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Gimė 1941 m. rugsėjo mėn. 22 d. Skuodo rajono Lenkimų km. 1962 m. baigė Vilniaus 

miškų technikumą, 1968 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1973 m. – Maskvos miško 

technikos instituto aspirantūrą, apgindamas kandidatinę (dabar daktaro) disertaciją tema „Pušų 

kultūros Pietų Pabaltijo pajūrio eoliniuose smėlynuose“. 1989 m. SSRS mokslų akademijoje 

apgina biologijos mokslų daktaro (ekologija, miškotyra) disertaciją tema „Rekreacinio miško 

naudojimo optimizavimo ekologiniai-miškininkystės pagrindai. 1993 m. nostrifikavus, jam 

įteiktas gamtos mokslų habilituoto daktaro diplomas, 1994 m. - agrarinių mokslų profesoriaus 

diplomas. 

Dirbo: 1963-1970 m. Nerijos miškų ūkyje girininko padėjėju girininku, 1973-1993 m. 

Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju ir vyresniuoju moksl. bendradarbiu, 

sektoriaus vedėju. 1993-2006 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos / universiteto 

Miškininkystės ir gamtos apsaugos / Miškininkystės katedros vedėju, nuo 2006 m. – katedros / 

instituto profesoriumi. 2014 m. išėjo į pensiją ir paskelbtas ASU profesoriumi emeritu. 

Dėsto: „Miško atkūrimą ir įveisimą“ (bakalaurams), „Miško atkūrimo ekologizaciją“ ir 

„Rekreacinę miškininkystę“ (magistrantams), „Rekreacinės aplinkos planavimą ir tvarkymą“ bei 

„Rekreacinių teritorijų vadybą“ – kitų universiteto fakultetų ir Klaipėdos universiteto dviejų 

fakultetų magistrantams. Kasmet buvo keleto doktorantūros procesų dalyvis (LDK, komitetų, 

tarybų pirmininku, nariu, oponentu). Jis buvo mokslinis vadovas 7 apgintų daktaro disertacijų 

(G. Urbaičio, A. Gradecko, R. Žalkausko, J. Bačkaičio, A. Aučinos, L. Straigytės, R. 

Vaitkevičiūtės), yra ASU doktoranto T. Barkausko mokslinis vadovas. 

Vadovavo daugiau kaip 30 įvairių fundamentinių ir eksperimentinės plėtros mokslinių 

tiriamųjų darbų. Jis yra vadovėlio „Rekreacinė miškininkystė“ (2012), mokomosios knygos  

„Rekreacinė miškininkystė“ (I d. 2007; II d. 2009), monografijų „Miškas ir žmogaus poilsis“ 

(1981) ir „Rekreacinių miškų naudojimo optimizavimas Lietuvoje“ (1994, rusų k.) autorius; 

vadovėlio „Miško ekologija“ (2008), knygų „Lietuvos miškų kadastras“ (1990), „Miškininko 

žinynas“ (1991), „Lietuvos miškų ūkis“ (1992), „Pažink mišką“ (2000), „Lietuvos miškai (2005) 

bendraautorius, „Miško želdintojo žinyno“ (2017) sudarytojas, atsakingasis redaktorius ir 

bendraautorius. Publikavo 24 brošiūras (mokslines ir praktines rekomendacijas, mokslo 

populiarinimo ir kt.), per 185 mokslinių ir mokslo populiarinimo, 50 populiarių straipsnių. Vien 

per 2008-2012 metus paskelbė 6 mokslo straipsnius leidiniuose, referuojamuose Mokslinės 

informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ iš jų 4 turinčiuose citavimo 

indeksą. Buvo vadovas arba bendraautorius per 30 parengtų mokymo (metodinių) priemonių, 

teisinių-norminių dokumentų, kraštotvarkos ir miškotvarkos projektų, daugelio gyvenviečių ir 

kitų teritorijų apželdinimo projektų, 4 tarptautinių projektų sudėtinių dalių. Svarbesni iš jų: 

Dzūkijos nacionalinio parko principinio planavimo schema (1991), Kuršių Nerijos nacionalinio 

parko generalinis planas (1994), Klaipėdos apskrities bendrasis planas (1996), Lietuvos ir 

Latvijos Vyriausybių kranto zonos integruoto vystymo projektas (ES PHARE, 1997), Kuršių 

nerijos nacionalinio parko miškotvarkos projektas (2001), „Lietuvos miškingumo didinimo 
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programos projektas“ (2002), „Rekreacinės infrastruktūros plėtros, tvarkymo ir organizavimo 

miškuose programos 2010-2013 m. projektas“ (2010), „Nacionalinės miškų sektoriaus plėtros 

programos įgyvendinimo priemonių planas 2012-2014 m.“ (2012), „Miško želdintojo žinyno“ 

parengimas (2012-2015).  

Dalyvavo su pranešimais daugelyje respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų 

(Italija, Velsas, Lenkija, Rusija, Baltarusija, Latvija, Estija). Buvo konkurso geriausiai ąžuolynus 

atkuriančiai girininkijai išaiškinti respublikinės vertinimo komisijos pirmininkas (2014). 

Buvo LŽŪA-ASU senato narys (1993-2016), Lietuvos miškų instituto senato narys (iki 

1995), Aplinkos ministerijos ekspertas, Europos krantosaugos organizacijos (EUCC) ir 

Tarptautinės biopolitikos organizacijos (IPO) narys, Mokslo žurnalų „Baltis forestry“, 

„Miškininkystė“, „Vagos“, „Dendrologia Lithuaniae“ redakcinių kolegijų narys, žurnalo „Mūsų 

girios“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir narys. Buvo Kauno rajono tarybos narys (1990-1995), 

LŽŪU profesorių klubo „Scientia“ prezidentas (2001-2003), Lietuvos mokslo tarybos narys 

(2003-2007), Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas (2002-2008), nuo 2008 m. LMS garbės 

narys. 

Už mokslo pasiekimus ir rekomendacijas gamybai buvo apdovanotas dviem buvusios 

SSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliais, Už Kuršių nerijos nacionalinio parko 

generalinį planą – V. Adamkaus diplomu ir medaliu (1995), LR Švietimo ir mokslo ministro 

(2001), LR Žemės ūkio ministro (2005), LR Aplinkos ministro (2001, 2003 ir 2011), LR Seimo 

(2012), LŽŪA, LŽŪU, ASU ir Klaipėdos universitetų rektorių ir kitais padėkos raštais, 

Generalinės miškų urėdijos „Auksinio ąžuolo lapo“ medaliu (2011). M. K. Čiurlionio fondas 

pripažino (2014) Lietuvos šviesuoliu. Pristatytas biografiniame rinkinyje „Asmenybės. 1990-

2015 m. Lietuvos pasiekimai“. 

 

 


