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Dalyvauta dviejuose COST veiklos valdymo komiteto posėdžiuose, dviejų darbo grupių  

(DG2: Statistinių metodų skirtų potvynio dažnio nustatymui įvertinimas/Assessment of 

statistical methods for flood frequency estimation ir DG4: Aplinkos pokyčių įtaka potvynių 

dažnio vertinimui/Flood frequency estimation methods and environmental change) 

susitikimuose bei dviejose tarptautinėse konferencijose: 

 

 

2012/03/29-30 d.d. dalyvauta COST veiklos ES0901 FloodFreq II darbo grupės ir valdymo 

komiteto susitikimuose Liverpulyje (Jungtinė Karalystė). Paruošta ataskaita apie istorinius 

upių potvynių duomenis Lietuvoje.  

Valdymo komiteto (VK) posėdyje svarstyta: 

 darbo grupių ataskaitų ruošimas,  

 sekančių veiklos VK posėdžių bei darbo grupių (taip pat pogrupių) susitikimų 

planavimas (vieta, laikas), 

 „mid-term“ konferencijos organizavimo klausimai, 

 veiklos biudžeto planavimas, 

 trumpalaikių mokslinių stažuočių organizavimas ir kiti klausimai. 

 

 

2012/09/03-05 d.d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Deciphering River Flood 

Change“ bei COST veiklos ES0901 FloodFreq IV darbo grupės susitikime Vienoje 

(Austrija). Darbo grupėje „Potvynių kaitos analizė“ aptartos įvairių šalių mokslininkų 

bendradarbiavimo galimybės. Nutarta kartu paruošti mokslinį straipsnį „Potvynių kaitos 

aspektai Europoje“, apibendrinantį dalyvavusių mokslininkų patirtį ir tyrimų rezultatus, ir 

publikuoti jį moksliniame žurnale su Impact indeksu. 
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2012/10/24-26 d.d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Advanced Methods for Flood 

Estimation in a Variable and Changing Environment“ Volos mieste (Graikija). Ši 

konferencija buvo skirta apibendrinti COST veiklos ES0901 FloodFreq nuveiktus darbus 

(“mid-term” konferencija). Konferencijoje pristatytas pranešimas „Flood pattern changes 

in the rivers of the Baltic States“ (J. Kriaučiūnienė, D. Šarauskienė). Taip pat dalyvauta 

šios COST veiklos valdybos posėdyje bei II ir IV darbo grupių pasitarimuose. Aptarti 

ateities planai: II grupės atliktus darbus apibendrinti publikuojant bendrą straipsnį žurnale 

Hydrology and Earth System Sciences, o IV grupės dalyviai nutarė atlikti upių nuotėkio 

modeliavimą pasirinktuose upių baseinuose pagal vienodus klimato kaitos scenarijus. 

Valdymo komiteto (VK) posėdyje svarstyta: 

 darbo grupių rezultatai (II ir IV grupės paruošė ataskaitas) ir jų 

paskelbimo/publikavimo galimybės, 

 bendrų straipsnių publikavimo galimybės, 

 bendros europinės ilgų potvynio debito eilučių duomenų bazės kūrimo klausimai, 

 aptarti įvykę darbo grupių (taip pat pogrupių) susitikimai, 

 sekančių veiklos VK posėdžių bei darbo grupių (taip pat pogrupių) susitikimų 

planavimas (vieta, laikas), 

 veiklos biudžeto planavimas, 

 trumpalaikių mokslinių stažuočių organizavimas ir kiti klausimai. 

 

 

FloodFreq veiklos tikslas yra atlikti skirtingų potvynio dažnio vertinimo metodų 

palyginimą ir įvertinimą įvairioms Europos šalių klimatinėms ir geografinėms sąlygoms, 

priklausomai nuo skirtingo duomenų prieinamumo lygio. Šiais metais baigiamos paruošti 

ataskaitos atspindinčios  darbo grupių veiklą, t.y. susisteminama ir pateikiama informacija 

apie taikomus potvynių dažnio analizės metodus bei potvynio duomenų prieinamumą 

Europoje (2-oji darbo grupė) bei Europoje naudojamus metodus, skirtus hidrologinių 

ekstremumų trendų nustatymui ir nestacionarių ekstremalių verčių analizę (4-oji darbo 

grupė). 

 

COST veiklos dalyvių darbo rezultatai paskelbti: 

 

1. Tarptautinėje konferencijoje „Advanced Methods for Flood Estimation in a 

Variable and Changing Environment“ (Volos, Graikijoje) pristatytas pranešimas 

„Flood pattern changes in the rivers of the Baltic States“ 

2. Straipsnis moksliniame žurnale su Impact indeksu:  

Reihan A., Kriauciuniene J., Meilutyte-Barauskiene D., Kolcova T. Temporal 

variation of spring flood in rivers of the Baltic States//  Hydrology Research. 2012. 

43:  301–314.  IF-1.024, AIF-1.659 (2010) 

 


