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Upių nuotėkis yra indikatorius, rodantis klimato pasikeitimus. Šylant klimatui neabejotinai yra veikiamas ir nuotėkis. Siekiant nustatyti, kaip hidro-

loginiai parametrai kinta laikui bėgant priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, straipsnyje pateikiami nagrinėti maksimalūs dviejų skirtingų upių basei-
nų – Ventos (ties Papile) ir Kražantės (ties Pluskiais) – nuotėkiai 1968–2008 m. Analizuojami Šiaulių ir Laukuvos stotyse išmatuoti klimatiniai paramet-
rai – krituliai bei vidutinė oro temperatūra, labiausiai lemiantys nuotėkio pasikeitimus. Nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp kritulių bei maksimalaus debito 
pasikeitimo nėra labai stiprūs: Ventos upės koreliacinis koeficientas yra 0,66, o Kražantės – 0,72. Naudojantis TREND programa, atlikti statistinės anali-
zės neparametrinis Mann – Kendall bei Spearman‘s Rho testai, pagal kuriuos nustatyti abiejų nagrinėjamų upių reikšmingi neigiami bei teigiami trendai 
visais metų laikotarpiais.  

Nuotėkis, klimato kaita, upė, baseinas, hidromodulis. 

 
Įvadas 
 

Klimato kaita kelia vis didesnį susirūpinimą viso pasau-
lio mokslininkams. Keičiantis klimatui, keičiasi ir įvairūs ap-
linkos reiškiniai: iškrenta daugiau kritulių, kyla oro tempera-
tūra. Be abejo, tai negali neturėti įtakos ir vandens apytakos 
ciklui (Dambrauskas, 2008). Nuotėkis yra reikšminga van-
dens apytakos rato dalis, kurio dydį lemia du svarbūs aplin-
kos reiškiniai – krituliai bei garavimas, todėl besikeičiantis 
klimatas lemia ir jo pokyčius. Klimato kaita ateityje taip pat 
neišvengiama. Prognozuojama, kad per artimiausius dešimt-
mečius klimatas gali pasikeisti labai stipriai ir negrįžtamai. 
Klimato pokyčiai dar labiau veiks vandens išteklius, todėl la-
bai svarbu įvertinti Lietuvos upių nuotėkio pokyčius pagal 
įvairius klimato kaitos scenarijus. Pasikeitus nuotėkiui bus 
pastebima įtaka vandens ištekliams, vandens kokybei, taip 
pat ir ekosistemų įvairovei. Ne mažiau svarbu nuolat stebėti 
klimato pokyčius, juos fiksuoti, analizuoti ir prognozuoti, 
kokią įtaką jie gali turėti aplinkai, ypač kaip tai gali turėti įta-
kos upių nuotėkiui. (Meilutytė-Barauskienė, 2009). A. Bu-
kantis savo darbuose kartu su E. Rimkumi ir J. Kažiu (2009) 
bei J.Turčinskiene (Bukantis, 2009) plačiau nagrinėjo kritulių 
pasiskirstymą bei oro temperatūrų pokyčius Lietuvoje ir labai 
prisidėjo prie besikeičiančio klimato analizės. A.S. Goudie 
(2010) savo darbuose taip pat nagrinėjo besikeičiantį klimatą 
ir nustatė, kad yra aiškių įrodymų, jog pastaraisiais vis labiau 
šiltėjančiais dešimtmečiais krituliai tapo daug intensyvesni. 

Taip pat atlikta nemažai darbų, kuriuose analizuojama 
metinė bei sezonų kritulių kiekio kaita. Nustatyta, kad vidu-
tinė metų oro temperatūra 1991–2006 m. lyginant su 1961–

1990 m. pakilo 0,7–1 °C, ir tai rodo spartų klimato šiltėjimą. 
Atšilimo tendencijos ryškiausios Šiaurės ir Vakarų Lietuvo-
je, o kritulių kiekis 1991–2006 m. lyginant su 1961–1990 m. 
pakito nevienodai: visoje Lietuvoje kritulių sumažėjo rugsė-
jį, lapkritį ir gruodį, o pagausėjo – sausį, vasarį bei spalį. 
Vakarų Lietuvoje per liepos mėnesį iškrentančių kritulių 
kiekis sumažėjo net 18–35 proc., o birželio kritulių kiekis 
Vidurio ir Rytų Lietuvoje sumažėjo 21–22 proc. (Kutkienė, 
2008; Bukantis ir kt., 2009; Rimkus ir kt., 2007).  

Darbo tikslas – nustatyti maksimalaus nuotėkio kitimo 
tendencijas Ventos (ties Papile) bei Kražantės (ties Plus-
kiais) upių, atsižvelgiant į klimatines sąlygas bei skirtingus 
jų baseinų dydžius. 

 
Tyrimo metodika 
 

Tyrimams parinktos dvi skirtingų baseinų dydžių upės, 
esančios Vakarų hidrologinėje srityje: Venta (ties Papile) bei 
Kražantė (ties Pluskiais) (1 lentelė). Vakarinei sričiai būdin-
gas gausesnis kritulių kiekis, ilgesnis lietingas ruduo, švel-
nesnė žiema, vėsesnis pavasaris bei vasara. Žiemą čia dažni 
atlydžiai bei poplūdžiai.  

Venta – viena iš didžiausių Lietuvos upių, tačiau šalies 
teritorijoje ji teka tik 184,2 km. Ventos baseino plotas ties 
Papile yra 1570 km2. Vyraujantis vagos gylis 1–2 m. Ventos 
slėnis ties Papile paskelbtas geologiniu draustiniu. 1933 m. 
Papilėje įrengta hidrologinė stotis, kurioje atliekami vandens 
lygio, debito, vandens temperatūros, kritulių bei vandens at-
sargų sniege matavimai. 

 
1 lentelė. Upių baiseinų charakteristikos 

Table 1. Characteristics of the rivers basins 

 

Hidrologinis Lie-
tuvos rajonas 

Hydrological re-
gions of Lithuania 

Upė 
River 

Hidrologinių ma-
tavimų stotis 

Hydrological ob-
servation station 

Baseino 
plotas  

Basin area 
km2 

Miškin-
gumas  
Forests 

% 

Ežerin-
gumas  
Lakes 

% 

Pelkė-
tumas  

Swamps 
% 

Ilgis  
Length 

km 

Intakų 
skaičius 

Number of 
tributary 

Vakarų 
Venta Papilė 1570 30 1,1 8 343,3 68 

Kražantė Pluskiai 221 22 0,3 16 87,4 23 
 

Kražantė – tai didžiausias Dubysos intakas, kurio ilgis 
87,4 km. Aukštupyje pasižymi seklumomis, užtvankų slenks-

čiais, o žemiau Kelmės padidėja nuolydis, srovė, pagausėja 
akmenuotų rėvų. Baseino plotas ties Pluskiais – 221 km2. Va-
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gos plotis 5–12 m, gylis vyrauja nuo 0,5 iki 1,5 m. Pluskiuose 
taip pat įrengta hidrologinė stotis, kurioje fiksuojamas van-
dens lygis, debitas, vandens temperatūra bei krituliai.  

Šiame straipsnyje analizuojami keturiasdešimties 
(1968–2008) m. hidrologiniai bei meteorologiniai paramet-
rai: debitai, krituliai ir vidutinė oro temperatūra, duomenys 
imami iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT). 
Sudaromos homogeninės eilės ir nagrinėjama šių eilių ten-
dencija priklausomai nuo laiko. Statistinės analizės nepar-
ametriniu Mann – Kendall testu, kurį rekomenduoja Pasau-
lio meteorologijos organizacijos, nustatomi upių nuotėkio 
parametrų trendai (30 proc. patikimumo lygmuo) ir reikš-
mingi teigiami arba neigiami trendai (5 proc. patikimumo 
lygmuo) (Irbinskas ir kt., 2008). Spearman‘s Rho testu 
patvirtinami arba patikslinami gauti trendų rezultatai. 

Taip pat nustatomi koreliaciniai ryšiai bei jų patikimumas 
tarp kritulių ir debitų viso nagrinėjamo laikotarpio ir sezonų. 

 
Tyrimo rezultatai 
 

Išnagrinėjus analizuojamų upių maksimalius keturias-
dešimties (1968–2008) metų debitus matyti, kad jų kitimo 

tendencijos yra labai panašios. Šiuo laikotarpiu abiejų upių 
maksimalių debitų pasikartojimų dažnumas beveik tolygus, 
nors dėl gausesnių kritulių, kurie mažesniame baseine gali 
sukelti didesnius pokyčius, Kražantės upė išsiskiria daž-
nesniais vandeningumo padidėjimais. Dėl skirtingų upių 
baseinų dydžių, kurių plotai skiriasi 7 kartus, debitai čia 
skiriasi net 4 kartus.  

Ilga stebėjimų eilė suteikia galimybę įvertinti nuotėkio 
svyravimus, išskirti vandeningų ir sausų metų kaitą. Ap-
skaičiavus tikimybes, (1 pav.) matyti, kad patys vandenin-
giausi Ventos upėje buvo 1985, 1980 bei 1987 m. – vande-
ningumas buvo 1,69–6,52 proc. tikimybės, didžiausias 
nuosėkis šioje upėje nustatytas 1976, 2006 bei 2000 m., 
maksimalus jo debitas buvo 98,31–93,4 proc. tikimybės. 
Kražantės upėje vandeningiausi 1974, 1985 bei 1998 m., o 
didžiausias nuosėkis – 1972, 2003 ir 1996 metais. Didžiau-
sio ir mažiausio vandeningumo tikimybės šioje upėje to-
kios pat, kaip ir Ventoje.  

Pagal gautus duomenis pastebėtos žymios maksimalių 
debitų mažėjimo tendencijos Kražantės upėje, rodančios 
sausesnių metų gausėjimą. Ventos upėje pasikeitimai vos 
pastebimi, nors taip pat turi mažėjimo tendenciją. 

 
1 pav. Ventos (ties Papile) ir Kražantės (ties Pluskiais) maksimalių debitų kaita 1968–2008 m. laikotarpiu 
Fig. 1. The maximum flow of the rivers Venta (near Papile) and Krazante (near Pluskiai) in 1968–2008 

 
Apskaičiavus erdvinę mėnesių nuotėkio variaciją Ven-

tos upėje ties Papile ir Kražantės upėje ties Pluskiais, ji gau-
ta labai didelė. Mėnesių hidromodulis Ventos upės baseine 
kinta nuo 4,93 l/ (s · km2) rugpjūtį iki 41,03 l/ (s · km2) – ko-
vą. Kražantės upės baseino hidromodulis kinta nuo 9,28 l/ (s 
· km2) birželį iki 66,65 l/ (s · km2) – kovą. Bendrasis visų ke-
turiasdešimties metų Ventos upės baseino hidromodulis yra 
17,24 l/ (s · km2), o Kražantės upės baseino 1,7 karto dides-
nis – 29,16 l/ (s · km2). Didesnius Kražantės hidromodulių 
pasiskirstymus lemia tai, kad Laukuvos stotyje iškrenta dvi-

gubai daugiau kritulių, nei Šiaulių stotyje ir šie krituliai pasi-
skirsto 7 kartus mažesniame baseino plote, kaip jau minėta 
anksčiau.  

 2 paveiksle pateiktas sezoninės maksimalių debitų kai-
tos pasiskirstymas penkmečiais nuo 1968 m. Atlikus sezoni-
nę aštuonių penkmečių maksimalių debitų analizę matyti, 
jog pats vandeningiausias abiejų upių laikotarpis buvo 
1983–1987 m. Ventos upės jis sudarė 20 proc. visų 1968–
2008 m. maksimalių debitų, o Kražantės upės beveik tiek 
pat – 19 proc. Taip pat galima pastebėti, kad Ventos upės 
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maksimalūs debitai kas penkmetį pavasarį ir žiemą keičiasi 
pagal sinusoidę: vieną penkmetį didėja, o kitą mažėja, tik 
vandeningiausiam 1983–1987 m. laikotarpiui šis dėsningu-
mas nebūdingas. Vasarą šios upės maksimalūs debitai visu 
nagrinėjamu laikotarpiu beveik nekinta. Kražantei toks dės-

ningumas taip pat būdingas, tik jis pasireiškia pavasarį, vasa-
rą bei žiemą, nors 1988–1992 m. žiemą nepasireiškia. 

Mažiausiu vandeningumu Ventos upė pasižymi 1973–
1977 m., o Kražantės upė 1968–1972 m. Atitinkamai tai suda-
rė 10 proc. ir 9 proc. visų 1968–2008 m. maksimalių debitų.

 

 
2 pav. Sezoniniai maksimalūs Ventos (ties Papile) ir Kražantės (ties Pluskiais) debitai 

Fig. 2. The maximum seasonal flow of the rivers Venta (near Papile) and Krazante (near Pluskiai) 

 
Lietuvos upėse, pasibaigus pavasario potvyniams, kai 

intensyvus debitų mažėjimas baigiasi ir jie tampa palyginti 
pastovūs, maži, prasideda nuosėkio periodas, kuris baigiasi 
prasidėjus rudeninėms liūtims (Kriaučiūnienė ir kt., 2007). 
Čia ir matomi abiejų upių maksimalių debitų ryškūs suma-
žėjimai vasarą, prasidėjus nuosėkio periodui, bei žymūs 
pokyčiai Kražantės upėje rudenį ir vos pastebimi debitų 
padidėjimai Ventoje. Tai gali lemti skirtingi baseinų dy-
džiai ir tai, jog dideliame baseine gausesni krituliai nesuke-
lia staigių nuotėkio pokyčių, o mažesniame baseine stip-
resnės liūtys sąlygoja didesnius nuotėkio pasikeitimus.  

Per visą tyrimų laiką abiejose upėse didžiausias nuotė-
kis matomas pavasario sezonu. 

Atlikus keturių dešimtmečių statistinės analizės nepar-
ametrinį Mann – Kendall testą, gauta daugiau reikšmingų 
trendų nei atliekant bendrą keturiasdešimties metų sezoninę 
analizę. Čia nustatyti trys reikšmingi neigiami bei vienas 
reikšmingas teigiamas trendai Kražantės upėje visų penkme-
čių pavasariais, ir tai rodo nuotėkio mažėjimą. Jau anksčiau 
nustatyta, kad 1978–1987 m. laikotarpis yra vandeningiau-
sias, todėl čia matomi reikšmingi teigiami trendai Ventos ir 
Kražantės upėse, rodantys nuotėkio didėjimą. 1968–1977 m. 
laikotarpiu Spearman’s Rho testas rodo Ventos upėje reikš-
mingus neigiamus trendus pavasarį, bei to paties laikotarpio 

reikšmingus teigiamus trendus žiemą. Kražantės upėje ma-
tomos trendų mažėjimo tendencijos žiemą. (2 lentelė). Ben-
droji 1968–2008 m. analizė rodo abiejų upių reikšmingus 
neigiamus trendus pavasarį bei reikšmingus teigiamus Ven-
tos upės žiemą. 

Taip pat darbe nagrinėjamas kritulių kiekio bei viduti-
nės oro temperatūros sezoninis pasiskirstymas Šiaulių ir 
Laukuvos meteorologinėse stotyse, visą nagrinėjamą laiko-
tarpį suskirstant jį kas penkerius metus.  

Iš 3 ir 4 paveiksluose pateiktų duomenų matoma, jog 
Laukuvos meteorologijos stotyje fiksuojama 30 proc. dau-
giau kritulių nei Šiaulių stotyje. Galima numanyti, kad tam 
įtakos turi geografinė Laukuvos stoties padėtis. Daugiausia 
kritulių abiejose stotyse iškrinta vasaros mėnesiais. Rudens 
sezonas taip pat pasižymi kritulių gausa. Nuo 1988 m. 
Ventos upėje rudenį matoma kritulių didėjimo tendencija, 
o Kražantės upėje vasarą ir rudenį yra gana panašūs kritu-
lių kiekiai. Matomas pavasario sezono kritulių gausėjimas 
Laukuvos stotyje, o Šiaulių stotyje gausėjimas vos paste-
bimas. Žiemos sezono kritulių Šiaulių ir Laukuvos stotyse 
pasikeitimai gana nedideli, tačiau kritulių gausėja. 

Daugiametės oro temperatūros sekos rodo visų sezonų 
temperatūrų kilimą, šį pokytį, tikėtina, sąlygoja klimato 
kaita (Meilutytė, 2009). 
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2 lentelė. Mann – Kendall ir linijinės regresijos testų rezultatai 
Table 2. The results of Mann – Kendall and linear regression tests 

 

Dešimtmečiai 
Decades 

Sezonai 
Seasons 

testai 
Tests 

Venta Kražantė 
testo 

statistika 
Test statistic 

patikimumas 
Reliability 

testo 
statistika 

Test statistic 

patikimumas 
Reliability 

19
68

 –
 1

97
7 

Pavasaris 
Spring 

Mann - Kendall -0,716 NS -1,073 S S(0,05) 
Spearman‘s Rho -0,818 S (0,1) -1,364 S (0,01) 

Vasara 
Summer 

Mann - Kendall 0,000 NS 0,000 NS 
Spearman‘s Rho 0,055 NS 0,164 NS 

Ruduo 
Autumn 

Mann - Kendall 0,358 NS 0,716 NS 
Spearman‘s Rho 0,200 NS 0,673 NS 

Žiema 
Winter 

Mann - Kendall 1,431 S (0,01) 1,252 S (0,01) 
Spearman‘s Rho 1,327 S (0,01) 1,727 S (0,01) 

19
78

 –
 1

98
7 

Pavasaris 
Spring 

Mann - Kendall 1,073 S (0,05) 1,252 S (0,01) 
Spearman‘s Rho 1,218 S (0,01) 1,109 S (0,05) 

Vasara 
Summer 

Mann - Kendall 0,716 NS 0,894 S (0,05) 
Spearman‘s Rho 0,818 S (0,1) 0,927 S (0,05) 

Ruduo 
Autumn 

Mann - Kendall -0,179 NS -0,894 S (0,05) 
Spearman‘s Rho -0,527 NS -0,927 S (0,05) 

Žiema 
Winter 

Mann - Kendall -0,358 NS -0,358 NS 
Spearman‘s Rho -0,455 NS -0.273 NS 

19
88

 –
 1

99
7 

Pavasaris 
Spring 

Mann - Kendall 0,000 NS -0,716 NS 
Spearman‘s Rho 0,055 NS -0,818 S (0,1) 

Vasara 
Summer 

Mann - Kendall -0,179 NS 1,431 S (0,01) 
Spearman‘s Rho -0,055 NS 1,509 S (0,01) 

Ruduo 
Autumn 

Mann - Kendall -0,311 NS -0,716 NS 
Spearman‘s Rho -0,230 NS -0,891 S (0,05) 

Žierma 
Winter 

Mann - Kendall -0,179 NS -1,252 S (0,01) 
Spearman‘s Rho -0,309 NS -1,400 S (0,01) 

19
98

 –
 2

00
8 

Pavasaris 
Spring 

Mann - Kendall -0,311 NS -1,577 S (0,01) 
Spearman‘s Rho -0,431 NS -1,552 S (0,01) 

Vasara 
Summer 

Mann - Kendall -0,623 NS -0,623 NS 
Spearman‘s Rho -0,431 NS 0,361 NS 

Ruduo 
Autumn 

Mann - Kendall -0,311 NS -0,156 NS 
Spearman‘s Rho -0,230 NS -0,316 NS 

Žiema 
Winter 

Mann - Kendall -0,311 NS -0,934 S (0,1) 
Spearman‘s Rho -0,230 NS -1,035 S (0,05) 

 
3 pav. Šiaulių meteorologinės stoties užregistruoti 1968–2008 m. krituliai ir vidutinė oro temperatūra 

Fig. 3. Precipation and average air temperature in Siauliai meteorological station 1968–2008 
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4 pav. Laukuvos meteorologinės stoties užregistruoti 1968–2008 m. krituliai ir vidutinė oro temperatūra 

Fig. 4. Precipation and average air temperature in Laukuva meteorological station 1968–2008 

 
Taip pat nustatyti nagrinėjamų upių maksimalių debitų 

ir kritulių koreliaciniai ryšiai. Gauti koreliaciniai ryšiai pa-
tikimi (p < 0,005), tačiau nėra labai stiprūs: Ventos upės 
kritulių ir maksimalių debitų koreliacinis koeficientas yra 
0,66. Kražantės upės jis šiek tiek didesnis – 0,72. Be to, 
nustatyti ir skirtingų sezonų koreliaciniai ryšiai tarp kritu-
lių ir maksimalių debitų. Ventos upės gauti patikimi, nors 
ir silpni, ryšiai vasarą ir rudenį (0,47÷0,48). Kražantės 
upės patikimi ryšiai gauti beveik visais sezonais, išskyrus 
pavasarį. Koreliacija svyruoja nuo 0,43 vasarą iki 0,58 
žiemą bei 0,66 – rudenį. Koreliaciniai ryšiai Ventos upės 
silpnesni nei Kražantės gali būti dėl skirtingų upių baseinų 
dydžių, kadangi didesniame baseine krituliai nesukelia 
staigių nuotėkio pokyčių. 

5 ir 6 paveiksluose pavaizduoti maksimalių debitų pa-
sikartojimai. Matyti, kad dažniausiai didžiausi debitai fik-
suojami pavasario sezoną. Vasarą, esant nuosėkio periodui, 
maksimalių debitų pasitaiko labai retai. Po rudeninių liū-
čių, spalio mėnesį, maksimalūs debitai dažnesni. Esant pa-
kankamai dideliems kritulių kiekiams, žiemos sezono metu 
maksimalūs debitai taip pat gana dažni. 

 
5 pav. Ventos (ties Papile) upės maksimalių debitų pasikartojimai 

Fig. 5. The flow frequency of the river Venta (near Papile) 

 
Ventos upės maksimalūs debitai dažnesni balandį nei 

kovą, nes didesniame baseine turi praeiti šiek tiek daugiau 

laiko, kol nuotėkis sureaguoja į kritulius. Po žiemos kritu-
lių ir ledo dangos mažame baseine nuotėkis keičiasi žymiai 
greičiau, todėl dažnesni maksimalių debitų pasikartojimai 
matomi kovo mėnesį. 

 
6 pav. Kražantės (ties Pluskiais) upės maksimalių debitų pasikartojimai 

Fig. 6. The flow frequency of the river Krazante (near Pluskiai) 

 

7 ir 8 paveiksluose pateikiami didžiausi maksimalūs 
metiniai debitai bei tą dieną Šiaulių ir Laukuvos stotyse fik-
suotų kritulių kiekiai. Krituliai buvo imami konkrečios die-
nos, kai buvo maksimalus debitas, ir dar penkias dienas prieš 
tai. Ilgesnis laikotarpis pasirinktas tam, kad būtų galima nu-
statyti priklausomybes tarp iškrentančių kritulių ir maksima-
lių debitų bei palyginti gausesnių kritulių įtaką nuotėkiui. 

Nustatytos abiejų upių maksimalių debitų bei kritulių 
tendencijos rodo stiprų nuotėkio mažėjimą Kražantės upėje 
bei šiek tiek mažesnį, tačiau irgi gana ryškų mažėjimą – 
Ventos upėje. Kritulių pasiskirstymas tuo laikotarpiu, kai 
fiksuojami maksimalūs debitai, įvairus. Ventos upėje vis-
kas vyko panašiai, su nedidele debito mažėjimo tendencija, 
o Kražantės upėje priešingai – čia matomas staigus ir dide-
lis kritulių gausėjimas, nors debitai sparčiai mažėja. Tai 
gali lemti didėjanti vidutinė oro temperatūra, kuomet vyks-
ta intensyvesnis garavimo procesas. 
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7 pav. Ventos (ties Papile) maksimalių debitų ir kritulių priklausomybė 

Fig. 7. The dependance of maximum runoff and precipitation of the river Venta (near Papile) 

 

 
8 pav. Kražantės (ties Pluskiais) maksimalių debitų ir kritulių priklausomybė 

Fig. 8. The dependance of maximum runoff and precipitation of the river Krazante (near Pluskiai) 

 
Patikimų koreliacinių ryšių tarp šių debitų ir kritulių 

nėra. Kadangi apie 60 proc. maksimalių debitų būna pava-
sarį, kovo ir balandžio mėnesiais, tai galima daryti prielai-
dą, kad nuotėkis labiau priklauso nuo susikaupusios snie-
go dangos nei nuo tuo metu iškrentančių kritulių.  

Vasarą ir žiemą maksimalių debitų pasitaiko labai re-
tai, tad Laukuvos stotyje metų maksimaliausią debitą su-
kelia tik labai gausūs krituliai. Šiaulių stotyje tokių pri-
klausomybių nenustatyta. 

 

Išvados 
 

1. Mann – Kendall testas parodė nuotėkio mažėjimo 
tendencijas. Pastebimi reikšmingi neigiami trendai tiek 
Ventos, tiek Kražantės upėse pavasarį, išskyrus vandenin-
giausią laikotarpį, kada matoma nuotėkio didėjimo tenden-
cija. Kražantės upėje daugiau pastebėta reikšmingų neigia-
mų trendų per žiemos sezoną, – tai rodo nuotėkio mažėjimą 
žiemą. Spearman‘s Rho testo rezultatai tai patvirtina. 



85 

2. Tikėtina, kad dėl skirtingų upių baseinų dydžių 
Kražantės upė išsiskiria dažnesniais vandeningumo padi-
dėjimais nei Ventos upė, kadangi mažesniam baseinui rei-
kia mažiau laiko sureaguoti į meteorologinių sąlygų poky-
čius. Ventos upės baseino bendras visų keturiasdešimties 
metų hidromodulis yra 17,24 l/ (s · km2), o Kražantės upės 
baseino – net 1,7 karto didesnis ( 29,16 l/ (s · km2)). 

3. Nustačius koreliacinį ryšį tarp kritulių ir maksima-
lių debitų skirtingais sezonais gauta, kad Ventos upės pa-
tikimi ryšiai vasarą ir rudenį, nors ryšys gana silpnas: 
0,47÷0,48. Kražantės upės patikimi ryšiai gauti beveik vi-
sais sezonais, išskyrus pavasarį. Koreliacija pasiskirsto 
nuo 0,43 vasarą iki 0,58 žiemą bei 0,66 – rudenį. 

4. Nagrinėjamose upėse nustatyti patikimi koreliaci-
niai ryšiai tarp kritulių ir maksimalių debitų per keturias-
dešimties metų laikotarpį, tačiau jie nėra labai stiprūs, 
Ventos upėje koreliacijos koeficientas yra 0,66, o Kražan-
tės upėje – 0,72. 
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Vilma Vertelkaitė, Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė 
 

The estimation of the maximum runoff changes due to different sizes in Lithuanian river basins 
 

Summary 
 

The flow of the rivers is the indicator revealing the changes of the climate. Thus, the warming up of the climate, undoubtedly, affects the flow. This 
article aims to determine how the hydrological parameters fluctuate depending on meteorological ones in the time-span and analyses,- two maximum 
flows of basins of two different rivers: the river Venta (above Papilė) and the river Kražantė (above Pluskiai) in the period of 1968–2008. The work 
analyses the climatic parameters, which have the strongest influence on the changes in the flows, such as the precipitation and the average air tempera-
ture, observed in the meteorological stations of Šiauliai and Laukuva. The correlation between the precipitation and maximum change of yield has been 
estimated, though it is not strong: the ratio of correlation in the river Venta is 0,66, that in the river Kražantė – 0,72. Significant negative trends of the 
both analyzed rivers during the spring period and significant negative trends of the river Venta during the period of winter have been established by the 
use of statistical analysis of the results obtained from a non-parametric Mann-Kendall test and linear regression test. 

Runoff, climate change, river, basin, hydro model. 

 
 

Вильма Вертелкайте, Лина Багджюнайтe-Литвинайтенe 
 

Оценка изменения максимального стока бассейнов литовских рек различных размеров  
 

Резюме 
 
Речной сток как индикатор, который показывает изменения климата. Потепление климата, несомненно, влияет на речной сток. Для того 

чтобы определить, как гидрологические параметры изменяются в зависимости от погодных условий с течением времени, в представленной 
статье рассматриваются максимальные стоки двух различных речных бассейнов: Венты (у Папиле) и Kрижанте (у Плускяй) с 1968 по 2008 год. 
Анализируются полученные на станциях в Шяуляе и Лаукуве климатические параметры: осадки и средняя температура воздуха, которые в 
большей степени влияют на изменение речного стока. Определены корреляционные связи между количеством осадков и максимальным деби-
том, однако они не являются очень сильными: река Вента имеет коэффициент корреляции 0,66, а Kрижaнте - 0,72. С использованием програм-
мы TREND был проведен статистический анализ непараметрических тестов Манна-Кендалла и Спирмена (rho), благодаря которым выявлены 
значительные отрицательные и положительные тренды в исследуемых реках во все времена года. 

Сток, изменение климата, река, бассейн, гидромодуль. 
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