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Žodis skaitytojui
Mielas skaitytojau, į Tavo rankas pateko prisiminimų 

apie profesorių Karolį Jankevičių rinkinys, kurį pateikė jo 
bendražygiai ir bendraminčiai. Profesorius Karolis Janke-
vičius yra ryški mūsų laikų asmenybė, palikusi įsimintinus 
darbus ne tik biologijos mokslo srityse. Jis nuėjo ilgą bio-
logo teoretiko, eksperimentatoriaus, mokslinių tyrimų or-
ganizatoriaus, aktyvaus visuomeninės aplinkosaugos kūrė-
jo kelią. Gavęs aukšto lygio profesinį pasirengimą Vilniaus 
universitete iš savo mokytojų profesorių Povilo Snarskio, 
Jono Dagio, Tado Ivanausko, Antano Minkevičiaus ir kitų 
pokariu dar išlikusių Lietuvoje mokslininkų ir jų paska-
tintas aktyviai įsijungė į mokslinį organizacinį darbą, pats 
daug dirbo, vystė naujas biologijos mokslo šakas, organiza-
vo ir betarpiškai dalyvavo tiriant šalies gamtinius išteklius, 
rengė priemones jų racionaliam naudojimui, bioįvairovės 
išsaugojimui. Vadovaudamas Biologijos ir Botanikos insti-
tutams jis sukūrė kūrybingą mokslinį kolektyvą, sunkiomis 
to meto sąlygomis sugebėjo išlaikyti institute nepriklauso-
mos Lietuvos specialistus, kurie mokslus buvo baigę užsie-
nyje, apsaugoti juos nuo tremties ar kitų to meto valdžios 
priekabių bei įtraukti į mokslinę veiklą jaunus Vilniaus 
universiteto absolventus. Dvidešimto amžiaus antrosios 
pusės Lietuvos biologijos mokslo ir praktikos pasiekimai 
nebūtų įmanomi be to pagrindo, kurį padėjo profesorius, 
kurdamas ir vystydamas Biologijos ir Botanikos institutus. 
Negalime nepažymėti ir vėlesnių jo darbų hidrobotanikos, 
mikrobiologijos, biotechnologijos, aplinkotyros ir aplin-
kosaugos srityse, kurių daugelis pripažinti išradimais.

Profesoriaus nuopelnai biologijos mokslui deramai 
įvertinti. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio gamtos ap-
saugos darbuotojo garbės vardas, jis Valstybinės mokslo ir 
technikos premijos laureatas, Lietuvos gamtos apsaugos 
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draugijos, Lietuvai pagražinti draugijos garbės narys, Lie-
tuvos pramoninkų konfederacija už biotechnologijų, eli-
minuojančių pramoninę aplinkos taršą, sukūrimą, gamtos 
savivalos galimybių stimuliavimo priemonių parengimą 
suteikė Profesijos Riterio garbės vardą. Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakultete įsteigtos dvi vardinės prof. Karo-
lio Jankevičiaus stipendijos.

 Profesoriaus nueitas prasmingas ir kūrybingas gyveni-
mo kelias sektinas jaunajai gamtininkų kartai kaip tarnys-
tės gamtai, gamtos mokslams, valstybei, tikro mokslinin-
ko, valstybininko, visuomenininko pavyzdys.

Gamtos tyrimų centro direktorius
akademikas Mečislovas Žalakevičius


