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Pratarmė

2022 metų kovo mėnesį sukanka 10 metų, kai gamtininkų ir visa 
mokslo visuomenė neteko biologės zoologės, mokslų daktarės janinos 
Prūsaitės (1925–2012). Neteko darbščios ir gabios tyrėjos, bet liko jos 
darbai, monografijos, straipsniai. mokslininkės darbuose daug biologijos, 
stuburinių zoologijos raidos duomenų, žinių apie tyrimų tematiką ir jų 
plėtotę. darbai atsispindi įvairiose lietuvos ir užsienio šalių duomenų 
bazėse. juos cituoja lietuvos mokslininkai. atliktų tyrimų duomenimis ir 
šiandien remiasi įvairių šalių tyrėjai. tai liudija šios rodyklės „literatūros 
apie janiną Prūsaitę“ skyriuje suregistruoti darbai.

janinos Prūsaitės indėlis į biologijos mokslą tapo paskata susisteminti 
penkiasdešimties metų profesinio darbo rezultatus ir parengti šį leidinį. jame 
iš pradžių pateikiamos svarbiausios gyvenimo ir mokslinės veiklos datos, 
toliau – dr. algimanto jakimavičiaus straipsnis „atmintyje liko tvirta valia 
ir doras darbas“. Pasinaudota 1999 m. brolio dr. Zenono Prūso išleista knyga 
„dvidešimtojo amžiaus verpetuose : vienos šeimos istorija“, skelbiamos 
ištraukos iš straipsnio „janinos bėdos“, papildančios jau žinomus janinos 
Prūsaitės biografijos faktus.

tikimasi, kad šis leidinys sudomins mokslininkės artimuosius, gamtos 
mokslo istorija besidominančius mokslininkus ir anykščių rajono svėdasų 
krašto, iš kurio ji kilusi, bendruomenę, kuri puoselėja savo krašto žmonių 
atminimą. Neabejojama, kad leidinys prisidės ir prie mokslo istorijos 
sklaidos.

Bibliografijos rodyklę sudaro septyni skyriai. joje suregistruoti 296 
įrašai, apimantys 1954–2021 metų publikacijas. Pirmasis janinos Prūsaitės 
straipsnis apie elnių iš altajaus aklimatizaciją paskelbtas 1954 metais žurnale 
„Švyturys“. Pagrindiniai mokslininkės darbai pateikiami skyriuose: „knygos 
ir brošiūros“, „moksliniai straipsniai, pranešimai konferencijose ir apžvalgos“. 
juose surašytos knygos, lietuvos ir užsienio šalių spaudoje paskelbti pačios 
autorės arba su bendraautoriais parengti straipsniai biologijos ir stuburinių 
zoologijos raidos temomis, lietuvos konferencijų ir tarptautinių teriologų 
kongresų pranešimai. redaguoti darbai bei leidiniai, kurių redaktorių 
kolegijose ji buvo, suregistruoti skyriuje „redaktorė, redaktorių kolegijos 
narė, recenzentė, oponentė, konsultantė“.

savo mokslinių tyrimų rezultatus ji skelbė ne tik moksliniuose leidiniuose, 
bet ir visuomenei skirtoje spaudoje. Šie darbai surašyti skyriuje „mokslo 
populiarūs straipsniai“. Vienas iš paskutiniųjų janinos Prūsaitės straipsnių 
pasirašytas janinos jazdauskienės vardu. jame ji dalijasi prisiminimais apie 
savo vyrą Šarūną jazdauską – buvusį partizaną ir sibiro tremtinį.

atsiliepimai, recenzijos apie janinos Prūsaitės darbus, informaciniai 
leidiniai, kuriuose skelbiami jos biografijos duomenys, surinkti skyriuje 
„literatūra apie janiną Prūsaitę“. Šiame skyriuje suregistruotos publikacijos, 
teikiančios žinių apie visuomeninę janinos Prūsaitės veiklą. gausu įrašų iš 
jos gimtojo anykščių rajono. Šio rajono žurnalistai, rašydami ir kaupdami 
medžiagą apie iškilius savo krašto žmones, straipsniuose minėjo kraštietės 
mokslininkės, jos brolio Zenono Prūso ir vyro Šarūno jazdausko gyvenimo 
įvykius. skyriuje „ikonografija“ pateikiama nuotraukų, kuriose įamžintos 
įvairios mokslininkės asmeninio gyvenimo ir mokslinės veiklos akimirkos.

skyrių bibliografiniai įrašai išdėstyti chronologine tvarka, o metų ribose – 
pagal abėcėlę. Šaltiniai tikrinti de visu, tačiau ne visus dokumentus pavyko 
patikrinti arba rasti nurodytuose šaltiniuose. jie pažymėti žvaigždute (*). 
Publikacijų paieškai palengvinti sudaryta asmenvardžių rodyklė. rodyklės 
pabaigoje pateikiamos santrumpos. 

Bibliografijos rodyklės dokumentai aprašyti, remiantis lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje patvirtintomis bibliografinio aprašo 
taisyklėmis.

renkant medžiagą, naudotasi ne tik lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių ir lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliotekų fondais, 
bet ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banko, lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos šaltiniais. Virtualios erdvės informacinių šaltinių 
įrašų internetinė prieiga tikrinta bibliografinės rodyklės rengimo metu (2021 
metais). Nuoširdžiai dėkojame žurnalistui, svėdasiškiui Vytautui Bagdonui 
už galimybę pasinaudoti jo fotonuotraukomis, esame dėkingi dr. gintautui 
Vaitoniui už skirtą laiką šio leidinio maketavimui ir apipavidalinimui.

Sudarytojai
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Preface

march of 2022 marks a decade since the scientific community lost the 
biologist zoologist dr. janina Prūsaitė (1925–2012). The monographs and 
articles by this diligent and talented researcher remain relevant to this 
day. Her works on vertebrate zoology are reflected in various lithuanian 
and international scientific databases and cited by lithuanian scientists. 
researchers from various countries still use her scientific results as a basis 
for their research, which is attested to by the entries in the chapter „literature 
on janina Prūsaitė“ of this index.

janina Prūsaitė‘s contribution to the biological sciences has become an 
incentive to systematize the results of the five decades of her professional 
work and to compile this publication. it begins with a list of the key dates of 
janina Prūsaitė‘s life and scientific work and further contains the introductory 
article by dr. algimantas jakimavičius entitled „The memory of Her is strong 
Will and decent Work“. The publication draws from the book published in 
1999 by the scientist‘s brother, dr. Zenonas Prūsas, Dvidešimtojo amžiaus 
verpetuose : vienos šeimos istorija (The Twists and Turns of the Twentieth 
Century: A History of A Family) and contains excerpts from the article 
„janinos bėdos“ („janina’s troubles“), which add to our knowledge of janina 
Prūsaitė‘s biography. 

We hope that this publication will be of interest to the janina Prūsaitė‘s 
family and friends, to scientists interested in the history of natural sciences 
and to the community of svėdasai, janina Prūsaitė‘s native town in anyksčiai 
district, which is dedicated to fostering the memory of its people. We also 
believe our publication will contribute to the dissemination of the history 
of science.

The bibliograhic index consists of seven chapters. it contains 296 entries 
for publications with dates ranging from 1954 to 2021. janina Prūsaitė‘s first 
article on the acclimatization of deer from the altai mountains was published 
in 1954 in the journal Švyturys. Her main works are listed in the chapters 
„Books and Brochures“ and „scientific articles, conference Presentations, 
and reviews“. These chapters contain entries for books, single-authored 
and co-authored articles in biology and vertebrate zoology, presentations 
at lithuanian conferences and international Theriological congresses. 

The works edited by janina Prūsaitė or the ones for which she was on the 
editorial board are listed in the chapter „editor, member of editorial Board, 
reviewer, opponent, and consultant“.

janina Prūsaitė published results of her research not only in scientific 
publications, but also in those for general public. These works are listed in 
the chapter „Popular scientific articles“. one of janina Prūsaitė‘s last articles 
is signed with the name janina jazdauskienė. in this article, she shared her 
remembrances of her husband, Šarūnas jazdauskas, a former partisan and 
deportee in siberia. 

reviews of janina Prūsaitė‘s works and informational publications 
containing her biographical data are referred to in the chapter „literature 
on janina Prusaitė“. This chapter lists publications providing information 
on janina Prūsaitė‘s civic activities. Numerous entries are for publications 
from her native anyksčiai district. collecting and publishing materials on 
prominent people of their region, the district‘s journalists wrote about life 
events of their local scientist, her Brother Zenonas Prūsas and her husband 
Šarūnas jazdauskas. The chapter „iconography“ contains photos capturing 
various moments of the scientist‘s life and work.

Within the chapters, the entries are arranged chronologically, and within 
one year, alphabetically. The sources were examined de visu; however, not 
all the documents could be examined or found in the sources listed. They 
are marked with asterisk (*). an index of personal names was compiled to 
facilitate search for publications. abbreviations are provided at the end of 
the index.  

documents listed in the index were described based on the rules for 
bibliographic descriptions approved at the Wroblewski library of the 
lithuanian academy of sciences.

collecting the material, we looked not only at the collections of the 
Wroblewski library of the academy of sciences and martynas mažvydas 
National library of lithuanian, but also at the sources available in the 
National Bibliographic data Bank and the lithuanian academic electronic 
library (elaBa). access to the online information sources was checked 
during the compilation of this bibliographic index (2021).

The Compilers



10 11

Atmintyje liko tvirta valia ir doras darbas 
Biologė zoologė Janina Prūsaitė (1925-05-17–2012-03-31)

Dr. Algimantas Jakimavičius

Atmintis. 2022 metų kovą sukanka dešimt metų, kai gamtininkus, 
mokslo visuomenę paliko vyresniosios kartos gyvosios gamtos tyrėja janina 
Prūsaitė. Po trumpos ligos mokslininkė mirė Vilniuje, eidama 87-uosius 
gyvenimo metus. Neliko darbščios ir gabios mokslo darbuotojos, tačiau liko 
svarbūs jos darbai, gausybė parašytų mokslinių ir šviečiamųjų straipsnių, 
liko visų ją pažinojusių, jos giminių pagarba ir geras vardas. Nelengvą 
gyvenimo kelią nuėjusi gamtininkė, tolimoje jaunystėje pasirinkusi biologiją, 
jos neatsisakė iki gyvenimo pabaigos. mylėjo savo kraštą, labai gerbė savo 
artimųjų atminimą. 

Bendradarbiams, praleidusiems su ja ne vieną dešimtmetį ir gerai 
ją pažinojusiems, išliko gražūs ir šilti prisiminimai. jų liko daug kartu 
dirbusiems, tačiau vėliau išsiblaškiusiems kolegoms, nemaža jų dalis jau 
baigė žemiškąjį gyvenimo kelią. liko ryškių prisiminimų iš kasdieninio 
bendro tiriamojo darbo, iš dalyvavimo mokslinėse konferencijose, kartu 
praleisto laiko kituose renginiuose ir daugelyje mokslinių ekspedicijų 
skirtinguose lietuvos kampeliuose. 

mokslų daktarė janina amžinajam poilsiui atgulė rokantiškių kapinėse 
greta anksčiau mirusio vyro Šarūno jazdausko. Bendradarbių, artimųjų 
atmintyje liko tvirta jos valia, nuoseklus ir doras mokslininkės darbas. 

labai jau duobėtas ir dulkėtas buvo jos gyvenimo kelias. ir spaudoje 
minėta, kad apie sudėtingą, kupiną asmeninių bei šeimos negandų janinos 
Prūsaitės gyvenimą galėjo būti parašyta kur kas daugiau, nei turime iki 
šiol. kaip ir kiekvienos asmenybės nugyventą laiko atkarpą būtų galima 
suskirstyti į kelis tarpsnius, tačiau čia visų jų neišplėtosime. Įvadiniame, jos 
atminimui skirtame straipsnyje nurodysime būdingiausius jos mokslinės 
veiklos bruožus, paminėdami vieną kitą mažai žinomą, o kitiems gal ir 
visai nežinomą detalę, ne kartą buvusią labai svarbią ar net lemtingą, nes 
permainingas, kupinas nerimo buvo jos gyventas metas. manome, kad viena 
vertus, – tai priminimas vyresniajai gamtininkų kartai, o antra vertus, – 
supažindinimas jaunesnių bei jauniausių, į mokslą ateinančių, aplinkos tyrėjų 

su asmenybe, kuri didelių fizinių ir emocinių pastangų dėka paliko brandžių 
gamtos mokslo darbų, liko siektinu asmeniniu pavyzdžiu. tai bus pravartu 
ir kraštiečiams, aktyviai besidomintiems savo gimtųjų vietų žmonių likimais 
ir darbais, vertinančių nematerialų turtą – žinias apie savąją tėviškę. 

Ištakos, jaunystės metai. janina Prūsaitė gimė 1925 m. gegužės 
17 d. tuometinės rokiškio apskrities (dabar anykščių rajonas) svėdasų 
valsčiaus Butėnų kaime. jos tėvas augustinas Prūsas (1887–1979) ir motina 
konstancija Žvirblytė-Prūsienė (1895–1975) buvo sėslūs kelintos kartos 
Butėnų ūkininkai. konstancija Žvirblytė, su vyresniąja seserimi 1915–1918 
m. pasitraukusi nuo karo, gyveno Petrapilyje (dabar sankt Peterburgas) 
ir dirbo namų šeimininke. grįžusi į lietuvą, 1920 m. ištekėjo ir išsikėlė į 
viensėdiją. Čia vyras turėjo 31 ha žemės, kurios 10 ha buvo miškas, o prie 
Šventosios upės – dar šiek tiek pievų. darbštūs ūkininkai beveik iš nieko 
sukūrė gana pavyzdingą ūkį ir iki lemtingų 1948 metų (kai visas šis tėvų 
sunkaus darbo vaisius buvo sunaikintas) vertėsi žemdirbyste.

svėdasiškis kraštotyrininkas Vytautas rimša, kaupęs žinias apie 
kraštiečius, 2012 m. savo sudarytame leidinyje Svėdasai: praeitis ir dabartis: 
teminis straipsnių rinkinys dar papildė, kad Prūsai buvo apsišvietę ir išsilavinę 
ūkininkai. tėvas buvo lankęs slaptą lietuvišką Butėnų mokyklą, baigęs rusišką 
keturių skyrių svėdasų pradinę mokyklą pirmuoju mokiniu ir tuo didžiavosi. 
Nepriklausomoje lietuvoje mėgo skaityti Mūsų rytojų, Ūkininko patarėją ir 
kitus leidinius, ieškodamas juose patarimų, kaip geriau ūkininkauti. Buvo 
svėdasų valsčiaus tarybos narys ir viršaičio padėjėjas, o kartais pastarąjį ir 
pavaduodavo. motina baigė svėdasų saulės lietuvišką mokyklą, buvo katalikių 
moterų draugijos svėdasų skyriaus narė. labai mėgo skaityti knygas. 

augustinas ir konstancija Prūsai išaugino keturis vaikus – dvi dukras 
(janiną, gimusią 1925 metais, ir Nijolę, gimusią 1933 metais) bei du 
sūnus (Zenoną, gimusį 1921 metais, ir juozą, gimusį 1928 metais). janina 
buvo antras vaikas šeimoje. 1932–1938 metais ji mokėsi svėdasų šešių 
skyrių pradžios mokykloje, vėliau, tėvų skatinama ir remiama, – Utenos 
gimnazijoje, kurią baigė 1944 metais. tais pat metais brolis Zenonas per 
karo sumaištį buvo vokiečių suimtas, kasė apkasus, tačiau po kurio laiko 
paspruko į Vakarus. 

dar nepasibaigus karui, šeima tiesiogiai pajuto antrosios sovietinės 
okupacijos padarinius: janina buvo suimta ir kartu su tėvais bei kitais kaimo 
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gyventojais nuvaryta į svėdasus naktiniams tardymams. Paleista paliko 
gimtinę.

Neramus, gręsiantis pavojais 1944–1946 metų tarpsnis vaizdžiai 
aprašytas leidinyje Dvidešimtojo amžiaus verpetuose: vienos šeimos istorija 
(kaunas, 1999). jo autorius – janinos brolis Zenonas Prūsas, kuris jau 
gyveno jaV, buvo tapęs miškininku, celiuliozės pramonės specialistu. 
minėtoje memuarų knygoje jis jaudinančiai ir labai įtaigiai aprašė savo ir 
kitų šeimos narių likimus. sprendžiant iš atsiminimų, Zenonas lankėsi savo 
tėviškėje Butėnuose 1990 ir 1996 metais. kadangi, kaip rašė, „nuo šeimos 
kamieno teko atitrūkti dar 1944 metais, tai galėsiu rašyti tik brolio ir dviejų 
seserų padedamas“, už pagalbą jis jiems visiems nuoširdžiai padėkojo savo 
atsiminimų pratarmėje. 

„Janinos bėdos“ – tokiu pavadinimu seseriai skirto skyrelio pradžioje 
brolis Zenonas rašė: „Nors laikai buvo neramūs ir karas dar nepasibaigęs, 
bet, kai tik sužinojo, kad pradėjo veikti Vilniaus universitetas, ji nutarė 
ten pradėti studijas. Į universiteto gamtos fakultetą įstojo lengvai, nes tais 
metais į jį mažai stojo. Nereikėjo stojamųjų egzaminų laikyti. Pildydama 
anketas, dėl visa ko užrašė, kad ji kilusi iš mažažemių valstiečių.

mokslas prasidėjo pavėluotai – nuo spalio pirmos dienos. Prieš pat 
jai išvažiuojant, atėję į mūsų sodybą stribai ją ir tėvus suėmė ir nusivarė 
į svėdasus, kur uždarė daboklėje. arešto išvengė tik juozas ir Nijolė, kaip 
nepilnamečiai. daboklė buvo prigrūsta Butėnų kaimo gyventojų, ypač tų, 
kurie gyveno arčiau miškų. tardydavo naktimis, o namiškius ypač klausinėjo 
apie mane. domėjosi ir „banditais“, apie kuriuos mano namiškiai dar nieko 
nebuvo girdėję. daboklėje palaikę keletą dienų, namiškius paleido“.

kaime likusios šeimos būklė buvo sunki, todėl janinai Vilniuje teko 
pačiai kaip nors rasti lėšų pragyventi (iš pradžių neturėjo net bendrabučio). 
tame pačiame brolio rašinyje yra kai kurių detalių, dabar atrodančių kaip 
tolima istorija, pasakojanti, kaip studentėms teko kurtis Vilniuje po karo: 
„Vilnius atrodęs baisiai. ištisos gatvės virtusios griuvėsiais, daugelio namų 
likusios tik sienos su buvusių langų angomis. sveikų namų buvę nedaug. 
laimei, janinos klasės draugė iš Butėnų kaimo, eugenija juozėnaitė (rašytojo 
j. Baltušio giminaitė), jau dirbo universiteto kanceliarijoje ir todėl turėjo 
kambarį profesūros name didžiojoje gatvėje, buvusiuose didikų chodkevičių 
rūmuose. su eugenija ten jau gyveno ir jos sesuo julija. jos priėmė ir janiną. 

kambarys buvęs didelis ir gražus, tik langai neturėjo stiklų. stovėjo didelė 
krosnis, bet jos kūrenti negalėjo dėl užgriuvusio dūmtraukio. trūko ir kuro. 
mieste prisirinkusios didesnių stiklo skeveldrų, jos langus šiek tiek susitaisė, 
bet neilgam: kai žiemos pradžioje nepertoliausiai esančioje geležinkelio 
stotyje įvykęs kažkoks didelis sprogimas, aplopyti stiklai išbyrėjo. teko 
žiemoti, langus užsidangsčius paklodėmis. kažkur gavo skardinę krosnelę, 
rusų vadinamą „buržuika“. ją pasistatė kambaryje ir kūrendavo turguje 
pirktais šakalių ryšulėliais“.

savo gyvenimo aprašyme janina Prūsaitė yra nurodžiusi, kad 1947 m. 
rugsėjo mėn., būdama universiteto trečio kurso studentė, gavo vyresniosios 
preparatorės darbą medicinos fakulteto fiziologijos katedroje, o po penkių 
mėnesių buvo pervesta į gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedrą 
laborantės pareigoms eiti. tai reiškia, kad artimesnė janinos pažintis su 
zoologija prasidėjo dar bestudijuojant. 

darbas, tam tikros pajamos bebaigiant ketvirtą kursą jai teikė ateities 
vilčių. janinos tėvai, kaip ir kiti sodžiaus gyventojai, pavasarį sėjo javus, 
o miestiečiai nekreipė dėmesio į geležinkelio stočių bruzdesius. Niekas 
nenumatė juodo represijų šešėlio, palietusio daug šeimų. 

1948 metų birželio 14-osios sekmadienį butėniškių Prūsų šeima buvo 
išvežta. abu janinos tėvai, brolis ir sesuo atsidūrė sibire. tremties priežastimi 
galėjo tapti šeimos turėtas nemažas žemės plotas – šeimyna ūkininkavo, 
nors dirbo tik dalį iš 31 hektaro. 

Tremties žinia pasiekė ir universiteto administraciją. „išaiškėjo ir tai, kad 
janina nuslėpė socialinę kilmę: ne mažažemių valstiečių o „buožių“ dukra. 
janiną tuoj pat atleido iš laborantės pareigų ir išmetė iš bendrabučio. galvojo, 
kad ją pašalins iš universiteto ir beveik tikėjo, kad jei ne tuoj pat, tai kitąmet 
ištrems, nes taip atsitikę daugeliui studentų, kurių tėvai jau buvo sibire“ – 
būseną apibūdino brolis Zenonas. reikia pasakyti, kad padėtį sunkino dar ir 
tai, kad brolis Zenonas, baigiantis karui, buvo atsidūręs Vokietijoje. janina, 
kaip ir tėvai, žinių apie jį neturėjo, nežinojo, kodėl taip atsitiko. 

slinko politinių negandų įtampos kupini mėnesiai, tačiau janina Prūsaitė 
tarsi laimės kūdikis nepateko į tremtinių sąrašus. tvyrant įtampai, rudenį 
ji universitete pradėjo paskutiniąsias – penktojo kurso studijas. jos padėtis 
buvo išskirtinė, todėl leisti ar neleisti jai pavasarį laikyti baigiamuosius 
egzaminus, turėjo nuspręsti speciali komisija, sudaryta iš rektoriaus, 
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prorektoriaus, dekano, partijos, komjaunimo ir kadrų skyriaus atstovų. 
laimė, komisijoje janiną užstojo ir gynė tuometinis fakulteto dekanas 
Vaclovas chomskis, zoologas profesorius steponas jankauskas. komisijai 
leidus laikyti valstybinius egzaminus, 1949 m. pavasarį janina gavo biologės-
zoologės diplomą. 

Įsidarbinti padėjo geri žmonės. Pasirodo, – tai buvo žymūs gamtininkai, 
o jų pagalba buvo dviguba, nes ji buvo svarbi tiek profesine, tiek ir 
žmoniškąja prasme. aplinkybės buvo tokios, kad nebeturėdama tėviškės ir 
ten gyvenusių tėvų, janina neteko bet kokios paramos, todėl privalėjo ieškoti 
kokio nors mokamo darbo – iš stipendijos nebegalėjo pragyventi. Profesoriui 
tadui ivanauskui rekomendavus, ji įsidarbino nedidelėje neseniai įkurtoje 
medžioklės ūkio valdyboje, kuriai vadovavo Viktoras Bergas (1906–1983) – 
plačių pažiūrų, labai tolerantiškas žmogus, vėliau itin daug nusipelnęs 
lietuvos gamtosaugai. Žinodamas janinos būklę, jis nepabūgo priimti jos 
į darbą, sudarė sąlygas studijoms baigti. o galimybė baigti universitetą – 
tai esmingai svarbi detalė jauno žmogaus gyvenimo kelyje. Šią detalę 
tiesiog privalu pabrėžti: juk dabar sakytume – buvo parodytas socialinis 
atsakingumas. suprantama, tada „atsakingumo“ kaina buvo kita, ir vis tik tai 
reiškia, kad visada buvo ir yra žmonių, kurie, nepaisant laikmečio piktybių 
ir paradoksų, prisiima atsakomybę dėl kitų žmonių. Žinoma, gal padėjo ir 
tai, kad V. Bergas gerai pažinojo profesorių t. ivanauską, labai vertino jo 
nuomonę, tardavosi su juo įvairiais klausimais. j. Prūsaitei baigus studijas, 
V. Bergas ją įkalbėjo tęsti darbą valdyboje. 

dabar, kai bandome pasekti įvykių eigą, labai aiškiai matome, kad kai 
kurių žmonių nuomonė gali būti labai svarbi, įtakojanti. janinos Prūsaitės 
gyvenimo vingiuose metai būdavo panašūs į bėgimo taką su kliūtimis. 
atrodo, jau prasideda atkarpa, kai viskas atrodo lengva, viskas bus gerai, bet 
ir vėl prasideda kliūtys. 

Naują kliūčių ruožą vaizdžiai parodo atkarpa iš brolio Zenono 
atsiminimų. minėtos knygos pasakojime apie janiną jis tęsė: „iš pradžių šioje 
valdyboje buvę labai gera dirbti: puikus viršininkas, nedidelis kolektyvas, 
gražiai susigyvenęs. todėl jokių konfliktų nekildavę. taip buvę iki 1953 
metų, kai medžioklės ūkio valdybą priskyrė prie Žemės ūkio ministerijos. 
medžioklės ūkio valdyboje darbuotojus priimdavo ir atleisdavo viršininkas 
V. Bergas, o Žemės ūkio ministerijoje – kadrų skyrius. tuoj janiną užgriuvo 

nemalonumai. Į kadrų skyrių atėjo anoniminis laiškas, kuriame buvo 
iškoneveikti janinos tėvai, kaip buožės ir liaudies išnaudotojai, jos broliai – 
banditai. dar ir dabar nėra aišku, kas tokį laišką galėjo parašyti. V. Bergas 
buvo spaudžiamas janiną išmesti iš darbo. ieškodamas būdų, kaip janiną 
gelbėti, jai nieko nesakęs, jis nuvyko į Butėnų kaimą pasiklausinėti, ką ten 
žmonės galvoja apie mūsų šeimą. jau gerokai vėliau jis janinai pasakojo, kad 
nė vienas Butėnų kaimo žmogus, su kuriais jis kalbėjęs, nepasakęs nė vieno 
blogo žodžio apie mus. Įsitikinęs, kad laiško turinys neatitinka tikrovės, jis 
nesutiko janinos atleisti iš darbo ir pareiškęs, kad, ją priėmęs į darbą, už ją ir 
atsakąs. tuo šis triukšmas ir užsibaigęs“. 

suprantama, tai būsimai mokslininkei sukėlė pasididžiavimą, kad jos 
šeima yra gerbiama ir niekuo nėra nepadori. Be to, labai išaugo jos pagarba 
nuoširdžiam valdybos viršininkui. reikia tik pagalvoti: juk valdybos vadovas 
savo darbuotojos janinos ne tik kad netraumavo, dargi pats nuvyko į jos 
gimtąjį Butėnų kaimą, kad daugiau sužinotų, ką žmonės žino ir galvoja apie 
šeimą, iš kurios ji kilusi. ji yra rašiusi: „Vėliau sužinojau, kad panašių į mane 
valdyboje buvo ir daugiau. V. Bergas žmones vertino ne pagal anketinius 
duomenis“. jos akimis, V. Bergas buvo „geras viršininkas, paprastas, 
draugiškas, reiklus, bet nepriekabus“. simboliška, kad priešpaskutinis 
janinos Prūsaitės išspausdintas straipsnis ir buvo apie, galėtume pavadinti, 
geradarį, – Viktorą Bergą: „mano pirmasis viršininkas“ knygoje „gamtos 
riterio lobiai: atsiminimų knyga apie gamtosaugininką Viktorą Bergą“ 
(2007), kuriam ji skyrė šiltus atminimo žodžius. 

kai po 1953 metų palengva buvo pradėta atlaidžiau žiūrėti ir į darbuotojų 
tėvų tremtį, po poros metų (1955 metais) janina per vasaros atostogas 
surizikavo nuvažiuoti į sibirą aplankyti tėvų, brolio ir sesers. maždaug 
po aštuonių parų kelionės traukiniu ji pasiekė irkutską. susitiko su broliu 
juozu, kuris padėjo nusigauti iki gyvenvietės.

„Po septynerių metų nesimatymo visiems penkiems buvo daug 
džiaugsmo. janina juos rado gerokai pasikeitusius, ypač jaunuosius. jauna 
mergaitė Nijolė buvo jau dvidešimt dvejų metų suaugusi mergina, o plonutis 
brolis juozas – gerai nuaugęs dvidešimt septynerių metų vyras. mama ir 
tėtė atrodė kiek labiau senstelėję, bet šiaip mažai pasikeitę. ir jų ekonominė 
padėtis atrodė kiek geresnė, negu galvojo janina, nes gyveno nebe bendruose 
barakuose, turėjo karvę, kiaulę, vištų ir atrodė, kad nebadavo. galėjo apie 
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daug ką pasikalbėti ir pasipasakoti patirtus išgyvenimus ir įspūdžius“ – 
taip ilgą šeimos nesimatymą apibūdino brolis Zenonas. atsiminimuose jis 
paminėjo ir daugiau smulkmenų, viešnagės nutikimų. juozas ta proga net 
nuvežė janiną iki Baikalo. Pasigrožėję ežeru ir „vietinių gyventojų pavaišinti 
garsiąja Baikalo žuvimi – omuliu“, jie grįžo pas tėvus. janinai jau reikėjo 
važiuoti į Vilnių. tremtiniams tokios kelionės dar teko laukti trejus metus. 

Mokslinio kelio pradžia. tirdama medžiojamųjų gyvūnų paplitimą 
lietuvoje, darydama jų išteklių apskaitą, janina Prūsaitė medžioklės ūkio 
valdyboje mokslo darbuotoja išdirbo 8 metus. tarnybą baigė 1957 metų 
sausio gale. darbe ji parengė dvi gamtosaugines brošiūras – apie kurapkas 
ir antis, kurias išleido ltsr medžiotojų draugijos respublikinė taryba, 
paskelbė keletą straipsnių apie gamtą. Vadinasi, minėtas laikotarpis buvo 
svarbus jos asmeninio gyvenimo etapas tuo požiūriu, kad jis atvedė į 
savarankišką profesionalios mokslininkės kelią. iš šio kelio ji jau nebeišsuko 
iki savo veiklos moksliniame institute pabaigos. 

Norą siekti mokslinio laipsnio janina išreiškė pati. ilgokai dirbdama 
medžioklės ūkio valdyboje, ji neturėjo priekaištų dėl ištremtų tėvų, darbe 
nepasitaikė ir jokių incidentų, todėl nors ją vertinęs vadovas V. Bergas 
vėl atkalbinėjęs, tačiau ji jau buvo rimtai apsisprendusi siekti aukštesnių 
mokslų. tų pačių 1957 metų pavasarį įstojo į lietuvos mokslų akademijos 
Biologijos instituto aspirantūrą. gavo kambarį aspirantų bendrabutyje. tai 
jai buvo svarbu.

kaupiant medžiagą savo disertaciniam darbui, jai teko keliauti dideliais 
atstumais, braidžioti po raistus, eiti vienai miškais ir bemiškėmis vietovėmis. 
atrodytų, tai turėjo būti tik vyriškas darbas, o ir tema – skirta vyrams. tačiau 
janina, žinodama, kad jos gyvenimo kelyje galėjo atsirasti visai ne lietuviški, 
o šaltosios šiaurės miškai, savo darbą dirbo atkakliai, labai nuosekliai ir 
kruopščiai. 

savarankiškai tyrinėjant, jai daug padėjo medžioklės ūkio darbuotojai, 
kurių nemažai ji pažinojo ir su kuriais bendravo, kai dirbo medžioklės 
ūkio valdyboje. Naudinga buvo Valdyboje įgyta žinduolių tyrimo patirtis, 
kurios pradžią ji yra apibūdinusi: „teko labai daug važinėti. Vienintelis 
transportas, kurį tuo metu turėjo valdyba, buvo motociklas su priekaba. tad 
juo dardėdavome keliais, teisingiau – šunkeliais, nes važiuoti magistraliniais 
keliais ir vieškeliais V. Bergas nemėgo. sakydavo, tada nieko nepamatysi“. 

V. Bergas sakęs, kad lietuvoje ir su melioracija daug kur persistengta. 
išsaugojusi šį savo buvusio vadovo pasakymą savo atmintyje, janina įterpė 
jį į savo tekstą, rašydama atsiminimus apie V. Bergą. Be to, įdomu – ji 
pasinaudojo proga šią mintį puikiai papildyti jai girdėtais ir įstrigusiais 
prof. t. ivanausko žodžiais: „ir koks gi gyvulys gali gyventi tokiame rave?“. 
taip kalbėjo profesorius, eidamas palei grioviu paverstą merkio aukštupį, 
o tokiais „ravais“, kaip žinome, buvo paversta daugybė lietuvos upelių, 
pakeičiant jų natūralią vagą ir aplinką.

dirbdama disertacinio darbo tema, j. Prūsaitė atliko vilkų bei rudųjų lapių 
morfologinių, gausumo, paplitimo, mitybos, veisimosi tyrimų. Nagrinėjo jų 
įtaką kitoms žinduolių rūšims, taip pat reikšmę žmogaus veiklai. surinko 
duomenų apie šių plėšrūnų biologiją, ekologiją. atkreiptinas dėmesys dar 
į tai, kad pirmaisiais tyrimo metais disertantė, bendradarbiaudama su 
helmintologu juliumi kazlausku (1913–2001), pirmą kartą išaiškino jos 
tyrinėtų laukinių žinduolių užsikrėtimą trichinelėmis (tai ir naminių gyvulių 
bei žmogaus endoparazitai), taip prisidėdama prie trichineliozės gamtinių 
židinių nustatymo. Nelengvą šios srities pradininkės darbą lydėjo sėkmė. jos 
tyrimų rezultatai buvo įvertinti kaip reikšmingi biologijos mokslui, gamtos 
apsaugai, medžioklei. Biologijos mokslų kandidato disertaciją „lietuvos 
Canidae šeimos žvėrys“ j. Prūsaitė apgynė 1961 metais Vilniaus universiteto 
gamtos mokslų fakulteto taryboje. disertantės mokslinis vadovas prof. 
t. ivanauskas, suprasdamas janinos sunkumus ir praeitį, po disertacijos 
gynimo pasveikino ją, kad „nepabijojusi sunkumų“ ji pasiekė puikių 
rezultatų. kalbėjo, kad ji kruopščiai išnagrinėjo temą, o Canidae šeimos 
žvėrys dėl savo naktinio gyvenimo būdo yra sunkiai prieinami ir iki tol buvo 
beveik netyrinėti. disertacijos autoreferate buvo nurodyta 11 paskelbtų arba 
esančių spaudoje j. Prūsaitės publikacijų. „Vertingas mokslinis darbas apie 
plėšrūnus“ – tokio pavadinimo publikaciją apie jos apgintą disertaciją tada 
paskelbė žurnalas Mūsų girios (1961, nr. 5). Po gynimo, o ir vėliau, atsirado 
autorių iš kitų kraštų, net ir labai tolimų, kurie citavo, rėmėsi arba lygino 
savo duomenis su j. Prūsaitės disertacijoje paskelbtais tyrimų rezultatais. 
suprantama, dar ir ne visas tokio pobūdžio nuorodas pasisekė aptikti.

Kūrybinga gyvosios gamtos tyrinėtojos veikla lietuvos ma sistemoje 
tęsėsi ir vėliau. tiesa, stodama į aspirantūrą, j. Prūsaitė buvo priimta į 
Biologijos instituto Zoologijos poskyrį. aspirantūros terminui įpusėjus, 
1959 metų viduryje, vietoje Biologijos instituto buvo įkurti du – Botanikos 
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bei Zoologijos ir parazitologijos institutai. j. Prūsaitė disertaciją apgynė, jau 
būdama pastarojo instituto darbuotoja. toliau dirbo jaunesniąja moksline 
bendradarbe stuburinių zoologijos sektoriuje. Prof. t. ivanauskas, 1945–1950 
metais buvęs pirmuoju po karo atkurto Biologijos instituto direktoriumi, ir 
vėliau palaikė ryšį su Zoologijos ir parazitologijos institutu, teikė mokslinę 
ir metodinę paramą stuburinių sektoriui. jis buvo kitų mokslo darbuotojų 
disertacinio darbo vadovas, dalyvaudavo svarstant mokslo tyrimo darbų 
užduotis ir atliktų darbų rezultatus, konsultuodavo. tai tam tikru mastu buvo 
susiję su tolesniu j. Prūsaitės darbu, tad anksti prasidėjęs jos bendravimas su 
šiuo gamtininku tęsėsi ir nenutrūko iki pat jo gyvenimo pabaigos. 

apgynusi disertaciją, j. Prūsaitė liko institute, dirbo jaunesniąja mokslo 
darbuotoja. kaip kompetentinga ir pareiginga mokslininkė 1962 metais ji 
buvo paskirta į mokslinės sekretorės pareigas. tada tai buvo svarbi pareigybė, 
priskiriama prie vadovaujančiųjų. dėl sudėtingų šeimyninių aplinkybių 
(vėlgi susijusių su įtempta ir nepalankia laikmečio dvasia – ištekėjo už iš 
tremties grįžusio kovotojo, o tai valdžios požiūriu buvo netoleruotina) 
vadovaujančias pareigas ėjo tik iki 1968 metų. 

dar ankstyvuoju veiklos laikotarpiu ji parengė su gamtosauga ir 
medžiokle susijusių leidinių: Globokime kurapkas (1956), Mūsų krašto antys 
(1957), Medžiotojo ir žvejo vadovas (su kitais, 1957, 1964, 1968). Vėliau 
parašė Medžiojamoji fauna ir jos ligos: medžiaga lektoriui (1977). lietuvoje 
medžioklė, medžioklės ūkis po karo tvarkėsi lėtai. Įkurtoje medžioklės ūkio 
valdyboje j. Prūsaitė buvo pirmoji, bet tik vienintelė mokslinė bendradarbė. 
tačiau apie medžiojamuosius gyvūnus ji suregistravo daug svarbių faktų, 
sukaupė svarbių stebėjimo duomenų, tapusių pagrindu būsimiems jos ir 
kitų autorių straipsniams, knygoms. 

Nuo 1968 iki 1987 metų j. Prūsaitė buvo Zoologijos ir parazitologijos 
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Šio instituto stuburinių sektoriuje 
susikūrus dviem darbinėms grupėms, ji vadovavo minėto sektoriaus 
kanopinių žvėrių tyrimo grupei. tematika gerokai išsiplėtė. institute 
planuojami tyrimai imti vadinti kompleksiniais. tai buvo gera kryptis. 
su bendradarbiais stengtasi aprėpti daugiau ir didesnio rūšių skaičiaus 
temų. kartu su kolegomis mokslininkė tyrė ir pelinių graužikų populiacijų 
struktūrą, kaitą, stirnų populiacijos produktyvumą, jų veisimosi ir mitybos 
ypatumus priklausomai nuo populiacijos tankio, teritorijos miškingumo 
ir kitų veiksnių, tyrė saugomų teritorijų (aukštaitijos nacionalinio parko, 

Čepkelių ir Žuvinto rezervatų, Žagarės, Praviršulio, kanio raisto, kamšos 
ir daugelio kitų draustinių) teriofaunos būklę, ją lemiančius veiksnius 
bei apsaugos priemones. Šių tyrimų rezultatai pateikti tarptautiniuose 
teriologų kongresuose (maskva, 1974; Brno, 1978), lietuvos mokslinėse 
konferencijose bei simpoziumuose. lankėsi lenkijoje, bendradarbiavo su 
šios šalies ekologais. 

tirdama krašto žinduolius, darbšti tyrėja sukrovė gražų darbų kraitį, 
jos tyrimų duomenys išliko aktualūs ir iki mūsų dienų. rezultatus atspindi 
jos darbų bibliografija: nors paskelbė gal ne tiek daug (apie 40) mokslinių 
straipsnių, liko parašytų bei sudarytų vertingų mokslo rinkinių, įvairių 
kitų stambesnių bei smulkesnių leidinių, išleistų jos vienos arba su 
bendraautoriais. 

Pirmiausia minėtinos pačios j. Prūsaitės parengtos zoologijos knygos, 
skirtos lietuvos stuburiniams pažinti. jos buvo išleistos 1972 ir 1982 metais: 
Lietuvos žinduoliai, Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti (su kitais). 
Nurodytinas ir išskirtinas kol kas vienintelis išsamus leidinys apie iškilų 
gamtos mokslininką, profesorių akademiką t. ivanauską: Tadas Ivanauskas: 
gyvenimas ir veikla. Ši, su žurnalistu, paukščių žinovu rimantu Budriu 
(1930–2001) sudaryta biografinė knyga, „mokslo“ leidyklos buvo išleista 
1976 metais. joje yra ir trys sudarytojos straipsniai. 

j. Prūsaitė buvo daugelio kolektyvinių instituto leidinių bendraautorė: 
Žuvinto rezervatas (1968, rusų k.), Žagarės miškas (1980), Lietuvos TSR 
nacionalinis parkas (1981), Čepkelių rezervatas (1984), Žuvinto rezervatas: 
(kompleksinių tyrimų 1979–1985 m. duomenys) (1993, rusų k.). ji taip pat 
buvo dviejų maskvoje išleistų monografijų – Europinis rudasis pelėnas 
(1981, rusų k.) ir Vilkas (1985, rusų k.) – bendraautorė. instituto leidinio 
Teriologiniai tyrimai Lietuvoje (1988, rusų k.) atsakomoji redaktorė. 
j. Prūsaitė yra viena pirmojo lietuvoje parengto universalaus zoologinio 
norminamojo leidinio – šešiakalbio žodyno Žinduolių pavadinimų žodynas: 
lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis (2002, ats. red. P. 
Bluzma) – sudarytojų. 

su bendraautoriais ji parengė du mokslo istorijos leidinius: Zoologijos ir 
parazitologijos institutas: (trumpa raidos ir mokslinės veiklos apžvalga) (1970), 
Zoologijos ir parazitologijos institutas: (pagrindiniai raidos ir mokslinės veiklos 
bruožai) (1983). tai buvo pirmieji lietuvos mokslų akademijos Biologijos, 
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vėliau Zoologijos ir parazitologijos institutų kūrimosi, jų struktūrų kaitos, 
sektorių, laboratorijų bei smulkesnių tyrimo padalinių įkūrimo ir veiklos 
aprašymai. juose nurodytos datos, suminėtos pavardės, tyrimų vietos ir 
objektai. svarbiausia, kad jau daug metų visa tai labai praverčia, ypač rašant 
apie institutų tyrimų raidą, jų plėtrą, rengiant tyrinėtų temų apžvalgas. Prie 
šios veiklos srities reikia priskirti ir vertingas j. Prūsaitės metinių mokslinių 
tyrimų apžvalgas, kurias ji paskelbė, dirbdama instituto moksline sekretore 
1963–1968 metais Lietuvos TSR mokslų akademijos darbuose. Serija C. 

Be to, j. Prūsaitė daug populiarino savo sritį. ji straipsniais prisidėjo 
prie švietėjiškų bei informacinių leidinių: Gamta ir žmogus (1972) Gamtos 
apsauga (1976), Medžiojamosios faunos apsauga lauko darbuose: metodiniai 
nurodymai (1980). Be paminėtų, j. Prūsaitės išleistų ankstyvuoju veiklos 
laikotarpiu, iš viso ji kaip autorė prisidėjo prie vienuolikos įvairios apimties 
kolektyvinių leidinių. Vien apie žvėris, kitus žinduolius ji išspausdino 
25 straipsnius periodikoje, enciklopedijose. Buvo tarybų lietuvos ir 
lietuviškosios tarybinėje enciklopedijose mokslinė konsultantė. iš viso 
paskelbė apie 120 mokslo populiarinimo publikacijų. 

Serijos „Lietuvos fauna“ pradininkė. itin reikšmingu laikytinas 
j. Prūsaitės nuveiktas darbas, rengiant pirmąjį „lietuvos faunos“ tomą. 
tai buvo visai naujo, kaip dabar sakytume, formato užmojis. jis nebuvo 
atsitiktinis, tačiau įdomiau yra kitkas – rastume daug argumentų, kodėl tas 
darbas, arba užduotis, atiteko būtent janinai Prūsaitei. 

j. Prūsaitės veikla institute neapsiribojo moksliniais tyrimais. sukaupusi 
didžiulę patirtį, ji sugebėjo sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir 
raštu. todėl visai nestebėtina, kad būdama kruopšti ir darbšti, ji galėjo būti 
puiki įvairių leidinių redaktorė ar sudarytoja. gal šiek tiek darbo pradžią 
lengvino tai, kad žinduoliai buvo jau neblogai ištirta gyvūnų grupė. 

yra, nors ir neilga „lietuvos faunos“ rengimo priešistorė. lietuvos mokslų 
akademijos Zoologijos ir parazitologijos institute buvo sumanyta aprašyti 
tyrinėtas lietuvos stuburinių ir bestuburių gyvūnų rūšis bei rūšių grupes, 
parodyti jų paplitimą, ekologines sąlygas, reikšmę gamtai ir kt. tai buvo 
pirmas toks sumanymas lietuvoje – apibendrinti faunistinių, biologinių ir 
ekologinių tyrimų duomenis, pirmiausia sukauptus tada reikšmingiausioje 
gyvūnijos tyrimų institucijoje – Zoologijos ir parazitologijos institute. 
Numatyta įtraukti ir aukštųjų mokyklų, miškų, žemės ūkio profilio mokslinio 

tyrimo institutų, kitų įstaigų turimus duomenis apie lietuvos faunos sudėtį, 
atskirų taksonominių grupių būklę ir ištirtumą. Buvo galvojama, kad tokios 
žinios bus naudingos, įgyvendinant praktines faunos apsaugos ir naudojimo 
priemones, jos padėtų stebėti rūšių sudėties, gausumo kaitos polinkius, 
aplinkos sąlygų poveikį. 

tokiu būdu teriologei j. Prūsaitei buvo patikėta ir ji sutiko imtis lietuvos 
žinduolių tyrimų apibendrinimo, rengti „mokslo“ leidykloje ketinamos 
pradėti leisti serijos „lietuvos fauna“ pirmąjį tomą. rengiant pirmąjį tęstinio 
leidinio Lietuvos fauna. Žinduoliai tomą, teko spręsti daug praktinių dalykų. 
Šiam darbui j. Prūsaitė atidavė ypač daug jėgų ir atsidėjimo, teko paaukoti 
daugiau laiko, nei rodėsi, jo reikės iš pradžių. rengiamam leidiniui, be jos 
pačios, medžiagą pateikė dar keliolika autorių. ir nors buvo numatyta bendra 
pateikimo forma, gautoji medžiaga stiliumi ir turiniu buvo labai nevienoda, 
be to, jos buvo gerokai daugiau, nei leido numatyta tomo apimtis. Prireikė 
nemažai pastangų ir kantrybės ją tvarkant, vienodinant, derinant su autoriais. 
labai stropiai ir nuodugniai peržiūrėjus, apie pusę – o gal ir daugiau – 
pateiktos medžiagos redaktorei ir sudarytojai teko perrašyti (tada – dar 
ranka) pačiai. daug rūpesčių kėlė ir labai gausios, itin nevienodos įvairių 
šaltinių ir autorių leidiniui teikiamos iliustracijos. Buvo numatyta, kad tome 
bus ir spalvotų gyvūnų piešinių, ir taškinės technikos būdu atliktų gyvūnų 
kaukolių bei kitų kūno dalių piešinių. juos atlikti reikėjo labai kruopščiai ir 
tiksliai. Buvo numatyta dėti ir gyvūnų paplitimo žemėlapius, jei turima – 
gausumo diagramas, nuotraukas su žinduolių gamtoje paliktais ženklais 
(pėdsakai ir kita). iliustracijas reikėjo tinkamai parengti bei sukomponuoti, 
parašyti jų paaiškinimus. 

sudarytoja šiam leidiniui parašė plačią bendrąją dalį, kurioje papasakota 
lietuvos žinduolių tyrimo istorija, faunos formavimasis poledynmečiu, 
paminėtos išnykusios, bet istoriniais laikais gyvenusios rūšys. ji parengė 
žinduolių klasės, būrių ir šeimų apžvalgą, rūšių apibūdinimo lenteles, aprašė 
plėšriųjų būrio rūšis, taip pat knygos santraukas rusų bei anglų kalbomis, 
sudėliojo gausias bibliografijos šaltinių nuorodas tekste ir sudarė jų sąrašą. 

Šis tomas žymėjo visos faunistinės serijos leidinių pradžią, jo parengimas 
ir unifikavimas liko pripažintas svariu j. Prūsaitės indėliu į lietuvos 
zoologijos mokslą. kai 1988 m. šis leidinys pagaliau išvydo dienos šviesą, 
juo visi pagrįstai galėjo ne tik pasidžiaugti, bet ir didžiuotis. 
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Nors dabar ši knyga tapo bibliografine retenybe, ji iki šiol yra geriausia 
tokių leidinių parengimo pavyzdys. j. Prūsaitė buvo ir gausiausiai lietuvoje 
stuburinių gyvūnų paukščių klasei skirto dviejų dalių leidinio Lietuvos fauna. 
Paukščiai redaktorių kolegijos narė bei recenzentė. Šios dalys, susijusios 
su ankstyvaisiais ornitofaunos tyrimais, apėmė t. ivanausko atliktuosius 
paukščių stebėjimus. apskritai, „lietuvos faunos“ serijos reikšmė ne tik 
aprašomoji: ji lieka svarbi ir aktuali mūsų dienų fundamentiniam mokslui. 

Pridursime – džiugu, kad j. Prūsaitės darbais domėjosi ir vis dar domisi 
taip pat ir dideli mokslo autoritetai. 

Asmeninio gyvenimo peripetijos. kaip minėta, j. Prūsaitė buvo ištekėjusi 
už Šarūno jazdausko (1922–1991), kuris sunkiais pokario metais buvo pirmose 
lietuvos laisvės gynėjų gretose, todėl buvo suimtas, kalinamas ir daugelį metų 
praleido tremtyje. Šios aplinkybės anuomet janinai buvo didžiulė kliūtis siekti 
mokslininkės karjeros, trukdė netgi susikurti kiek geresnes buities sąlygas. 
Ne sykį buvo bandyta ją atleisti iš užimamų pareigų, tačiau, laimė, rasdavosi 
ir jos užtarėjų, drąsių žmonių, kurie talentingą mokslininkę užtardavo, ja 
rūpinosi, stengėsi išsaugoti institute. kai kurie eiliniai instituto darbuotojai 
pagal tuometinę tvarką per profsąjungą stengėsi kaip nors jai padėti dėl buto, 
kol ji gavo nedidelį atskirą buvusio darbuotojo plotą.

Brolio Zenono atsiminimuose apie asmenines įtampas, slegiantį rūpestį, 
kuriuo sesuo janina net neturėjo su kuo pasidalyti, aprašyta smulkiau: „mat 
1961 metais ji jau buvo ištekėjusi už Šarūno jazdausko. su juo susipažino 
per jaunesniosios sesers Nijolės sūnaus krikštynas, į kurias Šarūną pakvietė 
Nijolės vyras antanas Petreikis. antanas ir Šarūnas artimai draugavo, kartu 
dalyvavo lietuvos laisvės armijos veikloje Žemaitijoje ir vėliau kartu buvo 
tremtyje Norilsko lageryje. Šarūną su janina slaptai sutuokė vienas Šarūno 
gerai pažįstamas Žemaitijos kunigas.

Šarūnas jazdauskas prieš pat antrąją sovietų okupaciją baigė Palangos 
gimnaziją, kur buvo labai artimas Vytauto Vardžio draugas. abu svajoję tapti 
žinomais poetais. 1944 metais jis įstojo į lla ir, baigiantis vasarai, kartu 
su būreliu jaunų vyrų buvo pasiųstas partizaninio karo į rytprūsius. <...> 
1947 metais Š. jazdauskas nuvažiavo į Vilnių, į visų lietuvos partizanų vadų 
pasitarimą. einant k. kalinausko gatve, iš užpakalio prislinkę du civiliai 
vyrai Š. jazdauskui užlaužė rankas ir nuvežė į kalėjimą. tikriausiai, kad jis 
buvo išduotas. Po tardymų ir kankinimų jį nuteisė 25 metams ir ištrėmė į 

Norilsko kasyklas. ten susirgo džiova ir kaip sunkus ligonis, nepagydomas 
lagerio sąlygomis, 1956 metais paleistas. Neatrodė, kad jis pagytų, todėl net 
gavo dokumentus grįžti į lietuvą pas motiną ir seserį, gyvenančias Šiauliuose. 
sesers išlaikomas ir globojamas, ilgai gydėsi, kol visgi pasveiko. Nors ir 
sunkiai, Vilniuje gavo darbą ir 1962 metais rudenį ten ir persikėlė gyventi. 
Prisiregistravo pas žmoną, mano seserį janiną, kuri tada dar tebegyveno 
aspirantų bendrabutyje. 1963 metų sausio mėnesį milicija pranešė, kad jis 
išregistruojamas, kaip neturintis teisės gyventi lietuvoje, nors ir buvo legaliai 
grįžęs ir jau šešerius metus išgyvenęs. tada prisiregistravo tilžėje (sovetske), 
kaliningrado srityje. <...> padedamas janinos, pradėjo ieškoti teisybės. iš 
visur arba negauta jokio atsakymo, arba nurodyta kreiptis į Vilniaus miesto 
milicijos valdybą, kur jau būdavo paruoštas neigiamas atsakymas. Pagaliau... 
leista gyventi lietuvoje, bet tik ne Vilniuje ir ne kaune. 

Šarūnas pasirinko jonavą, kaip turinčią gerą susisiekimą su Vilniumi. 
ten jau gyveno geras pažįstamas gulago kalinys iš Norilsko tadas Vaitelis, 
kuris Šarūnui padėjo susirasti kambarį ir darbą. janina dėl savo darbo liko 
gyventi Vilniuje, o kartu su Šarūnu praleisdavo tik savaitgalius. 

gyvenant jonavoje, Šarūnui pavyko gauti naują „švarų“ pasą. jame 
jau neliko įrašo, kad jis yra buvęs politinis kalinys. kai janina Vilniuje jau 
negyveno aspirantų bendrabutyje ir turėjo nedidelį butą, Šarūnas 1968 
metų pabaigoje surizikavo ir persikėlė pas ją gyventi. Prisiregistruoti ir rasti 
darbą Vilniuje jam jau netrukdė. gavo darbą raštinėje, bet buvo juntama, 
kad saugumas jo iš savo akiračio ir tada nepaleido. ir vėl nelaimė: kai jau 
galiausiai pradėjo ramesnį gyvenimą, jis susirgo nepagydoma galvos smegenų 
liga – encefalopatija, todėl 1986 metų pradžioje jis išėjo į pensiją. Nebegalėjo 
vaikščioti, o vėliau – vienas net iš lovos išlipti. jam buvo reikalinga nuolatinė 
priežiūra, todėl 1987 metų pradžioje ir janina išėjo į pensiją...“.

janina Prūsaitė, ištekėjusi 1961 metais, savo mergautinės pavardės 
nekeitė ir nepasirašinėjo vyro pavarde. Vyro pavarde yra tik vienas jos 
straipsnis, parengtas, kai ji jau buvo pensininkė. straipsnio tikslas buvo pagal 
galimybes apžvelgti ir paskelbti apie vyro nueitą kovos kelią. Publikacijoje 
„Vienas iš tūkstančių“ (Į laisvę, 1999), pasirašytoje janinos jazdauskienės 
pavarde, aiškinama: „apie pokario metų lietuvos gyventojų pasipriešinimo 
kovas dabar spaudoje daug yra medžiagos iš archyvų ir likusių gyvų tos 
kovos dalyvių betarpiškų prisiminimų. daug kur minimas ir mano vyras 
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Šarūnas jazdauskas. mano tikslas – apjungti tuos fragmentiškus duomenis 
ir nuosekliau apžvelgti jo nueitą kelią. tai nėra išsamus visų to meto įvykių, 
kuriuose mano vyrui teko dalyvauti, aprašymas, nes jis nemėgo daug 
pasakoti apie save, nenorėjo prisiminti viso to, ką teko išgyventi“.

straipsnį ji baigė tokiu sakiniu: „Po sunkios ligos 1991 m. birželio 29 d. 
Šarūnas mirė, nespėjęs pasidžiaugti atkurta lietuvos nepriklausomybe, dėl 
kurios paaukojo didelę dalį savo gyvenimo ir sveikatą“. 

mirus vyrui Šarūnui, labai pablogėjo janinos sveikata. teko ilgokai 
gydytis ligoninėje, toliau viena gyveno Vilniuje. 

Brolijos veiklos palaikytoja. mirus profesoriui t. ivanauskui (1982–
1970) kaune susikūrė neformali tado ivanausko brolija. tai buvo 
profesoriaus bendraminčių, kai kurių mokinių, buvusių pažįstamų draugija, 
neturėjusi įstatų ir nustatyto narių sąrašo, tačiau vienijusi asmenis, jautusius 
pareigą ir bendrą tikslą, kad iškilaus krašto gamtininko, pedagogo ir 
mokslininko gyvenimas, nuveikti darbai nebūtų pamiršti. Profesoriaus 
nelikus, Vilniaus universiteto gamtininkų būryje bene įtakingiausia 
figūra, būrusi bendraminčius vieningoms pastangoms ir veiksmams buvo 
profesorius Česlovas kudaba, kurio iniciatyva 1991 m. kaune ir susibūrė 
t. ivanausko atminimo ir jo siekių tęsėjų bendrija. jau turinti mokslinį 
laipsnį j. Prūsaitė, buvusi t. ivanausko mokinė – studentė, disertantė, 
buriantis bendraminčiams, iš karto tapo Brolijos nare. jos gyvenimo kelias 
nebuvo nutolęs nuo Profesoriaus veiklos, buvusios jai svarbia atrama, todėl 
neatsitiktinai ji paminėta, laikraščiams paskelbus apie pirmąjį Brolijos 
dalyvių – daugiau kaip dešimties gamtininkų – susibūrimą kaune. mat 
j. Prūsaitės bendravimas su Profesoriumi, prasidėjęs dar 1948 metais 
ištrėmus tėvus, tęsėsi ir nenutrūko iki pat t. ivanausko gyvenimo pabaigos. 
Vėlesniu laiku ji buvo nuosekliai prieraiši ir gerbė Profesoriaus asmenybę, 
palaikė Brolijos veiklą, bendravo su jos nariais. savaime suprantama, bėgant 
metams, nariai keitėsi: vyresnieji išėjo į amžinybę, atsirado naujų.

Brolijos narių veiklos turinys – susitikimai profesoriaus gimimo, mirties 
metinių progomis, kapo tabãriškiuose (kauno raj.) lankymas, narių 
veikla, jos aptarimai. Nariai pasidalindavo savo mokslo darbų derliumi iš 
biologijos, zoologijos, gamtos apsaugos sričių. tarp kitų įgyvendintų darbų, 
sumanymų buvo profesoriaus atminimo ženklų gausinimas, jubiliejinių 
renginių organizavimas. 

Brolijos bičiuliai gali pasidžiaugti, kad j. Prūsaitė paliko nemažai savo 
mokslinės veiklos pėdsakų. Prisiminkime: ji žinojo, kad t. ivanauskas 
kur kas daugiau dėmesio skiria žinduolių faunai, ypač medžiojamiesiems 
žvėrims, todėl nesirinkdama ėmėsi Canidae šeimos plėšrūnų mokslinių 
tyrimų. ji gerai suprato, kad t. ivanausko vardas reikšmingai telkė lietuvos 
mokslininkus, ji pati buvo viena jų ir pagal galimybes prisidėjo prie savo 
krašto gamtos, jos resursų pažinimo. tam tikra mokytojo t. ivanausko 
veiklos tąsa buvo j. Prūsaitės mokslinės knygos, kurios trumpai aptartos, 
apžvelgiant jos mokslinę veiklą. reikšmingiausiu laikytinas jos darbas apie 
lietuvos žinduolius. Neginčytinai svarbus ir 1976 metų leidinys apie tadą 
ivanauską. Vėlesniais metais j. Prūsaitė surinko medžiagą ir apie t. ivanauską 
parengė populiaraus turinio rankraštį. Profesoriaus atminimui nedidelį 
leidinį Gamtininkas Tadas Ivanauskas, 1882–1970 2002 metais išleido P. 
Zajančkauskas (1927–2017). j. Prūsaitė nurodyta kaip jo recenzentė. 

j. Prūsaitė iki paskutinių gyvenimo metų nepraleido Brolijos narių 
susitikimų. ji ištikimai lankydavosi gamtininko amžinojo poilsio vietoje 
tabariškiuose, susitikimuose obelynėje. labai išgyveno, kai šiai memorialinei 
sodybai buvo iškilęs pavojus – užmačios pakeisti jos paskirtį iš kultūrinės į 
komercinę. džiaugėsi, kad taip nenutiko.

Visuomeninė veikla, ryšiai su gimtuoju kraštu. Nepaisant gražių mokslo 
pasiekimų, janina Prūsaitė, ir išėjusi į užtarnautą poilsį, kaip sakoma, rankų 
nesudėjo. Be to, kas minėta ir susiję su tado ivanausko brolijos veikla, ji, kiek 
leido sveikata, dar parengė keletą mokslo populiarinimo straipsnių, rašė į 
enciklopedijas, kaip kvalifikuota ir patyrusi specialistė konsultavo mokslo 
leidinius. ji liko Zoologijos ir parazitologijos, nuo 1991 metų – ekologijos 
instituto neetatinė mokslo darbuotoja, todėl ir nebedirbdama lankydavosi 
institute, domėjosi visomis sektoriuje atliekamų teriologinių tyrimų 
kryptimis, rūpinosi žinių apie krašto žinduolius sklaida. Nors sveikata 
prastėjo, janina vis dar noriai dalyvaudavo įvairiose išvykose, susitikimuose 
su kolegomis. ją domino medžioklės klausimai, ji buvo šalininkė, kad 
lietuvoje nebūtų medžiojami vilkai arba jų būtų sumedžiojama mažiau. 
recenzavo 1988 metais „mokslo“ leidyklos išleistą k. giniūno leidinį 
Vilkas. 

Būdavo galima ją pastebėti Vilniuje, einančią link Nacionalinės 
m. mažvydo bibliotekos. kaip mokslo darbuotoja ji galėdavo parsinešti 
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knygų į namus, todėl užsisakydama leidinių, nuolat domėdavosi mokslo ir, 
apskritai, gyvenimo naujienomis. svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ją labai 
paveikė prasidėjęs lietuvos atgimimas. ji išgyveno dėl lietuvos ateities, tik 
jau dėl amžiaus negalėjo būti mitingų dalyve ir kaip kiti nuolat budėti prie 
televizijos bokšto ar seimo. 

Bene paskutinis jos pasirodymas gamtininkų visuomenei buvo 2011 metų 
vasaros pabendravimas ir išvyka su buvusiais instituto bendradarbiais, kai 
jie visi aplankė Vidẽniškių (molėtų raj.) bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, 
liesėnų piliakalnį, pabuvojo kadaise profesoriui P. B. Šivickiui priklausiusioje 
grabuosto ežero saloje, viešėjo jaunesniojo kolegos, buvusio laboratorijos 
vadovo dr. Petro Bluzmos sodyboje. 

janina Prūsaitė dažnai atvažiuodavo į gimtąjį svėdasų kraštą. 
suprantama, ji, kaip ir jos šeima, buvo itin glaudžiai susijusi su savo gimtine 
ir jos praeitimi. anykštėno, kraštotyrininko ir žurnalisto Vytauto Bagdono 
straipsnio (XXI amžius, 2009-07-10) žodžiais, „dr. j. Prūsaitė būdavo nereta 
viešnia ir gimtajame svėdasų krašte. lankydavosi tradiciniuose „Vaižganto 
skaitymuose“, miestelio gimtadienio šventėse bei kituose svarbesniuose 
renginiuose. kai jaV gyvenantis dr. Z. Prūsas paaukojo solidžią pinigų 
sumą ir dovanojo svėdasams paminklą, įamžinusį svėdasiškių kovotojų už 
lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę atminimą, 2009-aisiais dr. j. Prūsaitė 
kartu su broliu juozu nuolat važinėjo iš sostinės į Vilnių, bendravo su 
skulptoriumi jonu jagėla, rūpinosi paminklo kūrimo reikalais ir be galo 
džiaugėsi, kai paminklas iškilo, papuošė svėdasus, kai per Šv. Petro ir Povilo 
atlaidus buvo iškilmingai pašventintas“. 2008–2009 metais j. Prūsaitė buvo 
ir paminklo laisvės kovotojams atminti svėdasuose statybos organizacinio 
komiteto narė. Už šią visuomeninę veiklą ji gavo anykščių mero sigučio 
obelevičiaus (beje, pagal kvalifikaciją – biologo) padėką. Be abejonės, 
svėdasiškiai yra dėkingi jau minėtam zoologės broliui, miškininkui Zenonui 
Prūsui už gausias dovanotas lėšas, kad gimtojo krašto žmonės savo miestelyje 
galėtų pastatyti atminimo paminklą, tapusį jų visų pasididžiavimu. Z. Prūso 
iniciatyva ir asmeninėmis lėšomis gimtosios parapijos centre 2009-ųjų 
vasarą jį pastačius, svėdasai tapo dar patrauklesni, gražesni. tiesa, kraštiečiai 
apgailestavo, kad į paminklo atidengimo ir šventinimo iškilmes pats 
mecenatas, deja, dėl garbaus amžiaus atvykti negalėjo, tad tėvo parašytus 
žodžius iškilmių dalyviams perskaitė iš jaV atskridęs jo sūnus algis Paulius, 
kuriam svėdasiškiai perdavė nuoširdžius dėkingumo žodžius už tokią jo tėvo 

dovaną anykščių kraštui. j. Prūsaitė taip pat labai džiaugėsi, kad paminklas 
iškilo.

Čia dar būtų proga ir reikalas parašyti apie tai, kad Zenonas Prūsas 
svėdasams tapo labiau artimas ir dėl kitų likimo vingių, susiejusių jį 
su gimtuoju kraštu. tais pačiais 2009 metais žurnalistas V. Bagdonas, 
nesavanaudišką kultūros rėmėją vadindamas geradariu, pasidalino su 
anykštėnais, kas dar buvo nuveikta šio žmogaus dėka: „Šis geradarys ir 
man padėjo parengti solidžios apimties fotografijų albumą Nusilenkime 
Vaižganto Žemei..., skirdamas jo leidimui asmenines savo santaupas“. 
lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko juozo tumo-
Vaižganto 140-osioms gimimo metinėms skirtas senųjų nuotraukų albumas 
sulaukė didelio pasisekimo tiek lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. iš pradžių 
sudarytojas dvejojo, ar pasiseks jį išleisti. „tačiau svajonei buvo lemta 
išsipildyti, kai finansiškai parėmė jaV, ohajo valstijoje gyvenantis veiklus 
mūsų kraštietis. Nemažai albumų šios knygos leidėjų ir mecenato valia 
buvo dovanota mokykloms, bibliotekoms, muziejams, Vaižganto giminėms, 
aktyviems Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“, nariams. dalis tiražo buvo 
parduota, o gautos lėšos vėlgi geradario dr. Zenono Prūso dėka buvo 
panaudotos svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus remontui, kitų leidinių 
įsigijimui“ – teigė žurnalistas. – „Nors Z. Prūsas gyveno toli nuo gimtojo 
krašto, tačiau meilė ir ištikimybė lietuvai, pagarba tėviškei neišblėso iš jo 
širdies. Žymusis kraštietis pasižymėjo labdaringa veikla, rėmė asmeninėmis 
lėšomis gimtajame svėdasų krašte veikiančią asociaciją Vaižgantiečių klubas, 
skyrė pinigines aukas svėdasų parapijos bažnyčiai, krašto (Vaižganto) 
muziejui ir kitoms organizacijoms. susirašinėjo, dovanojo įvairių spaudos 
leidinių, knygų“ – džiaugėsi leidinio sudarytojas (https://www.anykstenai.lt/
index.php?pg=naujienos2&nj=793 ir kt.). 

svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui j. Prūsaitė padovanojo savo brolio 
Zenono memuarų knygą Dvidešimtojo amžiaus verpetuose: vienos šeimos 
istorija. 

2012 metų spalį svėdasų biblioteka pasidžiaugė, kad miškininkas, 
mokslininkas, visuomenininkas Z. Prūsas atsiuntė keletą dėžių knygų iš 
savo asmeninės bibliotekos. Broniaus kviklio Mūsų Lietuva, meno albumai, 
įvairios knygos – tokia buvusi šio krašto, kultūros rėmėjo dovana. deja, kol 
siunta pasiekė lietuvą, šio nuoširdaus tėviškės mylėtojo, svėdasų globėjo jau 
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nebeliko tarp gyvųjų. tačiau jo veikla neliko be pėdsako, ji veikia visuomenę, 
skatina puoselėti savo tapatybę ir kultūrą.

2012 metai dar išsiskyrė tuo, kad tų metų kovo ir balandžio mėnesiai buvo 
paženklinti skaudžiomis netektimis. Šių metų kovo 31 dieną mirė biologė 
janina Prūsaitė, su kuria atsisveikindami buvusio instituto (dabar – gamtos 
tyrimų centras) mokslo atstovai dar kartą prisiminė likusius svarbius jos 
mokslinius darbus ir tai, kad ši asmenybė grįš pas juos jau tik prisiminimų 
gijomis. 

kita liūdna žinia lietuvą pasiekė iš Čilikočio (chillicothe, jaV). tų pačių 
metų balandžio 25-osios vakare (balandžio 26-osios vidurnaktį mūsų laiku), 
eidamas 91-uosius metus, mirė miškininkas technologas Zenonas Prūsas, 
tame mieste gyvenęs nuo 1955 metų. jis atgulė ten pat šalia anksčiau jį 
palikusios žmonos. 

dar kartą pagarbiai turime paminėti žurnalistą, tuomet lietuvos 
žurnalistų sąjungos ir jono Vileišio premijų laureatą Vytautą Bagdoną, kuris 
anykštėnų vardu apie neatitaisomus praradimus – kraštiečių brolio ir sesers, 
kuriuos laikė garsiais žmonėmis, netektį tarė šiltų žodžių, gedėjo, kad jau 
tenka apie juos kalbėti „būtuoju laiku“. Šviesiausi prisiminimai jam liko apie 
svėdasiškių mecenatą Zenoną. ir apie šią netektį, ir kitomis progomis, šiltai, 
su pagarba apie Prūsų šeimą jis rašė ne viename savo straipsnyje, skelbtame 
anykščių krašto spaudoje bei įvairiuose periodiniuose leidiniuose. jie gana 
gausūs, nurodomi bibliografijoje, kaip ir kai kurių kitų anykštėnų rašiniai. 

Tvirtos, santūrios ir orios asmenybės pavyzdys. instituto bendradarbiams 
janina atrodė esanti paprasta, bet santūri, ori, ramiu tvirtumu spinduliuojanti 
asmenybė. jautėsi, kad ji kantri, aukštos savivertės ir kad jai „viskas tvarkoj“. 
ji kalbėdavo nedaug, prabilusi pasakydavo išmintingą ar šiltą žodį. tokia 
asmens kultūros išraiška darbuotojams buvo svarbi, nes santykiuose niekada 
nebuvo nemaloni, o kartais nuotaikinga, pajuokaujanti, nors jai teko, kaip 
matėme, patirti didelių ir skaudžių išgyvenimų. slėgė nepritekliai, ypač 
jaunystėje. todėl jai, guvaus proto mokslo žmogui, per tas patirtas negandas 
teko išsiugdyti tvirtą valią, nuolatinį santūrumą, netgi užsidaryti savyje. 

Pažinojusiems ji liko pakantumo pavyzdžiu. Prisiminkime: sovietmečiu 
jaunesni jos kolegos net nežinojo, kad jos šeima – tėvai, sesuo ir brolis buvo 
ištremti į sibirą, ji pati tik atsitiktinai išvengė tokio paties likimo. Nežinojo, 

kad vyresnysis brolis Zenonas atsidūrė Vakaruose ir dar tapo mokslininku 
miškininku, likusį gyvenimą praleido jungtinėse amerikos Valstijose. 
svarbiausia, nežinojo „didžiausios kaltės“ – kad janina buvo ištekėjusi už 
Š. jazdausko, kuris buvo daugelį metų kalintas lietuvos partizanas. 

mokslininkę pažinojusieji žavėjosi jos asmenybės darna. Nors janina 
Prūsaitė buvo santūri, tačiau mėgo bendrauti. metams bėgant, neprarado 
gebėjimo būti paprasta, o mokslininkės kelią nuėjo tvirtu žingsniu, kitiems, 
kas kreipdavosi patarimo, ji nesavanaudiškai padėdavo. Paskutiniuoju 
gyvenimo dešimtmečiu, nors ir nebuvo fiziškai stipri, veikliai dalyvavo 
mūsų tautos dvasinio atgimimo darbuose, labai mylėjo savo kraštą. janina 
turėjo aiškius įsitikinimus, tačiau visiems pašnekovams buvo pakanti, darbe 
ir asmeniniame gyvenime kėlė aukštus moralės principus, net ir pasiligojusi 
stengėsi nepasiduoti ligai, buvo tvirtos dvasios ir tai, tikriausiai, ją ilgai 
palaikė. ji ant nieko nepyko, jos atminimas išliko šviesus.

Štai ką ji parašė savo broliui, kuris jau cituotuose Dvidešimtojo amžiaus 
verpetuose pateikė jos 1987 metų lapkričio 11-osios laiško ištrauką: „dabar, 
kai iš laiko perspektyvos žvelgiu į savo gyvenimą, kuriame teko patirti ir 
šilto, ir šalto, darau išvadą, kad vis dėlto man sekėsi, nes sutikau daug gerų 
žmonių, kurie sunkiausiais momentais man padėjo, nebijodami, jog gali 
patys sau pakenkti. džiaugiuosi, kad gyvenimą baigsiu laisvoje lietuvoje, 
tikiu jos šviesia ateitimi“.
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Svarbiausios Janinos Prūsaitės gyvenimo ir 
mokslinės veiklos datos

1925  m. gegužės  17  d. gimė Butėnų kaimo (anykščių raj.) ūkininkų 
augustino Prūso ir konstancijos Žvirblytės-
Prūsienės šeimoje.

1932–1936 m.  mokėsi Butėnų keturklasėje pradžios 
mokykloje.

1936–1938 m. mokėsi svėdasų (anykščių r.) šešių skyrių 
pradžios mokykloje.

1938–1944 m. mokėsi Utenos gimnazijoje.

1944–1949 m. studijavo Vilniaus universiteto gamtos mokslų 
fakultete, įgijo biologės zoologės išsilavinimą.

1946–1948 m. dirbo Vilniaus universiteto gamtos mokslų 
fakulteto fiziologijos ir Zoologijos katedrų 
laborante.

1948 m. tėvai, brolis juozas ir sesuo Nijolė ištremti į 
sibirą.

1948–1949 m. dirbo medžioklės ūkio valdyboje, 
vadovaujamoje Viktoro Bergo.

1949–1957 m. dirbo medžioklės ūkio valdybos moksline 
bendradarbe.

1957–1959 m. lietuvos ma Biologijos instituto aspirantė.

1960–1961 m.  lietuvos ma Zoologijos ir parazitologijos 
instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1961 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos 
mokslų kandidatės disertaciją „lietuvos tsr 
Canidae šeimos žvėrys“ iš vilkų populiacijos 
ir jų dauginimosi tyrimų, vadovas prof. tadas 
ivanauskas. 1993 m. nostrifikuota daktare 
(gamtos mokslai).

1961 m. ištekėjo už laisvės gynėjo, vėliau tremtinio, 
tarnautojo Šarūno jazdausko (1923–1991).

1962–1987 m.  dirbo Zoologijos ir parazitologijos institute. 
1962–1968 m. – jo mokslinė sekretorė,  
1968–1987 m. – vyresnioji mokslinė 
bendradarbė. 1987 m. pabaigoje išėjo į pensiją.

Nuo 1988 m. Zoologijos ir parazitologijos, nuo 1991 m. – 
ekologijos instituto neetatinė mokslo 
darbuotoja.

Nuo 1991 m. gruodžio aktyvi kaune įsteigtos tado ivanausko brolijos 
narė.

2008–2009 m. paminklo laisvės kovotojams atminti 
svėdasuose statybos organizacinio komiteto 
narė (paminklo mecenatas – jos brolis 
dr. Zenonas Prūsas).

2012 m. kovo 31 d. mirė. Palaidota Vilniaus rokantiškių kapinėse.
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j. Prūsaitė ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas Viktoras Bergas disertacijos gynimo 
dieną (1961 m.)

su Zoologijos ir parazitologijos instituto administracijos darbuotojais 1969 m., j. Prūsaitė 
sėdi trečia iš dešinės

su buvusiais prof. t. ivanausko mokiniais obelynėjej. Prūsaitės pranešimas disertacijos gynimo metu
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ruošiantis žvėrių apskaitai Šiaurės lietuvoje, su fotografu kęstučiu Verbicku, 1975 m.

su lietuvos teriologų draugijos nariais 1980 m. gruodis, j. Prūsaitė sėdi antra iš dešinės
j. Prūsaitė, prof. steponas jankauskas, V. Bergas mokslo renginyje
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Vienos paskutinių j. Prūsaitės nuotraukų: susitikimai su buvusiais instituto darbuotojais, 
2011 m.Prof. t. ivanausko brolijos nariai obelynėje, 2009–2010 m.
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Paminklo atidengimo iškilmės svėdasuose, ąžuolo vainikais pagerbti Prūsų šeimos nariai 
– mecenato Zenono Prūso sūnus Paulius algis, brolis juozas, seserys Nijolė ir janina, 
2009 m. birželio 28 d.

Baigus statybos darbus svėdasuose: j. Prūsaitė su broliu juozu ir paminklo autoriumi 
architektu jonu jagėla (dešinėje), 2009 m. gegužė

granitiniu paminklu pasipuošė 
svėdasų centrinė aikštė
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Baigiantis iškilmėms svėdasuose: Paulius algis Prūsas, juozas Prūsas, Nijolė ir janina 
Prūsaitės
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1970
7. Zoologijos ir parazitologijos institutas = institute of zoology and 

parasitology = Институт зоологии и паразитологии : (trumpa raidos ir 
mokslinės veiklos apžvalga) / lietuvos tsr mokslų akademijos Zoologijos 
ir parazitologijos institutas ; parengė: P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė, 
V. Petrauskas. – Vilnius : mintis, 1970. – 69 p. : iliustr. – santr. rus., angl. 

1972
8. Lietuvos žinduoliai / janina Prūsaitė. – Vilnius : mintis, 1972. – 72 p., [15] 

iliustr. lap. : iliustr. – Bibliogr.: p. 69 (14 pavad.). – lietuviškų ir lotyniškų 
pavadinimų r-klės: p. 70–72.

1976–1984
9. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji enciklopedijų redakcija: 

j. Zinkus (vyriausiasis redaktorius), V. kvietkauskas, a. trakymas ... [et al.] ; 
mokslinė redakcinė taryba: V. areška, a. Barkauskas ... P. Zajančkauskas 
... [et al.]. – Vilnius : mokslas, 1976–1984.

t. 1, a–Bangis / danutė abartienė, dzidra apalia ... janina Prūsaitė 
... [et al.] ; moksliniai konsultantai: stasys Biziulevičius, Petras 
Bluzma ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1976. – 640 p. : iliustr., 
lent., žml.

t. 2, Bangladešas–demokratinis / danutė abartienė, albinas Bagdo-
nas ... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: stasys 
Biziulevičius, Petras Bluzma ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1976. – 
640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 3, demokratinis–garibaldžio / danutė abartienė, albinas Bagdo-
nas ... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: stasys 
Biziulevičius, Petras Bluzma ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1978. – 
640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 4, garica–jančas / danutė abartienė, tamara arnastauskienė ... 
janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: Petras Bluz-
ma, kazys Brundza ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1978. – 640 p. : 
iliustr., lent., žml.

t. 5, janenka–kombatantai / moksliniai konsultantai: Petras Bluzma, 
Vytautas galinis ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1979. – 640 p. : 
iliustr., lent., žml.

Knygos ir brošiūros
1956

1. Globokime kurapkas / j. Prūsaitė ; lietuvos tsr medžiotojų draugijos 
respublikinė taryba. – Vilnius : laikraščių ir žurnalų l-kla, 1956. – 15, 
[1] p. : iliustr.

1957
2. Mūsų krašto antys / j. Prūsaitė. – Vilnius : lietuvos tsr medžiotojų 

draugijos respublikinė taryba, 1957. – 32 p. : iliustr.

1961
3. Звери семейства canidae Литовской ССР : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук / 
Я. А. Прусайте ; Вильнюсский государственный университет им. 
В. Капсукаса ; научный руководитель Т. Л. Иванаускас. – Вильнюс, 
1961. – 24 p. – aut. darbų sarašas: p. 24 (11 pavad.).

1964
4. Medžiotojo ir žvejo vadovas / a. Bulota, V. Bergas, j. Prūsaitė ... [et al.] ; 

medžiotojų ir žvejų draugija. – Vilnius : laikraščių ir žurnalų l-kla, 1964. – 
329 p. : iliustr., lent. 

1966–1971
5. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji redakcija: … 

j. matulis (vyriausiasis redaktorius), k. meškauskas, V. Niunka … [et 
al.]. – Vilnius : mintis, 1966–1971.

t. 1, a–j / Blažiejus abraitis, stasys abramauskas … janina Prūsaitė 
… [et al.]. – 1966. – 735 p. : iliustr., žml.

t. 2, k–P / Blažiejus abraitis, stasys abramauskas … janina Prūsaitė 
… [et al.]. – 1966. – 958 p. : iliustr.

t. 3, r–Ž / Vytautas abromas, jadvyga adomavičiūtė … janina 
Prūsaitė … [et al.]. – 1971. – 953 p. : iliustr.

1968
6. Medžiotojo ir žvejo vadovas / Z. Butkevičius, e. danilevičius, j. Prūsaitė 

… [et al.] ; medžiotojų ir žvejų draugija ; sudarė r. Budrys. – Vilnius : 
mintis, 1968. – 454 p. : iliustr., lent. 
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t. 6, kombinacija–lietuvos / danutė abartienė, dalia irena adomai-
tienė ... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: stasys 
Biziulevičius, Petras Bluzma ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1980. – 
640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 7, lietuvos–mordvių / danutė abartienė, dalia irena adomaitienė 
... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: stasys Bi-
ziulevičius, Petras Bluzma ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1981. – 
640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 8, moreasas–Pinturikjas / emilijus andriulis, tamara arnastaus-
kienė ... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: albi-
nas Bagdonas, stasys Biziulevičius ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 
1981. – 640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 9, Pintuvės–samneris / emilijus andriulis, tamara arnastauskie-
nė ... janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: albi-
nas Bagdonas, stasys Biziulevičius ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 
1982. – 640 p. : iliustr., lent., žml.

t. 10, samnitai–Šternbergas / emilis andriulis, ona atlavinytė ... ja-
nina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: albinas Bagdo-
nas, stasys Biziulevičius ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1983. – 640 
p. : iliustr., lent., žml.

t. 11, Šternbergo–Vaisius / emilis andriulis, ona atlavinytė ... janina 
Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: albinas Bagdonas, 
stasys Biziulevičius ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1983. – 640 p. : 
iliustr., lent., žml.

t. 12, Vaislapėlis–Žvorūnė / danutė abartienė, Blažiejus abraitis ... 
janina Prūsaitė ... [et al.] ; moksliniai konsultantai: albinas Bag-
donas, stasys Biziulevičius ... janina Prūsaitė ... [et al.]. – 1984. – 
640 p. : iliustr., lent., žml.

10. Tadas Ivanauskas : gyvenimas ir veikla / lietuvos tsr mokslų akademija. 
Zoologijos ir parazitologijos institutas ; sudarytojai: rimantas Budrys, 
janina Prūsaitė ; redakcinė kolegija: leonardas kairiūkštis, antanas 
minkevičius, Vytautas Petrauskas … [et al.]. – Vilnius : mokslas, 1976. – 
239 p., [13] iliustr. lap. : iliustr. – santr. rus., angl. – Bibliogr.: p. 206–234.

1977
11. Medžiojamoji fauna ir jos ligos : medžiaga lektoriui / j. Prūsaitė ; lietuvos 

tsr „Žinijos“ draugija. – Vilnius : Žinija, 1977. – 20 p. – Bibliogr.: p. 20 
(17 pavad.).

1980
12. Medžiojamosios faunos apsauga lauko darbuose : metodiniai nurodymai / 

lietuvos tsr medžiotojų ir žvejų draugija ; paruošė: r. Baleišis, P. Bluzma, 
j. Prūsaitė, P. Vėžys. – Vilnius, 1980. – 16 p. : iliustr.

1982
13. Vadovas lietuvos stuburiniams pažinti / V. logminas, j. Prūsaitė, 

j. Virbickas. – Vilnius : mokslas, 1982. – 293, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: 
p. 289 (26 pavad.).

1983
14. Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 

veiklos bruožai) / lietuvos tsr mokslų akademija. Zoologijos ir 
parazitologijos institutas ; sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas ; 
redkolegija: P. Zajančkauskas (pirmininkas), j. Virbickas, d. Šemetulskis, 
j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius : ltsr ma Zoologijos ir parazitologijos 
institutas, 1983. – 96 p. : iliustr. – santr. rus., angl.

1985–1988 
15. Tarybų lietuvos enciklopedija / redakcinė kolegija: j. antanavičius, 

a. Bikelis, P. Bražėnas … [et al.]. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų 
redakcija, 1985–1987.

t. 1, a–grūdas / moksliniai konsultantai: jonas Beinorius, stasys Bi-
ziulevičius … janina Prūsaitė … [et al.]. – 1985. – 672 p. : iliustr.

t. 2, grūdas–marvelės / Vytautas Butkus, ramunėlė jankevičienė … 
janina Prūsaitė … [et al.]. – 1986. – 702 p. : iliustr.

 t. 3, masaitis–simno / moksliniai konsultantai: jonas Beinorius, 
stasys Biziulevičius … janina Prūsaitė … [et al.]. – 1987. – 672 
p. : iliustr.

t. 4, simno–Žvorūnė / moksliniai konsultantai: jonas Beinorius, sta-
sys Biziulevičius … janina Prūsaitė … [et al.]. – 1988. – 704 p. : 
iliustr.
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1988
16. Lietuvos fauna = fauna of lithuania = Фауна Литвы / redakcinė kolegija: 

V. kontrimavičius (pirmininkas), V. januškis, j. Virbickas, j. augustauskas, 
i. eitminavičiūtė, r. kazlauskas, V. logminas, s. Pileckis, j. Prūsaitė, 
V. Valenta, P. Zajančkauskas. [t.] 1, Žinduoliai / sudarė j. Prūsaitė. – 
Vilnius : mokslas, 1988. – 295 p. : iliustr. – santr. rus., angl. – Bibliogr.: 
p. 281–287 (246 pavad.). – lietuviškų, lotyniškų, rusiškų vardų r-klės: 
p. 288–293. – isBN 5-420-00055-5. 

2002
17. Žinduolių pavadinimų žodynas : lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, 

vokiečių kalbomis / žodyną rengė: P. Bluzma (ats. red.), r. mažeikytė, 
e. mickevičius, j. Prūsaitė, k. Baranauskas, r. Baleišis. – Vilnius : ekologijos 
institutas, 2002. – 435, [1] p. – Bibliogr.: p. 7 (14 pavad.). – isBN 9986-443-
22-9.

Moksliniai straipsniai, pranešimai 
konferencijose, apžvalgos

1957
18. Medžiojamieji žvėrys ir paukščiai / j. Prūsaitė. – iliustr. // medžiotojo 

vadovas. – Vilnius, 1957. – P. 21–109.

1958
19. К вопросу природной очаговости трихинелеза в Литовской ССР / 

И. Казлаускас, И. Прусайте. – lent., schem., žml. – santr. liet., angl. – 
Bibliogr.: 2 pavad. // acta parasitologica lituanica. – Vilnius. – Vol. 1 
(1958), p. 149–153.

1959
20. О природных очагах трихинеллеза в Литве / Л. Мустейкайте, 

Я. Прусайте // Десятое совещание по паразитологическим проблемам 
и природноочаговым болезням : [тезисы докладов], 22–29 октября 
1959 г. – Москва ; Ленинград, 1959. – Вып. 2, р. 194.

21. *Распространение и динамика численности енотовидной собаки 
в Литовской ССР / Я. Прусайте // Материалы iii совещания по 
естественно-географическому районированию СССР для целей 
сельского хозяйства : [Москва], 25–29 мая 1959 г. – Москва, 1959. – 
P. 116–118.

1960
22. Lietuvos rudųjų lapių biologija / j. Prūsaitė. – diagr., lent. – santr. rus. – 

Bibliogr.: 23 pavad. // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – 
Vilnius. – t. 3 (1960), p. 191–210.

23. Usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides gray) plitimas ir mityba lietuvoje 
/ j. Prūsaitė. – diagr., lent. – santr. rus. – Bibliogr.: 19 pavad. // lietuvos 
tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 2 (1960), p. 125–
140.

24. Птицы в питании лисицы и енотовидной собаки в Литовской 
ССР / Я. Прусайте // Труды докладов четвертой Прибалтийской 
орнитологической конференции, Рига, 28 июля–2 августа 1960 г. – 
Рига, 1960. – Р. 78–79.

1961
25. Lietuvos vilkų mityba ir veisimasis / j. Prūsaitė. – lent. – santr. rus. – 

Bibliogr.: 24 pavad. // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – 
Vilnius. – t. 1 (1961), p. 177–191.

26. Lietuvos vilkų morfologinė charakteristika ir jų paplitimas / j. Prūsaitė. – 
lent. – santr. rus. – Bibliogr.: 19 pavad. // lietuvos tsr mokslų akademijos 
darbai. serija c. – Vilnius. – t. 1 (1961), p. 161–176.

1962
27. Сравнительная характеристика питания лисицы и енотовидной 

собаки в Литовской ССР / А. Я. Прусайте // Вторая зоологическая 
конференция Белорусской ССР : тезисы докладов, октябрь 1962 г. – 
Минск, 1962. – Р. 85–86.

1963
28. Zoologijos ir parazitologijos institute / parengė: j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 2 (1963), 
p. 191–193.
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29. В Институте зоологии и паразитологии / подготовила Я. Прусайте. – 
(Хроника) // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – 
t. 2 (1963), p. 203–205.

30. Результаты акклиматизации промысловых животных в Литовской 
ССР / Я. А. Прусайте // Акклиматизация животных в СССР : 
материалы конференции по акклиматизации животных в СССР,  
10–15 мая 1963 г., г. Фрунзе. – Алма-Ата, 1963. – Р. 140–141.

1964
31. Zoologijos ir parazitologijos institute / parengė j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1964), 
p. 175–176.

32. В Институте зоологии и паразитологии / подготовила Я. Прусайте. – 
(Хроника) // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – 
t. 3 (1964), p. 191–193.

1965
33. Zoologijos ir parazitologijos institute / parengė j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1965), 
p. 200–202. 

34. В Институте зоологии и паразитологии / подготовила Я. Прусайте. – 
(Хроника) // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – 
t. 3 (1965), p. 212–214. 

1966
35. Zoologijos ir parazitologijos institute / parengė j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija. c. – Vilnius. – t. 3 (1966), 
p. 193–196. 

36. В Институте зоологии и паразитологии / подготовила Я. Прусайте. – 
(Хроника) // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – 
t. 3 (1966), p. 208–211. 

37. *Результаты зоологических исследований в Литовской ССР в 1965 г. 
// Материалы к пленарному заседанию Научного совета по проблеме 
„Биологические основы освоения, реконструкции и охраны 
животного мира“, февраль 1966 года. – Ленинград, 1966. – P. 17–20.

1967
38. Zoologijos ir parazitologijos institutas / j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1967),  
p. 182–184.

39. Zoologijos ir parazitologijos institutas / P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė. – 
iliustr. // lietuvos tsr mokslų akademija, XXV. – Vilnius, 1967. –  
P. 330–352.

40. Институт зоологии и паразитологии / Я. Прусайте. – (Хроника) // 
lietuvos tsr ma darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1967), p. 166–169. 

41. *Развитие зоологических исследований в Литвe / П. Заянчкаускас, 
Я. Прусайте // Материалы к пленарному заседанию Научного совета 
по проблеме „Биологические основы освоения, реконструкции и 
охраны животного мира“. – Ленинград, 1967. – Р. 32–38.

1968
42. Zoologijos ir parazitologijos institutas / j. Prūsaitė. – (kronika) // 

lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1968),  
p. 211–213.

43. Институт зоологии и паразитологии / Я. Прусайте. – (Хроника) // 
lietuvos tsr ma darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1968), p. 226–228. 

44. Млекопитающие (Mammalia) заповедника Жувинтас / Я. Прусайте, 
С. Мальджюнайте, Н. Ликявичене. – iliustr., lent. – santr. liet., angl. – 
Bibliogr.: 8 pavad. // Заповедник Жувинтас. – Вильнюс, 1968. –  
Р. 377–387.

1970
45. Plėšrūnas ir auka : (pranešimas, skaitytas konferencijoje „fauna ir 

kraštovaizdis“) / janina Prūsaitė. – iliustr. // mūsų gamta. – Vilnius, 1970, 
nr. 2, p. 3–7.

46. Trumpa lietuvos tsr mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos 
instituto raidos ir mokslinės veiklos bibliografija / sudarė: j. Prūsaitė, 
V. Petrauskienė. – Bibliogr.: 60 pavad. // Zoologijos ir parazitologijos 
institutas : (trumpa raidos ir mokslinės veiklos apžvalga) / parengė: 
P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius, 1970. – P. 49–52.
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1972
47. Faunos apsauga / i. eitminavičiūtė, V. logminas, j. Prūsaitė. – iliustr. // 

gamta ir žmogus / sudarė j. stasinas. – Vilnius, 1972. – P. 130–139.
48. Plėšrūnas ir auka / j. Prūsaitė // gamta ir žmogus / sudarė j. stasinas. – 

Vilnius, 1972. – P. 140–148.
49. *Плотность и возрастная структура неэксплуатируемой популяции 

европейской косули / Я. А. Прусайте, А. С. Блажис, А. В. Мицкус, 
П. П. Блузма // Viii Всесоюзнaя конференция по природной 
очаговости болезней животных и охране их численности : тезисы 
докладов, Киров, 5–8 сентября 1972 г. – Киров, 1972. – Т. 2,  
р. 114–115. 

1973
50. Динамика численности и структура неэксплуатируемой популяции 

косули / Я. А. Прусайте, А. С. Блажис, А. В. Мицкус, П. П. Блузма. – 
lent. – santr. liet., angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // lietuvos tsr mokslų 
akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 2 (1973), p. 115–125.

1974
51. *Reproduction intensity and population growth in Capreolus capreolus l. 

(cervidae) in lithuanian ssr / y. a. Prūsaitė, a. s. Blažys, r. m. Baleišis 
// first international theriological congress : moscow, june 6–12, 1974. – 
moscow, 1974. – t. 2, p. 87. 

52. Žemės ūkio mechanizavimas ir fauna / rimantas Baleišis, antanas Blažys, 
janina Prūsaitė // mūsų gamta. – Vilnius, 1974, nr. 11, p. 25.

53. Интенсивность размножения и прирост популяции Capreolus 
capreolus l. (cervidae) в Литовской ССР / Я. А. Прусайте, А. С. Блажис, 
Р. М. Балейшис // Первый международный териологический конгресс 
: рефераты докладов, Москва, 6–12 июня 1974 г. – Москва, 1974. – Т. 2, 
p. 144.

1975
54. Плодовитость косуль в условиях Северной Литвы / Я. А. Прусайте, 

Р. М. Балейшис // Охотничье хозяйство в интенсивном комплексном 
лесном хозяйстве : тезисы докладов научной конференции 
(ЛитНИИЛХ), январь 1975 г. – Каунас ; Гирионис, 1975. – P. 129–130. 

55. Применение анкетных данных для определения прироста популяции 
косули / Я. А. Прусайте, А. С. Блажис, Р. М. Балейшис // Копытные 
фауны СССР : экология, морфология, использование и охрана : 
[тезисы докладов]. – Москва, 1975. – P. 59.

56. Роль представителей отряда хищных (carnivora) в распространение 
гельминтов диких парнокопытных / Ю. Ю. Казлаускас, Я. А. Прусайте 
// Охотничье хозяйство в интенсивном комплексном лесном 
хозяйстве : тезисы докладов научной конференции (ЛитНИИЛХ), 
январь 1975 г. – Каунас ; Гирионис, 1975. – P. 162–163. 

1976
57. Mokslinės ekspedicijos / j. Prūsaitė. – (tadas ivanauskas – mokslininkas) 

// tadas ivanauskas : gyvenimas ir veikla / sudarytojai: rimantas Budrys, 
janina Prūsaitė. – Vilnius, 1976. – P. 85–92. 

58. Tado ivanausko gyvenimo ir veiklos datos / j. Prūsaitė // tadas ivanauskas 
: gyvenimas ir veikla / sudarytojai: rimantas Budrys, janina Prūsaitė. – 
Vilnius, 1976. – P. 201–204.

59. Teriologija, herpetologija / s. maldžiūnaitė, j. Prūsaitė. – (tadas 
ivanauskas – mokslininkas) // tadas ivanauskas : gyvenimas ir veikla 
/ sudarytojai: rimantas Budrys, janina Prūsaitė. – Vilnius, 1976. –  
P. 55–59. 

60. Žinduoliai / j. Prūsaitė. – iliustr., lent. – Bibliogr. išnašose. – (gyvūnijos 
apsauga) // gamtos apsauga : mokymo priemonė / sudarė e. Šapokienė. – 
Vilnius, 1976. – P. 192–212.

61. Гельминты животных отряда хищных (carnivora) в Литве / 
Ю. Казлаускас, Я. Прусайте. – lent. – santr. liet., angl. – Bibliogr.: 12 pavad. 
// acta parasitologica lituanica. – Vilnius. – Vol. 14 (1976), p. 33–41.

62.  Механизация сельского хозяйства и гибель животных / А. c. Блажис, 
Р. М. Балейшис, Я. a. Прусайте // Биологические основы освоения, 
реконструкции и охраны животного мира Белоруссии : тезисы iV 
зоологической конференции Белорусской ССР. – Минск, 1976. – 
P. 77–78. 

63. Структура популяции и плодовитость лося в Литовской ССР /  
Р. М. Балейшис, Я. a. Прусайте. – lent. // Биологические основы 
освоения, реконструкции и охраны животного мира Белоруссии : 
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тезисы iV зоологической конференции Белорусской ССР. – Минск, 
1976. – P. 76–77. 

64. Экология изолированной островной популяции рыжей полевки : 
(1. Межвидовые отношения обитающих на острове мелких 
млекопитающих) / С. А. Мальджюнайте, Я. А. Прусайте. – diagr., 
schem. – santr. liet., angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // lietuvos tsr mokslų 
akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1976), p. 177–185.

1977 
65. Интенсивность размножения и плодовитность европейской косули 

в Северной Литве / Я. А. Прусайте, А. С. Блажис, Р. М. Балейшис. – 
lent. – santr. liet., angl., rus. – Bibliogr.: 13 pavad. // lietuvos tsr mokslų 
akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1977), p. 105–110.

1978
66. *Влияния эксплуатации различной интенсивности на численность 

и прирост популяции европейской косули / Я. Прусайте, А. Блажис, 
Р. Балейшис // ii сьезд Всесоюзного териологического общества : 
тезисы докладов, Москва, 31 янв.–4 февр. 1978 г. – Москва, 1978. – 
P. 251–252.

67. *Заяц-русак в условиях аграрного ландшафта Литовской ССР 
/ Р. Балейшис, Я. Прусайте, П. Блузма // Zborník referátov z 
medzinárodného seminára o chove a ochrane zajaca poľného. – komárno 
(slovakia), 1978. – P. 28.

1979
68. Динамика численности и состояние популяций волка в Литве / 

Я. А. Прусайте // Экологические основы охраны и рационального 
использования хищных млекопитающих : материалы Всесоюзного 
совещания : [Москва, 23–27 января 1978 г.]. – Москва, 1979. –  
P. 134–135. 

1980
69. Draustinio plėšrieji žvėrys / j. Prūsaitė. – lent. // Žagarės miškas. – Vilnius, 

1980. – P. 46–48.
70. Питание европейской косули в небольшом лиственном лесу 

Северной Литвы в 1975–1976 г. г. / Р. М. Балейшис, Я. А. Прусайте. – 

lent. – santr. liet. – Bibliogr.: 10 pavad. // lietuvos tsr mokslų akademijos 
darbai. serija c. – Vilnius. – t. 1 (1980), p. 85–91.

71. *Предпочитаемость и значимость разных компонентов зимних 
пастбищ лосей / Р. Балейшис, П. Блузма, Я. Прусайте, И. Таугинас // 
Копытные фауны СССР : экология, морфология, использование и 
охрана. – Москва, 1980. – P. 121–122. 

1981
72. Žinduoliai / r. Baleišis, P. Bluzma, s. gruodis, s. maldžiūnaitė, 

r. mažeikytė, a. mickus, j. Prūsaitė, j. tauginas. – Bibliogr.: p. 172–173 
(66 pavad.). – (gyvūnija) // lietuvos tsr nacionalinis parkas / k. giniūnas 
(vyr. redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius, 1981. – P. 89–93. 

73. Продуктивность вида, практическое значение и использование /  
Н. В. Башенина, … С. А. Мальджюнайте, Я. А. Прусайте … [et al.]. – lent. – 
Bibliogr.: p. 317–346 // Европейская рыжая полевка / ответственный 
редактор Н. В. Башенина. – Москва, 1981. – P. 310–316.

74. Размножение и смертность / … Н. М. Ликявичене, С. А. Маль-
джюнайте, Я. Прусайте … [et al.]. – lent., graf. – Bibliogr.: p. 317–346 
// Европейская рыжая полевка / ответственный редактор Н. В. Ба-
шенина. – Москва, 1981. – P. 193–210.

75. Размножение, смертность и возрастная структура островой 
популяции / С. А. Мальджюнайте, Я. А. Прусайте. – lent., graf. – 
Bibliogr.: p. 317–346. – (Структура популяции) // Европейская рыжая 
полевка / ответственный редактор Н. В. Башенина. – Москва, 1981. – 
P. 233–244.

1982
76. Трихинеллез волков в Литве / Ю. Ю. Казлаускас, Я. А. Прусайте. – 

Bibliogr.: 4 pavad. // Актуальные проблемы паразитологии в При-
балтике : (материалы к iX научно-координационной конференции по 
проблемам паразитологии в Прибалтике), 1–2 июля 1982 г. – Вильнюс, 
1982. – Р. 133–135.

1983
77. Institute of zoology and parasitology : (main trends of the development and 

scientific activity) / compiled by j. Prūsaitė, V. Petrauskas // Zoologijos ir 
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parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės veiklos bruožai) 
/ sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius, 1983. – Р.  87–89.

78. Институт зоологии и паразитологии : (основные черты развития и 
научной деятельности) / подготовили: Я. Прусайте, В. Петраускас // 
Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 
veiklos bruožai) / sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius, 1983. – 
Р. 84–86.

79. Состав кормов европейской косули в зависимости от лесистости 
обитаемой территории / Я. А. Прусайте, Р. М. Балейшис, П. П. Блуз-
ма. – lent. – santr. liet. – Bibliogr.: 26 pavad. // lietuvos tsr mokslų 
akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 4 (1983), p. 84–98.

1984
80. Žinduoliai / r. Baleišis, P. Bluzma, s. maldžiūnaitė, r. mažeikytė, 

a. mickus, j. Prūsaitė, j. tauginas. – Bibliogr.: p. 126–127 (49 pavad.). – 
(gyvūnija) // Čepkelių rezervatas / sudarė k. Balevičius. – Vilnius, 1984. – 
Р. 88–92.

1985
81. Прибалтика / А. Я. Прусайте, М. Каал, А. Вульф. – Žml. // Волк : 

происхождение, систематика, морфология, экология / ответственный 
редактор Д. И. Бибиков. – Москва, 1985. – Р. 476–478.

1988
82. Pratarmė / [V. kontrimavičius, V. januškis, j. Virbickas, j. augustauskas, 

i. eitminavičiūtė, r. kazlauskas, V. logminas, s. Pileckis, j. Prūsaitė, 
V. Valenta, P. Zajančkauskas] // lietuvos fauna. – Vilnius, 1988. – [t.] 1, 
Žinduoliai, p. 5–6.

1990
83. Pratarmė / [V. kontrimavičius, V. januškis, j. Virbickas, j. augustauskas, 

i. eitminavičiūtė, r. kazlauskas, V. logminas, s. Pileckis, j. Prūsaitė, 
V. Valenta, P. Zajančkauskas] // lietuvos fauna. – Vilnius, 1990. – [t.] 2, 
[kn.] 1, Paukščiai, p. 5–6.

1991
84. Pratarmė / [V. kontrimavičius, V. januškis, j. Virbickas, j. augustauskas, 

i. eitminavičiūtė, r. kazlauskas, V. logminas, s. Pileckis, j. Prūsaitė, 
V. Valenta, P. Zajančkauskas] // lietuvos fauna. – Vilnius, 1991. – [t.] 2, 
[kn.] 2, Paukščiai, p. 5–6. 

1993
85. Литература о заповеднике „Жувинтас“ = literatūra apie Žuvinto 

rezervatą = The literature about Žuvintas reserve / составили: Я. Прусайте, 
В. Петраускас, Д. Баравикене, Р. Рашкявичене // Заповедник 
Жувинтас : (итоги комплексного исследования 1979–1985 гг.). – 
Вильнюс, 1993. – P. 555–565.

86. Млекопитающие заповедника „Жувинтас“ / Р. Балейшис, П. Блузма, 
Р. Мажейките, А. Мицкус, Я. Прусайте. – lent., žml. – Bibliogr.: 10 
pavad. // Заповедник Жувинтас : (итоги комплексного исследования 
1979–1985 гг.). – Вильнюс, 1993. – P. 446–461.

1997
87. J. Elisono publikacijos apie lietuvos žinduolių fauną / janina Prūsaitė. – 

Bibliogr. išnašose ir p. 97–115 // jurgis elisonas, 1889–1946 / sudarė 
algimantas jakimavičius. – Vilnius, 1997. – P. 52–61.

2004
88. Buvo patyręs hidrobiologas, delikatus ir korektiškas / janina Prūsaitė // 

Biologas ipolitas gasiūnas (1902–1975) / sudarė algimantas jakimavičius. – 
Vilnius, 2004. – P. 88–90.
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Mokslo populiarinimo straipsniai

1954
89. Dėmėtojo elnio kelionė / j. Prūsaitė. – iliustr. // Švyturys. – Vilnius, 1954, 

nr. 24, p. 20.
Apie elnių iš Altajaus aklimatizaciją.

1956
90. Ondatra / j. Prūsaitė. – iliustr. // komjaunimo tiesa. – kaunas, 1956, spal. 

14 (nr. 201), p 4.

1957
91. Altajaus voveraitės lietuvoje / j. Prūsaitė // komjaunimo tiesa. – kaunas, 

1957, saus. 4 (nr. 2), p. 3.
92. Bebrai lietuvoje / j. Prūsaitė. – iliustr., žml. – (gamtos apsauga ir 

medžioklė) // mūsų girios. – kaunas, 1957, nr. 2, p. 32–38.
93. Nauji žvėrys ir paukščiai lietuvoje / j. Prūsaitė. – iliustr., žml. – (gamtos 

apsauga ir medžioklė) // mūsų girios. – kaunas, 1957, nr. 5, p. 29–34.

1958
94. Gerai pasiruoškime žvėrių ir paukščių apskaitai / V. Bergas, j. Prūsaitė // 

mūsų girios. – kaunas, 1958, nr. 1, p. 38–42.
95. Kovokime su trichinelioze / j. kazlauskas, j. Prūsaitė. – iliustr., žml. // 

socialistinis žemės ūkis. – Vilnius, 1958, nr. 7, p. 34–37.
96. Lietuvos medžiojamieji paukščiai / [j. Prūsaitė]. – lent. // miškininko ir 

medžiotojo kalendorius, 1958–1959. – Vilnius, 1958. – P. 239–245.
97. Lietuvos medžiojamieji žvėrys / [j. Prūsaitė]. – lent. // miškininko ir 

medžiotojo kalendorius, 1958–1959. – Vilnius, 1958. – P. 234–238.
98. Naujas mūsų miškų pilietis [usūrinis šuo] / j. Prūsaitė. – iliustr. – (girioj, 

lankoj, paežerėj…) // Švyturys. – Vilnius, 1958, nr. 16, p. 13.
99. Usūrinis šuo / j. Prūsaitė. – iliustr., lent. – (gamtos apsauga ir medžioklė) 

// mūsų girios. – kaunas, 1958, nr. 1, p. 32–35.

1959
100. Briedžiai lietuvos miškuose / j. Prūsaitė. – (gamtos apsauga ir medžioklė) 

// mūsų girios. – kaunas, 1959, nr. 1, p. 26–32.

101. Kodėl vilkas buvo juodas / j. Prūsaitė // Švyturys. – Vilnius, 1959, nr. 14, 
p. 11.

102. Lietuvos medžiojamieji paukščiai / [parengė j. Prūsaitė]. – lent. // 
miškininko ir medžiotojo kalendorius 1959 metams. – Vilnius, 1959. – 
P. 224–231.

103. Lietuvos medžiojamieji žvėrys / [parengė j. Prūsaitė]. – lent. // miškininko 
ir medžiotojo kalendorius 1959 metams. – Vilnius, 1959. – P. 220–225.

1960
104. Kuo minta lapės? / j. Prūsaitė. – iliustr. – (gamtos apsauga ir medžioklė) 

// mūsų girios. – kaunas, 1960, nr. 1, p. 23–26.

1961
105. Kailinių žvėrelių „karalystėje“ [obelynėje] / j. Prūsaitė // kauno tiesa. – 

kaunas, 1961, liep. 21 (nr. 171), p. 6.

1964
106. Lūšis / j. Prūsaitė. – iliustr. // mūsų gamta. – kaunas, 1964, nr. 1,  

p. 13–14.

1966
107. Barsukai, opšrūs / [janina Prūsaitė]. – Bibliogr.: 1 pavad. // mažoji 

lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – t. 1, p. 186.
108. Elniai / [janina Prūsaitė] // mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 

Vilnius, 1966. – t. 1, p. 476.

1968
109. Devisas toks: „Biologiniai resursai – žmogaus gerovei“ : [pokalbis] / 

P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė ; [užrašė] B. Bučelis // kauno tiesa. – kaunas, 
1968, geg. 8 (nr. 106), p. 3.

1970
110. Mokslininkės jubiliejus / k. giniūnas, k. jankevičius, j. Prūsaitė // 

Valstiečių laikraštis. – kaunas, 1970, geg. 16 (nr. 59), p. 2.
Apie Kauno zoologijos muziejaus vyr. mokslinę bendradarbę Nataliją 
Likevičienę 60-mečio proga.
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1971
111. Šernai / [janina Prūsaitė]. – iliustr. // mažoji lietuviškoji tarybinė 

enciklopedija. – Vilnius, 1971. – t. 3, p. 381–382.
112. Usūriniai šunys / [janina Prūsaitė]. – Bibliogr.: 1 pavad. // mažoji 

lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – t. 3, p. 614.
113. Vilkai / [janina Prūsaitė]. – Bibliogr.: 2 pavad. // mažoji lietuviškoji 

tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – t. 3, p. 755.
114. Viskas apie kurapkas / janina Prūsaitė. – rec. kn.: logminas V. kurapka. 

Vilnius : mintis, 1970 // mūsų sodai. – Vilnius, 1971, nr. 2, p. 20.

1974
115. Nauja knyga / janina Prūsaitė. – anot.: likevičienė N. Pilkasis kiškis. 

Vilnius : mintis, 1973 // mūsų gamta. – kaunas, 1974, nr. 5, p. 24.
116. Susirinko pasaulio teriologai / janina Prūsaitė // mūsų gamta. – kaunas, 

1974, nr. 8, p. 19.
Apie pirmąjį tarptautinį teriologų kongresą, kuris vyko 1978 m. birželio 
6–12 dienomis Maskvoje.

1976
117. Pilkasis miške : žala ir būtinybė : [apie vilkus] / j. Prūsaitė. – (Žmogus ir 

gamta) // tiesa. – Vilnius, 1976, kovo 21 (nr. 67), p. 4.
118. Sąjuginis pasitarimas / janina Prūsaitė // mūsų gamta. – kaunas, 1976, nr. 

5, p. 28.
Pasitarimas Maskvoje, kuriame buvo svarstomos kanopinių žvėrių 
ekologijos, morfologijos ir apsaugos problemos.

1978
119. Antrasis pasaulinis teriologų forumas : [Brno (Čekoslovakija), 1978 m. 

birželis] / janina Prūsaitė // mūsų gamta. – kaunas, 1978, nr. 10, p. 19.
120. Gyvūnų apsauga šienapjūtės metu / rimantas Baleišis, Petras Bluzma, 

janina Prūsaitė, Petras Vėžys. – iliustr. // mūsų gamta. – kaunas, 1978, nr. 
5, p. 10–11.

1980
121. Visi gyvūnai reikalingi / P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė // Valstiečių 

laikraštis. – kaunas, 1980, saus. 22 (nr. 10), p. 4. 
Apie gyvūnijos apsaugos ir naudojimo įstatymo projektą.

1984
122. Nauji žvėrys lietuvoje / janina Prūsaitė // kalendorius, 1984 / sudarytojas 

juozas kuckailis. – Vilnius, 1984. – P. 86.

1985
123. Audinės / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1985. – t. 1, p. 124.

1986
124. Kiškiai / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1986. – t. 2, p. 320.
125. Lapės / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1986. – t. 2, p. 479.

1987
126. Ondatra / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1987. – t. 3, p. 240.
127. Ruoniai / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1987. – t. 3, p. 587.

1988
128. Pildosi zoologų svajonė : pasisakymai / Vaidotas januškis, janina Prūsaitė, 

danutė sverdiolienė, elvyra Volkienė ; užrašė jadvyga Šaparauskienė. – 
iliustr. // Naujos knygos. – Vilnius, 1988, nr. 8, p. 3–5.

129. Šermuonėlis / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 
Vilnius, 1988. – t. 4, p. 170.

130. Šeškas / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 
Vilnius, 1988. – t. 4, p. 172.

131. Žebenkštis / janina Prūsaitė. – iliustr. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 
Vilnius, 1988. – t. 4, p. 639.

1990
132. Tokią prisimenu / janina Prūsaitė. – iliustr. // mūsų gamta. – kaunas, 

1990, nr. 4, p. 14. 
Apie Kauno zoologijos muziejaus bendradarbę Nataliją Likevičienę.
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1999
133. Vienas iš tūkstančių : žmonos [janinos Prūsaitės] prisiminimai apie 

savo vyrą Šarūną jazdauską – buvusį partizaną ir sibiro tremtinį / janina 
jazdauskienė. – Portr. // Partizanai : istorija ir dabartis [elektroninis 
išteklius]. – 1999. Prieiga per internetą: <http://www.partizanai.org/i-
laisve-1999-129-166/3344-vienas-is-tukstanciu>.

2007
134. Mano pirmasis viršininkas / janina Prūsaitė. – iliustr. // gamtos riterio 

lobiai : atsiminimų knyga apie gamtosaugininką Viktorą Bergą / sudarė: 
karolis jankevičius, juozas stasinas. – Vilnius, 2007. – P. 98–101.

2008
135. Gamtos mokslų patriarchas : profesoriaus tado ivanausko gimimo  

125-osioms metinėms / janina Prūsaitė. – iliustr. – (atmintis) // tėviškės 
gamta. – Vilnius, 2008, sausis (nr. 1), p. 3.

Redaktorė, redaktorių kolegijos narė, 
recenzentė, oponentė, konsultantė

1968
136. Гидробиологические и ихтиологические исследования внутренних 

водоемов Прибалтики : труды Xii научной конференции по изучению 
внутренних водоемов Прибалтики, Вильнюс, 22–24 сентября 1965 г. / 
Академия наук Литовской ССР. Институт зоологии и паразитологии 
… [et al.] ; редакционная коллегия: И. Л. Манюкас, Р. А. Кротас, 
Я. А. Прусайте. – Вильнюс : Минтис, 1968. – 239 p. : graf., iliustr., lent. – 
Bibliogr. str. gale.

1971
137. Гайжаускене Иоана. Фауна и экология земноводных Литвы : 

aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук / И. И. Гайжаускене ; Вильнюсский 
государственный университет им. В. Капсукаса ; научный 
руководитель П. Б. Шивицкис, Л. И. Хозацкий ; официальные 

оппоненты: С. Мастаускис, Я. Прусайте. – Вильнюс, 1971. – 23, [1] р. : 
lent. – aut. darbų sąrašas: p. 24 (11 pavad.).

1976–1984
 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji enciklopedijų redakcija: 

j. Zinkus (vyriausiasis redaktorius), V. kvietkauskas, a. trakymas ... [et al.] ; 
mokslinė redakcinė taryba: V. areška, a. Barkauskas ... P. Zajančkauskas 
... [et al.]. – Žr. nr. 9.

1983
 Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 

veiklos bruožai) / sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas / lietuvos tsr 
mokslų akademija. Zoologijos ir parazitologijos institutas / redkolegija: 
P. Zajančkauskas (pirmininkas), j. Virbickas, d. Šemetulskis, j. Prūsaitė, 
V. Petrauskas. – Žr. nr. 14.

1984
138. Čepkelių rezervatas / lietuvos tsr valstybinis gamtos apsaugos komitetas ; 

sudarė k. Balevičius ; redakcinė kolegija: k. giniūnas, k. Balevičius (ats. 
red.) … j. Prūsaitė ... [et al.]. – Vilnius : mokslas, 1984. – 128 p., [16] iliustr. 
lap. : iliustr. – santr. rus. – Bibliogr.: p. 126–127 (49 pavad.).

1985–1988 
 Tarybų lietuvos enciklopedija / redakcinė kolegija: j. antanavičius, 

a. Bikelis, P. Bražėnas … [et al.]. – Žr. nr. 15.

1988
139. Giniūnas Kazys. Vilkas / k. giniūnas ; recenzavo j. Prūsaitė ir P. Urbelis. – 

Vilnius : mokslas, 1988. – 78 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 77 (13 pavad.). – 
(gamta ir žmogus). – isBN 5-420-00062-8.

140. Териологические исследования в Литве = teriologiniai tyrimai 
lietuvoje / Институт зоологии и паразитологии Академии наук Ли-
товской ССР, Литовское отделение Всесоюзного териологическо-
го общества ; редакционная коллегия: П. П. Блузма, М. И. Валюс,  
Я. А. Прусайте (отв. редактор). – Вильнюс : Институт зоологии и па-
разитологии АН Лит. ССР, 1988. – 106 p. : lent., žml., diagr. – santr. 
liet. – Bibliogr. str. gale.
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1988–1991
141. Lietuvos fauna = fauna of lithuania / redakcinė kolegija: V. kontrimavičius 

(pirmininkas), V. januškis, j. Virbickas, j. augustauskas, i. eitminavičiūtė, 
r. kazlauskas, V. logminas, s. Pileckis, j. Prūsaitė, V. Valenta, 
P. Zajančkauskas. – Vilnius : mokslas, 1988–1991.

[t.] 1, Žinduoliai / sudarė j. Prūsaitė. – 1988. – 295 p. : iliustr. – santr. 
rus., angl. – Bibliogr.: p. 281–287 (246 pavad.). – lietuviškų, loty-
niškų, rusiškų vardų r-klės: p. 288–293. – isBN 5-420-00055-5. 

[t.] 2, [d.] 1, Paukščiai / autoriai: V. logminas, V. Nedzinskas, e. dro-
belis ... [et al.]. – 1990. – 366 p. : iliustr. – santr. rus., angl. – Bi-
bliogr.: p. 358–359 (78 pavad.). – rodyklės: p. 360–365. – isBN 
5-420-00397-X. 

[t.] 2, [d.] 2, Paukščiai / autoriai: V. logminas, a. aleknonis, P. kur-
lavičius ... [et al.]. – 1991. – 253 p. : iliustr. – santr. rus., angl. – 
Bibliogr.: p. 243–244 (51 pavad.). – rodyklės: p. 245–252. – isBN 
5-420-00398-8. 

1990
142. Pažinimo džiaugsmas : populiari enciklopedija. [kn.] 2, gyvoji gamta 

/ iš anglų kalbos vertė Vincas Būda, Neringa krasauskienė, guoda 
mackevičienė ... [et al.] ; specialieji redaktoriai: albina juodviršienė, 
Valdemaras kvietkauskas, janina Prūsaitė ... [et al.]. – Vilnius : lietuvos 
enciklopedijų redakcija, 1990. – 264 p. : iliustr. – lietuviškų, lotyniškų 
vardų r-klės: p. 249–260. – isBN 5-89950-011-5.

1993
143. Заповедник Жувинтас : (итоги комплексного исследования 1979–

1985 г.г.) = Žuvinto rezervatas : (kompleksinių tyrimų 1979–1985 
m. duomenys) = The Žuvintas reservation : (the data of the complex 
investigations in 1979–1985) / Институт экологии, Департамент по 
охране окружающей среды Литовской Республики, Литовский 
национальный комитет по программе „Человек и биосфера“ … [et 
al.] ; редакционная коллегия: В. Контиримавичюс (председатель), 
Л. Кайрюкштис ... Я. Прусайте ; члены: Т. Бумблаускис, М. Валюс, 
Э. Верба ... [et al.]. – Вильнюс : academia, 1993. – 566 p. : iliustr., lent., 
schem. – santr. angl. – Bibliogr. str. gale.

1997
144. Jurgis Elisonas, 1889–1946 / ekologijos institutas ; sudarė algimantas 

jakimavičius ; redaktorių kolegija: juozas Virbickas (pirmininkas), 
algimantas jakimavičius, janina Prūsaitė, Petras Zajančkauskas. – Vilnius : 
ekologijos institutas, 1997. – 121 p. : iliustr. – santr. angl. – isBN 9987-
443-12-1.

2002
145. Zajančkauskas Petras. gamtininkas tadas ivanauskas, 1882–1970 

/ lietuvos gamtos fondas, ekologijos institutas, lietuvos žemės ūkio 
universitetas, tado ivanausko brolija ; recenzentai: janina Prūsaitė, 
algimantas jakimavičius. – Vilnius : lietuvos gamtos fondas, 2002. – 79, 
[1] p. : iliustr. – isBN 9986-570-10-7.

Nepublikuoti darbai

1961
146. Lietuvos tsr canidae šeimos žvėrys : disertacija biologijos mokslų 

kandidato laipsniui įgyti / janina Prūsaitė ; lietuvos tsr mokslų akademija. 
Zoologijos ir parazitologijos institutas. – Vilnius, 1961. – 228 p., [38] lent., 
[12] žml., [4] iliustr. lap. : iliustr., žml., lent. – Bibliogr.: p. 204–228.

147. Исследование ботанико-зоологических заказников Гируляй, Камша, 
Жагаре и разработка мероприятий по охране фауны / Институт 
зоологии и паразитологии АН Литовской ССР ; руководитель работы 
Я. Прусайте. – Вильнюс, 1961. – 48 lap.

148. Насекомые, птицы, млекопитающие и эндопаразиты животных 
заказника Правиршулис : отчет / Институт зоологии и паразитологии 
АН Литовской ССР ; руководитель работы Я. Прусайте. – Вильнюс, 
1961. – 120 lap.

1966–1967
149. Zoologijos terminų žodyno redakcinės komisijos posėdžių [9] protokolai / 

komisijos pirmininkas s. Biziulevičius ; sekretorė t. arnastauskienė ; nariai: 
j. maniukas, j. Prūsaitė. – Vilnius, [1966–1967]. – 25 lap. – saugomas lma 
Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje, f26-1701.
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1980
150. *Размножение изолированной (островной) популяции рыжей 

полевки / Я. Прусайте, С. Мальджюнайте. – Вильнюс, 1980. – 21 lap. – 
(rankraštis deponuotas ЛитНИИНТИ. 1980, № 667–80).

Literatūra apie Janiną Prūsaitę
1961

151. Pempienė Ona. Vertingas mokslinis darbas apie plėšrūnus / o. Pempienė. – 
Portr. – (kronika) // mūsų girios. – kaunas, 1961, nr. 5, p. 60. 

Apie J. Prūsaitės disertacijos „Lietuvos TSR Canidae šeimos žvėrys“ 
gynimą.

152. Прусайте Янина Аугустовна // Зоологи Советского Союза : 
справочник. – Москва ; Ленинград, 1961. – Р. 187.

1962
153. Zoologijos ir parazitologijos institute / parengė l. slavėnienė. – (kronika) 

// lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 
(1962), p. 205–208.

Instituto veiklos apžvalgoje minima, kad J. Prūsaitė 1961 m. apgynė 
kandidatinę disertaciją „Lietuvos TSR Canidae šeimos žvėrys“.

1963
154. *Русанова Я. С. Методика оценки угодий для благородного оленя по 

частоте встречаемости в них зверя / Я. С. Русанова // Сборник научно-
технической информации / Всесоюзный научно-исследовательский 
институт животного сырья и пушнины (ВНИИЖП). – Киров, 1963. – 
Вып. 5, p. 41–46.

Straipsnio autorė remiasi ir J. Prūsaitės darbais.

1965
155. Biziulevičius Stasys, Kazlauskas Julius. Helmintozės, bendros žmogui ir 

gyvuliams / s. Biziulevičius, j. kazlauskas ; lietuvos tsr ma zoologijos ir 
parazitologijos institutas. – Vilnius : mintis, 1965. – 69 p. : iliustr. 

Autoriai remiasi ir J. Prūsaitės vykdytų tyrimų rezultatais apie vilkų 
užsikrėtimą trichinelėmis, p. 28.

156. Žurnalas „lietuvos tsr mokslų akademijos darbai“. c serija : 1955–
1964 metų mokslinių straipsnių autorių rodyklė // lietuvos tsr mokslų 
akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – t. 2 (1965), p. 143–148. 

Rodyklėje suregistruotos ir J. Prūsaitės publikacijos.

1968
157. Prūsaitė Janina // mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 

1968. – t. 2, p. 935. 
 Zoologijos ir parazitologijos institutas / j. Prūsaitė. – (kronika). – Žr. nr. 

42.
Instituto veiklos apžvalgoje minima, kad J. Prūsaitei 1967 m. suteiktas 
vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.

158. Атлавините Она. Олигохеты (Oligochaeta) и личинки насекомых 
побережья озера Жувинтас / О. Атлавините. – lent., žml. – santr. liet., 
angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Заповедник Жувинтас. – Вильнюс, 1968. – 
Р. 221–215.

Minimi J. Prūsaitės straipsniai apie barsukų ir usūrinio šuns mitybą, 
p. 215.

 Институт зоологии и паразитологии / Я. Прусайте. – (Хроника). – Žr. 
nr. 43.

Instituto veiklos apžvalgoje minima, kad J. Prūsaitei 1967 m. suteiktas 
vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.

1969
159. Шварц Станислав Семенович. oб исследованиях сектора зоологии 

позвоночных животных Института зоологии и паразитологии 
aкадемии наук Литовской ССР / С. С. Шварц. – (Хроника и 
информация) // Зоологический журнал. – Москва. – t. 48, вып. 6 
(1969), p. 948–949. 

Pateikiama informacija ir apie J. Prūsaitės atliktus tyrimus.

1970
 Zoologijos ir parazitologijos institutas = institute of zoology and 

parasitology = Институт зоологии и паразитологии : (trumpa raidos 
ir mokslinės veiklos apžvalga) / parengė: P. Zajančkauskas, j. Prūsaitė, 
V. Petrauskas. – Žr. nr. 7.

Minima J. Prūsaitė, p. 7, 19, 22.
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1971
160. Šemetulskis Danielius. Zoologijos ir parazitologijos institutas / d. Še-

metulskis // lietuvos tsr mokslų akademijos darbai. serija c. – Vilnius. – 
t. 3 (1971), p. 119–123.

Instituto veiklos apžvalgoje minima, kad J. Prūsaitė, kartu su kolegomis 
1970 m. baigė nagrinėjamą temą „Populiacijos lytinės ir amžiaus 
struktūros poveikis gyvūnų gausumui ir produktyvumui“.

161. Zoologija // mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – 
t. 3, p. 851–853. 

Minima šuninių šeimos žvėrių tyrėja J. Prūsaitė ir jos vykdyti tyrimai. 
162. Шямятульскис Данелюс. В Институте зоологии и паразитологии / 

Д. Шя мятульскис. – (Хроника) // lietuvos tsr mokslų akademijos 
darbai. serija c. – Vilnius. – t. 3 (1971), p. 123–126. 

Instituto veiklos apžvalgoje minima, kad J. Prūsaitė, kartu su kolegomis 
1970 m. baigė nagrinėjamą temą „Populiacijos lytinės ir amžiaus 
struktūros poveikis gyvūnų gausumui ir produktyvumui“.

1975
163. Aтлавините Она Петровна. Экология дождевых червей и их влияние 

на плодородие почвы в Литовской ССР = sliekų ekologija ir jų reikšmė 
dirvožemio derlingumui lietuvos tsr = ecology of earthworms and their 
effect on the fertility of soils in the lithuanian ssr / О. П. Атлавините ; 
Институт зоологии и паразитологии Акдемии наук Литовской ССР ; 
под редакцией М. С. Гилярова. – Вильнюс : Мокслас, 1975. – 200, [2] p. : 
iliustr., lent. – santr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 182–194 (320 pavad.). 

Cituojami J. Prūsaitės darbai, kuriuose pateikiami duomenys apie 
janotinio šuns mitybą.

1978
164. Monografija apie prof. t. ivanauską : pasityčiojantis pagerbimas / k. V. – 

iliustr. – rec. kn.: tadas ivanauskas : gyvenimas ir veikla / sudarytojai: 
rimantas Budrys, janina Prūsaitė. Vilnius : mokslas, 1976 // akiračiai. – 
chicago, ill., 1978, vasaris (nr. 2), p. 11.

Minima recenzuojamos knygos sudarytoja.

165. Макридин Василий Платонович. Волк / B. П Макридин. – lent. – 
Bibliogr.: 45 pavad. // Крупные хищники и копытные звери : лес и его 
обитатели. – Москва, 1978. – Р. 8–50.

Autorius straipsnyje remiasi J. Prūsaitės disertacijoje pateiktais Canidae 
šeimos žvėrių tyrimų duomenimis.

1980
166. Прусайте Янина // Экологи Советского cоюза : (специалисты по 

наземным позвоночным). – Свердловск, 1980. – Р. 104–105. 

1983
 Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 

veiklos bruožai) / lietuvos tsr mokslų akademija. Zoologijos ir 
parazitologijos institutas ; sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas ; 
redkolegija: P. Zajančkauskas (pirmininkas), j. Virbickas, d. Šemetulskis, 
j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Žr. nr. 14.

Minima J. Prūsaitė, p. 7, 12, 34, 35, 38.

1984
167. Бородин Павел Львович. cравнительная экология барсука, лисицы, 

енотовидной собаки и их биоценотическое значение в Мордовском 
заповеднике : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук / Павел Львович Бородин ; Московский 
государственный педагогический институт ; научный руководитель 
С. П. Наумов. – Москва, 1984. – 273 p. – Bibliogr.: p. 223–251 (262 
pavad.).

Cituojami 1960 m. J. Prūsaitės atliktų tyrimų duomenys apie janotinio 
šuns mitybą.

168. Калиндрене Эльвира. История развития орнитологии и териологии в 
Литве : (история науки и техники) : диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук / Эльвира Калиндрене ;  
Академия наук СССР. Институт истории естествознания ; научные 
руководители: М. И. Валюс, Э. М. Мирзоян. – Москва, 1984. – 24, 
[1] p. – Bibliogr.: 234 pavad.  

Autorė savo darbe remiasi publikuotais ir archyviniais J. Prūsaitės 
darbais.
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1985
169. Волк = The wolf : происхождение, систематика, морфология, экология 

/ АН СССР. Институт эволюционной морфологии и экологии 
животных им. А. Н. Северцова, Научный совет по проблемам 
биосферы, Советский комитет по программе ЮНЕСКО „Человек и 
биосфера“ ; ответственный редактор Д. И. Бибиков. – Москва : Наука, 
1985. – 606 p. :  iliustr., lent. – (Виды фауны СССР и сопредельных 
стран). – Bibliogr.: p. 572–602.

Autoriai remiasi ir J. Prūsaitės darbais.

1987
170. Prūsaitė Janina // tarybų lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – t. 3, 

p. 458.

1988
 Giniūnas Kazys. Vilkas / k. giniūnas ; recenzavo j. Prūsaitė ir P. Urbelis. – 

Žr. nr. 139.
Autorius remiasi ir J. Prūsaitės medžiaga apie vilkus.

171. Jakimavičius Algimantas. lietuvos gyvūnijos tyrimai ir literatūra. – 
Bibliogr. išnašose // lietuvos gyvūnija : literatūros rodyklė 1721–1980 m. – 
Vilnius, 1988. – P. 12–39.

Minimi ir J. Prūsaitės žinduolių tyrimai, p. 16, 37.
172. Pratarmė / redakcinė kolegija // lietuvos fauna. – Vilnius, 1988. – [kn.] 1, 

Žinduoliai, p. 5–6.
Pratarmėje nurodomas ir J. Prūsaitės indėlis, leidžiant knygą.

173. T. Ivanausko zoologijos muziejaus stuburinių gyvūnų preparatų katalogas 
/ lietuvos tsr mokslų akademijos zoologijos ir parazitologijos institutas, 
t. ivanausko zoologijos muziejus ; sudarė: j. a. andriuškevičius, 
a. mačikūnas ; ats. red. V. kontrimavičius. – Vilnius : lietuvos tsr 
mokslų akademijos zoologijos ir parazitologijos institutas, t. ivanausko 
zoologijos muziejus, 1988. – 88, [1] p. – santr. angl., rus.

Pratarmėje minima, kad muziejuje saugoma ir J. Prūsaitės rinkta 
plėšriųjų žinduolių kraniologinė medžiaga.

174. Teriologija, mamaliologija, mamalogija // tarybų lietuvos enciklopedija. – 
Vilnius, 1988. – t. 4, p. 311.

Panaudoti ir J. Prūsaitės žinduolių tyrimų duomenys.

175. Žinduoliai. – Bibliogr.: 4 pavad. // tarybų lietuvos enciklopedija. – 
Vilnius, 1988. – t. 4, p. 679.

Panaudoti ir J. Prūsaitės žinduolių tyrimų duomenys.

1990
176. Valius Mečius. gamtininko dienoraštis, (1940–1990) / m. Valius ; 

lietuvos mokslų akademija. ekologijos institutas. – Vilnius : lietuvos 
mokslų akademijos ekologijos institutas, 1990. – [d.] 1. – 852, [2] p.

Minima J. Prūsaitė, p. 1, 16, 72, 93.
177. Валюс Мечюс. Экологическая адаптация переодических явлений 

жизни птиц и млекопитающих в условиях их синатропизации и 
разведения в неволе / М. Валюс ; Институт зоологии и паразитологии 
АН Литовской ССР. – Вильнюс, 1990. – 490 p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: 
p. 389–490 (1228 pavad.).

Autorius remiasi ir J. Prūsaitės 1961 m. apgintos disertacijos 
duomenimis.

1992
178. Lietuvos raudonoji knyga : retosios ir nykstančios gyvūnų, augalų bei 

grybų rūšys = red data book of lithuania / lietuvos respublikos aplinkos 
apsaugos departamentas ; atsakingasis redaktorius kęstutis Balevičius. – 
Vilnius : lietuvos respublikos aplinkos apsaugos departamentas, 1992. – 
364, [3] p. : iliustr.

Leidinio rengėjai remiasi J. Prūsaitės sudaryta ir 1988 metais išleista 
knyga „Lietuvos fauna“, p. 24–27.

179. Мажейките Реда. Распространение и численность серых полевок в 
преобразованном ландшафте Литвы / Р. Мажейките. – iliustr. – santr. 
angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Proceedings of the first Baltic theriological 
conference = Материалы первой Балтийской териологической 
конференции. – tartu, 1992. – P. 96–106.

Straipsnyje autorė remiasi J. Prūsaitės žinduolių tyrimais Žuvinte ir 
kitose vietose.

1993
180. Соколов Владимир Евгеньевич, Парнес Яков Аркадьевич. У истоков 

отечественной териологии / Российская академия наук. Институт 
эволюции морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова. – 
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Москва : Наука, 1993. – 412 р. : iliustr. – santr. angl. – Bibliogr.:  
p. 400–410. – isBN 5-02-005681-2. 

Autoriai apžvelgia ir Lietuvoje atliktus teriologinius tyrimus, remiasi 
J. Prūsaitės tyrimų duomenimis.

1994
181. Bagdonas Vytautas. svėdasų kraštas : svarbiausios žinios. – Vilnius : 

mintis, 1994. – 55, [6] p. : iliustr. – isBN 5-417-00499-5.
Minima J. Prūsaitė, p. 41.

182. Vailionytė Danutė. tado ivanausko brolija : apie praeitį ir ateitį / 
d. Vailionytė // kauno diena. – kaunas, 1994, birž. 6 (nr. 130), p. 3.

Minima J. Prūsaitė ir kiti Tado Ivanausko brolijos nariai.

1995
183. Virbickas Juozas, Jakimavičius Algimantas. lietuvos mokslų akademijos 

Zoologijos ir parazitologijos institutas, 1959–1989 : (istorinė tyrimų 
apžvalga). – Vilnius : Baltic eco, 1995. – 151 p. : iliustr.

Minimi J. Prūsaitės tyrimai ir jos publikacijos, p. 11, 31, 33, 55, 75, 94, 
99, 102, 112, 115, 118, 124, 126, 137, 139.

1996
184. Balevičius Kęstutis. jo gyvenimo prasmė – gamtos apsauga : keli štrichai 

Viktoro Bergo portretui jo 90-mečio (1906–1983) proga // tėviškės 
gamta. – Vilnius, 1996, sausis (nr. 1), p. 3.

Minima J. Prūsaitė ir V. Bergo lituanistiniai kursai.

1997
185. Prūsaitė Janina. – Portr. // arnastauskienė tamara, jakimavičius 

algimantas. lietuvos zoologai XViii–XX a. – Vilnius, 1997. – P. 231–232.

1998
186. Navasaitis Algirdas, Pėtelis Kęstutis. medžioklė / lietuvos žemės ūkio 

universitetas. – kaunas : lututė, 1998. – 316 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 299 
(43 pavad.). – isBN 9986-756-38-3.

Autoriai remiasi ir J. Prūsaitės atliktų tyrimų duomenimis.

1999
187. Biziulevičius Stasys. lietuvos zoologijos istorijos bruožai : monografija / 

vyriausiasis redaktorius algimantas liekis. – Vilnius : lietuvos mokslas, 
1999. – 1116 p. : iliustr. – santr. angl. – Bibliogr. str. gale. – (lietuvos 
mokslas ; 20). – isBN 9986-795-02-8.

Minima J. Prūsaitė, p. 673, 675, 697–699, 751–752, 782, 786, 797, 1042, 
1054.

188. Gaidienė Elena. kauno tado ivanausko zoologijos muziejus, 1919–1999 
= tadas ivanauskas zoological museum in kaunas, 1919–1999. – Vilnius : 
aldorija, 1999. – 111 p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – santr. angl. – Pavardžių 
r-klė: p. 108–109. – Bibliogr.: p. 98–102 (105 pavad.). – isBN 9986-820-04-9.

Apie J. Prūsaitės muziejui padovanotus kraniologinius rinkinius, p. 54, 
59, 96.

189. Gecevičiūtė Sabina, Lukšėnas Julius. Zoologo aBc. – Vilnius : Vilniaus 
pedagoginis universitetas, 1999. – 203, [1] p. – Bibliogr.: p. 6 (27 pavad.). – 
isBN 9986-869-38-2.

Leidinio autoriai remiasi ir J. Prūsaitės darbais.
190. Prūsas Zenonas. dvidešimtojo amžiaus verpetuose : vienos šeimos 

istorija. – kaunas : Naujasis lankas, 1999. – 173, [2] p. : iliustr. – isBN 
9986-896-37-1.

Pateikiami ir J. Prūsaitės biografiniai duomenys.
191. Prūsas Zenonas. janinos bėdos // Prūsas Zenonas. dvidešimtojo amžiaus 

verpetuose : vienos šeimos istorija. – kaunas, 1999. – P. 98–106.
192. Тышкевич Владимир Евгеньевич. Плодовитость и воспроизводство 

косули (capreolus capreolus l.) в Беларуси / В. Е. Тышкевич. – lent. // Бе-
ловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия : материалы научно-
практической конференции, посвященной 60-летию со дня образова-
ния Государственного заповедника „Беловежская пуща“ (22–24 декабря 
1999 г., п. Каменюки, Брестская обл.). – Минск, 1999. – P. 342–344.

Autorius remiasi ir J. Prūsaitės atliktų tyrimų duomenimis.

2000
193. Pėtelis Kęstutis. Pažink žvėrių pėdsakus. – iliustr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pa-

žink mišką : mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams / sudarytojas ir 
atsakingasis redaktorius kęstutis armolaitis. – kaunas, 2000. – P. 103–108.

Autorius remiasi J. Prūsaitės ir kitų teriologų duomenimis apie Lietuvos 
žvėris, rekomenduoja naudotis jos leidiniais, p. 108.
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2001
194. Sector of mammalian ecology. – iliustr. // ekologijos institutas dviejų 

tūkstantmečių sandūroje = lithuanian institute of ecology on the turn of the 
century / sudarytojai: Vytautas kontrimavičius, juozas Virbickas, mečislovas 
Žalakevičius, algimantas jakimavičius. – Vilnius, 2001. – P. 37, 39.

Minimas ir J. Prūsaitės mokslinis indėlis į sektoriaus tiriamąją veiklą.
195. Žinduolių ekologijos sektorius. – iliustr. // ekologijos institutas dviejų 

tūkstantmečių sandūroje = lithuanian institute of ecology on the turn of the 
century / sudarytojai: Vytautas kontrimavičius, juozas Virbickas, mečislovas 
Žalakevičius, algimantas jakimavičius. – Vilnius, 2001. – P. 36, 38.

Minimas ir J. Prūsaitės mokslinis indėlis į sektoriaus tiriamąją veiklą.
196. Тышкевич Владимир Евгеньевич. Косуля (Capreolus capreolus l.) 

Беларуси : биологические основы охраны и использования ресурсов : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук / Национальная академия наук Беларуси. Институт зоологии ; 
научный руководитель А. А. Данилкин. – Москва, 2001. – 119 p. : graf., 
lent. – Bibliogr.: p. 18 (24 pavad.). 

Autorė remiasi J. Prūsaitės 1975–1976 m. atliktais žinduolių tyrimų 
duomenimis.

2003
197. Preliminary results on the helminthofauna of the eurasian lynx (Lynx 

lynx) in latvia / guna Bagrade, kārlis Vismanis, muza kirjušina, jānis 
ozoliņš. – lent., schem. – santr. liet. – Bibliogr.: 16 pavad. // acta zoologica 
lituanica. – Vilnius. – Vol. 13, no. 1 (2003), p. 2–7.

Straipsnio autoriai lygina J. Kazlausko ir J. Prūsaitės tyrimų duomenis 
su gautais tyrimų rezultatais Latvijoje.

2004
198. Balčiauskienė Laima, Balčiauskas Linas, Mažeikytė Janina Reda. sex- 

and age-related differences in tooth row length of small mammals : 
voles. – lent., schem. – santr. liet. – Bibliogr.: 12 pavad. // acta Zoologica 
lituanica. – Vilnius. – Vol. 14, no. 1 (2004), p. 48–57.

Straipsnio autoriai remiasi ir J. Prūsaitės tyrimų duomenimis apie 
žinduolius. 

199. Biologas ipolitas gasiūnas (1902–1975) / Vilniaus universiteto 
ekologijos institutas, lietuvos hidrobiologų draugija ; sudarė algimantas 
jakimavičius ; redakcinė kolegija: algis Bubinas, algimantas jakimavičius, 
eugenija milerienė, alina Šveistytė, juozas Virbickas. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto ekologijos institutas, 2004. – 142, [2] p. : iliustr. – santr. 
angl. – Pavardžių r-klė: p. 140–141. – isBN 9955-443-28-8.

Minima J. Prūsaitė, p. 17, 88, 128, 130, 131, 138.
200. Prūsaitė Janina // Biologas ipolitas gasiūnas (1902–1975) / sudarė 

algimantas jakimavičius. – Vilnius, 2004. – P. 138.
201. Балдина Ирина Викторовна. Эпизоотологические основы совер-

шенствования профилактики бешенства в Московском регионе : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук / Всероссийский научно-иследовательский институт экспери-
ментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко ; научный руководи-
тель В. А. Ведерников. – Москва, 2004. – 125 p. : graf., lent. – Bibliogr.: 
p. 102–125 (223 pavad.).

Autorė darbe cituoja J. Prūsaitės disertaciją (Vilnius, 1961 m.).
202. Тышкевич Владимир Евгеньевич. Плодовитость и воспроизводство 

ковули (Capreolus capreolus l.) в Белоруси / В. Е. Тышкевич. – lent. // 
Беловежская пуща, XXi век [elektroninis išteklius]. – [2004]. Prieiga per 
internetą: <http://bp21.org.by/ru/books/celeb152.html>.

Pateikiami ir J. Prūsaitės tyrimų duomenys apie elninių šeimos 
žinduolių dauginimąsi.

2005
203. Belova Olgirda. foraging character of deer cervidae and brown hare (Lepus 

europaeus) on the littoral area of pure pine forests in lithuania. – lent., 
schem. – santr. angl. – Bibliogr.: 32 pavad. // Baltic forestry. – girionys 
(kauno raj.). – Vol. 11, no. 2 (2005), p. 94–107. 

Autorė remiasi ir J. Prūsaitės atliktų tyrimų duomenimis.
204. Špinkytė-Bačkaitienė Renata. Vilkų (canis lupus l.) elgsenos ypatumai 

Šiaurės lietuvoje = Behaviour peculiarity of wolves (canis lupus l.) in 
North : magistro darbas / lietuvos žemės ūkio universitetas. – kaunas, 
2005. – 54 p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: 61 pavad.

Autorė remiasi ir J. Prūsaitės atliktų tyrimų duomenimis.
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2006
205. Railienė Birutė. lietuvos mokslininkai monografijose. – lent. – santr. 

angl. – Bibliogr. išnašose // lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka, 2003–2004. – Vilnius, 2006. – P. 47–62.

Autorė savo tyrime naudojo ir J. Prūsaitės, kartu su bendraautoriais, 
parengtu leidiniu apie T. Ivanauską.

206. Baranauskas Kazimieras, Grikienienė Jadvyga, Masing Matti. 
Particoloured bat Vespertilio murinus (chiroptera) found hibernating in 
lithuania for the first time. – santr. liet. – Bibliogr.: 28 pavad. // ekologija. – 
Vilnius. – Nr. 4 (2006), p. 31–33.

Straipsnio autoriai remiasi ir J. Prūsaitės atliktų žinduolių tyrimų 
duomenimis.

207. Gaigalas Kazys. Viktoro Bergo šimtmečio jubiliejui // kauno diena 
[elektroninis išteklius]. – 2006, saus. 12. Prieiga per internetą: <https://
kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/viktoro-bergo-
simtmecio-jubiliejui-563519>. 

Minimas V. Bergo ir zoologės J. Prūsaitės apsilankymas Rusnėje 1959 
metų birželį.

208. Волк : возрастной и половой состав популяции // Энциклопедия 
млекопитающих [elektroninis išteklius]. – 2006. Prieiga per internetą: 
<http://fauna.su/volk-vozrastnoy-i-polovoy-sostav-populyatsiy-2.html>.

Cituojami ir J. Prūsaitės tyrimų duomenys apie vilkų amžių ir lyties 
sudėtį.

209. Волк : норы и логово // Энциклопедия млекопитающих [elektroninis 
išteklius]. – 2006. Prieiga per internetą: <http://fauna.su/volk-noryi-i-
logova.html>.

Straipsnyje minimi J. Prūsaitės žinduolių tyrimai.
210. Волк : питание // Энциклопедия млекопитающих [elektroninis išteklius]. – 

2006. Prieiga per internetą: <http://fauna.su/volk-pitanie-4.html>.
Straipsnyje pateikiami ir J. Prūsaitės įvairių tyrimų metu gauti 
duomenys apie vilkų mitybą.

211. Волк : размножение // Энциклопедия млекопитающих [elektroninis 
išteklius]. – 2006. Prieiga per internetą: <http://fauna.su/volk-razmnozhenie.
html>.

Pateikiami ir J. Prūsaitės tyrimų duomenys apie vilkų dauginimąsi.

2007
212. Gamtos riterio lobiai : atsiminimų knyga apie gamtosaugininką Viktorą 

Bergą / sudarė: karolis jankevičius, juozas stasinas. – Vilnius : gamtos 
bičiulių asociacija, 2007. – 232 p. : iliustr. – isBN 978-9986-427-20-9.

Atsiminimų knygoje apie žymų gamtosaugininką V. Bergą, minima ir 
J. Prūsaitė, p. 52, 68, 98, 110, 162, 171, 228.

213. Jakimavičius Algimantas. Prūsaitė janina // Žemės ūkio enciklopedija. – 
Vilnius, 2007. – t. 3, p. 68.

214. Lietuvos raudonoji knyga / lietuvos respublikos aplinkos ministerija ; 
vyr. redaktorius Valerijus rašomavičius. – Vilnius : lututė, 2007. – 799, 
[1] p. : iliustr., žml. – Bibliogr.: p. 20. – lietuviškų ir lotyniškų vardų r-klės: 
p. 790–799. – isBN 978-9955-692-71-3.

Lietuviški ir lotyniški stuburinių gyvūnų pavadinimai pateikiami 
remiantis ir J. Prūsaitės darbais, p. 9, 20, 263, 267, 269, 272.

215. Prūsaitė Janina // gamtos riterio lobiai : atsiminimų knyga apie 
gamtosaugininką Viktorą Bergą / sudarė: karolis jankevičius, juozas 
stasinas. – Vilnius, 2007. – P. 228.

216. Zoologija. – iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Visuotinė lietuvių 
enciklopedija. – Vilnius, 2007. – t. 12, lietuva, p. 677.

Minima J. Prūsaitė, kuri kartu su kitais mokslininkais aprašė žinduolius, 
savo tyrimais prisidėjo prie medžioklės ūkio plėtros.

2008
217. Bagdonas Vytautas. Paminklas gimtojo krašto žmonėms // XXi amžius. – 

kaunas, 2008, bal. 16 (nr. 29), p. 6.
Apie paminklo Laisvės kovotojams Svėdasuose atsiradimą. Minima 
Prūsų šeima.

218. Žemulis Feliksas. ar reikia leisti sumedžioti daugiau vilkų // delfi.lt 
[elektroninis išteklius]. – 2008, gruod. 4. Prieiga per internetą: <https://
www.delfi.lt/grynas/gamta/ar-reikia-leisti-sumedzioti-daugiau-
vilku.d?id=19532541>.

Apie Aplinkos ministerijos leidimą medžioti vilkus. Pateikiamos ir 
J. Prūsaitės mintys.

219. Žemulis Feliksas. Vietoj problemų – „garbingas“ laimikis? – iliustr. // 
lietuvos žinios. – Vilnius, 2008, gruod. 4 (nr. 275), p. 11.

Apie Aplinkos ministerijos leidimą medžioti vilkus. Pateikiamos ir 
J. Prūsaitės mintys.
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2009
220. Bagdonas Vytautas. Pagerbė kovotojus. – iliustr. // XXi amžius. – Vilnius, 

2009, liep. 10 (nr. 53), p. 11.
Apie paminklo Laisvės kovotojams Svėdasuose pašventinimą, kurio 
statytbą finansavo Prūsų šeima.

221. Bagdonas Vytautas. Paminklas laisvės kovotojams. – iliustr. // XXi 
amžius. – Vilnius, 2009, birž. 17 (nr. 3), priedas „Už laisvę“, p. 1.

Minima gamtos mokslų daktarė J. Prūsaitė.
222. Bagdonas Vytautas. Paminklas svėdasuose jau laukia iškilmių dienos. – 

iliustr. // anykšta.lt [elektroninis išteklius]. – 2009, birž. 15. Prieiga per 
internetą: <http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/5815-paminklas-
jau-laukia-iskilmiu-dienos>. 

Paminklo kūrimo reikalais rūpinosi mokslininkė, gamtos mokslų 
daktarė J. Prūsaitė ir jos brolis Juozas Prūsas.

223. Bagdonas Vytautas. svėdasuose išreikšta pagarba laisvės kovotojams. – iliustr. – 
(kronika) // genocidas ir rezistencija. – Vilnius, 2009, nr. 2, p. 208–210.

Straipsnyje minima, kad paminklo Svėdasų krašto kovotojams statyba 
rūpinosi J. Prūsaitė ir jos brolis Juozas Prūsas.

224. Barkauskas Tomas. medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklės ir 
dinamikos Prienų rajone tyrimai : magistrantūros studijų baigiamasis 
darbas / lietuvos žemės ūkio universitetas. miškų ir ekologijos fakultetas. 
ekologijos katedra ; vadovas k. Pėtelis. – kaunas, 2009. – 63 p. : lent. – 
Bibliogr.: p. 54–57 (60 pavad.).

Darbe cituojami J. Prūsaitės darbai apie Canidae šeimos gyvūnų 
populiaciją.

225. Gaidamavičius Andrejus. Būti ar nebūti vilkams lietuvoje (2). – iliustr. 
// gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ [elektroninis išteklius]. – 
2009, gruod. 25. Prieiga per internetą: <https://www.vilkai.lt/buti-ar-
nebuti-vilkams-lietuvoje-2-2009-12-25>.

Minimi J. Prūsaitės vilkų tyrimai.
226. Kovas Raimundas. monumentas svėdasų laisvės kovotojams atminti. – 

iliustr. – (mūsų puslapis) // krašto apsauga. – Vilnius, 2009, liep. 17–liep. 
31 (nr. 14), p. 2. 

Apie Zenoną Prūsą ir jo šeimą, kurių iniciatyva buvo pastatytas 
paminklas Svedasų krašto partizanams.

227. Kovas Raimundas. svėdasuose iškilo monumentas žuvusiems už laisvę. – 
iliustr. // Pasaulio anykštėnų bendrija [elektroninis išteklius]. – 2009, 
liep. 7. Prieiga per internetą: <https://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.
php?id=686>. 

Straipsnyje minima, kad paminklo Svėdasų krašto kovotojams statyba 
rūpinosi J. Prūsaitė ir jos brolis Juozas Prūsas.

228. Mažeikytė Janina Reda. Population dynamics of the common shrew and 
pygmy shrew (soricomorpha: soricidae) in a clear-cut of a mixed forest 
in eastern lithuania. – lent., schem. – santr. est. – Bibliogr.: 31 pavad. // 
estonian journal of ecology. – tallinn. – Vol. 58, iss. 3 (2009), p. 205–215.

Straipsnio autorė remiasi ir J. Prūsaitės tyrimų duomenimis apie 
žinduolius. 

2010
229. Gaidienė Elena. kauno tado ivanausko zoologijos muziejaus proistorė // 

kauno tado ivanausko zoologijos muziejus : bibliografijos rodyklė (1919–
2009) / sudarytoja elena gaidienė. – kaunas, 2010. – P. 7–8.

Muziejaus archyve saugomi ir J. Prūsaitės dovanoti dokumentai.
230. Narauskaitė Gintarė. Virbalgirio valstybinio botaninio-zoologinio 

draustinio medžiojamoji fauna : magistrantūros studijų baigiamasis darbas 
/ lietuvos žemės ūkio universitetas. miškų ir ekologijos fakultetas. – 
kaunas, 2010. – 48 p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: 26 pavad.

Vertinant kaukolės morfometrinius duomenis, autorė naudojasi 
J. Prūsaitės 1988 metais parengta metodika.

2011
231. Jakimavičius Algimantas. Prūsaitė janina // Visuotinė lietuvių encik-

lopedija. – Vilnius, 2011. – t. 19, p. 198.
232. Rootsi Ilmar. Pealkiri Hunt ja inimene : suhted eestis XViii sajandi 

keskpaigast XiX sajandi lõpuni / tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia 
instituut, tartu, eeesti ; ilmjuhendaja tiit rosenberg. – tartu : tartu 
Ülikooli kirjastus, 2011. – 281, [1] p. : iliustr. – (dissertationes historiae 
universitatis tartuensis ; 24). – isBN 978-9949-19-860-3.

Pateikiama vilkų elgesio tyrimų Estijoje istorinė apžvalga. Autorius 
remiasi ir J. Prūsaitės stebėjimų duomenimis Lietuvoje, p. 41, 91.
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232a. Stasinas, Juozas. Viktoras Bergas – žmogus, riteriškai gynęs gamtą ir 
žmogaus orumą. – (laiko dulkes nužėrus) // tėviškės gamta. – Vilnius, 
2011, gegužė (nr. 5), p. 6.

233. Šepetienė Janina, Bagdonas Jonas. lietuvos miškininkui išeiviui 
dr. Z. Prūsui – 90 metų. – Portr. – iliustr. // mūsų girios. – Vilnius, 2011, 
nr. 6, p. 18–19.

Minima Zenono Prūso sesuo, biologė J. Prūsaitė.
234. Zenonas Prūsas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – t. 

19, p. 199.
Minima Z. Prūso sesuo, biologė J. Prūsaitė.

2012
235. Apginta daktaro disertacija „aplinkos veiksnių įtaka vilkų (canis lupus 

lupus l.) populiacijai lietuvos miškuose“ / „Baltijos vilko“ informacija. – 
iliustr. // ekonaujienos.lt [elektroninis išteklius]. – 2012, birž. 12. Prieiga 
per internetą: <https://www.vilkai.lt/apginta-daktaro-disertacija-aplinkos-
veiksniu-itaka-vilku-canis-lupus-lupus-l-populiacijai-lietuvos-miskuose-
2012-06-12>.

Informacijoje minima, kad R. Špinkytės-Bačkaitienės disertacija yra 
garsiausios Lietuvos vilkų specialistės J. Prūsaitės darbų tąsa.

236. Bagdonas Vytautas. „dvasingumo puota“ svėdasuose. – iliustr. // anykšta.
lt [elektroninis išteklius]. – 2012, liep. 9. Prieiga per internetą: <http://www.
anyksta.lt/naujienos/naujienos/20785--dvasingumo-puota-svedasuose>.

Apie renginį „Žmogus ne vien duona sotus“ Svėdasų bibliotekoje, 
kuriame buvo prisiminti J. Prūsaitės ir V. Bergo darbo metai Medžioklės 
ūkio valdyboje.

237. Bagdonas Vytautas. iškeliavo amžinybėn žymi svėdasiškė mokslininkė 
[janina Prūsaitė]. – iliustr. // anykšta.lt [elektroninis išteklius]. – 2012, bal. 4. 
Prieiga per internetą: <http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/18766-
iskeliavo-amzinyben-zymi-svedasiske-mokslininke>.

238. Bagdonas Vytautas. iškeliavo amžinybėn žymi svėdasiškė mokslininkė 
[janina Prūsaitė]. – iliustr. // Utenis. – 2012, bal. 18 (nr. 31), p. 8–9.

239. Bagdonas Vytautas. mirė mokslininkė ir knygų autorė. – iliustr. // XXi 
amžius. – kaunas, 2012, bal. 27 (nr. 17), p. 8.

Gamtininkės, zoologės, publicistės, biologijos mokslų daktarės J. 
Prūsaitės atminimui.

240. Bagdonas Vytautas. mokslininko dovana gimtinei. – iliusr. // mokslo 
lietuva. – Vilnius, 2012, rugs. 20 (nr. 16), p. 9–10.

Knygos apie Svėdasus pristatymas. Minimi mokslininkai J. Prūsaitė ir 
Z. Prūsas.

241. Bagdonas Vytautas. Pro memoria : mokslininkė zoologė janina Prūsaitė. – 
iliustr. // Pasaulio anykštėnų bendrija [elektroninis išteklius]. – 2012, bal. 
11. Prieiga per internetą: <https://anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=782&
arch=1>.

242. Bagdonas Vytautas. Žmogus ne vien duona sotus : žurnalisto Vytauto 
Bagdono įspūdžiai iš literatūrinės popietės svėdasuose. – iliustr. – 
(Vaižganto tėviškėje) // tėviškės gamta. – Vilnius, 2012, liepa (nr. 7), 
p. 10.

Straipsnyje rašoma ir apie J. Prūsaitės šeimą, darbą Medžioklės 
valdyboje 1947 m.

243. Bluzma Petras, Jakimavičius Algimantas. su dr. janina Prūsaite 
atsisveikinus : in memoriam. – iliustr. – (kronika) // ekologija. – Vilnius. – 
Vol. 58, no. 3 (2012), p. xxi–xxv.

244. Iškeliavo amžinybėn žymi svėdasiškė mokslininkė : [biologė, zoologė, 
biomedicinos mokslų daktarė, publicistė janina Prūsaitė, 1925–2012 : 
nekrologas]. – iliustr. // Pragiedrulių žemė. – Vaitkūnai, 2012, liepa (nr. 1), 
p. 7.

245. Jakimavičius Algimantas. gamtininko atminimo puoselėtojai ir jų 
darbai. – iliustr., portr. – Bibliogr.: 31 pavad. // mokslo ir technikos raida 
lietuvoje : 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2012 
m. gruodžio 6 d., pranešimai. – Vilnius, 2012. – P. 178–195.

Pranešime autorius pateikia informaciją apie T. Ivanausko brolijos 
narius ir J. Prūsaitės veiklą brolijoje.

246. Jakimavičius Algimantas. Prūsaitė janina // lietuva : enciklopedija. – 
Vilnius, 2012. – t. 3, p. 1143–1144.

247. Jakimavičius Algimantas, Gaidienė Elena. gręžiantis obelynės link... : 
iškilaus gamtininko prof. tado ivanausko atminimo saugotojai. – iliustr. 
// Žaliasis pasaulis. – Vilnius, 2012, gruod. 6 (nr. 42), p. 1, 3, 10.

Straipsnyje minima, kad J. Prūsaitė – viena T. Ivanausko brolijos 
pradininkių, p. 3.



80 81

248. Janina Prūsaitė // lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 
(limis) [elektroninis išteklius]. – [2012]. Prieiga per internetą: <https://
www.limis.lt/asmenys/-/personfastsearch/view/847222>.

249. Janina Prūsaitė (1925–2012) : [biografija]. – iliustr., portr. // Butėnų 
kaimo šviesuoliai : biografijų ir prisiminimų knyga / [sudarytoja aldona 
murmienė (Pliupelytė)]. – [radviliškis], 2012. – P. 80–81.

250. Piličiauskienė Giedrė. gyvūnų griaučių ir dantų anatomija, pirminė 
analizė. – (osteologija) // archeologijos bakalauro studijų programos ir 
bioarcheologijos bakalauro studijų moduliai ir temos. – Vilnius, 2012. – 
P. 221–228.

Rekomenduojamos literatūros sąraše minimas ir J. Prūsaitės su kitais 
autoriais išleistas leidinys „Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti“ 
(1982).

251. Rimša Vytautas. janina Prūsaitė : gyvenimo keliai ir mokslinė veikla. – 
Portr. – Bibliogr.: 7 pavad. // svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis 
straipsnių rinkinys / sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris 
romualdas Vytautas rimša. – kaunas, 2012. – [d.] 1, p. 311–314.

252. Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys / svėdasiškių 
draugija „alaušas“, svėdasų bendruomenė ; sudarytojas, mokslinis 
redaktorius ir bendraautoris romualdas Vytautas rimša. – kaunas : 
Naujasis lankas, 2012. – [d.] 1. – 439, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – 
santr. angl., rus., vok. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – asmenvardžių 
r-klė: p. 422–435. – isBN 978-9955-03-728-6.

Minima J. Prūsaitė, p. 43, 311–315, 436.
253. Špinkytė-Bačkaitienė Renata. aplinkos veiksnių įtaka vilkų (Canis lupus 

lupus l.) populiacijai lietuvos miškuose : daktaro disertacija : žemės ūkio 
mokslų sritis, miškotyros mokslo kryptis (04 a) / aleksandro stulginskio 
universitetas. – kaunas : akademija, 2012. – 121 p. : lent., žml. – Bibliogr.: 
p. 98–110 (335 pavad.).

Autorė remiasi 1961 m. J. Prūsaitės atliktų vilkų tyrimų Lietuvoje 
duomenimis.

254. Zenonas Prūsas (1921–2012) : [biografija]. – iliustr., portr. // Butėnų 
kaimo šviesuoliai : biografijų ir prisiminimų knyga / [sudarytoja aldona 
murmienė (Pliupelytė)]. – [radviliškis], 2012. – P. 78–79.

255. Смирнова Ирина Александровна, Домнич Валерий Иванович. Измен-
чивость морфологических параметров тела волков (Сanis lupus) Юго-
Востока Украины, в зависимости от половозрастных характеристик 
популяции / И. А. Смирнова, В. И. Домнич. – iliustr. // Зоологические 
и охотоведческие исследования в Казахстане и сопредельных странах : 
материалы Международной научно-практической конференции, по-
священной 100-летию со дня рождения основателя казахстанских школ 
териологии и охотоведения, лауреата Государственных премий СССР 
и КазССР, член-корреспондента АН КазССР Аркадия Александровича 
Слудекого (Алматы, 1–2 марта 2012 г.). – Алматы, 2012. – Р. 169–174.

Autoriai remiasi ir J. Prūsaitės atliktų vilkų tyrimų Lietuvoje 
duomenimis.

2013
256. Šveistytė Alina, Apšegaitė Violeta, Būda Vincas. Zoology from 1918 

to 1929 in lithuania : the situation of research and studies. – santr. 
liet. – Bibliogr.: 33 pavad. // ekologija. – Vilnius. – Vol. 59, no. 1 (2013), 
p. 1–10.

Straipsnių autoriai remiasi ir J. Prūsaitės tyrimų duomenimis apie 
žinduolius. 

2014
257. Jakimavičius Algimantas, Gaidienė Elena. Brolija žymiam gamtininkui 

[t. ivanauskui] atminti. – Portr., iliustr. // tėviškės gamta. – Vilnius, 2014, 
birželis (nr. 6), p. 4.

Straipsnyje minima, kad Tado Ivanausko brolijos nare buvo ir 
J. Prūsaitė.

258. Janina Prūsaitė // anykštėnų biografijų žinynas [elektroninis išteklius]. – 
2014, liep. 14. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/
asm.php?id=686>.

259. Juknelytė Simona. Usūrinių šunų (Nyctereutes procyonoides) genetinės 
įvairovės ir populiacinės struktūros analizė lietuvoje : magistro baigiamasis 
darbas / Vytauto didžiojo universitetas ; vadovė loreta griciuvienė. – 
kaunas : Vytauto didžiojo universitetas, 2014. – 67 p. : iliustr., lent. – 
Bibliogr.: p. 51–58 (109 pavad.).

Autorė remiasi J. Prūsaitės ir kitų mokslininkų tyrimų duomenimis 
apie žinduolius (1988 m.).
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260. Skyrienė Gintarė. The distribution, genetic diversity and helminths of alien 
mammal muskrat (Ondatra zibethicus) : summary of doctoral dissertation : 
biomedical sciences, ecology and environmental (03 B) / Vytautas magnus 
University ; scientific supervisor algimantas Paulauskas. – kaunas : 
Vytauto didžiojo universitetas, 2014. – 43 p. : iliustr., lent. – aut. darbų 
sąrašas: p. 39–41 (20 pavad.).

Autorė remiasi ir J. Prūsaitės darbais.
261. Данилкин Алексей Алексеевич. Косули : биологические основы 

управления ресурсами А. А. Данилкин. – Москва : Товарищество 
научных изданий КМК, 2014. – 316 р., [23] iliustr. lap. : iliustr. – isBN 
978-5-87317-995-4.

Autorius pateikia ir J. Prūsaitės, kartu su kitais mokslininkais, atliktų 
stirnų tyrimų duomenis, p. 20, 70, 80, 85, 86, 91, 92, 103, 109, 111, 115, 
177, 290.

262. Касабян Маргарян. Волк Canis lupus linnaeus, 1758 в aрмении / 
М. Г. Ка сабян // mатериалы международной научной конференции 
„Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны kавказа-2“,  
23–26 сентября 2014 года, eреван, aрмения. – eреван, 2014. –  
P. 144–147.

Minimi J. Prūsaitės vilkų mitybos Lietuvoje tyrimų duomenys (1961).

2015
263. Apie „Visuotinę lietuvių enciklopediją“ // Visuotinė lietuvių enciklopedija 

[elektroninis išteklius]. – [2015]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.
lt/apie-visuotine-lietuviu-enciklopedija/>.

Pateikiami „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorių, 
redaktorių ir kitų asmenų, prisidėjusių prie enciklopedijos leidimo, 
sąrašai.

264. Guobis Raimondas. Butėnai. istorija. – iliustr. // Butenai.lt [elektroninis 
išteklius]. – 2015, saus. 26. Prieiga per internetą: <http://www.butenai.lt/
apie-butenus/istorija>.

Minima ir kraštietė, biologė J. Prūsaitė.
265. Jakimavičius Algimantas. Biologas entomologas ir mokslo organizatorius 

Petras Zajančkauskas. – iliustr. // Petras Zajančkauskas : bibliografijos 
rodyklė / sudarė: sigita dagienė, algimantas jakimavičius. – Vilnius, 
2015. – P. 5–18.

Straipsnyje minima, kad P. Zajančkauskas vertino J. Prūsaitės 
sumanumą ir pareigingumą, rėmėsi jos darbais, p. 9.

2016
266. Janina Prūsaitė // geni.com [elektroninis išteklius]. – 2016, Nov. 30. 

Prieiga per internetą: <https://www.geni.com/people/janina-Pr%c5%aB
sait%c4%97/6000000016202370754>. 

2017
267. Eirāzijas lūša Lynx lynx sugas aizsardzības plāns : (sugas aizsardzības un 

apsaimniekošanas plāns) [elektroninis išteklius] / jānis ozoliņš, guna 
Bagrade, aivars ornicāns ... [et al.] ; latvijasValsts mežzinātnes institūts 
„silava“. – salaspils : latvijasValsts mežzinātnes institūts „silava“, 2017. – 
82 p. : iliustr., lent. – santr. angl. – Bibliogr.: p. 74–81. Prieiga per internetą: 
<https://www.daba.gov.lv/lv/media/5909/download>.

Pateikiami ir J. Prūsaitės, kartu su kitais mokslininkais, atliktų tyrimų 
apie plėšrūnų helmintus duomenys.

268. Indriūnas Algimantas. darbus ir sumanymus skyrėme „alaušo“ draugijai 
: (iš mūsų 2007–2016 metų veiklos). – iliustr. // svėdasų varpas. – [Vilnius], 
2017, birželis (nr. 6), p. 1–3.

Apie 2010 m. Karininkų ramovėje surengtą svėdasiškių tarmės vakarą, 
kuriame J. Prūsaitė pasisakė tarmiškai.

269. Pelēkā vilka Canis lupus sugas aizsardzības plāns : (sugas aizsardzības un 
apsaimniekošanas plāns) [elektroninia išteklius] / jānis ozoliņš, agrita 
Žunna, aivars ornicāns ... [et al.] ; latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
„silava“. – salaspils : latvijasValsts mežzinātnes institūts „silava“, 2017. – 
86 p. : iliustr., lent. – santr. angl. – Bibliogr.: p. 77–85. Prieiga per internetą: 
<https://www.daba.gov.lv/lv/media/5916/download>.

Pateikiami ir J. Prūsaitės, kartu su kitais mokslininkais, atliktų tyrimų 
duomenys.

270. Rimša Romualdas Vytautas. Vilniaus anykštėnų sambūrio darbai ir 
jubiliejus. – iliustr. // Šilelis : anykštėnų krašto laikraštis [elektroninis 
išteklius]. – 2017, gruod. 17. Prieiga per internetą: <https://www.silelis.
info/?lang=lt&mid=1&id=5034>.

Minima buvusi Sambūrio narė J. Prūsaitė.
271. Smetonaitė Regina. Įspūdinga šventė Vilniuje. – iliustr. // Pasaulio 

anykštėnas. – anykščiai ; Vilnius , 2017, kovas-balandis (nr. 2), p. 2.
Apie Vilniaus anykštėnų sambūrio šventę. Minima biologė Janina 
Prūsaitė.
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272. Stasinas Juozas. lietuvos valstybės šimtmečio belaukiant (ii). – Portr. 
// kauno žurnalistai [elektroninis išteklius]. – 2017, birž. 10. Prieiga per 
internetą: <http://www.kaunozurnalistai.lt/42207/>.

Tarp kitų gamtininkų minima ir J. Prūsaitė.
273. Stasinas Juozas. su meile lietuvai : lietuvos valstybės šimtmečio 

belaukiant. – Portr. // lietuvos aidas [elektroninis išteklius]. – 2017, birž. 
10. Prieiga per internetą: <https://www.aidas.lt/lt/kultura/article/16661-06-
10-su-meile-lietuvai-lietuvos-valstybes-atkurimo-simtmecio-belaukiant>.

Straipsnio autorius prisimena žmones, kurie pasiaukojamu darbu, 
talentu ir meile prisidėjo prie Lietuvos kūrimo. Tarp jų minima ir 
J. Prūsaitė.

2018
274. Guobis Raimondas. ką pasakė Prūso ponas... – iliustr. // anykšta.lt 

[elektroninis išteklius]. – 2018, saus. 6. Prieiga per internetą: <http://m.
anyksta.lt/vietoves-ir-zmones-2/56154-ka-pasake-pruso-ponas>.

Apie iš Butėnų kilusią Prūsų šeimą, minima zoologė J. Prūsaitė.

2019
275. Balčiauskas Linas. Žinduolių ekologijos laboratorija : laboratorijos 

istorija. – iliustr. // gamtos tyrimų centras [elektroninis ištekliu]. – [2019]. 
Prieiga per internetą: <https://gamtostyrimai.lt/lt/users/viewgroup/id.24/
pageid.19>. 

Pateikiama ir J. Prūsaitės 1956–2002 m. Lietuvoje atliktų žinduolių 
tyrimų bei jos leidinių apžvalga.

276. Povilaitis Vitas. janina Prūsaitė. – Bibliogr.: 3 pavad. // lietuvai ir pasauliui 
[elektroninis išteklius]. – [2019, vasario 19 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://lietuvai.lt/wiki/janina_Pr%c5%aBsait%c4%97>.

2020
277. Balčiauskas Linas. laboratorijos istorija / l. Balčiauskas // gamtos tyrimų 

centras [elektroninis išteklius]. – 2020. Prieiga per internetą: <https://
gamtostyrimai.lt/lt/users/viewgroup/id.24/pageid.19>.

Apie Žinduolių ekologijos laboratorijos istoriją. Minimi J. Prūsaitės 
tyrimai.

278. Janina Prūsaitė (1925–2012) // guobis raimondas. Butėnai : gimtojo 
kaimo istorija. – Utena, 2020. – P. 122–123.

279. Prūsaitė Janina // oclc : Worldcat identities [elektroninis išteklius]. – 
[2020]. Prieiga per internetą: <http://worldcat.org/identities/lccn-
n83203455/>.

Kataloge pateikiami pagrindiniai J. Prūsaitės publikuoti darbai.

2021
280. Матрозис Руслан. Четвертая Прибалтийская орнитологическая 

конференция (Рига, 1960). – iliustr. – Bibliogr.: 45 pavad. // Русский 
орнитологический журнал. – Санкт-Петербург. – Т. 30 (2021), p. 3657–
3678.

Apie 1960 metais vykusią ketvirtąją Baltijos šalių ornitologinę 
konferenciją. Minima J. Prūsaitė ir jos skaitytas pranešimas.

Ikonografija

1961
281. [J. Prūsaitė – disertacijos gynimo metu] // mūsų girios. – Vilnius, 1961, 

nr. 5, p. 60.

1970
282. Biol. m. kandidatai s. maldžiūnaitė, V. Valaitis ir j. Prūsaitė ekspedicijos 

metu vykdo pelinių graužikų populiacijos apskaitą // Zoologijos ir 
parazitologijos institutas : (trumpa raidos ir mokslinės veiklos apžvalga) 
/ parengė: P. Zajančkauskas, V. Petrauskas, j. Prūsaitė. – Vilnius, 1970. – 
P. 22.

1983
283. Teriologai ekspedicijoje tiria kanopinių žvėrių vasaros ganyklas // 

Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 
veiklos bruožai) / sudarytojai: j. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius, 1983. – 
P. 35.

Nuotraukoje: Petras Bluzma, Janina Prūsaitė, Rimantas Baleišis, Jonas 
Tauginas.
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1996
284. Tado Ivanausko brolija, 1996 m. / k. Verbicko nuotr. // tėviškės gamta. – 

Vilnius, 1996, rugsėjis (nr. 9), p. 4.
Nuotraukoje: Petras Zajančkauskas, Danutė Vailionytė-Narkevičienė, 
Elena Gaidienė, Janina Prūsaitė, Kęstutis Verbickas, Algirdas Navasaitis, 
Eleonora Baltuškevičienė (Tado Ivanausko įdukra), Česlovas Kudaba, 
T. Ba[l]tuškevičius (T. Ivanausko anūkas).

2002
285. T. Ivanauskas su savo mokiniais ir bendradarbiais. 1970 04 07 // 

Zajančkauskas Petras. gamtininkas tadas ivanauskas, 1882–1970. – 
Vilnius, 2002. – P. 49.

Grupinėje nuotraukoje Janina Prūsaitė viduryje.

2007
286. Memorialinės lentos atidengimas obelynėje, 1997-05-31 // akademikas 

tadas ivanauskas : gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos / sudarytojai: 
Petras Zajančkauskas, gintautas Vaitonis. – Vilnius, 2007. – P. [57].

Nuotraukoje: Algimantas Jakimavičius, Elena Gaidienė, Eleonora 
Baltuškevičienė, Janina Prūsaitė, Petras Zajančkauskas, Kęstutis 
Verbickas, Jurgis Stašaitis. 

287. V. Bergas mokslininkės j. Prūsaitės disertacijos gynimo metu, 1961 m. // 
gamtos riterio lobiai : atsiminimų knyga apie gamtosaugininką Viktorą 
Bergą / sudarė: karolis jankevičius, juozas stasinas. – Vilnius, 2007. – 
P. [47].

Nuotraukoje: Janina Prūsaitė, Viktoras Bergas, Juozas Sokas.

2009
288. Paminklo atidengimo iškilmėse : mecenato Zenono Prūso sūnus Paulius 

algis, brolis juozas, seserys Nijolė ir janina // genocidas ir rezistencija. – 
Vilnius, 2009, nr. 2, p. 210.

289. Prie svėdasus papuošusio paminklo – skulptorius jonas jagėla ir šio 
paminklo kūrimo reikalais besirūpinę juozas Prūsas ir dr. janina Prūsaitė 
// XXi amžius. – kaunas, 2009, birž. 17 (nr. 46), priedas „Už laisvę“, nr. 3, 
p. 1.

290. Svėdasiškiai ąžuolo lapų vainikais papuošė Prūsų giminės atstovus : iš 
jaV atvykusį mecenato dr. Zenono Prūso sūnų Paulių algį Prūsą, brolį 
juozą bei seseris Nijolę ir janiną // XXi amžius. – kaunas, 2009, liep. 10 
(nr. 53), p. 11.

2012
291. J. Prūsaitė ruošiasi žvėrių apskaitai Šiaurės lietuvoje, su in-to fotografu 

kęstučiu Verbicku, 1975 m. / k. Verbicko nuotr. // ekologija. – Vilnius. – 
Vol. 58, no. 3 (2012), p. xxiii.

292. Janina Prūsaitė – mokslinė bendradarbė // Butėnų kaimo šviesuoliai / 
sudarytoja aldona murmienė (Pliupelytė)]. – [radviliškis], 2012. – P. 81.

293. Janina Prūsaitė su gamtosaugininku Viktoru Bergu 1971 metų gruodį 
/ d. Šemetulskio nuotr. // ekologija. – Vilnius. – Vol. 58, no. 3 (2012), 
p. xxvi.

294. [Obelynėje], 1988 / k. Verbicko nuotr. // Žaliasis pasaulis. – Vilnius, 2012, 
gruod. 6 (nr. 42), p. 3.

Nuotraukoje: Petras Zajančkauskas, Janina Prūsaitė, Algirdas 
Navasaitis, Eleonora Baltuškevičienė, Elena Gaidienė.

295. Tado Ivanausko brolijos kūrėjai / k. Verbicko nuotr. // mokslo ir technikos 
raida lietuvoje : 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 
2012 m. gruodžio 6 d., pranešimai. – Vilnius, 2012. – P. 179.

Nuotraukoje: Petras Zajančkauskas, Danutė Vailionytė-Narkevičienė, 
Elena Gaidienė, J. Prūsaitė, Kęstutis Verbickas, Algirdas Navasaitis, 
Eleonora Baltuškevičienė, Česlovas Kudaba, Mindaugas Navasaitis.

296. Tado Ivanausko brolijos nariai obelynėje 1999 metais / algimanto 
jakimavičiaus nuotr. // Žaliasis pasaulis. – Vilnius, 2012, gruod. 6 (nr. 42), 
p. 3. 

Nuotraukoje: Algirdas Baltuškevičius, Jurgis Stašaitis, Janina Prūsaitė, 
Eleonora Baltuškevičienė, Elena Gaidienė, Algimantas Jakimavičius, 
Danutė Vailionytė, Petras Zajančkauskas.
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Santrumpos

angl. – angliškai 
ats. – atsakingasis, atsakomasis 
aut. – autorius, autorinis

bal. – balandis 
bibliogr. – bibliografija 
birž. – birželis

d. – diena, dalis 
diagr. – diagrama 

est. – estiškai 
et al. – et alii

faks. – faksimilė 

geg. – gegužė 
graf. – grafikas 
gruod. – gruodis 

iliustr. – iliustracija
iss. – issue 

kn. – knyga 

lap. – lapas
lent. – lentelė
liep. – liepa 
liet. – lietuviškai
l-kla – leidykla

m. – metai

no. – number
Nov. – November 
nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka

p. – puslapis 
pavad. – pavadinimas
portr. – portretas

rec. – recenzija 
red. – redaktorius 
r-klė – rodyklė 
rugs. – rugsėjis 
rus. – rusiškai

santr. – santrauka 
saus. – sausis 
schem. – schema 
spal. – spalis 
str. – straipsnis 

t. – tomas, tom

vyr. – vyriausias 
vok. – vokiškai 
vol. – volume

žml. – žemėlapis
žr. – žiūrėti

вып. – выпуск

г. – год, город

№ – номер

т. – том 

февр. – февраль 

янв. – январь 

Asmenvardžių rodyklė*

abartienė danutė 9
abraitis Blažiejus 5, 9
abramauskas stasys 5
abromas Vytautas 5
adomaitienė dalia irena 9
adomavičiūtė jadvyga 5
aleknonis a. 141
andriulis emilijus 9
andriuškevičius j. a. 173
antanavičius j., red. 15
apalia dzidra 9
apšegaitė Violeta 256
areška V., red. 9
armolaitis kęstutis, red. 193
arnastauskienė t. – žr. arnastauskienė tamara
arnastauskienė tamara 9, 149, 185
atlavinytė ona 9
augustauskas j. 82–84; red. 16, 141

Bagdonas albinas 9
Bagdonas jonas 233
Bagdonas Vytautas 7, 9, 26–28; 181, 217, 220–223, 236–242
Bagrade guna 197, 267
Balčiauskas l. – žr. Balčiauskas linas
Balčiauskas linas 198, 275, 277
Balčiauskienė laima 198
Baleišis r. – žr. Baleišis rimantas
Baleišis r. m. – žr. Baleišis rimantas
Baleišis rimantas 12, 17, 51, 52, 72, 80, 120, 283
Balevičius k. – žr. Balevičius kęstutis 
Balevičius kęstutis 80, 138, 184; red. 178 
Baltušis j. 12
Baltuškevičienė eleonora 284, 286, 294–296
Baltuškevičius algirdas 296
Baltuškevičius t. 284
Baranauskas k. – žr. Baranauskas kazimieras

* rodyklėje asmenvardžiai nurodyti pagal knygos puslapio numerį ir pateikiami 
kursyvu, bibliografijos rodyklėje – pagal įrašo numerį.
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Baranauskas kazimieras 17, 206
Barkauskas a., red. 9
Barkauskas tomas 224
Beinorius jonas 15
Belova olgirda 203
Bergas Viktoras 4; 14–17, 30, 32; 94, 293; apie 134, 184, 207, 212, 215, 232a, 

236, 287
Bikelis a., red. 15
Biziulevičius s. – žr. Biziulevičius stasys
Biziulevičius stasys 9, 15, 149, 155, 187
Blažys a. s. – žr. Blažys antanas
Blažys antanas 51, 52
Bluzma P. – žr. Bluzma Petras
Bluzma Petras 9, 12, 72, 80, 120, 243, 283; red. 17
Bražėnas P., red. 15
Brundza kazys 9
Bubinas algis, red. 199
Bučelis B. 109
Būda Vincas 256; vert. 142
Budrys r. – žr. Budrys rimantas
Budrys rimantas 6, 10, 57–59, 164
Bulota a. 4
Butkevičius Z. 6
Butkus Vytautas 15 

chomskis Vaclovas 14

dagienė sigita 265
danilevičius e. 6
drobelis e. 141

eitminavičiūtė i. 47, 82–84; red. 16, 141
elisonas jurgis, apie 87, 144

gaidamavičius andrejus 225
gaidienė elena 188, 229, 247, 257, 284, 286, 294–296
gaigalas kazys 207
galinis Vytautas 9
gasiūnas ipolitas, apie 88, 199, 200
gecevičiūtė sabina 189

giniūnas k. – žr. giniūnas kazys 
giniūnas kazys 25, 110, 139, 164; red. 72, 138
griciuvienė loreta 259
grikienienė jadvyga 206
gruodis s. 72
guobis raimondas 264, 274, 278

indriūnas algimantas 268
ivanauskas tadas, apie 10, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 31, 33, 57–59, 135, 145, 164, 

205, 247, 257, 284–286

jagėla jonas 38; 289
jakimavičius algimantas 6, 8, 10; 87, 88, 144, 145, 171, 183, 185, 194, 195, 

199, 200, 213, 231, 243, 245–247, 257, 265, 286, 296 
jankauskas steponas 14, 32
jankevičienė ramunėlė 15
jankevičius k. – žr. jankevičius karolis
jankevičius karolis 110, 134, 212, 215, 287
januškis V. – žr. januškis Vaidotas 
januškis Vaidotas 83, 84, 128; red. 16, 82
jazdauskas Šarūnas 7, 9, 10, 22–24, 29, 31; 133
juknelytė simona 259
juodviršienė albina, red. 142 
juozėnaitė eugenija 12 
[juozėnaitė] julija 12

k. V. 164
kairiūkštis leonardas, red. 10
kazlauskas j. 95; apie 197
kazlauskas julius 17; 155
kazlauskas r. 83, 84; red. 16, 141
kirjušina muza 197
kontrimavičius V. – žr. kontrimavičius Vytautas 
kontrimavičius Vytautas 82–84, 194, 195; red. 16, 141, 173
kovas raimundas 226, 227
krasauskienė Neringa, vert. 142
kuckailis juozas 122
kudaba Česlovas 24; 284, 295
kurlavičius P. 141
kvietkauskas V. – žr. kvietkauskas Valdemaras
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kvietkauskas Valdemaras, red. 9, 142 
kviklys Bronius 27

liekis algimantas, red. 187
likevičienė N. – žr. likevičienė Natalija
likevičienė Natalija 115; apie 110, 132
logminas V. 13, 47, 82–84, 114, 141; red. 16, 141
lukšėnas julius 189

mackevičienė guoda 142
mačikūnas a., vert. 173
maldžiūnaitė s. 59, 72, 80, 282
maniukas j. 149
masing matti 206
matulis j., red. 5
mažeikytė janina reda 17, 72, 80, 198, 228
mažeikytė r. – žr. mažeikytė janina reda 
meškauskas k., red. 5
mickevičius e. 17
mickus a. 72, 80
milerienė eugenija, red. 199
minkevičius antanas, red. 10
murmienė (Pliupelytė) aldona 249, 254, 292

Narauskaitė gintarė 230
Navasaitis algirdas 186, 284, 294, 295
Navasaitis mindaugas 295
Nedzinskas V. 141
Niunka V. 5

ornicāns aivars 267, 269
ozoliņš jānis 197, 267, 269

Paulauskas algimantas 260
Pempienė ona 151
Pėtelis k. – žr. Pėtelis kęstutis
Pėtelis kęstutis 186, 193, 224
Petrauskas V. – žr. Petrauskas Vytautas
Petrauskas Vytautas 7, 14, 46, 77, 78, 282, 283; red. 10, 14
Petrauskienė V. 46

Petreikis antanas 22 
Pileckis s. 83, 84; red. 16, 141
Piličiauskienė giedrė 250
Povilaitis Vitas 276
Prūsai 11, 13, 28, 39 
[Prūsaitė] Nijolė 11, 12, 15, 22, 30, 39, 40; 288, 290
Prūsas algis 290
Prūsas augustinas 11, 30 
Prūsas juozas 11, 15, 39, 40; 222, 223, 227, 288–290
[Prūsas] Paulius algis 26, 39, 40; 288, 290
Prūsas Z. – žr. Prūsas Zenonas
Prūsas Zenonas 6, 8, 11–14, 16, 22, 26–29, 31, 39; 190, 191, 288, 290; apie 

226, 233, 234, 240, 254

railienė Birutė 205
rašomavičius Valerijus, red. 214
rimša romualdas Vytautas 11, 251, 252, 270
rimša Vytautas. – žr. rimša romualdas Vytautas
rootsi ilmar 232
rosenberg tiit 232

skyrienė gintarė 260
slavėnienė l. 153
smetonaitė regina 271
sokas juozas 287
stasinas j. – žr. stasinas juozas
stasinas juozas 47, 48, 134, 212, 215, 232a, 272, 273, 287
stašaitis jurgis 286, 296
sverdiolienė danutė 128

Šaparauskienė jadvyga 128
Šapokienė e. 60
Šemetulskis d. – žr. Šemetulskis danielius
Šemetulskis danielius 160, 293; red. 14
Šepetienė janina 233
Šivickis P. B. 26 
Špinkytė-Bačkaitienė r. – žr. Špinkytė-Bačkaitienė renata
Špinkytė-Bačkaitienė renata 204, 235; apie 235
Šveistytė alina 256; red. 199
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tauginas j. – žr. tauginas jonas
tauginas jonas 72, 80, 283
trakymas a., red. 9 
tumas-Vaižgantas juozas 27

Urbelis P. 139

Vailionytė danutė – žr. Vailionytė-Narkevičienė danutė 
Vailionytė-Narkevičienė danutė 182, 284, 295, 296
Vaitelis tadas 23 
Vaitonis gintautas 7, 9; 286
Valaitis V. 282
Valenta V. 82–84; red. 16, 141
Valius mečius 176
Vardys Vytautas 22 
Verbickas k. – žr. Verbickas kęstutis
Verbickas kęstutis 35; 284, 286, 291, 294, 295
Vėžys P. – Vėžys Petras
Vėžys Petras 12, 120
Virbickas j. – žr. Virbickas juozas
Virbickas juozas 13, 83, 84,183, 194, 195; red. 14, 16, 141, 144, 199
Vismanis kārlis 197
Volkienė elvyra 128

Zajančkauskas P. – žr. Zajančkauskas Petras
Zajančkauskas Petras 7; 25; 39, 46, 82–84, 109, 121, 145, 282, 284–286, 294–

296; red. 9, 14, 16, 141, 144; apie 265
Zinkus j., red. 9

Žalakevičius mečislovas 194, 195
Žemulis feliksas 218, 219
Žunna agrita 269
Žvirblytė konstancija – žr. Žvirblytė-Prūsienė konstancija
Žvirblytė-Prūsienė konstancija 11, 30

Атлавините Она 158, 163
aтлавините Она Петровна – žr. Атлавините Она

Балдина Ирина Викторовна 201
Балейшис Р. 53–55, 62, 63, 65–67, 71, 70, 79, 86
Балейшис Р. М. – žr. Балейшис Р.
Баравикене Д. 85
Башенина Н. В., red. 73–75
Бибиков Д. И., red. 81, 169
Блажис А. 49, 50, 53, 55, 62, 65, 66
Блажис А. С. – žr. Блажис А.
Блузма П. 49, 50, 67, 71, 79, 86; red. 140
Блузма П. П. – žr. Блузма П.
Бородин Павел Львович 167
Бумблаускис Т. 143

Валюс М. – žr. Валюс Мечюс
Валюс М. И. – žr. Валюс Мечюс
Валюс Мечюс 143, 168, 177; red. 140
Ведерников В. А., red. 201
Верба Э. 143
Вульф А. 81

Гайжаускене И. И. – žr. Гайжаускене Иоана
Гайжаускене Иоана 137
Гиляров М. С., red. 163

Данилкин Алексей Алексеевич 196 261
Домнич Валерий Иванович 255

Заянчкаускас П. 41

Иванаускас Т. Л. 3

Каал М. 81
Казлаускас И. – žr. Казлаускас Ю.
Казлаускас Ю. 19, 56, 61, 76
Казлаускас Ю. Ю. – žr. Казлаускас Ю.
Кайрюкштис Л., red. 143
Калиндрене Эльвира 168
Касабян Маргарян 262
Коваленко Я. Р. 201
Контиримавичюс В., red. 143
Кротас Р. А., red. 136
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Ликявичене Н. 44, 74
Ликявичене Н. М. – žr. Ликявичене Н.

Мажейките Р. – žr. Мажейките Реда
Мажейките Реда 86, 179
Макридин Василий Платонович 165
Мальджюнайте С. 44, 64, 73–75, 150
Мальджюнайте С. А. – žr. Мальджюнайте С.
Манюкас И. Л., red. 136
Мастаускис С. 137
Матрозис Руслан 280
Мирзоян Э. М. 168
Мицкус А. 49, 50, 86
Мицкус А. В. – žr. Мицкус А.
Мустейкайте Л. 20

Наумов С. П. 167

Парнес Яков Аркадьевич 180
Петраускас В. 78, 85

Рашкявичене Р. 85
Русанова Я. С. 154

Смирнова Ирина Александровна 255
Соколов Владимир Евгеньевич 180

Таугинас И. 71
Тышкевич Владимир Евгеньевич 192, 196, 202

Хозацкий Л. И. 137

Шварц Станислав Семенович 159
Шивицкис П. Б. 137
Шямятульскис Данелюс 162

Biologė zoologė janina Prūsaitė : bibliografijos rodyklė / Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas gamtos tyrimų centras, lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka ; sudarė algimantas jakimavičius, 
sigita dagienė ; redagavo Vaida juodėnienė, artūras judžentis, audrė 
trumpienė ; į anglų kalbą vertė ana Venclovienė. – Vilnius : gamtos 
tyrimų centras, 2022. – 96 p. [1] p. : iliustr., portr.
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leidinyje pateikiama biologės zoologės, daktarės, ilgametės lietuvos 
ma Zoologijos ir parazitologijos instituto mokslininkės janinos Prū-
saitės (1925–2012) gyvenimo ir mokslinės veiklos apžvalga, skelbiamos 
apie ją rašiusių asmenų tekstų ištraukos. svarbiausia j. Prūsaitės moks-
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duomenis apie jų būrius, šeimas, visas plėšriųjų rūšis. j. Prūsaitės biblio-
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