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PRATARME 
Vadovelis yra sudarytas pagal paleontologijos dalyko, destomo Vilniaus 

universiteto geologijos ir biologijos specialybiii studentams, mokymo progra-
mas. Paleontologija yra ivadinis geologijos ir biologijos mokslii ciklo apie gy-
vybes Zemeje kilm^ bei raid̂  dalykas, pagrindziantis organinio pasaulio evoliu-
cijos, istorines geologijos, paleoekologijos, stratigrafijos studijas. Atskiros va-
dovelio dalys yra glaudziai susijusios su botanika, zoologija, paleogeografija, 
paleoekologija ir evoliucijos mokslu. 

Tai pirmasis paleontologijos vadovelis, parasytas lietuviii kalba. Ji suda-
rant buvo remtasi daugiamete vadovelio autoriij patirtimi, sukaupta destant pa
leontologija geologijos, biologijos ir geografijos specialybiii studentams, besi-
mokantiems Vilniaus ir Pedagoginiame universitetuose. Autoriai stengesi vado-
velyje pateikti pacius naujausius paleontologijos mokslo duomenis, sukauptus ir 
aprasytus ivairiî  pasaulio saliî  vadoveliuose, monografijose, specialiuose 
mokslo straipsniuose, tarp jq ir lietuviii paleontology. Sioje knygoje yra apie 
300 iliustracijn, daugiausia atskiry organizmy grupiy anatomines sandaros pie-
siniii, schemii ir fotografijy, pateikta naujausia tarptautine stratigrafijos skale. 
Sis vadovelis dar ypatingas tuo, kad jame nagrinejamai visy septynin karalysciii 
(Bacteria, Archeae, Plantae, Chromista, Protista, Fungi ir Animalia) organiz-
mai, tarp kuriî  yra tiek bebranduoliii {Procaryota) antkaralystes, tiek branduoli-
niy (Eucaryota) antkaralystes atstovy. Ypac didel? vadovelio dali sudaro Euca-
ryota antkaralystes atstovî  (augalii, gyvuny - bestuburiy ir chordiniii, tarp jy ir 
zmogaus (Hominidae) seimos atstovy irjy raidos) aprasymas. 

St vadoveli sudaro dvi dideles dalys: [vadas - pirmieji sesi skyriai - ir si-
stematine dalis. 

Jvadiniuose skyriuose aptariamas g5rvybes atsiradimas Zemeje ir pagrindi-
niai jos raidos pokyciai, svarbiausios paleontologijos ŝ vokos, fosilizacijos ir 
iskastiniy organizmy liekanq [vairoves, organizmy ismirimo [vairiais Zemes 
raidos laikotarpiais, iskastiniq liekanii tyrimo metodai, paleontologijos mokslo 
raidos istorija, siuolaikinio paleontologijos mokslo skyriai, buvusiq organizmii 
gyvenimo ŝ lygy atkurimo problemos, paleoekologija, paleontologijos duome-
nii reiksme tiriant evoliuciĵ  evoliucijos tyrimo metodai, naujy rusiii susidary-
mas, vykstant evoliucijai, mutacijij reiksme evoliucijoje, genai, evoliucijos des-
niai ir svarbiausios ŝ vokos. Taip pat iskastiniy organizmy sistematika ir klasi-
fikacija, naujos organizmy klasifikacijos sistemos. 

Visus siuos sesis [vadinius skyrius parase Meilute Kabailiene. Vadovelio 
sistematines dalies septintame skyriuje aptariami ivairus bebranduoliii organiz
mii {Procaryota) sandaros, sistematikos, isplitimo ir reiksmes klausimai. Astun-
tame, didziausiame skyriuje apibUdinami organizmai, turintys branduoli 
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{Eucaryota). Sio skyriaus pradzioje nagrinejami augalai, grybai, toliau - bestu-
buriy gyvunii tipai ir pabaigoje - chordiniai. Sistematines dalies bebranduoliii 
organizmii, augaly, gryby, pirmuoniy, duobagyviy, zieduotiyq kirmeliii, pinciy, 
archeociatii, nariuotakojy ir moliusky skyrius rase Meilute Kabailiene, o saman-
gyviy, peciakojii, dygiaodziy ir pusiauchordiniii skyrius - Sigitas Radzevicius. 
Chordiniy tipo bezandziy ir zuvy skyrius M. Kabailiene ir S. Radzevicius pa-
renge drauge. S. Radzevicius parase skyriq apie varliagyvius, o M. Kabailiene -
ropliii, pauksciii ir zinduoliii skyrius, tarp ji}_ ir apie hominidus. Del dideles gy-
vunii atstovii gausos vadovelyje yra aptariami tik zinduoliq poklasiai, o svar-
biausias demesys skyriuje apie zinduolius skirtas primatii buriui ir hominidy 
seimai. 

Vadovelio pabaigoje pateikiami du literaturos ŝ rasai: 1) tekste ar iliustra-
cijose panaudotii vadoveliy ir monografijî , 2) specialiy moksliniii straipsniy. 
Yra dvi rodykles: 1) svarbiausiy ŝ voky bei terming ir 2) iskastiniy organizmy 
pavadinimii lotynq ir lietuviy kalbomis. Vis^ vadovelio tekst̂  tvarke ir redaga-
vo M. Kabailiene, o visas iliustracijas, esancias vadovelyje, - S. Radzevicius. 

Baigdami sî  pratarm? noretume sirdingai padekoti profesoriui Juozui 
Paskeviciui, kuris susipazino su visu vadoveliu, padare vertingi{_ dalykiniiî  pas-
tabii ir dave labai gery patarimy. Bestuburiij paleontologijos skyrius isnagrinejo 
profesorius Sigitas Podenas, uz tai jam esame dekingi. Paleobotanines vadove
lio dalies analizQ atliko profesorius Jonas Remigijus Naujalis. Rasant skyriij 
apie grybus, vadovelio autorius labai nuosirdziai ir dalykiskai konsultavo profe
sorius Emestas Kutorga. Dekojame jam. Taip pat dekojame pasaulyje zinomai 
paleontologei habil. dr. Valentinai Karatajutei-Talimaa uz svarbias pastabas ir 
patarimus, rasant chordiniî  skyriy. Nuosirdziai dekojame Jurgitai Staseviciutei-
Radzevicienei, Aurelijai Bickauskienei, Giedriui Bickauskui, Andrejui Spirido-
novui, labai pagelbejusiems rengiant vadovelio tekst̂  ir iliustracijas spaudai. 
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