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Kritulių ir oro temperatūros įtaka sausinimo sistemų drenažu nuotėkio kiekiui 
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Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio ėmė dažnėti gilių ciklonų, slenkančių per Lietuvą, ypač žiemos mėnesiais. Tai lėmė terminių sezonų trukmės po-

kyčius (pailgėjo terminių pavasario ir rudens sezonų trukmė), sezoninių oro temperatūros ir kritulių kiekio skirtumų, dienų su sniego danga skaičiaus ir 
sniego storio mažėjimą. 

Panaudojant ilgamečius Kauno r. Kazliškių bandymų objekto sausinimo sistemos drenažu nuotėkio bei hidrometeorologinės stoties kritulių ir tem-
peratūrų duomenis 1967–2009 m., atlikta drenažo nuotėkio svyravimų analizė ir nustatyta klimatinių veiksnių (temperatūros, kritulių kiekio) įtaka šiam 
procesui. 

Drenažo nuotėkis daugiausia priklauso nuo klimato sąlygų, drenavimo lygio, dirvožemio kilmės, auginamų augalų ir kt. Nuotėkis būna didesnis, kai 
iškrinta daugiau kritulių ir būna žemesnė šiltojo laikotarpio oro temperatūra. Šaltuoju metų laikotarpiu nuotėkis didėja esant didesnei oro temperatūrai. 
Drenažo nuotėkio charakteristikos keičiasi kintant meterologinėms sąlygoms.  

Didžiausi oro temperatūros pokyčiai nustatyti žiemos mėnesiais, o šiltuoju metų laikotarpiu jie nebuvo tokie ryškūs. Metinė kritulių suma keičiasi 
labai nežymiai. Per pastaruosius keturis dešimtmečius drenažo nuotėkio hidrologinis sezoninis veikimas taip pat pakito: apie 48 % padidėjo žiemos metu, 
o pavasario metu – sumažėjo apie 48 %.  

Drenažo nuotėkis, klimato kaita, krituliai, temperatūra. 

 
Įvadas 

 
Lietuvoje žemės ūkio naudmenos užima daugiau kaip 

pusę (51,6 proc.) viso šalies ploto, per 88 proc. žemės ūkio 
paskirties žemės nusausinta. Ypač svarbus drenažo veiklos 
rodiklis – vandens nuotėkio dinamika. Krituliai – tai pa-
grindinė drenažo nuotėkio pajamų sudedamoji dalis. Svar-
bus yra ne tik kritulių kiekis, bet ir jų pasiskirstymas per 
metus. Drenažo nuotėkis daugiausia priklauso nuo klimato 
sąlygų, drenavimo lygio, dirvožemio kilmės, auginamų au-
galų ir kt. Kai iškrinta daugiau kritulių ir žemesnė šiltojo 
laikotarpio oro temperatūra, nuotėkis būna didesnis. Šal-
tuoju metų laikotarpiu nuotėkis didėja esant didesnei oro 
temperatūrai (Ramoška, 2006). 

Vertinant drenažo veikimo efektyvumą labai svarbu iš-
tirti ir žinoti dirvožemio drėgmės rėžimą, t. y. drėgmės 
kiekio pokyčius skirtingais laikotarpiais. Analizuojant dir-
vožemio drėgmės tyrimo duomenis, pastebėta jų priklau-
somybė nuo klimatinių veiksnių įtakos. Esant didesnėms 
sąlyginio hidroterminio koeficiento (HTKS) reikšmėms, 
nustatomas ir didesnis drenažo nuotėkis. Ypač daug dėme-
sio reikėtų skirti vasaros periodui. Krituliai ir oro tempera-
tūra (šilumos kiekis) sąlygoja drėgmės kiekį dirvoje ir nu-
lemia augalų augimo sąlygas (Kudakas ir kt., 1998). Apie 
dirvos temperatūros svarbą drenažo veikimui nagrinėja ir 
Jin (2008), patvirtindama, kad tai ypač aktualu pavasarį.  

Metinės oro temperatūros kaitos analizė rodo, kad 1885–
1933 m. buvo būdinga labai nedidelė jos kaita (svyravimo 
amplitudė siekia vos 2,9°C). Tai monotoniško klimato laiko-
tarpis, kurio metu dėl intensyvios cikloninio pobūdžio cirku-
liacijos vyravo švelnios žiemos ir vėsios vasaros. Tuo tarpu 
tiek 1777–1840 m., tiek nuo 1940 m. iki šiol besitęsiantys lai-
kotarpiai pasižymi kur kas didesne kaitos amplitude, atspin-
dinčia didesnį klimato ekstremalumą (Bukantis ir kt., 2005). 

Panaudojus Thorntwaite-Mather (TM) ir WatBal hidro-
loginius modelius ir išanalizavus dirvožemio drėgmės reži-
mo kaitą pagal HadCM3-A1B klimato kaitos scenarijų pa-
aiškėjo, jog ateityje numatomas ir nemenkas dirvos drėgmės 

sumažėjimas gegužės – rugpjūčio mėnesiais visoje Lietuvo-
je. Lyginant su 1971–2000 m., dirvožemio drėgmė jau 
2001–2030 m. sumažės 15–18 %. Didžiausią įtaką dirvože-
mio drėgmės sumažėjimui 2001–2030 m. gegužės – rugpjū-
čio mėnesiais pagal Echam5-B1 klimato kaitos scenarijų tu-
rės gerokai mažesnis kritulių kiekis (Stonevičius, 2008).  

Kylant žiemų temperatūrai, atmosfera tampa imlesnė 
drėgmei, gerėja kritulių susidarymo sąlygos, daugiau iškrinta 
lietaus pavidalo kritulių, trumpėja sniego dangos slūgsojimo 
laikas. Šias klimato tendencijas daugiausia lemia visuotinis 
klimato šiltėjimas ir atmosferos cirkuliacijos pokyčiai. Labai 
svarbi veiklos sritis – moksliniai tyrimai, skirti tiksliai įvertinti 
klimato kaitos tendencijas bei ateities pokyčių prognozę.  

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės minimos 
itin retai. Ši tema gana svarbi pasauliniame diskurse klima-
to kaitos tematika. Lietuvoje vykstančiam diskursui taip 
pat labai svarbus pasaulinis diskursas klimato kaitos tema-
tika ir pasauliniai įvykiai (Balžekienė, 2008).  

Rimkus ir kt. (2007) šiltnamio dujų emisijų scenarijaus 
pagrindu prognozuoja, jog XXI a. Lietuvoje oro temperatūra 
kils, ir didžiausi absoliutūs pokyčiai numatomi žiemą, ma-
žiausi – vasarą. Laukiamas kritulių kiekio padidėjimas šaltuo-
ju metų laikotarpiu, o liepos – rugsėjo mėnesiais kritulių kie-
kis turėtų sumažėti. Tai reiškia, jog didės antrosios vasaros da-
lies sausringumas. Kartu su temperatūros ir kritulių kiekio bei 
fazinės sudėties pokyčiais keisis ir daugelis kitų klimato ro-
diklių (vėjo greitis, sniego danga ir kt.) (Rimkus, 2006).  

Palyginus kritulių ir temperatūros duomenis su pasta-
rojo dešimtmečio (1998–2007 m.) duomenimis nustatyta, 
kaip Vakarų Lietuvoje oro temperatūra padidėjo vegetaci-
jos laikotarpiu. Daugiausiai (1,1°C) oro temperatūra pakilo 
liepą, mažiausiai – (0,3 °C) birželį. Taip pat kritulių pa-
daugėjo birželį ir rugpjūtį (12,9–13,4 mm), o sumažėjo ge-
gužę ir rugsėjį (8,6–12,7 mm) (Daugėlienė, 2009). 

Per XX a. globali oro temperatūra pakilo 0,6 °C, o Eu-
ropoje – 0,95 °C. Be to, dėl intensyvesnio vandens apyta-
kos rato ir sustiprėjusios atmosferos cirkuliacijos vidutinė-
se ir aukštose platumose, atšilimą lydi padidėjęs vidutinis 
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kritulių kiekis, nuolat mažėjančios amžinojo įšalo, sezoni-
nės sniego dangos (Bukantis, 2005). Įšalo gylis labai pri-
klauso nuo vietos fizinių sąlygų, jo kaitos trendai ir dau-
giamečiai statistiniai rodikliai panašaus klimato zonose 
mažai kinta. Apskaičiavus kelių meteorologijos stočių di-
džiausio įšalo gylio ir šaltojo sezono neigiamos temperatū-
ros sumos vidurkius, 1961–2000 m. išryškėjo įšalo mažė-
jimo trendas (Taminskas, 2005, 2006).  

Vandens ištekliai yra neišsemiami, nes dalyvauja užda-
rame vandens apykaitos rate. Tačiau šiame apykaitos rate 
vyksta vandens išteklių persiskirstymas tiek erdvėje, tiek 
laike. Vandens išteklių dydis ir pasiskirstymo netolygumas 
laike priklauso nuo konkrečios teritorijos klimatinių ir mete-
orologinių sąlygų ir kinta kasmet – būna labai vandeningų ir 
sausų laikotarpių. Globalinio klimato kaitos fone Lietuvos 
klimatologai daugiametėse metinių kritulių kiekio sekose 
esminių pokyčių dar nefiksuoja, tačiau nustatė ryškų sezoni-
nį jų persiskirstymą – pastebimai padidėjo žiemos ir suma-
žėjo vasaros sezonų kritulių kiekis. Daugiametės oro tempe-
ratūrų sekos jau rodo metų ir visų sezonų, išskyrus rudenį, 
temperatūrų kilimą (Meilutytė-Barauskienė, 2008). 

Vandens ūkio išteklių naudotojams klimato kaita turi 
įtakos per vandens išteklių kiekio bei periodiškumo pasikei-
timus. Krituliai – pagrindinis vandens balanso Žemės pavir-
šiuje elementas. Nuo kritulių gausos priklauso drėgmės kie-
kis dirvožemyje, upių vandeningumas, potvynių dydis ir 
sausrų trukmė, taip pat dirvožemio erozijos intensyvumas ir 
vandens terpėje migruojančių medžiagų srautai. Tiesioginis 
drenažo nuotėkio ir klimatinių veiksnių (kritulių ir oro tem-
peratūros) ryšys nėra detaliai išnagrinėtas, nes dėl nepakan-
kamų ir sudėtingų kitų tarpusavio veiksnių įtakos ryšių ne-
galima išskirti konkretaus vieno veiksnio, nuo kurio dau-
giausia priklausytų sausinimo sistemos drenažu nuotėkis. 
Kudakas ir kt. (1998) nustatė drenažo nuotėkio priklauso-
mybę nuo dirvožemio drėgmės kiekio, žinant hidroterminį 
koeficientą šiltuoju metų laikotarpiu, tačiau trūksta detales-
nių drenažo nuotėkį sąlygojančių veiksnių tyrimų.  

Darbo tikslas – nustatyti pagrindinių klimatinių veiks-
nių (kritulių ir oro temperatūros) sąveikos su drenažo nuo-
tėkiu ryšį bei priklausomybes pagal ilgamečius duomenis 
(1967–2009 m.). 

Uždaviniai: 
• nustatyti, kokią įtaką metinis kritulių kiekis / tempe-

ratūra turi drenažo nuotėkiui; 
• išanalizuoti, kokią įtaką drenažo nuotėkiui turi mė-

nesinis kritulių kiekis/temperatūra; 
• ištirti drenažo hidrologinio veikimo sezoninių dės-

ningumų pasikeitimus per pastaruosius keturis de-
šimtmečius. 

 
Tyrimų metodika 

 
Analizei buvo naudojama publikuoti (Hidrometrinis..., 

1995) sausinimo drenažu nuotėkio ilgamečiai bei papildyti 
Kauno r. Kazliškių bandymų objekto duomenys, t. y. nuo 
1967–2009 m. Tiriamuoju laikotarpiu augintos įvairios 
žemės ūkio kultūros. Meteorologinės sąlygos vertintos re-
miantis Kauno meteorologijos stoties duomenimis, esan-
čios už 0,5 km. nuo bandymų lauko. Duomenų analizė at-
likta panaudojant statistinę duomenų apdorojimo programą 
Excel. Drenažo nuotėkio priklausomybei nuo klimatinių 

veiksnių nustatyti braižyta teorinė regresijos kreivė. Kore-
liacinė analizė – tai statistikos metodas, tiriantis požymių 
tarpusavio ryšių stiprumą (Kasiulevičius ir kt., 2008). 
Duomenys statistiškai vertinti pagal Fišerio (F) kriterijų, 
koreliacijos koeficientą (r). Lygties reikšmingumo lygis 
nustatytas remiantis F kriterijumi, naudota rodiklinė lygtis, 
neatspindinti priklausomybės kryptingumo. Skirtumų tarp 
vidurkių esmingumas nustatytas pagal mažiausią patikimo 
(esminio) skirtumo ribą, taikant 0,05 tikimybės lygį. 

Remiantis duomenimis, sudaryti grafikai F(y), paro-
dantys drenažo nuotėkio (y) priklausomybę nuo metinių 
kritulių kiekio (x1), metinės oro temperatūros (x2), mėnesi-
nio kritulių kiekio (x3), vidutinės oro temperatūros (x4). 

 

Tyrimų objektas 

 
Bandymams parinktas plotas yra Kauno r. pietinėje da-

lyje, LŽŪU mokomojo ūkio teritorijoje. Geomorfologiniu 
požiūriu mokomojo ūkio žemės masyvas priskiriamas pas-
kutiniojo ledyno dugninės morenos sričiai. Tai Lietuvos 
Vidurio lygumos tąsa. Čia aptinkami juostiniai moliai, 
priemoliai, priesmėliai ir smėliai. Hidrogeologiniu požiūriu 
bandymų teritorija slūgso ant beveik vandeniui nelaidaus 
sunkaus priemolio arba molio gruntų. Arti dirvožemio pa-
viršiaus (0–0,20 m) aptinkamas gruntinis vanduo, kurio re-
žimas priklauso nuo atmosferos kritulių, vietovės dirvože-
mių, vandeniui nelaidaus dirvožemio sluoksnio padėties 
bei reljefo. Beveik visų dirvožemių drėgmės režimas sąly-
gojamas atmosferos maitinimo, todėl jų įmirkimas esti lai-
kino pobūdžio (Hidrometrinis..., 1995, 4 psl.).  

Apibendrinti ilgalaikiai penkių sausinimo sistemų (Nr. 
21, plotas 0,44 ha, Nr. 22, plotas 0,45 ha, Nr. 23, plotas 0,44 
ha, Nr. 24, plotas 0,44 ha, Nr. 25, plotas 0,45 ha) drenažu ty-
rimų, pradėto 1967 m. ir tęsto iki šiol, duomenys (1 pav.). 

 
1 pav. Kazliškių bandymų objekto schema 

Fig. 1. Scheme of the Kazliskiai experimental object 
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Drenavimo gylis 0,8, 1,10, 1,40 m, drenavimo atstu-
mas – 12, 18 m. Vidutinis bandymų objekto žemės pavir-
šiaus nuolydis – 0,008. Bandymų objekte dirvožemis velė-
ninis jaurinis glėjiškas (pagal FAO: Calcari – Hypogleyic 
Luvisol), granuliometrinė sudėtis – lengvas priemolis, 
slūgstantis ant vidutinio sunkumo priemolio. Armens 
sluoksnio storis 0,2–0,25 m. Filtracijos koeficientas aria-
majame sluoksnyje – 1,0 – 2,0 m/parą, apatinių dirvožemių 
sluoksnių – 0,01–0,004 m/parą.  

Drenažo sistemų rinktuvai suvesti į atskirus šulinius 
nuotėkiui matuoti. Drenažo nuotėkis iki 1994 m. buvo ma-
tuojamas panaudojant savirašius prietaisus „Valdaj“ su pa-
ros laikrodiniu mechanizmu, vėliau matuotas eksperimen-
tinių sistemų žiotyse, įleistuose kontroliniuose šuliniuose, 
tūriniu būdu. 

 

Tyrimų rezultatai 

 
Per tyrimų laikotarpį (1967–2009m.) didžiausias meti-

nis kritulių kiekis buvo 1969 m., o mažiausias – 1992 m., 
didžiausia metinė temperatūra buvo 2005 m., mažiausia – 
1993 m., o drenažo metinis nuotėkis didžiausias buvo 1986 
m., mažiausias 1968 m. (2 pav.).  

Drenažo nuotėkio kiekiui didelę įtaką turi metinė oro 
temperatūra, ji nuo 1989 m. buvo didesnė nei norma (tik 
1993 m. buvo mažesnė nei norma). Vidutinis daugiametis 
Kazliškių objekto drenažo nuotėkio aukštis buvo apie 
69,85 mm. Jo dydį neabejotinai lėmė drenažo sausinamasis 
plotas (0,41 –0,45 ha) ir meteorologinės stebėjimo laiko-
tarpio sąlygos. Labai mažose drenažo sistemose drenažo 
nuotėkis žymiai mažiau pasipildo paviršiniu vandeniui. 
Drenažo nuotėkio trendas rodo vidutinį ryšį (r = 0,44). 
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2 pav. Drenažo nuotėkio, kritulių kiekio bei temperatūros dinamika 1967–2009 m. 
Fig. 2. Dynamics of drainage run-off, precipitation and temperature, 1967-2009 

 
Nagrinėjant penkių panašaus dydžio (kiekvienos plotas 

nuo 0,41 ha iki 0,45 ha) sausinimo sistemų drenažu nuotė-
kio kiekį nuo 1967 iki 2009 m. bei lyginant su vidutine 
temperatūra per šiltąjį laikotarpį (IV – X mėn.), gaunamas 

teigiamas trendas (tarp faktinių reikšmių ir apibendrinan-
čios kreivės vyrauja vidutinis ryšys, koreliacijos koeficien-
tas r = 0,54, 3 pav.).  
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3 pav. Sausinimo sistemų drenažu nuotėkio ir vidutinės temperatūros per šiltąjį laikotarpį (IV–X mėn. ) 1967–2009 m. kitimo grafikas 

Fig. 3. Change of drainage run-off and average temperature during warm period (IV–X months), 1967–2009 

 
Analizuojant sausinimo sistemų drenažu nuotėkio kie-

kį nuo 1967 iki 2009 m. bei lyginant su iškritusių kritulių 
kiekį per šiltąjį laikotarpį (IV – X mėn.), gaunamas teigia-

mas trendas (tarp faktinių reikšmių ir apibendrinančios 
kreivės vyrauja vidutinis ryšys, koreliacijos koeficientas r 
= 0,55, 4 pav.). 
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4 pav. Sausinimo sistemų drenažu nuotėkio ir iškritusių kritulių per šiltąjį laikotarpį (IV–X mėn.) kiekis mm 1967–2009 m. 

Fig. 4. Amount of drainage run-off and precipitation during warm period (IV-X months), (mm), 1967–2009 

 
Statistiškai pagal Fišerio (F) kriterijų vertinant drenažo 

nuotėkio kiekio priklausomybę nuo kritulių kiekio (1967–
2009 m. duomenys) bei nuotėkio priklausomybę nuo tem-
peratūros šiltuoju laikotarpiu gauta, kad Fišerio koeficiento 
kritinė reikšmė Fkr>F, todėl klaidinga hipotezė, kad abiejų 
imčių dispersijos statistiškai skiriasi. Galimos klaidos tiki-
mybė abiem atvejais artima 0 % (1 lentelė). 

Nagrinėjant metinio drenažo nuotėkio kiekio priklau-
somybę (y1) nuo metinio kritulių kiekio (x1), gautas labai 

silpnas tarpusavio ryšys (r = 0,13) tarp faktinių reikšmių ir 
apibendrinančios polinominės kreivės (5 pav.), o nagrinė-
jant vidutinio mėnesinio drenažo nuotėkio priklausomybę 
(y3) nuo vidutinio mėnesinio kritulių kiekio (x3) nustatyta, 
kad tarp faktinių reikšmių ir apibendrinančios eksponenti-
nės kreivės vyrauja stiprus ryšys, koreliacijos koeficientas 
r = 0,70 (6 pav.). 
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1 lentelė. Fišerio kriterijaus apskaičiavimo rezultatai tarp drenažo nuotėkio ir kritulių kiekio bei temperatūros šiltuoju laikotarpiu ( IV–X mėn. ) 
 1967–2009 m. 

Table 1. Fisher criterion between drainage run-off and amount of precipitation and temperature during warm period (IV–X months), 1967–2009 
 

Pavadinimas 
Name 

Drenažo nuotėkis 
IV–X mėn.(mm) 
Drainage run-off 
in IV–X months 

Temperatūra 
IV–X mėn. 

Temperature 
in IV–X 
months 

Kritulių kiekis 
IV–X 

mėn.(mm) 
Precipitation in 

IV–X months 

Drenažo nuotėkis 
IV–X mėn. (mm) 
Drainage run-off 
in IV–X months 

Aritmetinis vidurkis  / Mean 38,58 12,23 405,77 38,58 
Dispersija / Variance 575,74 1,17 5256,6 575,74 
Imties dydis / Observations 31 31 31 31 
Laisvės laipsnių skaičius / Degrees of Freedom 30 30 30 30 
Fišerio koeficientas / Fisher coefficient 493,45  9,1301  
Paklaida  /Error 2,93E-33  2E-08  
Fišerio koeficiento kritinė reikšmė F  
Critical value of Fisher coefficient F 

1,84  1,84  
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5 pav. Metinio drenažo nuotėkio priklausomybė nuo iškritusių kritulių kiekio per metus mm 1967–2009 m. 

Fig. 5. Dependence of yearly drainage run-off on the amount of precipitation, mm, 1967-2009 
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6 pav. Mėnesinio drenažo nuotėkio priklausomybė nuo iškritusių mėnesinių kritulių kiekio mm 1967–2009 m. 

Fig. 6. Dependence of monthly drainage run-off on the amount of precipitation per month, mm, 1967-2009 

 
Statistiškai pagal Fišerio (F) kriterijų vertinant drenažo 

nuotėkio metinių/mėnesinių vidurkių priklausomybę nuo 
metinių/mėnesinių kritulių vidurkio kiekio gauta, kad Fiše-

rio koeficiento kritinė reikšmė Fkr>F, todėl klaidinga hipo-
tezė, kad abiejų imčių dispersijos statistiškai skiriasi. Ga-
limos klaidos tikimybė artima 0 % ( 2 lentelė). 

 

Average yearly 
drainage run-off 

(Average yearly 
drainage run-off) 

Average monthly 
drainage run-off  

Average monthly 
drainage run-off  
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2 lentelė. Fišerio kriterijaus apskaičiavimo rezultatai tarp metinių /mėnesinio drenažo nuotėkio kiekio vidurkio ir metinių/mėnesinių  
kritulių kiekio vidurkio 

Table 2. Fisher criterion between the average yearly/monthly drainage run-off and amount of precipitation 
 

 
Pavadinimas 

Name 

Metinis kritulių 
nuotėkis mm 

Yearly precipi-
tation run-off 

Metinis nuotė-
kio vidurkis mm 
Average yearly 

run-off 

Vid. mėn. krituliai 
mm 

Average monthly 
precipitation 

Vid. mėn. drenažo 
nuotėkis mm 

Average monthly 
drainage run-off 

Aritmetinis vidurkis / Mean 639,29 73,58 52,68 12,54 
Dispersija  / Variance 8407,61 1957,88 219,74 47,05 
Imties dydis  / Observations 37 37 12 12 
Laisvės laipsnių skaičius  
Degrees of Freedom 

36 36 11 11 

Fišerio koeficientas /Fisher coefficient 4,29  4,81  
Paklaida / Error 1,52E-05  0,01  
Fišerio koeficiento kritinė reikšmė F  
Critical value of Fisher coefficient F 

1,74  2,82  

 
Nagrinėjant metinio drenažo nuotėkio kiekio priklau-

somybę (y2) nuo metinės vidutinės temperatūros (x2), gau-
tas silpnas ryšys (r = 0,28) tarp faktinių reikšmių ir api-
bendrinančios polinominės kreivės (7 pav.), o analizuojant 
vidutinio mėnesinio drenažo nuotėkio (y4) priklausomybę 
nuo vidutinės mėnesinės temperatūros (x4), nustatyta, kad 
tarp faktinių reikšmių ir apibendrinančios eksponentinės 
kreivės vyrauja vidutinis ryšys, koreliacijos koeficientas r 
= 0,64 (8 pav.). 

Analizuojant statistiškai pagal F kriterijų drenažo nuo-
tėkio metinių vidurkių priklausomybę nuo metinių tempe-
ratūrų, gauta, kad Fkr>F, todėl klaidinga hipotezė, kad 
abiejų imčių dispersijos statistiškai skiriasi. Galimos klai-
dos tikimybė artima 0 % (3 lentelė). Vertinant mėnesinių 
vidurkių priklausomybę nuo mėnesinių temperatūrų vidur-
kio, gauta, kad Fkr<F, todėl teisinga hipotezė, kad abiejų 
imčių dispersijos statistiškai skiriasi. Galimos klaidos tiki-
mybė 42 % (3 lentelė). 
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7 pav. Metinio drenažo nuotėkio kiekio priklausomybė nuo vidutinės metinės temperatūros 1967–2009 m. 

Fig. 7. Dependece of yearly drainage run-off on average yearly temperature, 1967–2009 

 
8 pav. Mėnesinio drenažo nuotėkio kiekio priklausomybė nuo vidutinės mėnesinės temperatūros 1967–2009 m. 

Fig. 8. Dependence of monthly drainage run-off on average monthly temperature, 1967–2009 
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3 lentelė. Fišerio kriterijaus apskaičiavimo rezultatai tarp metinių /mėnesinio drenažo nuotėkio kiekio vidurkio ir metinių/mėnesinių temperatūrų vidurkio 
Table 3. Fisher criterion between average yearly/monthly drainage run-off and temperature 

 

Pavadinimas 
Name 

Metinis drenažo 
nuotėkio vidur-

kis mm 
Average yearly 

drainage run-off 

Vid. metinė 
temperatūra 

0C 
Average 

yearly tem-
perature 

Vid. mėn. 
temperatūra 

0C 
Average 
monthly 

temperature 

Vid. mėn. dre-
nažo nuotėkis 

mm 
Average 

monthly drai-
nage run-off 

Aritmetinis vidurkis / Mean 73,58 7,08 5,23 12,54 
Dispersija / Variance 1957,89 0,72 52,84 47,05 
Imties dydis / Observations 37 37 12 12 
Laisvės laipsnių skaičius /Degrees of Freedom 36 36 11 11 
Fišerio koeficientas /Fisher coefficient 2708,56  1,12  
Paklaida / Error 7,28E-53  0,42  
Fišerio koeficiento kritinė reikšmė F 
Critical value of Fisher coefficient F 

1,74  2,82  

 
Remiantis surinkta medžiaga buvo nagrinėjamas meti-

nio vidutinio drenažo nuotėkio kiekio pokytis skirtingais 
metų sezonais per pastaruosius keturis dešimtmečius. Žie-
mos metu stebimas drenažo nuotėkio padidėjimas: 1967–

1987 m. drenažo nuotėkis sudarė apie 12 % viso metinio 
drenažo nuotėkio, 1988–1998 m. – 46 %, o 1999–2009 
apie 49 % viso nuotėkio (9 pav.).  

 
9 pav. Metinio vidutinio nuotėkio procentinė išraiška skirtingais metų sezonais per pastaruosius keturis dešimtmečius 

Fig. 9. Percentage of average yearly run-off in different seasons during the last four decades 

 
Pavasarį nustatytas nemažas drenažo nuotėkio sumažėji-

mas: 1967–1987 m. drenažo nuotėkis sudarė apie 61 %, 
1988–1998 m. – 49 %, o 1999–2009 – apie 35 % viso nuotė-
kio. Vasaros sezono drenažo nuotėkis sudarė nežymią dalį vi-
so nuotėkio: 1967–1987 m. – apie 7 %, 1988–1998 m. – 1 %, 
o 1999–2009 – apie 8 % viso nuotėkio kiekio. Rudenį tik 
1967–1987 m. laikotarpiu drenažo nuotėkis sudarė žymesnę 
dalį – apie 20 %, (1988–1998 m. – 4 %, 1999–2009 – 8 %).  

Pavasarį padidėja atmosferos kritulių kiekis ir vandens 
iš ištirpusios sniego dangos, tačiau formuojasi didesnis pa-
viršinio vandens nuotėkis. Dirvožemio ir oro temperatūros 
aukštėja, tačiau pakankamas kritulių kiekis vis dar formuoja 
drenažo nuotėkio aukščius. Metinių pavasario drenažo nuo-
tėkio aukščių pasiskirstymas priklauso nuo tų metų kritulių 
kiekio, temperatūros pasiskirstymo, reljefo, dirvožemio sa-
vybių, augalijos ir žmogaus veiklos. Vasarą aukšta dirvože-
mio temperatūra lemia drėgmės išgaravimą nuo dirvožemio 
paviršiaus, taip pat mažą santykinį oro drėgnumą. Drėgmė 
garuoja nuo dirvožemio paviršiaus ir augalų paviršiaus. 
Drenažo nuotėkio beveik nebūna, tai priklauso nuo metų 
meteorologinių veiksnių, reljefo, dirvožemio ir augalijos. 

Didėjantis kritulių kiekis ir mažėjanti temperatūra le-
mia drenažo nuotėkį rudenį. Padidėjęs atmosferos kritulių 

kiekis neretai virsta paviršiniu nuotėkiu, tai priklauso nuo 
kritulių trukmės ir intensyvumo bei dirvožemio filtracinių 
savybių. Drenažo nuotėkis skiriasi įvairiais metais, nes 
skirtingais metais yra skirtingas kritulių kiekis, temperatūra 
ir jos svyravimai, augalija. 

 

Išvados 

 
1. Daugiamečiai tyrimai (1967–2009) rodo, kad šiltuoju 

metų laikotarpiu drenažo nuotėkis ir oro temperatūra turi vi-
dutinį ryšį (koreliacijos koeficientas r = 0,54), kaip ir drena-
žo nuotėkis ir kritulių kiekis (r = 0,54). 

2. Analizuojant drenažo nuotėkio priklausomybę nuo tem-
peratūros ir kritulių kiekio gautas vidutinis ryšys (r = 0,44).  

3. Metinio drenažo nuotėkio kiekio priklausomybė nuo 
metinio kritulių kiekio yra labai menka (r = 0,13), tačiau 
analizuojant mėnesinio drenažo nuotėkio priklausomybę nuo 
mėnesinio kritulių kiekio, nustatytas stiprus ryšys (r = 0,70). 

4. Nagrinėjant metinio drenažo nuotėkio kiekio priklau-
somybę nuo metinės temperatūros, gautas silpnas ryšys (r = 
0,28), o tarp vidutinio mėnesinio drenažo nuotėkio ir mėne-
sinės temperatūros nustatytas vidutinis ryšys (r = 0,64). 



70 

5. Analizuojant drenažo nuotėkio pasiskirstymą skir-
tingais metų sezonais, žiemos metu nustatytas nuotėkio 
padidėjimas: nuo 12 % (1967–1987 m.) iki 49 % (1999–
2009 m.), vidurkis – apie 48 %, pavasarį – sumažėjimas: 
nuo 61 % (1967–1987 m.) iki 35 % (1999–2009 m.), vi-
durkis – apie 48%. Vasarą nuotėkis sudarė nežymią dalį 
viso nuotėkio (apie 5 %), rudenį – apie 11 %. 
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Otilija Miseckaitė 
 

Influence of Precipitation and Air Temperature on the Amount of Drainage Run-off  
 

Summary 
 

The article presents the analysis of the influence of the fluctuations of main climatic factors (temperature, amount of precipitation) on the drainage 
in time, and analysis of distribution of drainage run-off during the year. The data of 42 years on drainage run-off and data on precipitation and tempera-
ture of the hydro meteorological station are used in this work. 

The drainage run-off mainly depends on the climatic conditions, drainage degree, origin of soil, grown plants, etc. High precipitation and low tempera-
ture during warm season cause increase of the run-off. In the cold season the run-off increases together with increasing air temperature. The analysis of run-off 
of five drainage systems of similar size (each area is from 0,41 ha to 0,45 ha) and comparison of precipitation per year and during the warm season (IV – X 
months) show variarion of the correlation coefficient between these values in different stations from 0,47 to 0,54. The characteristics of the drainage run-off 
change together with meteorological conditions. The run-off has the tendency to increase in winter and to decrease in spring. In winter the amount of drainage 
run-off increases significantly (from 12 % to 49 %), while the changes in the warm season are not so evident. The biggest changes of air temperature are in 
winter months, while the changes in the warm season are not so clear. The amount of precipitation increases in cold season and decreases in warm season, 
whereas the annual amount of precipitation changes only a little. The rise of air temperature and ocean level is one of the main, but not the only characteristics 
of global changes. The values of almost all climatic indexes (precipitation, air humidity, snow cover, etc.) are going to change. The climate is changing, thus, 
it is very important to react and to adapt so that the losses caused by climatic changes were as small as possible. 

Leak of drainage, change of climate, precipitation, temperature 
 

Отилия Мисецкайте 
 

Влияние осадков и температуры воздуха на количество стоков дренажных систем осушения 
 

Резюме 
 

В статье представлен анализ влияния колебаний основных климатических факторов (температуры, количества осадков) на дренаж и рас-
пределение стоков дренажа в течение года. Для работы использованы данные гидрометеорологической станции за период с 1967 по 2009 г. о 
дренажных стоках, осадках и температурах.  

Дренажный сток более всего зависит от климатических условий, степени дренирования, происхождения почвы, от выращиваемых расте-
ний и пр. В теплое время года сток бывает большим, когда выпадает большее количество осадков и наблюдается более низкая температура 
воздуха. В холодное время года сток увеличивается при более высокой температуре воздуха. В результате анализа количества дренажных сто-
ков пяти систем осушения аналогичного размера (площадь каждой от 0,41 до 0,45 га) и сравнения с количеством выпавших осадков в год и ко-
личеством осадков в течение теплого периода (IV – X месяцы) установлено, что коэффициент корреляции между этими величинами на раз-
личных станциях изменялся от 0,47 до 0,54. Характеристики дренажного стока менялись при изменении метеорологических условий. Установ-
лена тенденция увеличения зимнего стока и уменьшения весеннего стока. Количество стока в зимнее время увеличилось существенно (от 12 
до 49%), в то время как изменения в теплое время года не являются столь значительными. Максимальные изменения температуры воздуха ус-
тановлены в зимние месяцы, а изменения в теплое время года не были такими значительными. Выявлена тенденция увеличения количества 
осадков в холодный период года и снижения в теплый период. Тем временем годовая сумма осадков изменялась незначительно. Повышение 
температуры воздуха и уровня океана – важнейшие, но не единственные признаки глобальных изменений. Значения почти всех климатических 
показателей (осадков, влажности воздуха, снежного покрова и т.д.) меняются и будут меняться в дальнейшем, поэтому, чтобы убытки были 
минимальными, важно научиться приспосабливаться и своевременно реагировать на изменения климата.  

Дренажный сток, изменение климата, осадки, температура 
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