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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBD008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško hidrologija 
Pavadinimas anglų kalba: Forest hydrology 
Dalyko apimtis: 7 kreditų, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 127 
val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Individualios užduoties atlikimas 40 
Pratybos 20 Pasirengimas pratyboms 27 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 60 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Doktorantūra Miškotyra pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Šios disciplinos tikslas yra suteikti gilias žinias apie miško hidrologijos 
mokslo sampratą, raidą, atsiradimo prielaidas ir tyrimus. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: miškininkystės, biologijos, ekologijos pagrindai. 

Privalumas – miškininkystės studijų kryptis. 
  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios, jų taikymas: Žino klasikinę bei naujausią miško hidrologijos mokslinių tyrimų 

informaciją, kurią geba taikyti kuriant naujas fundamentinio ar taikomojo pobūdžio žinias, sprendžiant 
strateginio pobūdžio veiklos uždavinius. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: Geba pasiūlyti, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir 
sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, 
sprendžiant mokslo ir visuomenės veiklos problemas.  

Specialieji gebėjimai: Geba, remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, 
atlikti originalius mokslinius tyrimus. Geba savarankiškai dirbti intelektinį darbą, analizuojant esamas 
sukauptas duomenų bazes. 

Socialiniai gebėjimai: Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, 
perteikiant naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, skatinti visuomenės raidai palankią techninę ir 
visuomeninę pažangą. 

Asmeniniai gebėjimai: Geba tobulėti, numatyti mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, imasi 
atsakomybės už savo veiklos sprendimus ir ekspertines išvadas, greitai reaguoja į nuolat kintančias 
aplinkos sąlygas ir pagal tai koreguoja savo mokslinę ir kūrybinę veiklą. 



 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Studijų žinių įsisavinimas, jų pritaikymas savo moksliniame darbe; 
Pratybų metu įgytų įgūdžių pritaikymas moksliniame tyrime. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos (40 val.) 
1. ĮVADINĖ DALIS 
Miško ekohidrologijos mokslo samprata, jo ryšys su kitomis disciplinomis. Pagrindiniai 

metodiniai miško augalijos, dirvožemių ir drėgmės sąveikos tyrinėjimo principai. Prietaisai ir būdai 
hidrologiniams procesams tirti. Miško ūkio ir vandens ūkio suderinamumo principai. 

2. MEDŽIŲ REIKLUMAS DIRVOŽEMIO DRĖGMEI 
Vandens potencialo sąvoka. Dirvožemio drėgmės potencialas. Dirvožernių drėgmės imlumas ir 

hidrologinės kategorijos. Vanduo aeracijos zonoje ir jo judėjimas. Optimali medžiams augti drėgmė. 
Vytimo drėgmė. Produktyvioji dirvožemio drėgmė. Drėgmės atsargų naudojimas medžių transpiracijai 
ir evapotranspiracijai. Medynų optimalaus aprūpinimo vegetacįjos periodo kritulių drėgme tikimybė 
Lietuvos sąlygomis. Teorinė medynų galimybė apsirūpinti dirvožemio drėgmės atsargomis, 
sukauptomis pavasarį. Medžių tolerancija drėgmės pertekliui ir sausrai. Augalų konkurencija miške dėl 
drėgmės. 

3. DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS IR JOJE lŠTIRPUSIO DEGUONIES ĮTAKA MEDŽIŲ IR 
KRŪMŲ ŠAKNŲ VYSTYMUISI IR MEDYNŲ ATSIKŪRIMUI 

Deguonies, gruntinių vandenų ir medžių šaknų sąveika. Medžių šaknų formavimosi tipai 
priklausomai nuo gruntinio vandens gylio. Medžių ir krūmų šaknų augimas esant pastoviam bei 
laikinam drėgmės pertekliui dirvoje. Sumedėjusių augalų šaknų sistemų regeneracija. Dirvos drėgmės 
ir šalčio įtaka sėjinukų šaknų iškilnojimui. Dirvožemio drėgmės poveikis miško atsikūrimui. 

4. GRUNTINIŲ VANDENŲ FORMAVIMASIS MIŠKE BEI ĮVAIRIŲ KIRTIMŲ ĮTAKA JŲ 
REŽIMUI BEI DIRVOŽEMIO DRĖGMEI 

Gruntinių vandenų susidarymas bei jų slūgsojimo gyliai Lietuvoje. Gruntinių vandenų slūgsojimo 
gylio įtaka medynų aukščiui. Gruntinių vandenų režimo ir balanso formavimosi dėsningumai atskirose 
augavietėse. Medynų evapotranspiracijos poveikis gruntiniams vandenims ir dirvožemio drėgrnei. 
Plynų kirtimų įtaka gruntinių vandenų režimui bei dirvožemio drėgmei. Kirtaviečių pelkėjimo teorija. 
Atvejinių kirtimų itaka gruntinių vandenų režimui bei dirvožemio drėgmei. Gruntinių vandenų režimo 
ir dirvožemio drėgmės kitimas ugdomųjų kirtimų poveikyje. 

5. UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ HIDROLOGINIS POVEIKIS APLINKINIAMS 
MEDYNAMS 

Upių ir ežerų aukšto vandens lygio reikšmė medynų gyvybingumui. Laikino, ilgalaikio ir 
pastovaus miško užtvyndymo upių ir ežerų vandeniu poveikis žolinei augalijai. Tvenkimų reikšmė 
aplinkinių miškų mikroklimatui. Tvenkinių poveikis vietovės gruntinių vandenų lygio 
persiformavimui. Medynų augimo bei miško tipų kitimas tvenkinių hidrologinio poveikio zonoje. 

6.DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS MIŠKE REGULIAVIMO BŪDAI IR EFEKTYVUMAS 
Dirvos paruošimo būdų itaka dirvožemio drėgmei. Drėkinimo poreikis. Atviro grunto daigynų ir 

medelynų dirvožemio drėgmės reguliavimas drėkinimu. Energetinių plantacijų drėkinimas nuotekomis. 
Drėkinimui skirto vandens kokybė. Mažoji miško melioracija. Drėgmės reguliavimas miške 
perskirstant vandens atsargas tarp atskirų augaviečių (J.Rusecko pasiūlytas būdas). Dirvožemio 
drėgmės miške reguliavimo būdų efektyvumas. 

7.VANDENS BALANSO SKAIČIAVIMO MIŠKE MODELIAI IR JŲ RYŠYS SU 
DIRVOŽEMINIAIS MODELIAIS 

Matematinio modeliavimo miško hidrologijoje samprata ir teorija. Pirminių parametrų, būtinų 
vandens balanso modeliavimui miške parinkimas bei grupavimas. Hidrologinių modelių sąsaja su 



medynų augimo, dirvožermių maistmedžiagių režimo bei dirvožemių erozijos modeliais. Lietuvoje 
sukurti miškų vandens balanso skaičiavimo modeliai. JAV bei Europoje sukurtų hidrologinių-
dirvožeminių modelių panaudojimo galimybės Lietuvos miškų ekologiniam vaidmeniui įvertinti. 

 
Pratybos (20 val.):  

Vandens balanso miške skaičiavimo metodai ir rezultatų interpretacija. 
 

Individuali užduotis 
Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 

 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų pratybos pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, pratybų metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, probleminės 
situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir strukt ūra:  
Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus.  

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individuali užduotis 0,2 Kurso pabaigoje 
Pratybos 0,2 Kurso pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Kurso pabaigoje 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. J. Ruseckas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. J. Ruseckas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. E. Bartkevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. habil. dr. A. Juodvalkis, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. spalio 02 d., 
protokolo Nr. 4). 
 
Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 (28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 
 


