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Pavadinimas  

EKOLOGINĖ HIDRAULIKA 

ECOHYDRAULICS 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Magistro kvalifikacinis laipsnis, bendrosios inžinerinės žinios. 

Pagrindinis tikslas 

Suteikti nuodugnias žinias apie natūraliai gamtoje vykstančius hidraulinius, hidrodinaminius ir 

geomorfologinius procesus upėse bei atviro vandens tėkmėse, šių procesų įtaką upių vagų pastovumui, 

nešmenų judėjimui, vandens kokybei bei vandens telkinio ekosistemų ištvermei ar prisitaikymui. Taip pat 

supažindinti su pagrindiniais ekosistemų pastovumo, mobilumo ir integralumo atkūrimo upėse principais. 

Galiausiai, suteikti specialių žinių ir suformuoti įgūdžius ruošiant žmonių ūkinės veiklos pažeistų upių vagų 

ir tėkmių atkūrimo/atstatymo projektus bei juos vykdant. 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Studentai turi: 

Įgyti žinių ir supratimą apie ekohidraulinių-geomorfologinių procesų upėse pusiausvyros palaikymo svarbą, 

jos reikšmę bioįvairovei ir ekosistemų atsparumo išsaugojimui bei atkūrimui. Jie turi įgyti žinių apie upės 

kaip ekologinio koridoriaus svarbą ir funkcionalumą, nešmenų ir biogeninių medžiagų transporto bei 

dinaminės pusiausvyros modeliavimą, bioįvairovės atvirose tėkmėse išsaugojimo ar atkūrimo inžinerinius 

metodus ir priemones. Be to, turi išmokti nustatyti pagrindines upių vagų hidrodinaminės pusiausvyros 

praradimo/sunykimo ar nestabilumo priežastis, sugebėti pritaikyti ekohidraulikos dėsnius pasirenkant 

inžinerines ir gamtines (savireguliacijos) pažeistų upių vagų atkūrimo priemones. 

 

Anotacija 

Atvirų vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas. Gamtinių vagų hidrodinaminis pastovumas 

(pagrindiniai principai ir lygtys). Panašumo teorija. Hidraulinis (fizikinis ir matematinis ) modeliavimas kaip 

ekohidraulinių tyrimų metodas. Turbulentiškumas. Bio-inžinerija ir hidraulika. Nešmenų judėjimas, 

biogeninės taršos sklaida, smulkių nešmenų ir teršalų sklaidos modeliavimas. Vandens tėkmių, nešmenų bei 

augalų sąveika. Potvynio tėkmių ir nešmenų dinamikos upių deltose ar lagūnose ypatumai. Pažeistų upelių 

atkūrimo (renatūralizavimo) metodai ir galimybės. Hidroelektrinių - hidroįrengimų poveikio upių 

ekosistemoms reguliavimas. Ekohidraulikos problemos, jų ištirtumas, tyrimų perspektyvos ir galimybės. 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) Dalyko lygis 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Doktorantūros Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai  

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1.Technologinių mokslų studijų srities studijų kryptys  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1. Ekohidraulika ir vandens ekosistemų apsauga 

1.1. Ekohidraulikos mokslas kaip hidraulikos ir ekologijos mokslų sąveika. 

1.2. Atvirų vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas. 

1.3. 
Hidroekologija ir ekohidraulika - svarbiausi susilpnintos ir nuskurdintos vandens 

ekosistemos atkūrimo įrankiai. 

1.4. Vandens augalų ir organizmų prisitaikymo sąlygos. Bioįvairovė. 

1.5. Upių koridorių sąsajos su aplinka, jų atkūrimo reikšmė bioįvairovei. 

1.6. Vandens bestuburių ir žuvų migracijos bei prisitaikymo ypatumai. 



Eil. Nr. Pavadinimas 

2. Vandens tėkmių ekohidrodinamika 

2.1. Tėkmių judėjimas. Hidrodinaminė pusiausvyra. Pagrindinės lygtys. 

2.2. Pagrindinių lygčių taikymas. Skaičiavimo pavyzdžiai. 

2.3. Nešmenų judėjimas, biogeninės taršos sklaida, smulkių nešmenų ir teršalų sąveika. 

2.4. Bio-inžinerija ir ekohidraulika. Vandens tėkmių turbulentiškumas. 

2.5. Vandens tėkmių, nešmenų bei augalų hidraulinė sąveika.  

3. Hidraulinis (fizikinis ir matematinis) modeliavimas  

3.1. Panašumo teorija ir jos pritaikymas ekohidraulikoje. Modeliavimo kriterijai. 

3.2. Upių tėkmių dinaminė pusiausvyra. Atvirų vagų tėkmių hidraulinis modeliavimas. 

3.3. Nusistovėjusio nešmenų judėjimo matematinis modeliavimas. 

3.4. Įvadas į smulkių nešmenų hidrauliką. Dumblo ir molio dalelių judėjimas vandenyje. 

3.5. Upių vandens taršos sklaida ir jo apsivalymas. Bio-oksidaciniai procesai. 

3.6. Pažeistų upių vagų atkūrimo inžinerija. 

4. Nešmenų dinamika 

4.1. Pagrindinės fragmentinės skendinčiųjų nešmenų savybės. 

4.2. Rišlių nuo dirvožemio nuplautų dalelių savybės ir judėjimas tėkmėje. 

4.3. Dugninių nešmenų judėjimas upių vagose. Vagų dugno formos ir tėkmių režimai. 

4.4. Vaginiai procesai ir jų vertinimas. 

4.5. Upių vagų savigrindos formavimasis ir jos įtaka vandens bestuburiams. 

5. Potvynio tėkmių dinamika 

5.1. Užliejamo slėnio vaginių procesų ir ekosistemų tvarumo ypatumai. 

5.2. Periodiškai užliejamų deltų ir salpų tėkmių bei nešmenų dinamika. 

5.3. Estuarijų ir upių tėkmių sąveika. 

5.4. Vasaros polderių užliejimo dinamika ir jos įtaka ekosistemai. 

5.5. Nemuno potvynių įtaka Kuršių marių vandens kokybei. 

 

Studijų metodai: 

Teorinės paskaitos parengtos naudojant Microsoft Power Point programą. Visa paskaitų medžiaga taip pat 

yra pateikiama naudojant nuotolinio mokymo sistemą. Paskaitų metu doktorantas gali pateikti dėstytojui 

klausimus ir gauti išsamius atsakymus. Iškilusių problemų sprendimui paskaitų metu naudojamas ir „protų 

atakos“ metodas. Individualios užduoties forma – referatas, parenkamas doktoranto mokslinių interesų 

srityje. 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr. 
Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinio ASU 

bibliotekoje 
Egz. sk. fak. metod. 

kab. 
šifras egz. sk. 

1 
Vaikasas S. Ekologinė hidraulika, V., Technika, 

2007, – 213 p.  
B-83987 5  

2 

Access on website: 

http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/ekologin-

hidraulika 

- -  

3 

FISRWG (10/1998) Stream Corridor Restoration:. 

Principles, Processes, and Practices. By the 

Federal Interagency Stresam Restoration Working 

Group (15 Federal agencies of the US gov‘t). 

GPO Item No. 0120-A:Sudobs No. A 

57.6/2:EN3/PT.653 ISBN-0-934213-59-3. 

Available from 

http://www.usda.gov/stream_restoration  

- -  

http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/ekologin-hidraulika
http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/ekologin-hidraulika
http://www.usda.gov/stream_restoration


Eil. 

Nr. 
Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinio ASU 

bibliotekoje 
Egz. sk. fak. metod. 

kab. 
šifras egz. sk. 

4 

Šikšnys A. Atvirų vandens telkinių 

hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas. 

Mokomoji knyga. – K., Ardiva, 2008, – 59 p. 

MB-84095 30  

5 

Vaikasas S. Nemuno žemupio potvynių tėkmių ir 

nešmenų dinamikos modeliavimas. Monografija, 

2009.  ISBN 978-9955-28-539-7. - 247 p. 

C-62396 1  

6 

An introduction to hydraulics of fine sediment 

transport. Ashish J. Mechta Advanced series on 

Ocean Engineering Vol. 38 World Scientific 

Publishing USA,  2014, - 1039 p. ISSN 1793-

074X 

- -  

7 

Principles of sediment transport in rivers, estuaries 

and coastal seas. - Amsterdam: Aqua Publications, 

1993. Leo C. van Rijn. - Amsterdam: Aqua 

Publications, 1993, – 690 p. 

D-9643 1  

8 

Roni Philip, Beechie, Tim. Stream and watershed 

restoration: a guide to restoring riverine processes 

and habitats. Wiley-Blackwell, 2013. – 300 p. 

D-13319 1  

9 

Allan, J. David. Stream Ecology: structure and 

function of running waters. London: Chapman and 

Hall, 1995. – 388 p. 

C-58646 1  

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1 Liutikas N., Gudzinskas J. Termohidromechanika. - Kaunas: Technologija, 2001, –378 p. 

2 Hydraulic modelling. Kobus H. (Ed.). Hamburg: Verlag Paul Parey; Boston: Pitman, 1980. 

3 
Novak P., Cabelka J. Models in hydraulic engineering. Physical principles and dessign 

applications. Boston: Pitman, 1981. 

4 

The description of the subject, its programme, tasks for the team work and the methodical 

material to be used as well as the study results are presented on website:  

http://www.hidro.lzuu.lt/vuzf/metodiniai/Hidrotechnika/hts/index1.html 

5 
Кюнж Ж.А. и др. Численные методы в задачах речной гидравлики.-М.,Энергоатомиздат, 

1985, –252 c. 

6 Гришанин К.В. Динамика русловых потоков. Гидрометеоиздат, 1969, –352 c. 

7 

Alfonsas Rimkus and Saulius Vaikasas Mathematical Modeling of the Suspended Sediment 

Dynamics in the Riverbeds and Valleys of Lithuanian Rivers and Their Deltas. In Water 

Pollution. Ed. Nuray Balkis 2012 ISBN 978-953-307-962-2 pp. 105-124 

8 
Louise C. de Waal, Andrew R.G. Large, and P. Max Wade. Rehabilitation of rivers: principles 

and implementation. Chichester: Wiley, 2000. – 331 p. 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos 

(patalpos) tipas 

Nominalus vietų 

skaičius 

auditorijoje 

Būtina įranga/pastabos 

Teorija 
Klasikinė 

auditorija 
20 Multimedija, kompiuteris. 

Pratybų darbai 

Klasikinė 

auditorija/ 

Laboratorija 

20 

Vaginių procesų imitavimo stendai, naudojami 

savigrindos, HTS atramų pastovumo, augalų 

hidraulinio pasipriešinimo ir dugninių nešmenų 

formavimosi bei judėjimo dėsningumams tirti ir 

demonstruoti. 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorius prof. habil. dr. Saulius Vaikasas 3932 

Padalinys  

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

http://www.hidro.lzuu.lt/vuzf/metodiniai/Hidrotechnika/hts/index1.html


Aleksandro Stulginskio universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, 

Vandens išteklių inžinerijos institutas 
 100 

 

Dalyko programos recenzentai 

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/ Padalinys 

Doc. dr. Antanas Dumbrauskas ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas 

  

 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. ECTS kred. 
T P L S 

R P D 32 32 0 96 160 6 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 8 8 0     

2. 6 6 0     

3. 6 6 0     

4. 6 6 0     

5. 6 6 0     

Iš viso: 32 32 0 

    

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties tipas 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš viso, 

val. 

Įtaka 

paž, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Referatas 1-5 22 20   *                         o     

Pratybų darbai 2-5 20 20     *           o  

Egzaminas 1-5 54 60  *                               o 

Iš viso: - 96 100                  

 

Aprobuota: Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos institute 2014-03-04, 

protokolo Nr.4.  

 

Aprobuota VŪŽF tarybos mokslo komisijos posėdyje: 2014-03-05 
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