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Duomenys apie išsilavinimą 

 

 1955 Baigė Utenos 1-ją vidurinę mokyklą. 

 1960 Baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. 

 1965 Apgynė kandidatinę disertaciją ir įgijo biologijos mokslų kandidato (daktaro) 

  laipsnį. 

 1974  Suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio mokslinis vardas. 

 1982  Apgynė žemės ūkio mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją. 

 1988 Suteiktas profesoriaus pedagoginio mokslo vardas. 

 2010 Suteiktas profesoriaus emerito garbės vardas. 



 

Akademinio ir profesinio darbo patirtis 

1960-1973 Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto vyr. moksl. bendradarbis. 

1973-1988 Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto Miško biologijos ir   

  miškininkystės skyriaus vedėjas. 

1988-1993 Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedros 

  vedėjas. 

1993-2004 Lietuvos žemės ūkio akademijos (universiteto) studijų profesorius. 

2004-2009 Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedros 

  profesorius. 

Nuo 2009 Lietuvos Aleksandro Stulginskio universiteto prof. emeritas. 

 Per darbinės veiklos laikotarpį buvo renkamas į įvairias visuomenines pareigas. Buvo 

Aplinkos ministerijos Patarėjų tarybos, Konsultacinės tarybos narys, Lietuvos Miškų instituto 

tarybos, Lietuvos žemės ūkio akademijos (universiteto) senato narys ir Studijų komisijos 

pirmininkas, Miškų ūkio fakulteto tarybos narys ir jos pirmininkas, Jungtinės doktorantūros 

komisijos pirmininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos viceprezidentas ir prezidiumo narys, šios 

sąjungos garbės narys, žurnalo „Miškininkystė" redkolegijos narys, Aleksandro Stulginskio 

universiteto profesorių klubo narys. 

Mokslinė veikla 

 Mokslinių tyrimų veikla apėmė gana platų klausimų ratą. Tai įvairių miško medžių 

rūšių biologijos ir ekologijos, medynų sudėties ir struktūros, ugdomųjų ir pagrindinių miško 

kirtimų įvairūs klausimai. Sudaryti maksimaliai produktyvių medynų modeliai ir paruoštos 

tikslinės ugdomųjų kirtimų programos tapo pagrindiniais normatyviniais aktais ir iki šiol 

naudojamos vykdant ugdymo kirtimus visuose Lietuvos miškuose. Pasiūlytas optimalaus 

spygliuočių jaunuolynų tankumo nustatymo metodas pripažintas išradimu. 



 Dalyvauta įvairių teisės aktų kūrime ir recenzavime. Yra vienas iš pagrindinių „Miško 

kirtimo taisyklių" ir jų vykdymo rekomendacijų autorius. Vadovauta ir atlikta virš 30 

fundamentinių ir eksperimentinės plėtros mokslinių tiriamųjų darbų. 

Mokslo publikacijos 

 Spaudoje yra paskelbęs per 220 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių 

žurnaluose įvairiais vidurrūšinių ir tarprūšinių santykių, medynų formavimo, jų tankumo 

optimizavimo, pagrindinių kirtimų ir kitais klausimais. Yra vadovėlių „Miškininkystė“ (1979), 

„Miško ekologija" (2007), „Medynų formavimas ir kirtimai" (2009), monografijų „Etaloniniai 

medynai ir jų formavimas" (1985), „Miškininko žinynas" (1992), „Lietuvos miškų ūkis" (1992), 

„Lietuvos ąžuolynai" (1997) autorius ar bendraautorius. Dalyvavo daugelyje respublikinių ir 

tarptautinių (Lenkija, Austrija, Švedija, Estija, Rusija, Ukraina, Latvija, Baltarusija) 

konferencijų. Aktyviai dalyvavo konsultuojant Lietuvos miškininkus įvairiais ugdomųjų ir 

pagrindinių kirtimų klausimais. Buvo eilės respublikinių konkursų ugdomuosius ir neplynus 

pagrindinius kirtimus geriausiai atliekančiai girininkijai išaiškinti komisijos pirmininku. 

Apdovanojimai 

o Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Produktyviausio miško teorijos sukūrimas ir 

jos taikymas krašto ekologinio tvarumo didinimui" (2004); 

o Lietuvos šviesuolio garbės vardas (2012); 

o Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus padėkos raštas (2002); 

o Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko A. Brazausko padėkos raštas (2004); 

o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Garbės ženklas (2009); 

o Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos medalis „Auksinis ąžuolo lapas" 

(2012); 

o Visa eilė Lietuvos Respublikos Miškų ūkio, Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Žemės ūkio 

ministerijų, Generalinės miškų urėdijos, Kauno r. savivaldybės, Lietuvos miškų 

instituto, Žemės ūkio (A. Stulginskio) universiteto padėkos raštai. 


