Boleslovas STYRA
Geofizikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, žymus branduolinės
meteorologijos kūrėjas.
Gimė 1912 m. rugsėjo 27 d. Sankt Peterburge lietuvių emigrantų šeimoje. Mirė 1993 m.
vasario 12 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
1918–1922 m. gyveno Lietuvoje, lankė Pandėlio valsčiaus, Šiekštininkų kaimo, pradžios
mokyklą. 1922 m. išvyko į Peterburgą. 1937 m. baigė Leningrado valstybinio universiteto
Fizikos fakultetą, dirbo fizikos mokytoju ir universiteto Atmosferos fizikos katedros asistentu.
Antrojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas, dalyvavo ginant Leningradą. Dirbo
Leningrado fronto Hidrometeorologinės tarnybos valdyboje. 1944 m. vasarą B. Styra grįžo į
Lietuvą. Buvo paskirtas Kauno geofizikos observatorijos direktoriumi. 1946–1963 m. dirbo
Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute vyresniuoju moksliniu
bendradarbiu. Nuo 1952 m. – šio instituto Geofizikos, Atmosferos fizikos sektorių vadovas, nuo
1957 m. – direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui. 1947 m. Kauno valstybiniame
universitete apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją. 1947–1957 m. dėstė
aukštąją matematiką Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune. 1947–1964 m. dirbo Vilniaus
universitete. 1963–1965 m. – Botanikos institute, 1965–1967 m. – Mokslų akademijoje, 1967–
1993 m. – Fizikos institute (direktoriaus pavaduotojas ir sektoriaus vedėjas).
Nuo 1973 m. B. Styra buvo tęstinio mokslo leidinio „Atmosferos fizika“ redaktorius,
„Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ mokslinis konsultantas. 1953 m. B. Styrai suteiktas
docento, 1964 m. – profesoriaus vardas. 1965 m. – nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1976 m.
išrinktas Mokslų akademijos nariu korespondentu, 1980 m. suteiktas Lietuvos gamtos apsaugos
žymūno vardas.

Boleslovas Styra buvo branduolinės meteorologijos kūrėjas. Svarbiausios mokslinių
darbų sritys – klimatologija, atmosferos radioaktyvumo klausimai, radioaktyviųjų teršalų
išnykimo atmosferoje tyrimai. B. Styra parašė per 300 mokslinių straipsnių; monografijas
„Branduolinės meteorologijos klausimai“ (1959), „Atmosferos savaiminis valymas nuo
radioaktyviosios taršos“ (1968). Buvo leidinių „Atmosferos radioaktyvumas ir meteorologija“
(1975), „Atmosferos kriptono-85 geofizinės problemos“ (1988), „Jodo izotopai ir radiacinė
sauga“ (1992, visos knygos rusų k.) bendraautoris. Už mokslinius darbus B. Styrai 1959 m. ir
1975 m. paskirta Lietuvos valstybinė mokslo premija.
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