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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Globalinė klimato kaita reikšmingai keičia miškų augaviečių hidrologinį rėžimą. Tinkamam miško 

ekosistemų hidrologiam rėžmui palaikyti būtina gilesnė, moksliniais tyrimais pagrysta samprata Šio 

kurso  tikslas yra suteikti gilesnias žinias apie miško hidrologijos mokslo sampratą, raidą, atsiradimo 

prielaidas ir mokslinius tyrimus fokusuojant žinias į miško ūkio ir vandens ūkio suderinamumo 

principus, vandens potencialo sąvoką deguonies, gruntinių vandenų ir medžių šaknų sąveiką. 

Gruntinių vandenų susidarymas bei jų slūgsojimo gyliai Lietuvoje. upių ir ežerų aukšto vandens lygio 

reikšmė medynų gyvybingumui, dirvos paruošimo būdų itaka dirvožemio drėgmei.  
 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Global climate change markedly affects hydrology regime of forest ecosystems. To maintain a sound 

hydrologic regime in forest ecosystems, a deep insight is required often based on up to date scientific 

achievements. Aim of this course to provide deeper knowledge on forest hydrology science,and 

amelioration methods on forest land, focusing the course on agreement between forest and water 

management, definition of water potential, interaction between ground water and tree roots and 

oxygen, ground water structure and water table depth variation, effects of river, lake water level 

fluctuations on forest heath. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Globalinė klimato kaita reikšmingai keičia miškų augaviečių hidrologinį rėžimą. Kritulių iškritimas 

pasižymi dideliu kiekiu per trumpą laiką, po kurio dažnai seka ilgalaikis drėgmės deficito laiko 

tarpas. Todėl tinkamam miško ekosistemų hidrologiam rėžmui palaikyti būtina gilesnė, moksliniais 

tyrimais pagrysta samprata  

Dalyko tikslai  

Šio kurso  tikslas yra suteikti gilesnias žinias apie miško hidrologijos mokslo sampratą, raidą, 

atsiradimo prielaidas ir mokslinius tyrimus. 

 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. 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. 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 
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dirvožemio drėgmės atsargomis, sukauptomis pavasarį. Medžių tolerancija drėgmės pertekliui 

ir sausrai. Augalų konkurencija miške dėl drėgmės. 

3. 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 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 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. 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. 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.   

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal nustatytus svorio koeficientus.  
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