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Laboratorija oficialiai savo veiklą pradėjo 2012 me-
tais. Čia apsijungė Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
Vandentvarkos, Melioracijos ir Vandens tyrimų instituto 
mokslininkai, kuriuos vienija bendra vandens telkinių kieky-
binių ir kokybinių parametrų tyrimo bei vandens telkiniuose 
vykstančių procesų modeliavimo tematika. Tyrimams atlikti 
įsigyta daug naujų šiuolaikinių prietaisų bei programinės 
įrangos, taip pat naudojama ir iki šiol turėta įranga. Labo-
ratorija konsultuoja projektuotojus, savivaldybes, ministeri-
jas ir kitas įstaigas bei organizacijas, taip privačias įmones ir 
ūkininkus sprendžiant tiek globalius tvaraus vandens ištek-
lių naudojimo klausimus, tiek ir atliekant detalius atskirų 
vandens telkinių (upių baseinų, atskirų upių ruožų, ežerų, 
tvenkinių) kiekybinių ir kokybinių rodiklių tyrimus, o reikalui 
esant ir vandens telkiniuose vykstančių procesų modelia-
vimą. Laboratorija palaiko mokslinius-dalykinius ryšius su 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Belgijos, Nor-
vegijos ir kitų šalių mokslo institucijomis, aktyviai bendra-
darbiauja su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis 
bei verslo asociacijomis.

The laboratory officially started its activities in 2012. The 
scientists from few departments later reorganized into 
Institute of water resources engineering who shared the 
research ideas in the field of water research and manage-
ment related to both quantity and quality aspects joined 
this new research unit. Laboratory acquired a lot of new 
modern appliances and software, as well as used and avail-
able up to date equipment, therefore the researches. The 
joined team now can benefit much from modern laborato-
ry and be more competitive. The laboratory advises devel-
opers, municipalities, ministries and other institutions and 
organizations, private companies and farmers on how to 
solve global sustainable water resource issues, providing 
detailed research of individual water bodies (rivers basins 
in individual river stretches and lakes, ponds) testing and 
evaluating the quantitative and qualitative indicators and, 
where necessary applying modeling the water environment 
processes. The laboratory has research-business relations 
with Latvia, Estonia, Poland, Finland, Sweden, Belgium, Nor-
way and other countries, academic institutions, and active-
ly cooperate with Lithuanian non-governmental organiza-
tions and business associations.

VANDENS EKOSISTEMŲ TYRIMO IR MODELIAVIMO 
LABORATORIJA
LABORATORY OF AQUATIC ECOSYSTEMS



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
Vandens ekosistemų tyrimai:

 ● atskirų komponentų charakteristikų tyrimai, jų tarpu-
savio saveika ir poveikis funkcionavimui;

 ● ekosistemos būklės bei pokyčių vertinimas daugia-
mečiame klimato kaitos kontekste;

 ● vandens ekosistemų kiekybinių ir kokybinių procesų 
modeliavimas;

 ● vandens išteklių darnus naudojimas užtikrinantis 
vandens ekosistemų stabilumą;

 ● upelių vaginių procesų hidrodinaminiai tyrimai bei 
upių vagų ištiesinimo įtaka, upių ekosistemos;

 ● upių hidroenergetikos potencialo vertinimas ir dar-
nios hidroenergetikos vystymas;

 ● natūralios ir antropogeninės apkrovos poveikis van-
dens ekosistemoms.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Moksliniai tiriamieji darbai fi nansuojami iš valsty-
bės biudžeto

 ● Drenažo sistemose Lietuvoje naudojamų fi ltracinių 
medžiagų tyrimas laboratorijos sąlygomis, 2014 m.  

 ● Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos, šalti-
nių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos  vandens telki-
nio būklę, identifi kavimo, būklės gerinimo priemonių 
parinkimas. Projektas vykdomas kartu su ASU Aplin-
kotyros laboratorija. 2014 – 2016.

Moksliniai tiriamieji darbai fi nansuojami Lietuvos 
mokslo tarybos.

 ● „Upių hidrokinetinės energijos išteklių ir nepatvanki-
nės technologijos“, 2012 – 2014 m.

Tarptautiniai projektai
 ● ES 7-osios BP projekto ISIS „Integruota išmanioji ju-

tiklių sistema vandens tiekimo apsaugai pagerinti“ 
dalinis fi nansavimas. Tai išskirtinis projektas, kurio 
rezultatai tiesiogiai siejami su kova prieš terorizmą.

Verslo įmonių užsakomieji projektai
 ● Promislavo ežero batimetriniai tyrimai ir šalinamo 

dumblo tūrių skaičiavimai, 2014 m.
 ● Nuotekų apdorojimo kalkėmis su aeracija technologi-

jos pritaikymas mėsos perdirbimo gamybinių nuote-
kų pirminiams valymui, 2014 – 2015 m. 

 ● Sklypo Brastos g. 24, Kaunas, gruntinio vandens lygio 
pažeminimo modeliavimas, 2014 m.

PASLAUGOS
 ● Atlieka vandens kokybės atskirų parametrų nustaty-

mą, dirvožemių ir dumblo tyrimus sertifi kuotoje labo-
ratorijoje.

RESEARCH ACTIVITIES
Research of aquatic ecosystems:

 ● analysis of individual components, their interaction 
and impact on the functioning of ecosystem;

 ● evaluation of ecosystem condition and change in the 
context of multi-annual climate change;

 ● modeling of quantitative and qualitative aquatic pro-
cesses;

 ● sustainable use of water resources ensuring the sta-
bility of aquatic ecosystems;

 ● streams bed processes, hydrodynamic studies and 
river beds straightening infl uence river ecosystem

 ● river hydropower potential assessment and sustaina-
ble hydropower development.

 ● impact of natural and anthropogenic load on aquatic 
ecosystems

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Project funded by the state budget

 ● Estimation of fi ltration characteristics of materials 
used in Lithuanian drainage systems - laboratory ex-
periments, 2014.

 ● Evaluation of ecological status for group of water 
bodies attributed to “Risk water bodies”, identifi ca-
tion of pollution sources and other reasons that de-
termine the risk status, identifi cation and selection of 
measures to improve the state of ecological status. 
The project is implemented in conjunction with ASU 
Environmental Laboratory. 2014-2016.

Scientifi c research funded by the Research Council 
of Lithuania.

 ● Hydrokinetic resource assessment in rivers and de-
velopment of new technologies for development, 
2012-2014.

International projects
 ● The EU‘s 7th FP project ISIS „Integrated smart sensor 

system of water supply to improve the protection 
(partial funding). This is a unique project, the results 
of which relate directly to the fi ght against terrorism.

Businesses outsourcing projects
 ● Bathymetric surveys of the “Promislavo” Lake and es-

timation of the removed sludge volume, 2014.
 ● Wastewater treatment with lime aeration technology 

(in the meat processing industrial wastewater prima-
ry water treatment plant). 2014-2015.

 ● Use of numerical groundwater modelling for gound 
water level lowering in parcel near to Breslaujos str., 
2014.

SERVICES
 ● Perform water sample tests of diff erent water quality 

parameters as well as soil and sludge sample testing.  



 ● Perform evaluation of hydrologic regime of rivers, 
lakes and other water bodies (water levels, fl ow rates, 
sediments/sedimentation, and water quality meas-
urements).

 ● River fl ow profi ling using acoustic method to meas-
ure water velocity and water fl ow cross section at the 
same time, and as a result the fl ow rates and fl ow 
velocities distribution in the fl ow profi le. 

 ● Scanning of riverbed bank related areas and prepar-
ing digital maps. 

 ● River bed or lake bottom scanning from boat using 
hydro acoustic method and generating 2D and 3D 
digital terrain models. 

 ● Physical and digital modelling of open water bodies 
using earlier developed surface models and 1D or 2D 
hydraulic models.

 ● Application of Geographic information systems in wa-
ter engineering, fl ood prevention and risk modeling.

 ● Hydrological and ecological expertise for river related 
water projects, operation of inland waterways. 

 ● Determine soil moisture balance and soil water pa-
rameters using the modern equipment.

 ● Provides the nitrogen and phosphorus pollution load 
and balance calculation for river basins and off ers the 
measures for reduction of agricultural and industrial 
pollution load.

 ● Water quality monitoring of crop fi elds and action 
plans to reduce pollution.

 ● Surface and ground water pollution monitoring of 
large livestock farms and action plans to reduce pol-
lution.

 ● Selection of potential locations for constructed wet-
lands and their design and performance evaluation.

 ● Teaching and training courses in hydrology, water 
conservation and water protection policy related 
fi elds. Consulting, preparation of teaching aids.

PhD STUDIES
 ● Minimization nitrogen pollution from drainage sys-

tems through denitrifi cation bioreactor. PhD student 
Ina Živatkauskienė. Supervisor Prof. Dr. (HP) Arvydas 
Povilaitis. The period 2014-2018.

 ● Systematic management of Hydropower reservoirs 
for energy production maximization and minimi-
zation of environmental impact. PhD student Linas 
Šilinis. Supervisor Prof. Dr. (HP) Petras Punys. 2015-
2019 year.

 ● Nutrient load into Lithuanian rivers in context of cli-
mate change and mitigation measures.  PhD student 
Paulius Petrošius. Supervisor Prof. Dr. (HP) Arvydas 
Povilaitis.

 ● Atlieka Upių, ežerų ir kitų vandens telkinių bei dre-
nažo sistemų hidrologinio režimo vertinimą (lygių, 
debitų, nešmenų/ sedimentacijos, vandens kokybės 
elementų matavimai). 

 ● Atliekamas vandens tėkmės profi liavimas akustiniu 
metodu, matuojant vandens greitį ir vandens tėkmės 
skerspjūvį vienu metu, o rezultate pateikiami tėkmės 
debitai ir greičiai, jų pasiskirstymas tėkmės profi lyje, 
tuo pat metu atliekant vandens lygių ir kitų tėkmės 
parametrų kaitos leike matavimus.

 ● Vandens telkinių prievaginės dalies ir vagos dugno 
skenavimas, batimetrinių planų sudarymas. Akusti-
niais metodais, naudojant valtis sudaromi batimetri-
niai žemėlapiai, dvimačio (2D) ir trimačio (3D) dugno 
reljefo atvaizdavimas.

 ● Atvirų vandens telkinių hidraulinių reiškinių fi zinis ir 
skaitmeninis 1D ir 2D modeliavimas.

 ● Geografi nių informacinių sistemų taikymas vandens 
inžinerijoje, potvynių rizikos ir prevencijos modeliavi-
mas. 

 ● Upių vandens projektų bei ūkio subjektų hidrologinė 
bei ekologinė ekspertizė. Upių, jūros bangų hidroelek-
trinių, vidaus vandens kelių projektai, jų vertinimas.

 ● Dirvožemio drėgmės balanso, bei dirvožeminio van-
dens charakteristikų tyrimai naudojant šiuolaikinius 
prietaisus.

 ● Azoto ir fosforo taršos apkrovų ir balanso skaičiavi-
mas upių baseinuose ir pasiūlymų žemės ūkio bei 
pramonės taršai mažinti parengimas.

 ● Vandens kokybės stebėsena pasėlių laukuose ir reko-
mendacijų maistingųjų medžiagų nuostoliams mažin-
ti parengimas. Paviršinio ir gruntinio vandens taršos 
stebėsena dideliuose gyvulininkystės ūkiuose ir prie-
monių planų taršai mažinti rengimas.

 ● Dirbtinių šlapynių potencialių vietų parinkimas, jų 
projektavimas ir efektyvumo vertinimas.

 ● Įvairių su hidrologija, vandens apsaugos politika ir 
vandensaugos proejktais, HTS technologijomis, su-
sijusių dalykų mokymas, kvalifi kacijos kėlimo kursai, 
konsultacijos, mokymo priemonių rengimas.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS
 ● Azoto taršos iš drenažo sistemų minimizavimas tai-

kant denitrifi kacijos bioreaktorius. Doktorantė Ina 
Živatkauskienė, vadovas prof. dr. (HP) Arvydas Povi-
laitis. 2014 – 2018 m.

 ● Hidroelektrinių tvenkinių sisteminis valdymas: ener-
gijos gamybos maksimizavimas ir poveikio aplinkai 
minimizavimas. Doktorantas Linas Šilinis Vadovas 
prof. dr. (HP) Petras Punys. 2015 – 2019 m.

 ● Biogeninių medžiagų prietakos į Lietuvos upes poky-
čiai klimato kaitos ir jos poveikį mažinančių priemo-
nių kontekste. Doktorantas Paulius Petrošius. Vado-
vas prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis.



PAGRINDINIAI REZULTATAI
 ● Laboratorijos mokslininkai nuosekliai dalyvavo vykdant 

keletą vyriausybės finansuojamų potvynių prevencijos 
priemonių rengimo programų ir ES lėšomis finansuo-
jamo projekto kartu su Vilniaus universitetu ir UAB 
„Hnit-Baltic“, parengė ir įdiegė potvynių rizikos valdymo 
skaitmeninių žemėlapių sistemą veikiančia internete 
(http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai) ir daug prisidėjo 
diegiant potvynių prognozavimo sistemą. 

 ● Vykdė ir toliau tęsia ilgalaikius dirbtinių šlapynių efek-
tyvumo tyrimus, kurių pagrindu Lietuvoje jau pradėti 
vykdyti pilotiniai dirbtinių šlapynių projektai.

 ● Kartu su VU mokslininkais parengta ir išleista monogra-
fija „Lietuvos  šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė“.

 ● Atliko tyrimus ir parengė žemės ūkio sausros įvertinimo 
kriterijų pagrindimą ir metodiką lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis.

 ● Atlikus upių hidroenergetinio potencialo vertinimą pa-
gal LMT finansuojamą projektą buvo įregistruoti du pa-
tentai.

Doktorantai atlikdami tyrimus taip pat yra pasiekę 
svarių rezultatų. 

 ● 2013 m. apginta R.Gegužio disertacija „Vagų tėkmės 
energijos pasiskirstymo dėsningumai ir jų poveikis van-
dens ekosistemoms“ Nauja yra tai, kad upelio tėkmės 
energijos pasiskirstymo poveikį vagose pasiūlyta vertin-
ti energijos pulsacijos koeficientu (Epl), kuris išreikštas 
per universalų bedimensinį Frudo skaičių. Nustatyta šio 
kinematiškumo kriterijaus vertė ir įtaka vandens bestu-
burių bei žuvų bendrijų gausai ir įvairovei.

 ● 2013 m. apginta J.Lysovienės parengta disertacija Tarša 
veikiamų Vidurio Lietuvos reguliuotų upelių savaiminis 
apsivalymas sausmečio laikotarpiu” kurioje pirmą kartą 
Vidurio Lietuvos Nevėžio upės baseino reguliuotuose 
upeliuose (kai debitas vasaros-rudens sausmečio laiko-
tarpiu mažesnis kaip 0,1 m3/s) nustatyta gyvenviečių (iki 
2000 gyventojų)  sąlyginė tarša ir vandens kokybės kiti-
mo dinamika tolstant nuo sutelktosios taršos šaltinio, 
pateiktos matematinės priklausomybės, leidžiančios 
prognozuoti upelių savaiminio apsivalymo galimybes.

 ● 2015 m. apginta E. Kasiulio disertacija „Jūros bangų 
energetinių išteklių vertinimas Baltijos jūros priekran-
tėje ties Klaipėda“. Jūros bangų energetiniai ištekliai 
Lietuvoje vertinti pirmą kartą. Jūros bangų energetinių 
išteklių Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje sklaidai lai-
ke (metų, sezonų energija, jos variacija) bei erdvėje (gili 
jūra ir priekrantė) įvertinti pritaikytas MIKE 21 priekran-
tės bangų modelis. Taip pat apskaičiuoti bangų ener-
getiniai resursai ties Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
molais.

MAIN RESULTS
 ● Our team members have consistently participated in 

several government-funded flood prevention meas-
ures and education programs and the EU-funded pro-
ject jointly with Vilnius University and UAB HNIT-Baltic, 
has developed and implemented a flood risk manage-
ment operating online mapping system (http://potvyni-
ai.aplinka.lt/potvyniai) and have significantly contribut-
ed installing flood forecasting system.

 ● We worked on and continue the long-term studies on 
efectiveness of constructed wetlands, the pilot project 
of which in Lithuania has already launched.

 ● Together with the VU scientists prepared and published 
a monograph about Lithuanian wetlands and their role 
on water protection.

 ● Completed project, financed by ministry of agriculture 
and development agricultural drought assessment 
methodology under Lithuanian climatic conditions.

 ● Hydrokinetic resource assessment in Lithuanian rivers. 
Two patents were registered disseminating this project.

PhD students also achieved significant results.
 ● In 2013 defended dissertation by R.Gegužis „Stream 

flow power distribution patterns and their impact on 
aquatic ecosystems“. What is new is that the stream 
flow power distribution is recommended to assess by 
impact of energy pulse ratio (EPL), which is expressed 
through universal dimensionless Froude number. Esti-
mated the influence obtained criterion on aquatic in-
vertebrates and fish community abundance and diver-
sity.

 ● In 2013 defended dissertation prepared J.Lysovienė. 
“Self-purification of small regulated (straightened) 
streams in the Middle Lithuania in dry period”. The case 
study is small streams of Nevezis river basin where the 
flow of the summer-autumn dry periods is less than 
0.1 m3/s) and settlements with up to 2000 inhabitants 
where as the main source of pollution load.

 ● In 2015 E. Kasiulis defended thesis „Sea wave energy 
resource assessment of the Baltic Sea coast at Klaipeda 
city”. Sea wave energy resource of Lithuania assessed 
the first time. Sea wave energy resources in the Baltic 
Sea coastal waters of Lithuania distribution by seasons 
and it’s variation in space (deep sea and coast) evaluat-
ed by MIKE 21 coastal wave model. 
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