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Lietuva nuo seno Lietuva nuo seno 
vadinama evadinama ežžererųų ir ir 
upiupiųų ššalimi.alimi.

TaTaččiau ar daiau ar dažžnai nai 
susimastoma: kas susimastoma: kas 
toktokįį apibapibūūdinimdinimąą
nulnulėėmmėė??
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Problemą, iškeltą pranešimo pavadinime, galima suskirstyti į kelias 
pradines temas, apibūdinus kurias, bus žymiai lengviau ją išspręsti:

Kas sudaro Lietuvos 
paviršinio vandens telkinius?

Kaip jie formuojasi?

Kaip jų struktūra ir formavimasis atrodo regioniniame kontekste?

Kokie telkinių kaitos ypatumai ir 
kas juos lemia bei lems?



Aptariant Aptariant ššalies paviralies pavirššinius vandenis, dainius vandenis, dažžniausiai pamirniausiai pamiršštama tai, kad tama tai, kad 
Lietuva Lietuva –– jjūūrinrinėė valstybvalstybėė. Ar visada tai teisinga?. Ar visada tai teisinga?

1907 km²; 
49%

1815 km²; 
51%

Teritorinė jūra
Vidaus vandens telkiniai

Lietuvos teritorinės jūros ir vidaus vandens telkinių santykis
(pagal: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. duomenis)
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Galbūt schema, pagal kurią kaip paviršiniai telkiniai traktuojami tik vidaus 
vandenys ir logiška, tačiau ja galima iš dalies ir suabejoti, nes:

Pirma -
išsiplėtus ES, 
Baltijos jūra 
ribojasi beveik 
vien tik su 
Europos Sąjungos 
valstybėmis... 
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Matyt ne veltui Baltijos 
problemomis pagal įvairias 
tarptautines konvencijas 
bei savo pačių įstatymus 
rūpinamės žymiai labiau 
nei upėmis ar ežerais.

LR teisės aktų, kuriuose minimi įvairių tipų 
vandens telkiniai, skaičius
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Vandens telkinį mininčių dokumentų skaičius

Lietuvoje 1990 – 2004 metais išleistų teisinių dokumentų, kurių
tekste įvairiais aspektais buvo paminėti vieni ar kiti vandens 

telkiniai, skaičius
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Antra –

matyta schema

1907 km²; 
49%

1815 km²; 
51%

Teritorinė jūra
Vidaus vandens telkiniai

išduoda 
Lietuvoje galint 
būti nemažam 
vadinamųjų
tarpinitarpiniųų vandenvandenųų
plotui. Tarpiniai vandenys– prie upių žiočių

esanti jūros dalis, kurioje vanduo yra 
iš dalies sūrus ir kuriam didelę įtaką
turi įtekantis gėlas vanduo. Prie 
tarpinių vandenų priskiriama Lietuvos 
Respublikos teritorijoje esanti Kuršių
marių dalis.

LR vandens LR vandens įįstatymasstatymas
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Vienas iš detaliausių pasaulio 
ežerų sąrašų apibūdina 

KurKurššiiųų marias kaip marias kaip 
8989--ttąą pagal plotpagal plotąą
pasaulio epasaulio ežžererąą!!
(© Herdendorf, Large lakes of the 
world)

Tad šis telkinys turbūt 
būtų pirmasis iš
pretenduojančių į
etaloninius –

bent jau pagal plotą.
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Tai liudija ir faktai:

Kuršių marios – didžiausia Baltijos 
lagūna (bendras plotas – 1584 km²)
ir nors Lietuvai priklausanti šiaurinė jų
dalis užima tik 413 km², reta reta 
kaimyninkaimyninėė ššalis gali pasigirti turinti alis gali pasigirti turinti 
tokio ploto vandens telkintokio ploto vandens telkinįį. . 

Nederėtų pamiršti ir dar 
vienos marių svarbą
įrodančios detalės:

Visas jų plotas laikomas 
buveinių apsaugai 
svarbia teritorija.



2011.01.03

Tačiau negalime skųstis 
ir tikraisiais savo vidaus 
vandenimis: 

 EŽERAIS,

 UPĖMIS,

 TVENKINIAIS.

413
332

240

11

916

0

200

400

600

800

1000

Eže
rai

Tve
nk

iniai
Telkinių tipai

Va
nd

en
s 

pa
vi

rš
ia

us
 p

lo
ta

s 
(k

m

Lietuvos vandens telkinių ploto pasiskirstymas 
pagal telkinių tipus.

Pagaliau –
net ir

 

KŪ
DROMIS bei 

KARJE
RAIS...



Pakalbėkime apie ežerus: ežeringumu Lietuva 
nėra išskirtinis kraštas tarp gretimų šalių.

~ 1,4 % - tokią teritorijos ploto dalį užima 
šalies ežerai. Tai rodiklis būdingas būtent šioms 
Vakarų Europos platumoms. Bet nedera pamiršti, 
kad piečiau esančios Europos šalys dažnai 
džiaugiasi ir 0,5 % ežeringumu (ir tai tik 
kalnuotuose regionuose).



2011.01.03

Lietuvos ežerų etaloniškumą neblogai 
apibūdina tokia taisyklė:



Lietuvoje kol kas vyrauja 
natūralių

o ne urbanizuotų
teritorijų apsupti 

ž i

Kita vertus, esant mažam šalies plotui, pasiekti bet kurį Lietuvos ežerą
nesudėtinga. Būtent todėl didelė dalis ežerų – saugoma.



Tikėtina, kad turistai – ypač iš tolimesnių kraštų
– Lietuvos ežerų etaloniškumą vertina pagal jų

natūralumą ir grožį.

Tad kaip tas natūralus grožis 
pas mus pasiskirsto?

Lietuvos ežerų skaičiaus ir bendro ploto pasiskirstymas 
atskirose ploto kategorijose.
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Lietuvos ežeringumas (%)

(pagal Lietuvos TSR fizinę geografiją, I d.)

Didžioji dalis 
Lietuvos ežerų –
itin maži 
(mažesni nei 0,5 
ha). Dar ne visose 
Europos šalyse tokio 
dydžio ežerai 
suskaičiuoti.

Bet didžiąją
bendro ežerų
ploto dalį sudaro 
160 didesnių nei 
1 km² ploto



Savo svarba Lietuvos ežerams 
nenusileidžia ir upupėėss, kurios 
dargi žymiai įvairesnės:

grioviai upokšniai

didelės ir gilios

mažos ir sekliosvidutinės
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TRUMPA STATISTIKA:TRUMPA STATISTIKA:

Ilgesnių nei 250 m upių skaičius –
22200;

Bendras tokių upių ilgis – 76800 km;

Ilgesnių nei 3 km upių skaičius – 4418;

Upių tinklo tankumas – 1,18 km/km²;

Ilgesnių nei 100 km upių skaičius  – 17;

Upių, kurių baseino plotas viršija 1000 
km², skaičius – 20;

Upių, kurių vidutinis daugiametis 
debitas viršija 10 m³/s, skaičius – 15.

Svarbiausių upių hidrografinis 
tinklas.



Prioritetu visais 
atžvilgiais 
laikytinas 
Nemunas.

Baseino plotas – 97864 km² (Lietuvoje – 46695,4 km²);

Ilgis – 937,4 km (Lietuvoje – 475,0 km);

Vidutinis daugiametis debitas – 703 m³/s; 

Daugiametis nuotėkio tūris – 22,14 km³;

Baseino užimama Lietuvos teritorijos ploto dalis – 71,5 %.
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© European Environment Agency



9101784ESEbro20

5752185FRGaronne19

10202188RU, BY, LV, LTZapadnaya Dvina18
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85016119CZ, PL, DEOder13

114024148CZ, DE, AT, PLElbe12

220069185CH, AT, DE, FR, NL IT, LU, BERhine11

136018188GE, TK, AZ, AR, IranKura10

105031194PL, SK, UA, BYWisla9

2540-270RU, KazakhstanUral8

7579281RU, FI, BYNeva7

1810129322RUPechora6

740148358RUSevernaya Dvina5

187038422RU, UADon4

227053558RU, BY, UADnepr3

2850205817DE, AT, SK, HU, HR, SB, RO, BG, 
UA, CH, PL, IT, CZ, SI, BA, AL, MDDanube2

35302301360RUVolga1

Ilgis (km)Vidutinis nuotėkis (km3/m.)Baseino plotas (103 km2)ŠalysUpė

DIDŽIAUSIAIS BASEINAIS PASIŽYMINČIOS EUROPOS UPĖS
(© European Environment Agency)
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Nemuno baseinas Lietuvai itin svarbus dar keliais aspektais: 

Nemuno 
nuotėkio 
dalis, %; 

85,1

Kitų upių 
nuotėkio 
dalis, %; 

14,9

Vietinis 
nuotėkis, 

km³; 15,5

Tranzitinis 
nuotėkis, 

km³; 6,64

a) be Nemuno šalyje nėra nei 
vieno baseino, kuris atneštų
papildomą prietaką iš užsienio  –
tad Nemunas vienintelis 
tarptautinis atitekantis baseinas
(tai ypač svarbu žinant jo 
formuojamą teritorijos nuotėkio 
dalį)

b) didžioji šio upyno nuotėkio 
dalis susiformuoja lietuviškojoje 
baseino pusėje, tad Nemuno 
vandenį patogu saugoti nuo 
taršos



Lietuvos upių tinklo tankį, šiuo 
metu siekiantį apie 1,18 km/km², 
galima apibūdinti kaip tipišką
tokio klimato regionams. 
Tačiau jo teritorinis pasiskirstymas  - ne 
itin tolygus: kai kuriuose Rytų Lietuvos 
baseinuose (Ūla, Katra, Vokė) nesiekia 
0,5 km/km², o kai kur Vakarų Lietuvoje 
(Mituva) viršija 1,5 km/km².

Nedera pamiršti ir upių
tinklo pokyčių dėl 
antropogeninio poveikio, 
ypač intensyviai vykusių
antrojoje XX a. pusėje. 

Atskiruose rajonuose tai 
suformavo specifinės 
struktūros upių tinklą. 



Bet nuo 1990 m. uždraustas upių
vagų reguliavimas ir durpynų
sausinimas melioracijos tikslais.

Tad jau beveik 20 metų
vyksta griovių ir kanalų
renatūralizacija. Deramai 
prižiūrint šiuos procesus 
galima sulaukti neblogų

4125.06105.03227.53860.62185.02843.6807.01038.510344.513845.71951-1995

70.0100.066.769.028.328.312.526.0177.5223.31991-1995

350.0510.0376.0388.8201.2205.369.280.5996.41184.61986-1990

240.0360.0448.0464.5237.0245.079.588.41004.51157.91981-1985

430.0600.0524.9537.0372.0382.0135.0150.01461.91669.01975-1980

715.01025.0693.2708.1418.0446.0177.2205.02003.42384.11971-1975

920.01300.0604.0626.9376.0422.0168.5190.72068.52539.61966-1970

790.01225.0342.6467.0295.7417.3100.5131.71528.82241.01961-1965

310.0510.0156.5365.9160.8366.656.695.7683.91338.21956-1960

300.0475.015.6233.496.0329.18.070.5419.61108.01951-1955

drenažuvisodrenažuvisodrenažuvisodrenažuvisodrenažuviso

LenkijojeLietuvojeLatvijojeEstijojeRegione
Laikotarpis

Lietuva ilgą laiką buvo viena iš regiono sausinimo sistemų įrengimo lyderių.

1 lentelė. Sausinimo sistemų statyba 1951 - 1995 metų laikotarpiu, tūkst. ha. 
(©Lietuvos valstybinis žemėtvarkos institutas)
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Nors Lietuvoje negausu 
tvenkinių (jų užimamas 
bendras plotas ~455 km²), jie 
pasižymi gana specifine 
struktūra.
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1,471,08Tūris, km³

227,2227,8Plotas, km²

81354Skaičius, vnt.

Ežeriniai 
tvenkiniai

Tvenkiniai prie 
upių

Didesni nei 5 ha Lietuvos tvenkiniai 
(Gailiušis ir kt., 2001)

14,61154

Plotas, km²Skaičius, vnt.

0,5-5 ha ploto tvenkiniai
(Jablonskis, Tomkevičienė, 2004)
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Itin savita šalies vandens telkinių dalis – kūdros bei vandeniu užpildyti 
karjerai.

Tai – net 10500 itin smulkių (mažesnių nei 0,5 ha) dirbtinių ežeriukų, 
užimančių beveik 11 km² bendrą plotą.
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Šie telkiniai sudaro 
daugumą mažųjų
ežeriukų Lietuvoje ir 

net ~60 % bendro 
stovinčių vandens 
telkinių skaičiaus.
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Dirbtinių telkinių dalis (%) nuo bendro mažesnių nei 0,5 ha 
telkinių skaičiaus Lietuvoje.

Dirbtiniai 
telkiniai 
savotiškai 
papildo 
neežeringų
Lietuvos regionų
kraštovaizdžio 
mozaiką.



Išskirtinis šių telkinių bruožas – gamtinių
procesų formuojamas vandens balansas.

Tuo metu, kai labiau 
urbanizuotose šalyse 
senokai įsivyravo tokio 
stiliaus mažieji 
dirbtiniai vandens 
telkiniai

Lietuvoje vis dar 
dominuoja tokie...
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Pateikti faktai rodo, kad tiesioginė žmonių
veiklos įtaka paviršiniam vandeniui pas 
mus dar nėra pernelyg aktyvi.

Todėl didžiausi Lietuvos vandens 
telkiniuose numatomi pokyčiai pirmiausiai 
sietini su klimato pakitimais.

Tad kokie gi tie 
pokyčiai ir ko galime 

laukti ateityje?



Kad vandens balanso ir hidrologinių charakteristikų pokyčiai Lietuvos vandens telkiniuose gan 
intensyviai vyksta jau dabar, lengva įsitikinti susipažinus su žemiau pateikta informacija. 
Analizuojant ilgesnį (1922-2003 m.) laikotarpį, daugeliui hidrologinių rodiklių buvo būdingas 
mažėjimas, o jo pabaigoje (1961-2003 m.) vis dažnesni šių rodiklių reikšmių didėjimo atvejai.

Reikšmingų trendų dalis (% nuo tirtų atvejų) Lietuvos upių nuotėkio rodiklių kaitos tendencijose 
įvairiais laikotarpiais. Q,metinis; Q,žiemos; Q,pavasario; Q,vasaros; Q,rudens – atitinkamai: metinis ir atskirų
sezonų debitai; Qmaks – maksimalus debitas; Tmaks – maksimalaus debito data.

(Gailiušis, Kovalenkovienė, Kriaučiūnienė, 2006)
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Labiausiai klimato kaitos poveikį paviršinis vanduo pajuto pavasarį.
Dabar turimų daugiamečių skaičiavimų duomenimis Nemunas ir dauguma 
stambių jo baseino upių per kovo-balandžio mėnesį nuplukdo apie 30 %
savo metinio nuotėkio.

Tačiau per 
paskutinius 20 m. šis 
rodiklis ėmė
intensyviai keistis: 

pavasario 
potvynio 
maksimalūs 
debitai – vis 
mažesni, o 
patys potvyniai 
stebimi vis 

Maksimalaus pavasario potvynio debito datos kaita 1922-
2003 m. Neryje ties Vilniumi ir Minijoje ties Kartena. Tiesios 
linijos žymi vidutines viso laikotarpio maksimalių potvynio 
debitų datas (Meilutytė-Barauskienė, Kovalenkovienė, 
2007). 
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Tipiniai sezoninio nuotėkio pokyčiai Lietuvos upėse pagal ECHAM4 
cirkuliacinį modelį ir A2 bei B2 emisijų scenarijus XXI amžiuje, prognozuojami 
„WatBal“ hidrologinio modelio: a) Jūroje, b) Dubysoje (© Kilkus et al., 2006).

Šio reiškinio priežastis –
šiltėjančios, trumpėjančios 
ir mažiau snieguotos 
žiemos.

Tad nenuostabu, kad 
tolesnį analogiškų
procesų vystymąsi  
pranašauja ir XXI 
amžiui  parengtų
prognozių modeliai.
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Visa anksčiau matyta informacija leidžia padaryti kelis gan 
svarbius apibendrinimus:

1. Lietuvos paviršinio vandens telkiniai yra gana tipiški Šiaurės-Vidurio 
Europos regionui (išskirtiniu objektu laikytinos Kuršių marios). 

2. Stovinčio vandens telkiniai Lietuvoje išlaikė pakankamai aukštą
natūralumo lygį. 

3. Nemuno baseino teritorinė struktūra bei upių vagų reguliavimo draudimas 
leidžia sėkmingai saugoti jo upių vandenį ir hidrografinę specifiką.
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