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Leonardas KairiūKštis has turned 80

On 15 December 2008, an exhibition was opened to mark 
the 80th anniversary and scientific contribution of a famous 
Lithuanian scientist, member of the Lithuanian Academy of 
Sciences Prof. Dr. Habil. Leonardas Kairiūkštis.

On this occasion, the milestones of the Professor’s life and 
scientific career need to be mentioned.

Leonardas Kairiūkštis was born on 28 December 1928 
in Papiškių village of Rokiškis district. From the early child-
hood, his sense of duty and diligence were fostered by the 
peasant environment. These features of his character became 
especially noticeable during his studies in Čedasai primary 
school (from 1935), Pandėlys pro-gymnasium (from 1941) 
and in Rokiškis boys’ gymnasium (from 1943). In 1947, he 
started forestry studies at Vilnius University which he con-
tinued in Kaunas after the transference of the Forest Faculty 
to Lithuanian Agricultural Academy in Kaunas. In the higher 
years at the Academy, he actively participated in the activities 
of the Scientific Union of Students, where his scientific views 
as a forest biologist began to shape. After graduation from 
the Lithuanian Agricultural Academy with honours and the 
Diploma of a Forest Engineer in 1952, he was granted the po-
sition of a research assistant at the Department of Silviculture 
at the Academy.

Seeking a scientific career, L. Kairiūkštis was accepted as 
PhD student in the Forest Research Institute of the Academy 
of Sciences of the Soviet Union in 1953 and defended his PhD 
thesis in 1956.

Afterwards, he worked as Head of the Department of 
Fo rest Biology and Silviculture at the Lithuanian Forest 
Research Institute. In 1958, having established himself as a 
scientist and group leader, L. Kairiūkštis was appointed as 
Deputy Director for Research.

He was active as scientist and in 1968 successfully passed 
the habilitation procedure. In 1970 L. Kairiūkštis became the 
Director of the Lithuanian Forest Research Institute.

In acknowledgment of his significant scientific contribu-
tion, the Professor was elected as the True Member of the 
Lithuanian Academy of Sciences (in 1972) and as the Sec-
retary of the Department of Chemistry and Biology of the 
Academy of Sciences (for the period 1972–1984).

Ranked first among a number of international candida-
tes, Leonardas Kairiūkštis was granted the position of Depu-
ty Leader of the Environment Program at the International 
Institute of Applied Systems Analysis in Austria for the pe-
riod 1984–1987.

In 1988, the Professor returned to the position of Direc-
tor of the Lithuanian Forest Research Institute (1988–1992). 

During 1988–1997 the Professor was the Head of Ecology 
and Silviculture Laboratory and during 1992–1998 the lea-
der of the State Research Program ECOSLIT.

In recognition of his service to the country, the Professor 
was awarded with the Cross of Officer Order of the Lithua-
nian Grand Duke Gediminas.

Leonardas Kairiūkštis has actively participated in the ac-
tivity of national and international scientific organizations. 
He is the leader of the UNESCO program “Man and Bio-
sphere”, Editor-in-Chief of a scientific journal “Baltic Forest-
ry”, member of the Lithuanian Union of Foresters, the Lithua-
nian Hunting Society, the World Federation of Scientists, the 
National Geographic Society, the Royal Swedish Academy 
of Agriculture and Forestry, and the Russian Academy of 
Sciences.

The achievements of the honorable Professor and his con-
tribution towards the benefit of the national forests confirm 
that his persistence in seeking his goal is bearing fruit.

On behalf of the staff of the library of the Lithuanian 
Academy of Science, we extend sincere congratulations to 
Prof. Leonardas Kairiūkštis, wishing him strong health and 
new scientific results to enrich Lithuanian science.
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Leonardui KairiūKščiui – 80

2008 m. gruodžio 15 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliote-
koje buvo atidaryta paroda, skirta įžymaus Lietuvos moksli-
ninko, profesoriaus habilituoto daktaro Lietuvos MA akade-
miko Leonardo Kairiūkščio 80 metų jubiliejui, mokslinei ir 
visuomeninei veiklai pažymėti.

Šia iškilminga proga reikėtų paminėti kai kuriuos Jubi-
liato gyvenimo ir veiklos faktus, bylojančius apie gausius ir 
mokslui reikšmingus darbus.

Leonardas Kairiūkštis gimė 1928 m. gruodžio 28 d. Papiš-
kių kaime, Rokiškio rajone. Valstietiška kaimo aplinka iš anks-
tyvos vaikystės formavo jo pareigingumą ir darbštumą. Tos 
savybės ypač išryškėjo 1935 m. jam pradėjus lankyti Čedasų 
pradinę mokyklą, nuo 1941 m. besimokant Pandėlio progim-
nazijoje, o nuo 1943 m. – Rokiškio berniukų gimnazijoje.

1947 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti miški-
ninkystę. 1949 m. įtraukus Miškų ūkio fakultetą į Lietuvos 
žemės ūkio akademijos sudėtį, jis studijas tęsė Kaune. Aukš-
tesniuose kursuose jis aktyviai dalyvavo studentų moksli-
nės draugijos veikloje. Ten ir pradėjo bręsti būsimo miško 
biologo mokslinės pažiūros. 1952 m. su pagyrimu baigęs 
Žemės ūkio akademiją ir įgijęs miškų ūkio inžinieriaus dip-
lomą, jis paliekamas asistentu Miškininkystės katedroje.

Siekdamas dirbti mokslinį darbą L. Kairiūkštis 1953 m. 
įstojo į Tarybų Sąjungos MA Miškų instituto aspirantūrą, 
kurią baigė 1956 m. ir apgynė žemės ūkio mokslų kandidato 
(dabar daktaro) disertaciją.

Dirbo Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute 
Miško biologijos ir miškininkystės skyriaus vedėju. Pasižy-
mėdamas ne tik mokslinio darbo rezultatais, bet ir mokslinio 
darbo organizatoriaus savybėmis 1958 m. jis paskirtas insti-
tuto direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui.

Intensyviai dirbo mokslinį darbą, 1968 m. apgynė žemės 
ūkio mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją. 
1970 m. jis tapo instituto direktoriumi. Už mokslinį pedago-
ginį darbą jam suteiktas profesoriaus vardas.

Pripažįstant L. Kairiūkščio reikšmingą indėlį į mokslą jis 
1972 m. išrenkamas Lietuvos MA tikruoju nariu, akademiku. 
1972–1984 m. renkamas Lietuvos MA Chemijos ir biologijos 
mokslų skyriaus akademiku sekretoriumi.

Laimėjęs tarptautinį konkursą 1984–1987 m. Austrijoje 
eina Tarptautinės taikomosios sisteminės analizės institute 
Aplinkos tyrimo programos vicedirektoriaus pareigas.

1988–1992 m. vėl dirbo Lietuvos miškų instituto direkto-
riumi, 1988–1997 m. vadovavo Ekologijos ir miškininkystės 
laboratorijai, o 1992–1998 m. Valstybinei mokslo programai 
(ECOSLIT).

Jubiliatas vienas ar su bendraautoriais parengė ir paskel-
bė 22 knygas ir apie 600 mokslo ir mokslo populiarinimo 
straipsnių. Jų yra kelių išradimų autorius. Liaudies ūkio pasie-
kimų parodoje pelnė 1 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos medalius 
už mokslo laimėjimus ir jų panaudojimą gamyboje. Jam buvo 
paskirta valstybinė premija už maksimaliai produktyvių me-
dynų formavimo teorijos sukūrimą, apdovanotas valstybiniu 
apdovanojimu už indėlį į aplinkosaugos mokslą, Freiburge už 
laimėjimus plėtojant Europos miškininkystę paskirta tarp-
tautinė Leopoldo Pfeilio premija.

Akad. L. Kairiūkštis apdovanotas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi už nuo-
pelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą 
pasaulyje.

Jubiliatas aktyviai dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse 
mokslo organizacijose. Jis UNESCO programos „Žmogus ir 
biosfera“ vadovas, mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ vyriau-
siasis redaktorius, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos 
medžiotojų draugijos, Pasaulio mokslininkų federacijos, Pa-
saulio geografų draugijos narys, Švedijos Karališkosios žemės 
ir miškų akademijos užsienio narys bei Rusijos Petro mokslų 
ir menų akademijos narys.

Gerbiamo jubiliato gyvenimo ir mokslinės visuomeninės 
veiklos faktai rodo, jog jis, sutikdamas savo garbingą jubiliejų, 
su kaupu įvykdė ir vykdo sau iškeltą gyvenimo ir veiklos mo-
tonuostatą – nuosekliai siekti užsibrėžto tikslo.

Akad. L. Kairiūkščio mokslinio darbo rezultatai byloja, 
jog jis, liaudiškai tariant, neklaidžiojo tarp trijų pušelių, o 
kryptingai savo moksliniais tyrimais žengė per spygliuočių ir 
lapuočių miškus nuolat rūpindamasis jų ateitimi.

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotojų var-
du nuoširdžiai sveikiname akademiką leonardą Kairiūkštį 
garbingo jubiliejaus proga, linkime stiprios sveikatos ir lau-
kiame naujų jo darbų, kurie praturtintų Lietuvos mokslą.

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos
direktorius dr. Juozas M a r c i n k e v i č i u s


