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KLIMATINIS ŽEMĖLAPIS 

Darbo tikslas. 

Pagal dėstytojo pateiktus duomenis Lietuvos klimatiniame ţemėlapyje nubraiţyti 

izolinijas. 

Teorinė dalis. 

Klimatas ir jį formuojantys veiksniai. Mokslas apie klimatą vadinamas klimatologija. 

Klimatas yra daugiametis orų reţimas tam tikroje vietoje ties Ţemės paviršiumi arba tam tikrame 

atmosferos aukštyje. Klimatą apibūdina šie pagrindiniai meteorologiniai elementai: Saulės 

spinduliuotė, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis, oro ir dirvoţemio temperatūra bei drėgnumas, 

krituliai,debesuotumas, sniego danga ir kt. Klimato savybėms nustatyti reikia ilgų meteorologinių 

stebėjimų (25-50 metų). 

Kiekvienos vietovės klimatą formuoja trys pagrindiniai veiksniai: 

1. saulės spinduliuotė, 

2. atmosferos cirkuliacija, 

3. paklotinis paviršius. 

Klimato susiformavimui turi įtakos ledynai, miškų masyvai, dykumos ir didţiulės jūrinės 

srovės, tačiau šie veiksniai turi antraeilę reikšmę. 

Saulės spinduliuotė. Kadangi Ţemė apvali, Saulės spinduliuotė joje pasiskirsto labai 

nevienodai. Dėl Ţemės judėjimo apie Saulę ir jos ašies polinkio spinduliuotės kiekis kinta metų 

eigoje, todėl susidaro metų laikai. Pagal gaunamą iš Saulės šilumos kiekį Ţemės rutulys suskirstytas 

į 5 juostas: tropikų (nuo pusiaujo iki 23,5
0
 šiaurės ir pietų platumos), dvi vidutines juostas (nuo 

23,5
0
 iki poliarinių ratų, t.y. 66,5

0
 šiaurės ir pietų platumos) ir dvi poliarines juostas (nuo poliarinių 

ratų iki ašigalių). Tropikų platumose, kur Saulės spinduliai krinta statmenai, suminės spinduliuotės 

kiekis yra didţiausias. Tolstant nuo pusiaujo į šiaurę ir į pietus, spinduliuotė maţėja. 

Atmosferos cirkuliacija – tai didelių oro masių judėjimas. Atmosferos cirkuliacija 

sušvelnina klimatinius skirtumus tarp ţemynų ir vandenynų. Virš Atlanto vandenyno susiformavę 

ciklonai (ţemo oro slėgio masės) daţniausiai juda į rytus ir šiaurės rytus, atnešdamos į Europą 

drėgmę ir kritulius. Ciklonai susidaro ties dviejų  skirtingų oro masių riba, vadinama frontu. Į šiaurę 

nuo fronto būna šalta, o į pietus – šilta oro masė. Daţnai išsivysto ne vienas ciklonas, o ištisa 

ciklonų šeima, kurie slenka 25-40 km/val. greičiu. Cikloninių sūkurių serijos daţnai praeina virš 

Lietuvos teritorijos – vidutiniškai 200 ciklonų per metus. 

Praslenkančius ciklonus pakeičia anticiklonai - aukšto slėgimo milţiniški sūkuriai 

(diametras 2-3 tūkstančiai kilometrų). Vakarų Europos klimatui yra reikšmingi anticiklonai, 

slenkantys iš Grenlandijos ir Špicbergeno salų pietų ir pietryčių kryptimi. Pasiekę vidutines 
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platumas, jie sukelia smarkų atšalimą. Labai daţnai į Europą anticiklonai ateina iš Atlanto 

vandenyno subtropinių platumų – Azorų salų aukšto  slėgio srities. Jie atneša šiltus orus. Ţiemą, kai 

virš atšalusių Sibiro plotų susidaro aukštas oro slėgimas, anticiklonas pas mus gali atslinkti ir iš rytų 

pusės. Anticiklonų judėjimo greitis kiek maţesnis kaip ciklonų (vidutiniškai 25 km/val.). Atskirais 

atvejais anticiklonai gali beveik visai nejudėti, sukeldami dideliame plote pastovius orus. 

Be ciklonų ir anticiklonų atmosferos cirkuliacijai didelę reikšmę turi musonai ir pasatai. 

Musonai – tai vėjai, kurie keičia kryptį du kartus per metus, t.y. vasarą ir ţiemą. Vasaros 

metu virš įšilusių ţemynų susidaro maţesnis oro slėgimas, todėl vėsesnės ir sunkesnės jūrinės oro 

masės pradeda verţtis į ţemyną vasaros drėgnų musonų pavidalu. Ţiemos metu , atvirkščiai, atvėsus 

ţemynams, šaltos ir sausos ţemyninės oro masės pradeda slinkti į vandenynus. 

Pasatai – pastovios krypties vejai, kurie pučia beveik viena kryptimi iš rytų ekvatorinėse 

srityse. Pasatų kilmė yra aiškinama taip: ties labiausiai įšilusia ekvatorine zona oras praretėja ir oro 

slėgimas sumaţėja. Iš aukštesnio slėgimo juostų, esančių abipus pusiaujo 30-35
0 

platumoje, prie 

pusiaujo pradeda plūsti oro masės. Tačiau paveiktos Ţemės sukimosi kreipiančiosios jėgos, oro 

masės šiaurės pusrutulyje pasuka į dešinę ir įgauna šiaurės rytų kryptį, o ties pačiu pusiauju – rytų 

kryptį. Pietų pusrutulyje dėl tos pačios prieţasties  oro masės įgauna pietų rytų ir rytų kryptį.  

Paklotinis paviršius (vanduo, dirvoţemis, ţolė, sniegas) turi didelės įtakos klimatui. Pajūrio 

rajonuose susiformavo drėgnas jūrinis klimatas su nedideliu paros ir metų oro temperatūrų 

svyravimu. Ţemynų gilumoje susiformavo sausas ţemyninis klimatas su dideliais temperatūrų 

svyravimais. Arktinėje zonoje ledo ir sniego danga atspindi didelę dalį (apie 80 ) suminės Saulės 

spinduliuotės, todėl susidaro neigiamas balansas net vasarą, o tai sąlygoja labai šaltą klimatą. 

Klimatą formuojantys veiksniai yra nevienodai pasiskirstę Ţemės paviršiuje, todėl 

egzistuoja klimatų įvairovė. Yra pasiūlyta daug klimatų klasifikacijų, sudarytų įvairiais pagrindais. 

Remdamasis atmosferos cirkuliacija, B.Alisovas pagrindė tokią klimatų klasifikaciją: išskiriami 7 

tipų klimatai – ekvatorinis, subekvatorinis, tropikų, subtropikų, vidutiniųjų platumų, subarktinis ir 

arktinis. Lietuvos klimatas yra pereinamojo jūrinio-kontinentinio tipo. Čia vyrauja vidutinių 

platumų oro masės. Pagrindiniu Lietuvos klimatą formuojančiu veiksniu reikia laikyti atmosferos 

cirkuliaciją ir šildančią Atlanto bei Golfo srovės įtaką, dėl kurių mūsų klimatas yra šiltesnis uţ 

klimatą, kurį suformuoja tik Saulės spinduliuotė.  

Klimatinės sąlygos turi svarbią reikšmę ţemės ūkio kultūrų derlingumui ir kokybei, todėl 

ţemdirbystei būtina parinkti tokius rajonus, kuriuose klimatinės sąlygos garantuotų augalų 

aprūpinimą šiluma ir drėgme, o ţiemojančioms kultūroms būtų palankios ţiemojimo sąlygos 

Meteorologinių duomenų apdorojimo metodai 

Meteorologiniai stebėjimai yra atliekami meteorologijos stotyse, kurių Lietuvoje šiuo metu 

yra 20. Vienos meteorologinės stoties duomenys apdorojami: 1.statistiniu ir 2.grafiniu metodais. 
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1. Iš atskirų stebėjimų apskaičiuojamos paros, dekados, mėnesio, metų vidutinės temperatūros, 

surandamos kritulių sumos, nustatoma saulėtumo trukmė, ankstyviausių ir vėlyviausių šalnų 

datos. Apskaičiuojamas atskirų reiškinių  pasikartojimo daţnumas ir tikimybė. Duomenys 

surašomi lentelėse, eilutėse, stulpeliuose. 

2. Norint ryškiau atvaizduoti meteorologinių elementų kitimą, braiţomi grafikai (pvz., vėjų roţė). 

Analizuojant duomenis, surinktus iš didelės teritorijos meteorologijos stočių, taikomas 

kartografinis metodas. Šiuo metodu sudaromi klimatiniai ţemėlapiai, kuriuose atvaizduojama 

klimatinių elementų (slėgio, temperatūros, kritulių) pasiskirstymas tam tikroje teritorijoje. Sudaromi 

daugiausia izolinijų metodu. Izolinijos – kreivės, jungiančios taškus su vienodomis meteorologinių 

elementų vertėmis. Linijos, jungiančios vienodų temperatūrų taškus, vadinamos izotermomis, o 

vienodų slėgių taškus – izobaromis. Klimatiniai ţemėlapiai skirstomi į 4 grupes: 

1. šviesos ir šilumos išteklių (Saulės spinduliuotės, oro ir dirvoţemio temperatūrų); 

2. kritulių ir drėgmės (kritulių, sniego dangos storio, oro ir dirvoţemio drėgnumo); 

3. nepalankių meteorologinių sąlygų (vėjo greičių ir krypčių, šalnų); 

4. agroklimatinių sąlygų (augalų vegetacijos trukmės, optimalių ţemės ūkio darbų terminų). 

Darbo eiga 

1. Apskaičiuokite pasirinkto mėnesio kiekvienos stoties vidutinę oro temperatūrą 0,1 laipsnio 

tikslumu. 

2. Gautus duomenis suţymėkite Lietuvos ţemėlapyje prie kiekvienos stoties. 

3. Nubrėţkite izotermas. Kokias izotermas brėţti nurodo darbų vadovas. 

4. Iš sudaryto ţemėlapio nustatykite šilčiausius ir šalčiausius Lietuvos rajonus. 

Kontroliniai klausimai 

1. Ką vadiname klimatu? 

2. Apibūdinkite klimatą formuojančius veiksnius. 

3. Paaiškinkite musonų ir pasatų susidarymą. 

4. Kokie yra meteorologinių duomenų apdorojimo metodai? 

5. Ką vadiname izolinijomis? 
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