas  co-authors of the Stone
nuo seno bûdamas didelis gamtotyros ir Museum project.
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1971 m., uþsakius muziejaus-parko projektà, Profesorius tapo jo moksliniu vadovu. Gydytojo V. Into
entuziazmas, darbðtumas, uþsispyrimas ir mokslo þiniø svarbos supratimas labai pravertë steigiant
ir puoselëjant ðá muziejø. Ðiø dviejø vyrø draugystë
ir pasitikëjimas davë puikiø vaisiø. Per daugelá metø sukaupta rieduliø ekspozicija 7,9 ha plote Bartuvos slënyje ðiandien lankytojus þavi akmenø formomis, unikaliu natûraliø eksponatø rinkiniu pagal kadaise buvusius apledëjimø centrus. Èia surikiuoti ledynø atvilkti galiûnai ið Pietø Suomijos ir
Alandø salø, Ðiaurës Ðvedijos ir Baltijos jûros dugno, kitø Fenoskandijos rajonø. Dabar galima tik
pasidþiaugti, kad ir Profesoriaus pastangø dëka
ðis muziejus iðsaugojo valstybinio muziejaus statusà ir nebuvo prijungtas prie netoliese esanèio
Salantø regioninio parko. Daug metø profesorius
A. Gaigalas Vilniaus universitete skaitë Pabaltijo
kvartero geologijos, geomorfologijos ir kvartero
geologijos kursus, vadovavo studentø I mokomajai geologinei lauko praktikai, dalyvavo rengiant
geologijos specialybiø bakalaurus, magistrus,
daktarus ir habilituotus daktarus.
Taigi vël gráþkime prie mokslo. Savo darbuose A. Gaigalas nagrinëjo Lietuvos ir kai kuriø
kitø ðaliø (Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir kt.)
kvartero nuogulø ypatybes, sukûrë ir plaèiai
taikë glaciosedimentaciniø tyrimø metodikà.
Jam priklauso pagrindiniø Lietuvos pleistoceno glaciosedimentaciniø ciklø ir moreniniø nuogulø litostratigrafiniø poþymiø nustatymas. Jo
sukurtas morenø tyrimo petrografinis metodas
buvo sëkmingai ádiegtas geologinio kartografavimo bei mokslinio tyrimo darbø praktikoje ir
sëkmingai naudotas stratigrafiðkai skaidant bei
gretinant ðalies pleistoceno morenines nuogulas. Greta bûdingøjø rieduliø, morenø stambianuotrupinës medþiagos petrografinës sudëties,
ilgøjø aðiø orientacijos ir polinkio nustatymo A.
Gaigalas su savo kolegomis iðbandë ir ádiegë
kvartero nuogulø litologinius, geocheminius,
paleobotaninius, paleomagnetinius, absoliutaus
amþiaus nustatymo ir kitus metodus. Ið pastarøjø paminëtini termoliuminescentijos, optiðkai
stimuliuotos liuminescentijos, elektroninio sukamojo rezonanso, radioaktyviosios anglies, anglies ir deguonies stabiliøjø izotopø kaitos ávertinimo metodai. Profesorius kartu su kolegomis
V. Èepulyte, P. Vaitiekûnu, V. Vonsavièiumi, O.
Kondratiene ir kitais daug nuveikë kuriant ir tikslinant Lietuvos kvartero nuogulø stratigrafijos
schemà. Stratigrafiniø schemø sudarymas  tai
ilgas, sunkus, daug diskusijø ir kompromisø reikalaujantis darbas.
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Profesoriaus universalumas tiriant kvarterà
akivaizdus: kvartero amþiaus glacialiniø, fliuvioglacialiniø, limnoglacialiniø, jûriniø, eoliniø ir
kitokiø nuogulø petrografiniai, litologiniai, izotopiniai geocheminiai tyrimai sausumoje ir Baltijos jûroje, darbai, skirti kvartero stratigrafijai ir
paleogeografijai, mokslo istorijai ir archeologijai, geologijos paveldui ir gamtosaugai. Tiriant
regiono pokvarteriná pavirðiø ir jame besiraitanèius paleoárëþius Profesoriui daug talkino artimiausia pagalbininkë M. Meleðytë. Tikrai dideli
nuopelnai tiriant ádomiausius mûsø kraðto natûralius riedulynus, siekiant juos áteisinti kaip
valstybës saugomus draustinius (Ðaukliø, Kulaliø, Igariø, Erlënø ir kt.), taip pat daugybæ vertingø kraðtovaizdþio objektø, paskelbiant juos
gamtos paminklais. Kolegos su malonumu prisimena kartu praleistas dienas ekspedicijose,
prie græþiniø ar atodangø, kai buvo apraðomi
kvartero nuogulø pjûviai, imami mëginiai. Áspûdingi buvo vakarai prie lauþo, kai gurkðnojama
arbata, dainuojama (Profesorius tai mëgo ir, panaðu, dabar mëgsta!), dalijamasi prisiminimais
ir dienos áspûdþiais. A. Gaigalas su savo ádomiø ir vertingø tyrimø rezultatais dalyvavo daugelyje kongresø ir konferencijø Rusijoje (1969,
1978, 1982, 1984), Kanadoje (1987), Ðvedijoje
(1988), JAV (1989), Belgijoje (1993), Olandijoje (1993), Vokietijoje (1995, 2000), Prancûzijoje (1995, 1997), Kinijoje (1996), Pietø Afrikos
Respublikoje (1999), Brazilijoje (2000) ir kitur.
Profesoriaus Algirdo Gaigalo gyvenimas ir
mokslinë veikla neatsiejama nuo Jo mielos tikrai mokslininkø ðeimos  þmonos mokslø daktarës Birutës ir sûnaus Gedimino (habil. daktaras), marèios Marytës (docentë, mokslø daktarë), anûkø Kæstuèio ir Algirdo. Darbas ðalia bendraþygiø V. Gudelio, V. Èepulytës, A. Klimaðausko, P. Vaitiekûno, V. Vonsavièiaus, A. Mikalausko, È. Kudabos, A. Dvarecko, M. Kabailienës,
O. Kondratienës, A. Jurgaièio, M. Riðkienës, M.
Meleðytës ir daugelio kitø, bendradarbiavimas
su Lenkijos, Estijos, Latvijos, Karelijos, Kolos,
Baltarusijos, Maskvos, Peterburgo mokslininkais, su jaunesniàja mokslo darbuotojø karta visada pasiþymëjo abipuse pagarba, korektiðkumu, sutarimu. Gal todël ir kvartero tyrinëtojø gretos Lietuvoje kol kas neretëja.
Visø kolegø vardu dar kartà spaudþiu tvirtà
mokslininko ir pedagogo rankà, linkëdamas ir
toliau visus mus lenkti savo idëjomis, darbðtumu ir darbingumu.

Valentinas Baltrûnas

