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SMALININKŲ VANDENS MATAVIMO STOTIS

ANOTACIJA

Šiame leidinyje publikuojama mokslininkų ir hidrologijos specialistų – 
Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto dekano, prof. Kęstučio Kilkaus, Lie-
tuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos prof. Jono Jablonskio ir 
Aldonos Tomkevičienės, Lietuvos hidrometereologijos tarnybos Hidrologijos 
skyriaus vedėjo Aleksandro Kajučio, Klaipėdos universiteto Politologijos ka-
tedros lektoriaus dr. Juliaus Žuko straipsniai apie Smalininkų vandens matavi-
mo stoties veiklą nuo jos ištakų iki šių dienų bei šios vietovės istoriją.

1803 m. Prūsija ir Rusija nutarė ištirti ir sureguliuoti bendrą Nemuno ruo-
žą. Buvo ištyrinėta upė ir nustatytos tvarkytinos bei tinkamos matavimams 
vietos. 1810 m. vasario 13 d. Prūsijos karaliaus vardu išleista vandens mata-
vimo stočių įrengimo instrukcija. 1810 m. Prūsija Nemuno žemupyje įrengė 
penkias, 1811 m. dar tris vandens matavimo stotis (toliau VMS), iš kurių vieną 
– Smalininkuose. Jos įsteigimo data 1811 m. spalio 1 d. VMS buvo prižiūrima 
muitinės darbuotojų. Pirmąjį matavimą atliko muitinės kontrolierius Buttri-
mus.

Įvairiame aukštyje buvo įrengtos trys matuoklės, kurių žemiausia buvo 
pritvirtinta prie didelio akmens Nemuno upėje, antra – Šventosios upelio žio-
tyse, trečia – prie muitinės pastato. Matuoklės buvo sužymėtos coliais, stebė-
jimai buvo atliekami vieną kartą per parą, metams pasibaigus buvo braižomi 
vandens lygio svyravimo grafikai.

1871 m. lapkričio 16 d. matuoklės buvo pakeistos. Parinktas ir naujas re-
peris (ženklas, žymintis taško aukštį nuo lygio paviršiaus) – prie viešbučio 
„Deutches Haus“ mūrinio cokolio. 1881 m. buvo įrengtas papildomas reperis 
– vinis įkalta prie gretimo viešbučio „Russiches Haus“ mūrinio sandėlio.

1872 m. įvesti matavimai metriniais matais. 1886–1888 metais pastatytas 
Smalininkų uostas, 400 m ilgio pylimas. Gilinant uostą ir Šventosios upelio 
vagą nukreipus rytų pusėn, akmuo atsidūrė kitoje vietoje, toliau nuo kranto. 
Šventosios šlaite, buvusios matuoklės vietoje, įrengti kapitaliniai akmeniniai 
laiptai su keturiais mūriniais sparnais, kurių sienelėse pritvirtintos matuoklės. 
Labai aukštiems lygiams buvo įrengtos dar dvi matuoklės, pritvirtintos prie 
muitinės pastato.

Pirmojo pasaulinio karo metais dėl karo veiksmų pusę metų matavimai 
buvo nutraukti, vėliau duomenys atstatyti pagal Tilžės VMS duomenis.

1923 m., Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, VMS priskirta Plentų 
ir vandens kelių valdybos Vandens kelių tarnybai.

1924–1926 metais buvo pastatytas bokštelis. 
Nuo 1925 m. stebėjimai buvo vykdomi tris kartus per parą – 7, 13 ir 19 

valandomis.
1928 m. laiptai su matuoklėmis buvo restauruoti, medinės matuoklės buvo 

pakeistos geležinėmis, emaliuotomis.



Smalininkų VMS – vienintelė senoji stotis, kurios visi duomenys išliko. 
Iki 1830 m. autentiški stebėjimų duomenys saugomi Berlyne, nuo 1830 m. – 
Lietuvoje.

Pro Smalininkus prateka vandenys, surinkti nuo 71,5 proc. šalies terito-
rijos. Vidutinis daugiametis debitas 540 m3/s, didžiausias debitas buvo 1829 
m. balandžio 12 d. – 6580 m3 /s, mažiausias – 151 m3/s – 1964 liepos 21 d. 
Daugiametė vandens lygio amplitudė 765 cm.

2004 m. buvo baigtas Smalininkų vandens matavimo stoties kapitalinis 
remontas. 

2006 m. spalio 25 d. Smalininkų uosto statinių kompleksas įrašytas į kul-
tūros vertybių registrą, pabrėžiant jo istorinę, inžinerinę bei kraštovaizdžio 
vertę. Vienai iš komplekso sudėtinių statinio dalių – Vandens matavimo stočiai 
2008 m. vasario 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155 suteiktas nacionalinis 
reikšmingumo lygmuo.

Parengė
Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė 

Regina Kliukienė
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SMALININKAI WATER GAUGING STATION

ANNOTATION

This publication includes articles on the activities of Smalininkai Water 
Gauging Station from the beginning of its establishment till the present time 
and on the historical background of this location. The articles were prepared by 
the following scientists and hydrology specialists: Prof. Kęstutis Kilkus, Dean 
of the Faculty of Natural Sciences at Vilnius University, Jonas Jablonskis and 
Aldona Tomkevičienė, Professors of the Hydrology Laboratory at Lithuanian 
Institute of Energetics, Aleksandras Kajutis, Head of the Hydrology Depar-
tment at Lithuanian Hydrometereological Service, and Dr. Julius Žukas, Lec-
turer of the Department of Political Sciences at Klaipėda University.

1803: Prussia and Russia reached a decision to examine and regulate the 
joint stretch of the Nemunas River. A thorough examination allowed determi-
ning locations that needed improvement and that were suitable for carrying 
out measurements. 13 February 1810: a manual for installing water gauging 
stations was published on behalf of the King of Prussia. 1810: Prussia installed 
five water gauging stations (WGS) in the lower reaches of the Nemunas and 
three additional ones were introduced in 1811, one of which was constructed 
in Smalininkai (1 October 1811). It was managed by customs officers and Cus-
toms Inspector Buttrimus performed the first measurement.

Three gauges were placed at different heights: the lowest one was atta-
ched to a large stone in the Nemunas River, the second one was located at the 
confluence of the Small River Šventoji and the third one was fastened next to 
the customs building. The gauges were marked in inches, observations were 
carried out once a day and graphs of water level fluctuations were drawn after 
the one year period.

16 November 1871: the gauges were replaced by new ones. A new bench-
mark (a mark that signifies the elevation of the point from the level surface) 
was also selected next to the stone socle of the hotel Deutches Haus. 1881: an 
additional bench mark was introduced in the form of the nail driven next to the 
stone warehouse of the neighbouring hotel Russiches Haus.

1872: the metric system of measurement was introduced. 1886-1888: the 
Smalininkai Harbour and its 400 m long wall were built. As a result of the 
harbour deepening and the diversion of the Small River Šventoji to the east di-
rection, the stone was relocated to another site, further from the bank. Massive 
stone steps with four stone wings were built in the area of the Šventoji Slope 
where the earlier gauge had been located and their walls were used to fix the 
new gauges. Two additional gauges were mounted on the custom’s building 
for extremely high levels.

During World War I, the measurement process was suspended for the half-
year period due to military operations and the data were restored afterwards 
based on the findings of the Tilžė WGS.
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1923: after the Klaipėda Region was annexed to Lithuania, the manage-
ment of the WGS was transferred to the Waterway Service of the Board of 
Roads and Waterways.

1924-1926: a small tower was built.
From 1925: observations were carried out three times a day at 7 a.m., 1 

and 7 p.m.
1928: the steps were restored and the wooden gauges were replaced by 

iron and enameled ones.
The Smalininkai WGS is the only station with all the retained data. Till 

1830 authentic data obtained from observations were stored in Berlin and since 
1830 they have been kept in Lithuania.

Waters gathered in 71.5 per cent of the Lithuanian territory, flow through 
Smalininkai. The average long-term water discharge is 540 m3/s, the highest 
discharge, i.e. 6580 m3/s, was recorded on 12 April 1829, whereas, the lowest 
one – 151 m3/s – was on 21 July 1964. The long-term amplitude of water level 
is 765 cm.

2004: major repairs of the Smalininkai Water Gauging Station were com-
pleted.

25 October 2006: the complex of buildings situated in the Smalininkai 
Harbour is included in the Register of Cultural Properties by placing emphasis 
on its value from a historical, engineering and landscape perspective. National 
significance status was assigned to one of the constituent parts of the complex, 
i.e. the Water Gauging Station, in accordance with the 13 February 2008 deci-
sion No. 155 reached by the Government of the Republic of Lithuania.

Prepared by
Chief Specialist Regina Kliukienė ofthe Department of Culture of Jurbar-

kas District Municipality 
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СМАЛИНИНКАЙСКАЯ ВОДОМЕРНАЯ СТАНЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В этом издании публикуется статьи учёных и специалистов 
по гидрологии – декана Факультета естествознания Вильнюсского 
университета, профессора Кястутиса Килкуса, профессоров 
Гидрологической лаборатории Института энергетики Литвы Йонаса 
Яблонскиса и Алдоны Томкявичене, заведующего Отделом гидрологии 
Гидрометеорологической службы Литвы Александраса Каютиса, лектора 
Кафедры политологии Клайпедского университета, доктора Юлюса 
Жукаса - о деятельности Смалининкайской водомерной станции от её 
истоков до наших дней, а также истории этой местности.

В 1803 году Пруссия и Россия договорились об исследовании 
и упорядочении общего участка Немана. Была исследована река и 
установлены места, подлежащие упорядочению и пригодные для 
проведения измерений. 13 февраля 1810 года королём Пруссии было 
выпущено руководство по установке водомерных станций. В 1810 
году в низовье Немана Пруссия установила пять, а в 1811 году ещё три 
водомерные станции (далее ВС), одну из которых – в Смалининкай. 
Дата её основания – 1 октября 1811 года. ВС находилась под надзором 
работников таможни. Первое измерение было проведено контролёром 
таможни Буттримусом.

На разной высоте были установлены три водомерные рейки, низшая 
из которых была прикреплена к большому камню на реке Неман, вторая – 
в устье речки Швянтойи, третья – к зданию таможни. Водомерные рейки 
были разделены на дюймы, наблюдения проводились один раз в сутки, 
по окончании года чертились графики колебания уровня воды.

16 ноября 1871 года водомерные рейки были заменены. Устроен 
и новый репер (знак, обозначающий высоту точки над уровенной 
поверхностью) – на каменном цоколе гостиницы „Deutches Haus“. В 1881 
году был устроен дополнительный репер –  забит гвоздь у каменного 
склада соседней гостиницы „Russiches Haus“.

В 1872 году введена метрическая система мер. В 1886–1888 годах 
построен Смалининкайский порт, сооружена насыпь длиной 400 м. 
После углубления порта и отведения русла речки Швянтойи к востоку, 
камень оказался на другом месте, подальше от берега. На склоне речки 
Швянтойи, на месте бывшей водомерной рейки, устроены капитальные 
каменные ступени с четырьмя каменными крылами, на стенках 
которых прикреплены водомерные рейки. Для очень высоких уровней 
были устроены ещё две водомерные рейки, прикреплённые к зданию 
таможни.

В годы первой мировой войны в результате военных действий 
измерения на полгода были прекращены, позднее данные были 



восстановлены на основе данных  Тильжесской ВС.
В 1923 году, после присоединения Клайпедского края к Литве, ВС 

была прикреплена к Службе водных путей Управления водных путей и 
шоссейных дорог.

В 1924–1926 годах была построена башенка. 
С 1925 года наблюдения велись три раза в сутки –  в 7, 13 и 19 

часов.
В 1928 году ступени с водомерными рейками были отреставрированы, 

деревянные водомерные рейки были заменены на металлические, 
эмалированные.

Смалининкайская ВС – единственная старая станция, все данные 
которой сохранились. До 1830 года подлинные данные наблюдений 
хранились в Берлине, с 1830 года – в Литве.

Через Смалининкай протекают воды, собранные с 71,5 процентов 
территории страны. Средний многолетний расход - 540 м3/с, самый 
большой расход зафиксирован 12 апреля 1829 года – 6580 м3 /с, самый 
маленький – 151 м3/с – 21 июля 1964 года. Многолетняя амплитуда 
колебания уровня воды - 765 см.

В 2004 году был завершён капитальный ремонт Смалининкайской 
водомерной станции. 

25 октября 2006 года комплекс зданий Смалининкайского порта был 
внесён в реестр культурных ценностей с указанием его исторической, 
инженерной и ландшафтной ценности. Постановлением Правительства 
Литовской Республики №. 155 от 13 февраля 2008 года одному из зданий 
комплекса – Водомерной станции была присвоена степень национальной 
значимости.

Подготовила
Главный специалист Отдела культуры Самоуправления Юрбаркского 

района Регина Клюкене
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WASSERMESSSTATION SMALININKAI

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Ausgabe werden Artikel über die Tätigkeit der Wassermessstation 
Smalininkai seit der Gründung bis heuzutage sowie die Geschichte des Ortes  
von Wissenschaftlern und Hydrologiefachleuten veröffentlicht - Prof. Kęstutis  
Kilkus,  des Dekans der Fakultät für Naturwissenschaften an der Universität 
Vilnius, Jonas Jablonskis und Aldona Tomkevičienė, der Prof. des Hydrologie-
labors des Energetikinstitus Litauens, Aleksandras Kajutis,  des Hydrologieab-
teilungsleiters des Hydrometereologischen Amtes Litauens,  Dr. Julius Žukas, 
des Lektors des Politologie-Lehrstuhls der Universität Klaipėda.

1803 beschlossen Preußen und Russland die gemeinsame Strecke des 
Nemunas zu untersuchen und zu regeln.  Der Fluß wurde erforscht und für 
Messungen passende Stellen wurden festgelegt. Am 13. Februar 1810 erschi-
en im Namen des Preußischen Königs die Anordnung für die Errichtung der  
Wassermessstationen. 1810 errichtete Preußen im Unterlauf Nemunas fünf 
Wassermessstationen (weiter-WMS), 1811- noch drei, darunter eine in Sma-
lininkai. Der  Gründungstag der WMS Smalininkai ist der 1. Oktober 1811. 
WMS wurde von Zollbeamten beaufsichtigt. Kontrolleur Buttrimus führte die 
erste Messung durch. 

Wassermesser wurden auf verschiedener Höhe installiert, der niedrigste 
wurde an einem großen Stein im Nemunas befestigt, der zweite- in der Mün-
dung des Baches Šventoji, der dritte- am Zollgebäude. Der Wassermesser war 
in Zoll gradiert, die Beobachtungen erfolgten einmal am Tag, am Jahresende 
wurde Graphik über die Schwankungen des Wasserstandes zusammenges-
tellt. 

Am 16.November 1871 wurden Wassermesser gewechselt. Ein neuer 
Punkt  für die Messung der Wasserhöhe von der  Oberfläche wurde am Mauer-
zokoll des Hotels „Deutsches Haus“ angebaut. 1881 hat man zusätzlich noch 
einen Reper- einen Nagel am Lager des Hotels „Russisches Haus“ eingeschla-
gen. 

1872 sind Messungen in Metern eingeführt worden. 1886 – 1888 wurde 
der Hafen Smalininkai, der 400 m lange Damm gebaut. Durch die  Vertiefung 
des Hafens und Abwendung des Flussbettes von Šventoji in östliche Richtung, 
geriet der Stein auf andere Stelle, weiter vom Ufer. Am Abhang  von Šventoji, 
an der Stelle des ehemaligen Messers wurden Treppen aus Stein mit vier ge-
mauerten Flügeln mit befestigten Messern gebaut. Für einen besonders hohen 
Wasserstand wurden noch zwei Messer am Zollamtgebäude errichtet. 

Im ersten Weltkrieg  wurden die Messungen für ein halbes Jahr unterbro-
chen, später sind die Daten nach Angaben der WMS Tilsit erneuert worden.

1923 nach dem Anschluss des Memellandes an Litauen gehörte die WMS 
dem Wassertransportamt bei der Straßen- und Wasserwegeverwaltung.

1924 – 1926 wurde der Turm gebaut.
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Seit 1925 erfolgten die Wasserbeobachtungen dreimal am Tag: um 7, 13 
und 19 Uhr.

1928 wurden die steinernen Treppen restauriert, hölzerne Messer durch 
Stahl-, Emailmesser ersetzt.

Die WMS Smalininkai ist die einzelne alte Station mit allen erhaltenge-
bliebenen Daten. Die Angaben bis 1830 werden in Berlin aufbewahrt, von 
1830- in Litauen.

An Smalininkai fließt das Gewässer vom 71,5 Prozent des Territoriums 
des Landes vorbei. Der durchschnittliche mehrjährige Wasserdebit beträgt 540 
m³/s, der höchste Debit war am 12. April 1829- 6580 m³/s, der niedrigste- 151 
m³/s am 21.Juli 1964. Die mehrjährige Wasseramplitude- 765cm.

2004 wurde die Generalreparatur der Wassermessstation Smalininkai ab-
geschlossen. 

Am 25. Oktober 2006 wurde das Komplex der Hafenbauten Smalininkai 
ins Register der Kulturwerte eingetragen, um seinen historischen, Ingenieur-
und Landschaftswert zu betonen. Einem Bestandteil des Komplexes – der 
Wassermessstation auf Verordnung der Regierung der Republik Litauen Nr. 
155 vom 13. Februar 2008 ist Status „Denkmal von nationaler Bedeutung“ 
verleiht worden.

Vorbereitet von Regina Kliukienė, der obersten Fachfrau der Kulturabtei-
lung der Verwaltung Kreis Jurbarkas
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Julius Žukas

Iš Smalininkų istorijos

Šis nedidelis tekstas skirtas seniausiajai Smalininkų istorijos atkarpai, 
pagrindinis dėmesys sutelktas atsakymo į gyvenvietės atsiradimo datavimo 
klausimą paieškoms. Pagrįstas publikuotų šaltinių ir literatūros, taip pat kar-
tografijos duomenų įvertinimu, jis nepretenduoja į išsamią ir galutinę anali-
zę - tam reikalingas kruopštus Berlyne esančio Valstybinio slaptojo Prūsijos 
kultūrinio paveldo archyvo (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) 
fondų medžiagos nagrinėjimas. Kita vertus, atliktas tyrimas įgalina daryti kai 
kurias įžvalgas ir išvadas.

Pradėsime nuo to, kad žmonių jau nuo seno gyventa dabartinių Smali-
ninkų teritorijoje. Mūsų protėviai kūrėsi ir gyveno prie vandens telkinių, ir 
prie  Nemuno bei Šventosios upių esanti vietovė nebuvo išimtis. Apie tai liu-
dija archeologiniai radiniai: 1908 metais vokiečių archeologo E.Holako (Hol-
lack) publikuotame „Rytprūsių proistorės žemėlapyje“ yra pažymėtas Smali-
ninkų degintinis kapinynas, kurio radiniai šiuo metu yra saugomi Proistorės 
ir  ankstyvosios istorijos muziejuje Berlyne (Engel, 1931, S.86; Tamulynas, 
2009, p.17; Reich,2009, p.47). 2006 m. žvalgomuosius archeologinius tyrimus 
Smalininkuose atliko Vilniaus universiteto Archeologijos katedros dėstytojo 
L.Tamulyno vadovaujama ekspedicija: buvo iškastos 5 perkasos, ir šalia se-
nosios technikumo šaudyklos esančioje trečioje perkasoje buvo aptiktas apar-
dytas kapas ir tikriausiai dar dviejų kapų fragmentai. Radinių tarpe dominavo 
gintaro karoliai, taip pat buvo rasti varinis įvijinis žiedas bei varinės apyran-
kės dalis, alavinio įvijinio žiedo fragmentas, geležinis peiliukas, verpstukas 
ir kt. (Tamulynas, 2006, p.164-166). Visa tai neginčijamai įrodo, kad gele-
žies amžiuje, IV - V a. šiose vietose tikrai gyveno žmonės - tačiau šio senojo 
apgyvendinimo negalima laikyti Smalininkų istorijos pradžia. Archeologinius 
paminklus galima laikyti šiuolaikinių gyvenviečių ištakomis tuo atveju, jeigu 
jie liudija nenutrūkstamą, daugelį šimtmečių trukusį nuoseklų vietovės apgy-
vendinimą. Smalininkų atveju to nėra - tuo tarpu kai, pvz., toliau į vakarus nuo 
Smalininkų esančiose Vilkyškių, Šereiklaukio apylinkėse piliakalniai, kapiny-
nai ir senovinės gyvenvietės rodo buvus nuolatinį tų vietovių apgyvendinimą 
nuo pirmųjų amžių po Kristaus iki XIII a. imtinai (t.y. iki Vokiečių ordino 
atėjimo). Ir čia prieiname prie, turbūt, pačios svarbiausios tokio tikrai vėlyvo 
vardą „Smalininkai“ gavusios gyvenvietės atsiradimo priežasties - vietovės 
specifinės geopolitinės padėties. Vietovė yra ne tik prie Nemuno, bet ir šalia į 
jį įtekančios nedidelės Šventosios upės. Lietuvių tyrinėtojai seniai pastebėjo, 
kad tokį vardą turinčios upės senovėje žymėjo gentinių/etninių teritorijų ribas. 
Gyventi prie Šventosios tais laikais reiškė gyventi pasienyje, kas buvo labai 
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nesaugu. Tą liudija senosios Skalvos archeologinių paminklų geografija- kuo 
toliau nuo Šventosios į vakarus, tuo daugiau senojo apgyvendinimo pėdsakų. 
Čia būtų galima pateikti ir netoli nuo Smalininkų į vakarus nutolusios Viešvi-
lės pavyzdį: ten archeologai nuo 1998 metų su pertraukomis tyrinėja IX - XI a. 
kapinyną, 2001 - 2009 m. laikotarpiu buvo rasti 63 kapai - kai kurie su stebėti-
nai turtingomis įkapėmis ( Budvydas, 2002, p.118-119; 2003, p.99-101; 2004, 
p.100-105; 2007, p.144-145; 2010, p.111-112;  Šiaulinskas, 2006, p.123-124; 
Ševeliovas, Budvydas, 2009, p.130-133).

XIII a. radikaliai pasikeitė viso Nemuno žemupio baseino teritorijų istori-
nė raida. Vokiečių ordino ekspansija gentines senųjų prūsų ir vakarinių lietuvių 
žemes pavertė Ordino valdomis, prasidėjo ilgametis kryžiuočių karas su Lietu-
va. Drauge atsirado rašytiniai šaltiniai, atspindintys Skalvos, Nadruvos ir kitų 
kryžiuočių nukariautų gentinių teritorijų apgyvendinimo raidą XIII a. antros 
pusės - XVI a. pirmo ketvirčio laikotarpiu. Ypač vertingas šaltinis yra Ordino 
archyve kaupti dokumentai - užimtų žemių ribų ir vietovių aprašymai, privile-
gijų, žemės valdų suteikimo raštai, komtūrų pranešimai didžiajam magistrui, 
mokesčių mokėtojų sąrašai ir kt. Viena ar kita forma yra publikuota nemaža 
dalis šių dokumentų, šiandien saugomų minėtame Berlyno archyve (Preus-
sisches Urkundenbuch, 1958, 1960, 1969, 1973, 1986; Regesta, 1948, 1965, 
1973). Be to, labai vertingas šaltinis yra prieš kelis dešimtmečius lietuvių kalba 
išleisti XIV a. pab. - XV a. pr. daryti Vokiečių ordino žvalgų pranešimai - kelių 
į Lietuvos gilumą aprašymai (vadinamieji „Wegeberichtai“) (Kraštas, 1983). 
Šis publikuotų šaltinių masyvas leidžia susidaryti gana realų vaizdą apie apgy-
vendinimo būklę ir raidą visoje Ordino valstybėje. 

Ordino žvalgų pranešimuose Smalininkai nėra minimi, lygiai taip pat nėra 
fiksuojama ir Viešvilės gyvenvietė - ne kartą šiuose tekstuose minima Viešvilė 
yra ne vietovardis, bet vandenvardis. Žvelgiant iš Ordino talkininkų pozicijų, 
pasienyje su Žemaitija esanti apgyvendinta vieta būtų buvusi kryžiuočiams 
geras orientyras ar pastovio punktas, ją ignoruoti nebūtų buvę jokio reikalo. 
Todėl  akivaizdu, kad XIV a. pab. - XV a. pradžioje nei Šventosios, nei Vieš-
vilės upių apylinkės dar nebuvo apgyvendintos (Kraštas, 1983, p.10-11, 14, 
16-18). 

Tuo tarpu peržiūrint minėtus dokumentų rinkinius stengtasi maksimaliai 
išplėsti paieškos lauką bandant surasti Smalininkų paminėjimą ne tik  pagal 
nusistovėjusią vokišką gyvenvietės vardo formą Schmalleningken, bet ir įvai-
riuose šaltiniuose pasitaikančias formas Smalnick, Schmalnigk, Schmallnick, 
Schmalninken, Smalinken ir pan. Be to, buvo ieškota ir vietovardžių Aukš-
togaliai (Augstogallen, Auxtogallen, Augustogallen), Endrušiai (Endruszen, 
Endruschen ) bei Vidkiemis (Wittkehmen). Galiausiai taip pat bandyta rasti 
paminėtus vietovardžius Kasikėnai (Kassigkehmen) ir Viešvilė (Wischwill). 
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Smalininkų vardu pavadintos gyvenvietės nerasta, lygiai taip pat nė karto ne-
minimi ir Aukštogaliai, Endrušiai bei Vidkiemis. Tuo tarpu kiek į vakarus nuo 
Smalininkų nutolę Kasikėnai figūruoja: viename 1511 - 1525 m. laikotarpiu 
datuotame dokumente yra minimas įdirbtas Kasikėnų laukas - Kassigkemer 
kele (Regesta, 1965, Nr.3983). Dar daugiau duomenų rasta apie Viešvilę, kuri 
XVI a. pradžioje jau neabejotinai buvo tikra gyvenvietė. 1511 - 1525 m. lai-
kotarpiu Viešvilėje buvo smuklė, dvaras/ūkis ir Prūsijos muitinės postas (Re-
gesta, 1965, Nr.3950; 1973, Nr. 20585, 20586, 27625). Pastaroji aplinkybė yra 
netiesioginis rimtesnio apgyvendinimo prie Šventosios ir Nemuno santakos 
nebuvimo įrodymas - nes priešingu atveju kur kas racionaliau būtų buvę įreng-
ti muitinės postą pačiame pasienyje su Žemaitija/ Lietuva. XV - XVI a. pra-
džios dokumentuose įvairiame kontekste yra minima tik Šventoji (Schwenta, 
Schwentai, Schwente, Swenta) (Regesta, 1948, Nr.5387, 9079, 9394; 1965, 
Nr.21296, 22016, 22462, 24839). 

Senosios Prūsijos kartografijos pradžia siejama su K.Henenbergerio 
(Casparus Hennenberger, 1529-1600) vardu: jis 1576, 1584 ir 1595 m. sudarė 
pirmuosius didelius Prūsijos žemėlapius. Juose Smalininkai nepažymėti - fi-
gūruoja tik Šventosios upė (Schwenter A.) (Jäger, 1982, Nr. 8,33). * Manytina, 
kad pirmieji grafiniai Smalininkų vaizdai atsirado XVII amžiuje. Prie Nemuno 
esantys Smalininkai (Schmalleningken ad Memel) su trimis apgyvendinimo 
branduoliais yra pavaizduoti 1638 m. piešinyje (Kolloquium, 1962) ir pažy-
mėti 1665 m. sudarytame Ragainės apskrities žemėlapyje bei 1682 m. Prūsijos 
kunigaikštystės žemėlapyje (Almonaitis, Almonaitienė, 2007, p.187; Jäger, 
Nr.53). Akivaizdu, kad senųjų žemėlapių sudarytojai nedisponavo gausia duo-
menų baze, daugeliu atvejų buvo mechaniškai atkartojamos K.Henenbergerio 
žemėlapių versijos. 

Aptarti šaltiniai įgalintų daryti išvadą, kad Smalininkų istorijos pradžios 
reiktų ieškoti ne anksčiau kaip 5-me XVI a. dešimtmetyje (žr. Almonaitis, Al-
monaitienė, p.187). Visgi kai kurios aplinkybės leidžia hipotetiškai paankstinti 
gyvenvietės ištakas. Visų pirma egzistuoja konkretūs - tiesa, neparemti nuo-
rodomis į konkrečius šaltinius - teiginiai apie XV a. pabaigą kaip Smalininkų 
kūrimosi pradžią. Taip teigiama sovietmečiu išleistoje „Tarybų Lietuvos enci-
klopedijoje“ (TLE) bei ja besiremiančiose mokslinėse publikacijose (TLE, IV, 
p.46; Vanagas, 2004, p.196). Genealoginiams tyrimams  svarbios visų rūšių in-
formacijos kaupimui skirto interneto projekto (GenWiki), vienijančio visų vo-
kiškų regionų genealoginius tyrimus (wiki-de.genealogy.net),  Klaipėdos kraš-
to portale  yra netgi nurodomos konkrečios pirmųjų gyvenvietės paminėjimų 
rašytiniuose šaltiniuose datos ir tuometinė vardo „Smalininkai“ forma - 1490 

* Įdomu, kad šiuose ir vėlesniuose K.Henenbergerio žemėlapiuose Viešvilės gyvenvietė 
pažymėta - bet pavadinta Schwaben (Werner Schwabe buvo pirmasis Viešvilės smuklininkas 
bei muitinės posto prižiūrėtojas. Smuklė Viešvilėje buvo įkurta 1514 m.).



14

ir 1540 m., Schmalnigk. Nors šaltiniai nenurodyti, analogijos su jau publikuo-
tais Ragainės valsčiaus ir kitų Ordino valstybės bei Prūsijos kunigaikštystės 
administracinių vienetų ūkiniais dokumentais leidžia spėti, kad informacijos 
autorius/autoriai remiasi Ragainės komtūrijos bei Ragainės valsčiaus mokes-
čių mokėtojų sąrašais.

Šia prielaidą patvirtina vokiečių istoriko H.Dylmano (H.H.Diehlmann) 
knyga, kurioje yra paskelbti 1540 metais vadinamąjį „turkų mokestį“ mokėju-
sių Prūsijos kunigaikštystės Ragainės, Įsručio, Želvos ir Prūsų Jurbarko vals-
čių vietovių ir jų gyventojų sąrašai (Diehlmann, 2008). Šis apgyvendinimo 
istorijai pirmarūšis šaltinis ne tik patvirtina Smalininkų kaimo egzistavimo 
1539/1540 m. faktą - iš jo sužinome apgyvendinimo būklę bei pirmųjų smali-
ninkiečių vardus. Paaiškėjo, kad 1539 m. jau būta dviejų apgyvendinimo bran-
duolių, nes sąrašuose minimi Šventosios (Swentoi villa, Swentoi das dorff) bei 
Smalininkų (Smalnick villa, Smalnigk das dorff) kaimai. Šventosios kaime 
tuomet gyveno 12 mokesčių mokėtojų, o Smalininkų - 23 mokesčių mokėto-
jai, visi jie buvo ūkininkai (Diehlmann, S.62-64, 121, 128). Netgi skaičiuojant 
papildomai dar buvus tik vos po 3 šeimos/šeimynos narius galima teigti tuomet 
Šventosios kaime buvus ne mažiau 50, o Smalininkuose - apie 100 gyventojų. 
Abu kaimai buvo grynai lietuviški: Smalininkuose, pvz., gyveno Talminaitis, 
Mantkūnas, Stekvilaitis, Ramonaitis, Danilaitis, Jukna, Liutkus, Alekna, Venc-
kus ir kt., Šventojoje - Dautartaitis, Tautvišas, Ječaitis, Tvirbutaitis, Bagdonas, 
Mankus, Petrošius, Josvilaitis ir kt. (Diehlmann, S.62-64). Taip pat akivaizdu, 
kad tiek gyventojų atsirado ne per vienerius ar keletą metų - nors, kita vertus, 
grynai agrarinis abiejų gyvenviečių pobūdis (smuklės, amatininkų ir pan. ne-
buvimas) liudytų žmones čia pradėjus gyventi ne taip ir seniai. 

Šio šaltinio duomenys taipogi patvirtina teiginį apie tiesioginį ryšį tarp 
tuometinio vietovių apgyvendinimo masto ir jų atstumo nuo Ordino/Prūsijos 
valstybės ir Žemaitijos/Lietuvos sienos. Kiek toliau nuo jos nutolę Kasikėnai 
ir Viešvilė 1539/1540 m. buvo didesnės gyvenvietės: Kasikėnuose (Kussickun 
villa) tuomet gyveno 25 mokesčių mokėtojai, Viešvilėje (Wischwilssun villa, 
Wischswylssen dorff) - 39. Šventosios kaimas tuomet iš viso turėjo mokėti 4 
markes 29 šilingus ir 3 denarus, Smalininkai - 7,5 markės 21 šilingą ir 3 de-
narus, Kasikėnai - 8 markes 13 šilingų ir 3 denarus, Viešvilė - 16 markių ir 1 
šilingą mokesčių (Diehlmann, S. 65-69, 128). 

Išvados. Dėl specifinės geopolitinės padėties vietovė prie Šventosios ir 
Nemuno buvo apgyvendinta vėlai. Publikuotuose Vokiečių ordino dokumentų 
rinkiniuose Smalininkai neminimi. Kita vertus, juose nėra skelbtas toks ap-
gyvendinimo istorijai ir geografijai svarbus šaltinis kaip mokesčių mokėtojų 
sąrašai. Atsižvelgiant į aptartas nuomones bei į tikrai žinomą santykinai jau 
nemažo apgyvendinimo 1539/1540 metais faktą tikėtina prielaida, kad pirmie-



15

ji gyventojai prie Šventosios ir Nemuno galėjo įsikurti XV a. pabaigoje arba 
XVI a. pradžioje. 
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Nemuno ties Smalininkais nuotėkis kitų Europos upių kontekste: 
panašumai ir skirtumai

Straipsnyje analizuojamos šešių Europos upių – tarp jų ir Nemuno - meti-
nio nuotėkio (vidutinio metinio debito) duomenų sekos, apimančios 1807-2009 
m. laikotarpį. Pagal standartizuotus ir nufiltruotus slankių 5-mečių metodu 
duomenis apibūdinti daugiamečiai nuotėkio svyravimai, jų sinchroniškumas, 
išskirtos sausosios ir drėgnosios hidroklimatinių periodų fazės. 

Nustatyta, kad pagal nuotėkio pasiskirstymą per metus, Nemuno nuotėkio 
režimas yra artimesnis Dauguvos, o pagal nuotėkio svyravimų metinę amplitu-
dę – Vyslos nuotėkio režimui. Nemuno metinis nuotėkis geriausiai koreliuojasi 
su Dauguvos ir Vyslos nuotėkiu, ypač, pagal 1961-1990 m. laikotarpio duo-
menis. Nemuno ir Dauguvos nuotėkio daugiametė kaita yra artimesnė Šiaurės 
Europos upių daugiametei kaitai (visos 4 upės patenka į vieną klasterį), tačiau 
būdingų vandeningumo fazių laiko ribos šiek tiek skiriasi.

Raktažodžiai: vidutinis metinis debitas, hidrografas, daugiamečiai nuo-
tėkio svyravimai, hidroklimatinių periodų fazės, nuotėkio svyravimų sinchro-
niškumas.

Įvadas
Nepertraukiama nuo 1811 m. iki šių dienų Nemuno nuotėkio matavimų 

ties Smalininkais duomenų seka hidrologų tyrinėta įvairiais aspektais: duome-
nų homogeniškumo (Barisas, 1968 ) ir kaitumo (Lasinskas, Burneikis, 1960), 
nuotėkio cikliškų svyravimų (Jablonskis,  Janukėnienė, 1978; Jablonskis, 1992) 
bei trendų (Bukantis, Kilkus, 2004) ir kt. Kita vertus, nors Nemuno nuotėkiui 
skirtų studijų yra daug, beveik visos jos yra lokalios ir neperžengia tiriamo 
baseino (Nemuno) ribų. Kiek mums yra žinoma, Nemuno metinio nuotėkio 
koreliaciją su 57 didelių Pasaulio upių nuotėkiu tyrinėjo tik G. P. Kalinin’as 
(1968), kuris savo darbe naudojo 35 metų ilgio (1916-1950 m.) duomenų se-
kas, tačiau į savo tyrimą neįtraukė Nemuno kaimynių – Vyslos ir Dauguvos. 
Vėliau pasirodžiusioje  prancūzų mokslininko J. L. Probst’o studijoje (1989) 
panaudotos 14-os didžiųjų Europos upių nuotėkio sekos ir, naudojant pagrindi-
nių komponenčių  analizės metodą, išskirti 4 dideli hidroklimatiniai regijonai 
– Šiaurės, Vakarų, Centrinės ir Pietų Europos. Kuriam iš jų priklauso Nemuno 
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baseinas – neaišku, nes tuo metu J. L. Probst’ui Nemuno nuotėkio ties Smali-
ninkais duomenų seka buvo, matyt, dar neprieinama.

Šiuo straipsniu bandoma bent iš dalies užpildyti J. L. Probst’o paliktą 
“baltą dėmę”, o taip pat pratęsti ir minėtąjį G. P. Kalinin’o tyrimą, panaudojant 
vėlesniojo laikotarpio nuotėkio duomenų sekas.

Duomenys ir metodika
Straipsnyje analizuojamos 6 didelių Europos upių (1 lentelė) metinio nuo-

tėkio (vidutinio metų debito) sekos. Pagal J. L. Probst‘ą (1989), keturios upės 
priklauso Šiaurinės ir Centrinės Europos hidroklimatinėms sritims (atitinka-
mai, Vanern-Gota ir Vuoksi bei Oderis ir Vysla), o dar dvi upės (Nemunas ir 
Dauguva), kurių baseinai plyti tarp minėtųjų sričių, šiame rajonavime išvis 
neatsispindi. Visų mūsų darbe tiriamų upių, išskyrus Nemuno, nuotėkio se-
kos gautos iš Vokietijos hidrologijos instituto duomenų bazės Global Runoff 
Data Centre (GRDC), o Nemuno - iš Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos 
duomenų archyvo. Duomenų sekos yra skirtingo ilgio (1 lentelė). Pilnos apim-
ties jos (standartizuotos ir nufiltruotos slankių 5-mečių vidurkių metodu) buvo 
naudojamos nuotėkio cikliškiems svyravimams apibūdinti, o 1961-1990 m. 
laikotarpio, t. y. vienodo ilgio sekos, - nuotėkio erdvinei koreliacijai įvertinti. 
Nuotėkio klasterinei analizei pasitelktas Ward‘o hierarchinis jungimo metodas 
(Čekanavičius, Murauskas, 2002). Tiriamų upių nuotėkio režimui apibūdinti, 
pagal vidutines kalendorinių mėnesių debito reikšmes (pilnų sekų vidurkius) 
buvo sudaryti tipiniai hidrografai.

1 lentelė. Tiriamųjų upių charakteristikos (Qvid –  vidutinis metų debitas, 
Qmax – vidutinis maksimalus debitas, Qmin – vidutinis minimalus debitas).

Table 1. Characteristics of the selected rivers (Qvid – mean annual dis-
charge, Qmax – mean annual maximum discharge, Qmin – mean annual mini-
mum discharge).

Upė
River

Šalis
Country

Matavimų 
stotis
Water 

gauging 
station

Baseino 
plotas, 

km²
Basin 
area

Duomenų
 sekos

Data peri-
ods

Qvid, 
m3/s

Qmax,  
m3/s

Qmin,  
m3/s

Vanern-
Gota Švedija Vanersborg 46885.5 1807-2009 535.0 1134.0 155.0

Vuoksi Suomija Tainion-
koksi 61061 1847-2009 586.6 996.0 215.0

Dau-
guva Latvija Daugavpils 64500 1936-2009 445.7 2849.7 41.0
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Nemu-
nas Lietuva Sma-

lininkai 98200 1812-2009 533,8 3429,6 174,4

Vysla Lenkija Tczew 194376 1901-2008 1039.6 4390.0 254.0

Oderis
Lenkija/

Voki-
etija

Lenkija/
Vokietija 
Olsztynek 52033 1928-2008 520.3 1763.2 120.6

Darbo rezultatai
Upės nuotėkio režimas yra apibūdinamas pagal periodiškai pasikarto-

jančių būdingų vandeningumo fazių (potvynių, poplūdžių, nuosėkių) kaitą ir 
ekstremalių (didžiausių ir mažiausių) debitų santykį  per metus, kurie priklau-
so nuo klimato ir paties baseino savybių: ploto, ežeringumo ir miškingumo, 
paviršinių uolienų filtracinių savybių, reljefo ir kt. (Gustard, Brilly,1997). Visa 
tai atsispindi nuotėkio hidrografuose, sudarytuose, pavyzdžiui, pagal vidutines 
daugiametes kalendorinių mėnesių debitų reikšmes. Mūsų tiriamųjų upių ti-
pinius hidrografus (1 pav.) galima suskirstyti į dvi grupes; 1) Vanern-Gotos ir 
Vuoksi (Šiaurės Europos upės) ir 2) Dauguvos, Nemuno, Vyslos ir Oderio. 
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1 pav.  Tiriamųjų upių (Vanern-Gota – a, Vuoksi – b, Dauguva – c, Ne-
munas – d, Vysla – e, Oderis – f) tipiniai hidrografai, apibūdinantys nuotėkio 
svyravimus per metus.

Fig. 1. Typical hydrographs of the selected rivers (Vanern-Gotha – a, 
Vuoksi – b, Daugava – c, Nemunas – d, Vistula – e, Oder – f) characterizing 
variations of river flow throughout the year.

Pirmosios grupės upėms būdingi: maža nuotėkio svyravimų amplitu-
dė (santykis tarp kalendorinių mėnesių ekstremumų η ~ 1,1), vėlyva ir kelis 
mėnesius trunkanti pavasario potvynio kilimo fazė ir analogiškas – ištęstas 
nuotėkio slūgio laikotarpis. Hidrografų panašumą lemia tokios pačios klimato 
sąlygos ir, ypač, abiejų upių baseinuose esantys stiprūs nuotėkio reguliatoriai 
– ežerai, ką atspindi aukštos gretimų metų nuotėkio koreliacijos koeficientų 
vertės. Pastarosios, pasal G. P. Kalinin‘o (1968), Vanern-Gotos ir Vuoksi yra 
lygios atitinkamai 0,47 ir 0,50 (pagal tą patį autorių, gretimų metų Nemuno 
nuotėkio koreliacijos koeficiento vertė yra tik 0,23). Be abejo, hidrografuose 
galima įžvelgti  ir kai kuriuos skirtumus, pavyzdžiui, nuotėkio išsekimo fazėje, 
tačiau juos daugiausia lemia dirbtinis nuotėkio reguliavimas, kuris yra ypač 
reikšmingas Vanern-Gotos nuotėkio režimui.

Antrosios grupės hidrografai yra būdingi paprasto hidrologinio režimo 
upėms su vienu itin vandeningu sezonu ir su juo labai kontrastuojančiu, tačiau 
taip pat vienu, nuosėkio laikotarpiu (Ward, 1967). Išryškėja ir dėsningi poky-
čiai hidrografų struktūroje, einant nuo Dauguvos baseino į pietvakarius link 
Oderio: mažėja kontrastai tarp kalendorinių mėnesių nuotėkio ekstremumų (η 
vertės kinta nuo 6,8 – Dauguvos ir 3,6 – Nemuno iki 2,6 – Vyslos ir 2,0 – 
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Oderio), ryškėja antrasis padidinto vandeningumo laikotarpis rudenį ir žiemą, 
kuris Oderyje nuosekliai pereina į vandeningiausią pavasario sezoną. 

Nemuno metinio nuotėkio koreliacija su analogiškais kitų Europos upių 
nuotėkio rodikliais įvertinta pagal dvi duomenų sekas: 1) pilnas, tačiau skir-
tingo ilgio (1 lentelė) ir 2) trumpesnio 1961-1990 m. laikotarpio - bendro (be 
trūkių) visoms tiriamoms upėms. Abiem atvejais Nemuno nuotėkis geriausiai 
koreliuojasi su Dauguvos ir Vyslos nuotėkiais, tačiau koreliacijos koeficien-
tų, apskaičiuotų pagal 1961-1990 m. sekas, vertės yra didesnės ir statistiškai 
patikimesnės (2 lentelė). Pagal pilnų sekų duomenis, nufiltruotus slankiųjų 
5-mečių metodu, tiriamos upės grupuojasi į 2 klasterius: 1) Vysla ir Oderis, 2) 
Nemunas, Dauguva, Vuoksi ir Vanern-Gota. 

2 lentelė. Upių metinio nuotėkio koreliacija pagal pilnas (skaitiklyje) ir 
1961-1990 m. (vardiklyje) duomenų sekas (paryškinti koreliacijos koeficien-
tai, kurie yra statistiškai patikimi, kai α = 0,05, paryškinti ir pabraukti,  kai α 
= 0,01).

Table 2. Pearson’s correlation coefficients calculated for the mean an-
nual discharge fluctuations for individual pairs;  numenator - coefficient for 
the periods pointed out in Table 1, denominator - coefficient for the period 
of 1961=1990; in bold – coefficients which are statistically significant at the 
0,05 confidence level, in bold and underlined – statistically significant at 0.01 
confidence level.

Upė
River

Vuoksi Dauguva Nemunas Vysla Oderis

Vanern-
Gota

0.40/0,49 0,12/0,33 0,01/0,31 -0,010,06 0,06/0,08

Vuoksi 0,11/0,31 0,06/0,29 -0,08/0,05 -0,32/-0,48
Dauguva 0,27/0,76 -0,13/0,18 0,01/-0,29
Nemunas 0,20/0,59 0,10/-0,04

Vysla 0,49/0,39

Visų tiriamų upių metų nuotėkio daugiametėje kaitoje pastebimi cikliški 
svyravimai (2 pav.). Vidutinė pilno ciklo, susidedančio iš padidinto ir suma-
žinto vandeningumo fazės (hidroklimatinių periodų), trukmė yra didžiausia 
Vuoksi upėje (29 metai), o likusiose upėse – nuo 16 iki 19 metų. Skirtingų 
upių vandeningumo fazių laiko ribos sutampa labai retai (3 pav.), todėl ben-
drų visoms upėms hidroklimatinių periodų išskyrimas, ką bandė daryti J. L. 
Probst‘as (1989), yra labai problematiškas ir subjektyvus. Kad ir kaip būtų, 
ilga Nemuno nuotėkio seka minėtąjį tyrimą greičiau komplikuoja nei papildo.
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2 pav. Upių vidutinių metų debito daugiamečiai svyravimai tiriamose upė-
se; stulpeliai – standartizuoti kiekvienų metų debitai, kreivė – standartizuotų 
debitų slankūs 5-mečių vidurkiai. Upės: Vanern-Gota – a, Vuoksi – b, Dauguva 
– c, Nemunas – d, Vysla – e, Oderis –f

Fig. 2. Long-term mean annual discharge fluctuations for the selected ri-
vers plotted using the standartized data; columns – unfiltered data, curves – 
5-year moving averages. Rivers: Vanern-Gotha – a, Vuoksi – b, Daugava – c, 
Nemunas – d, Vistula – e, Oder – f.

3 pav. Hidroklimatiniai periodai tiriamose upėse, įvertinti pagal slankių 
5-mečių vidurkius; pilki langeliai - didesnis (palyginti su daugiamečiu vidur-
kiu) nuotėkis, juodi langeliai mažesnis nuotėkis.

Fig. 3. Hydroclimatic periods for the selected rivers, determined using 
the 5-year moving average curves; grey periods – discharge in excess, black 
periods – discharge in deficit (both in relation to long-term mean).  

G. P. Kalinin‘o (1968) teigimu, Nemuno metinis nuotėkis geriau kore-
liuoja su Dniepro ir Volgos, ypač – jų aukštupių nuotėkiu. Šioje palyginti ne-
didelėje teritorijoje upių metinį nuotėkį daugiausia lemia drėgmės pernaša iš 
vakarų į rytus, kurios intensyvumą galima apibūdinti Vangenheimo indeksu 
W. Minėtoje teritorijoje metinio nuotėkio ir W indekso koreliacijos koeficiento 
vertė yra didesnė kaip 0,4. Dėl tos pačios priežasties Nemunui šiek tiek arti-
mesni  ir nuotėkio svyravimai, būdingi Šiaurės Europos upėms. Mūsų atliktos 
klasterinės analizės rezultatai šitai patvirtina. 
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Išvados:
Pagal nuotėkio pasiskirstymą per metus, Nemuno nuotėkio režimas yra 

artimesnis Dauguvos, o pagal nuotėkio svyravimų metinę amplitudę – Vyslos 
nuotėkio režimui.

1. Nemuno metinis nuotėkis geriausiai koreliuojasi su Dauguvos ir Vyslos 
nuotėkiu, ypač, pagal 1961-1990 m. laikotarpio duomenis (koreliacijos koefi-
cientai yra atitinkamai 0,76 ir 0,59).

2. Nemuno ir Dauguvos nuotėkio daugiametė kaita yra artimesnė Šiaurės 
Europos (Vanern-Gota ir Vuoksi) upių daugiametei kaitai, tačiau būdingų van-
deningumo fazių laiko ribos šiek tiek skiriasi.
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Kilkus K.

ANNUAL RUNOFF OF THE NEMUNAS RIVER AND 
SOME SELECTED EUROPEAN RIVERS: 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES

S u m m a r y

The mean monthly and annual discharges of 6 European privers (Vanern-Gota, 
Vuoksi, Dauguva, Nemunas, Vistula and Oder)  for the period of 1807-2009 
have been analyzed concerning to the variations throughout the year and long-
term fluctuations. The both standardized unfiltered as well as the 5-year mo-
ving averages  have been used to evaluate the long-term trends and the major 
hydroclimatic phases (dry and humid) over long time periods. The  synchro-
nicity of runoff  fluctuations in selected rivers was investigated by the method 
of claster anglysis too.
The results indicate that according to the main features of the hydrograph, the 
Nemunas River is very similar to the Dauguva River, but according to the ratio 
between monthly extremes ƞ, the Nemunas River (ƞ =3,6) shows more like-
ness to the Vistula. (ƞ = 2,6) as to the Daugava  (ƞ = 6,8).
Maximum positive correlation of annual runoff was found between the Nemu-
nas and Daugava (the correlation coefficient r = 0,76, statistically significant at 
99% level) and the largest negative correlation – between the Oder and Vuoksi 
( r = - 0,57 at 99% level). Cluster analysis shows that has been combined three 
inflexibile pairs of the rivers, totally: 1) the Daugava-Nemunas, 2) the Vistula-
Oder and 3) the Vanern-Gotha-Vuoksi. The Daugava-Nemunas pair was com-
bined into one group with the 3-d pair (Vanern-Gotha-Vuoksi). On the other 
hand, despite of the synchronism between the annual runoff fluctuations of 
the four above mentioned rivers (Nemunas, Daugava, Vuoksi, Vanern-Gotha), 
some differences between  the duration  of dry and wet  periods exist.
  Key words: mean annual discharge, hydrograph, long-term fluctuati-
ons,  hydroclimatic phases, synchronism of fluctuations.
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LIETUVA-NEMUNAS-SMALININKAI

Tyrimų pradžia

Pirmasis bandymas įkurti ilgalaikes vandens matavimo stotis (VMS) prie 
Nemuno, galima sakyti, nebuvo sėkmingas. Tai sietina su 1795 metų III-uoju  
Abiejų Tautų Respublikos (ATR), tuo pačiu ir Nemuno, padalinimu: Rusijai 
atiteko dešinysis, o Prūsijai kairysis Nemuno krantas. Jau 1803-1806 metais 
Nemunas laivybos tikslais buvo pradėtas tirti ir reguliuoti. Nuo Gardino iki 
Smalininkų buvo įrengta 12 VMS, tačiau dėl karo veiksmų darbai nutrūko, o 
stebėjimo duomenų neišliko. Tyrimų pradžia laikytina 1810 m. vasario 13 d., 
kai Prūsijos karaliaus vardu buvo patvirtinta pirmoji instrukcija, kaip įrengti 
vandens matavimo stotis, daryti observacijas ir užrašus. Jos įžangoje sakoma 
„atsižvelgiant į stoką patikimų ir tikslingų observacijų ir žinių apie žymiausių 
Karalystės vandenų įvairius vandens horizontus, be kurių negalima tikrai atlik-
ti jokių hidrotechniškų įrengimų nei upių melioracijų, - būtinai reikia  dauge-
lyje vietų  įrengti vandens matuoklės arba puoliai ir nenutraukiamai observuoti 
vandens horizontus, jei dar tokios observacijos taisyklingai nedaromos“. Ins-
trukcijos 5-iuose paragrafuose nurodomos VMS įrengimo techninės sąlygos, 
jų atstatymas po avarijų ir sunaikinimo, observacijų tvarka ir duomenų saugo-
jimas. Ši instrukcija 1871 metais buvo šiek tiek pakeista. Nuo 1872 metų įvesti 
matavimai metriniais matais.

Tad pirmosiomis vandens matavimo stotimis laikytinos Prūsijos karalys-
tės 1810-1811 metais Nemuno žemupyje įrengtos vandens matavimo stotys. 
2011 metų spalio 1 d. pažymime svarbią hidrologinę datą – 200 metų sukaktį, 
kai pagal mokslinę programą nuosekliai ir pastoviai buvo pradėtas tirti Nemu-
nas prie Smalininkų. Vandens matavimo stotis buvo įkurta pasienio miestelyje 
Smalininkuose, kuris ilgą laiką priklausė Rytų Prūsijai ir buvo žinomas kaip 
Nemuno uostas ir sienos perėjimo punktas. Taigi Smalininkų vandens matavi-
mo stotis yra technikos paveldas.  
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Smalininkų vandens matavimo stotis 1928 metais

Smalininkų vandens matavimo stotis  2010 metais
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Nemuno reikšmė 

Iš 1254 metų popiežiaus Inocento IV bulės žinoma, kad lietuviai, vadi-
nami pagonimis, atsiveža sau ginklų, drabužių, druskos ir kitų gyvenimo  rei-
kmenų tąja upe, kuri yra tarp Livonijos ir Prūsijos ir vietos žmonių vadinama 
Nemunu. Jau tuomet buvo įvertinta Nemuno reikšmė. Istorija lėmė, kad ilgus 
amžius Lietuvą ir Nemuną buvo pasidalijusios kitos valstybės. Po III-čio ATR 
padalinimo, visas dešinysis Nemuno krantas nuo Lososnos žiočių (žemiau 
Gardino) iki Smalininkų atiteko Rusijos imperijai, o kairysis krantas –  Užne-
munė – Prūsijos karalystei ir išbuvo jos valdžioje iki 1807 metų.  Kaimyninės 
valstybės sutarė, kad prekybai ir susisiekimui vandens keliu neturėtų trukdyti 
tarpvalstybinės sienos, todėl reikia bendrai tirti ir sureguliuoti Nemuną ir pa-
gerinti jame laivybos sąlygas, nes upėje daug seklumų ir pavojingų rėvų bei 
didelių akmenų.  Abi valstybės buvo suinteresuotos Nemunu, kaip vandens 
keliu, kuriuo galima plukdyti įvairias prekes, ypač miško žaliavą. 1803 metais 
Vilniuje buvo pasirašyta konvencija tarp Rusijos ir  Prūsijos  atstovų su tikslu 
„padaryti upę tinkamą laivybai“ (S. Kolupaila. Nemuno reguliavimas XIX a. 
pradžioje. Technika ir ūkis. 1939, Nr. 5(32). 106-112 p.). Konvenciją sudarė 4 
straipsniai, kuriuose patvirtinta, kad Nemuno farvateris yra siena tarp valstybių, 
kad abiejų šalių policija privalo prižiūrėti laivybą, kad kiekviena šalis privalo 
tirti jai priklausančią upės dalį, o Nemunas turi būti reguliuojamas bendromis 
abiejų valstybių lėšomis. Todėl 1804-06-28 d. abiejuose upės krantuose buvo 
įrengta po 6 vandens matavimo stotis. Kairiajame krante – ties Druskų Balia, 
Liškiavos vienuolynu, Alytuje ties druskos sandėliu, ties Balbieriškiu, Prie-
nais ir dešiniajame krante Smalininkuose. Rusijos pusėje, dešiniajame krante, 
įrengtos stotys Gardine,  Lososnos upėje, Kaune, Vilkijoje, Veliuonoje ir Jur-
barke. Nustatyti matuoklių nuliai – dvi pėdos žemiau žemiausio vandens lygio 
(pagal gautas žinias per 25 metus). Minėtose VMS buvo pradėtas reguliarus 
stebėjimas, siekiant sudaryti  horizontų svyravimo grafikus ir nustatyti viduti-
nius horizontus. Išilginė niveliacija  einant pirmyn ir atgal baigta 1805-04-20 
d. Pagal S. Kolupailą, šiuos duomenis pateikė Prūsų vandens kelių valdininkas 
Wutzke savo apyskaitoje, paskelbtoje 1819 metais. Šios žinios suteikia infor-
macijos apie tuo metu pastatytas ir veikusias vandens matavimo stotis. Jose 
buvo matuojamas vandens lygis dar 1806 metais, nes nurodoma, kad 1806-08-
18 d.  Kaune per potvynį  vanduo pakilo per 36 valandas 7 pėdas (2,2 metro). 
1806 m. Prūsijos, po to ir Rusijos pusėje buvo išleistas valdžios įsakymas apie 
vagos ir krantų priežiūrą. Tam tikslui paskirti bunų meistrai ir srovės inspekto-
rius. Darbai turėjo būti baigti iki 1807 metų. Darbų kontrolė pavesta žinomam 
Prūsijos inžinieriui Johann Albert Eytelwein. 
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Šaltiniai mini, kad iš abiejų krantų daryta Nemuno ir jo krantų nuotrauka, 
statytos bunos ir traversai, reikalingose vietose  fašinomis tvirtinti krantai. Iš-
ilginiam upės profiliui sudaryti buvo reikalingi vandens lygiai. Dėl karo veiks-
mų darbai 1806-10-22 d. buvo nutraukti. 1807 m. visa dokumentacija perduota 
Karo ir valstybės turto valdybai Gumbinėje. Manoma, kad ten pateko ir hidro-
metrinių matavimų duomenys, kurių tolesnis likimas nežinomas. 

Dokumentuose rašoma, kad per  trejus metus tiriant ir reguliuojant Ne-
muną buvo išleista apie pusę milijono  Reino talerių; statmenai krantui su 15º 
pokrypiu prieš srovę buvo pastatytos 37 bunos, 18 traversų (skersinių tvorų), 
sutvirtinta apie 1,4 mln.m2 krantų; ties Balbieriškiu, Žiegždriais, Guogais ir 
Dvareliškiu, išvalyta  23 metro pločio Nemuno vaga iki 0,8 m gylio. Smėlio 
plotai tarp bunų buvo apsodinti karklais, kurie vėliau naudoti fašinoms gamin-
ti. Aukščiau Kauno buvo griaunamos rėvos, dideli akmenys buvo gręžiami 
po vandeniu ir paraku pripildytais vamzdeliais sprogdinami ir tam pritaiky-
tomis replėmis akmenys gabenami į krantą bei užkasami, kad ledonešis juos 
nenuneštų atgal į vagą. Iš rašytinių šaltinių matome, kad darbai buvo gerai 
organizuoti ir daug nuveikta. Vagos reguliavimo darbai  tarp Kauno ir Smali-
ninkų buvo baigti 1804 metais, nes abiejų valstybių atstovai darbus patikrino 
ir priėmė.

1807 m. Napoleonui užėmus Prūsiją, kartu ir Užnemunę, darbai nutrūko. 
Tačiau sureguliuota Nemuno vaga tarp Kauno ir Smalininkų  tarnavo Napole-
onui 1812 m. kare su Rusija, nes prancūzų kariai buvo aprūpinami  Nemunu. Iš 
Tilžės į Kauną prieš srovę baidokus vilko žmonių būriai, kuriuos kas 4 mylios 
keisdavo kiti žmonių būriai. Laivas iki Kauno buvo velkamas 8-10 dienų (S. 
Kolupaila. Nemunas. Kaunas. 1940. 220 p.).

Pirmosios vandens matavimo stočių instrukcijos (1810-02-13) 
sudarytojas inž. Johann Albert Eytelwein
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Turima žinių, kad Nemunas carinės Rusijos buvo valomas 1820-25 me-
tais. 1829 metais rusų inžinieriams buvo pavesta paruošti Nemuną geresnei 
laivybai (Dubysos-Ventos kanalo įrengimas, naujų trasų nustatymas). Tačiau 
daugiausia darbų nuo Gardino iki  Smalininkų iždo lėšomis buvo atlikta 1874-
1875 metais. Vėlgi buvo sprogdinami dideli akmenys ir ardomas Velnio tiltas 
– akmenų krūva tarp Rumšiškių ir Dvareliškio. 1877 metais Rusijos imperi-
jos kelių susisiekimo ministerija Nemune nuo Stolbcų iki Jurbarko įrengė 15 
VMS. Jų įrengimo tikslo šaltiniuose rasti nepavyko. Tikriausiai tai buvo susiję 
su Nemuno vandens lygio režimo tyrimu.

1877 m. prie Nemuno įsteigtos vandens matavimo stotys

Vandens mata-
vimo stotis

Atstumas 
nuo žiočių

Krantas Stotis (metai)

atidaryta uždaryta
Stolbcy 854 d 1877 01 14
Koliazin 792 k 1877 07 25 1910
Morin 724 d 1877 07 27 1910
Belica 673 d 1877 07 28
Mosty 598 k 1877 03 31
Radionoviči 562 k 1877 07 10 1910
Grodno 514 d 1877 01 13
Druskininkai 450 d 1877 07 03
Nemunaitis 384 d 1877 07 02 1959-04-01
Žydaviškis 316 k 1877 07 01 1915-05-12
Birštonas 290 d 1877 07 09 1960
Gastilionys 236 k 1877 07 13 1942-10-31
Kaunas 210 d 1877 01 13
Seredžius 168 d 1877 07 13 200-03-01
Jurbarkas 125 d 1877 04 13 1975-03-15

Profesorius   J. Macevičius   1943 m.  KPI  hidraulikos  katedros  archyve 
rado  prof. S. Kolupailos straipsnio „Nemuno tyrinėjimai 1917-1918 metais“ 
rankraštį ir jį papildęs paskelbė „Hidrometeorologijos straipsniuose“ (T.15. 
1992. 283-309 p.). Iš jo žinoma, kad okupacijos metais vokiečiai nuo Oginskio 
kanalo iki Smalininkų prie didesnių tiltų buvo įsteigę 60 stočių. Jų nebėra, bet 
jų vietos ir matuoklių nulio aukščiai pateikti J. Macevičiaus straipsnio Nemu-
no išilginiame profilyje. Prie Nemuno 16-oje hidrometrinių profilių išmatuoti 
93 debitai,  laivu išmatuotas upės gylis tarp Kauno ir Ščaros žiočių. Minėto 
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straipsnio lentelėje pateiktos Nemuno išilginio profilio koordinatės nuo Ščaros 
žiočių iki Smalininkų.

 Po Nepriklausomybės atkūrimo hidrometriniai tyrimai pradėti 1921 
metais. Pirmiausia ieškoti ir kaupti ankstesnių tyrimų duomenys. Šių darbų 
ėmėsi iš Rusijos grįžęs Steponas Kolupaila, kuris iki 1930 metų  vadovavo jo 
paties įsteigtai Hidrometrinei partijai ir rūpinosi hidrometrinių tyrimų plėtra.

Prūsijos karalystėje, kuriai priklausė ir dalis Lietuvos teritorijos, tuo metu 
vyko ekonominis pakilimas. Prūsijos karalystė ėmė klestėti įsisavindama lais-
vas žemes ir taikydama  pažangesnes technologijas, taipogi siekė  tobulinti 
vandens kelius, kurie jau buvo išvystyti Brandenburgo provincijoje. Kas ruoš-
tasi daryti Rytų Prūsijoje, galima rasti Stepono Kolupailos „Hidrometrinio 
metraščio“ II tome (Kaunas, 1930. 376 p.), taip pat žurnalo „Hydrologie und 
Wasserbewirtschaftung“ (Hidrologija ir vandens naudojimas) 2010 m. balan-
džio mėnesio numeryje, kuris skirtas paminėti hidrologinių tyrimų Vokietijoje 
200 metų jubiliejų. 

 Jau minėtoje 1810 m. Prūsijos karaliaus patvirtintoje instrukcijoje nu-
rodytos vietos, kur siūloma įrengti VMS. Iš viso jų numatyta 73, iš jų  6 prie 
Nemuno: Smalininkuose, Tilžėje, Jegeriškiuose, Sėliuose, Rusnėje ir Klaipė-
doje.  Šią instrukciją paruošė jau  minėtas inž. Johann Albert Eytelwein (1764-
1848).

Šis Nemuno hidrometrinių tyrimų planas  realizuotas taip:
1810 m. liepos 26 d. pradėjo veikti Sėlių VMS, esanti 34 km nuo žiočių;
1810 m. rugsėjo 22 d.– Rusnės VMS, esanti 13 km nuo žiočių;
1811 m. sausio 1 d. – Tilžės VMS, esanti 59 km nuo žiočių;
1811 m. spalio 1 d. – Smalininkų VMS, esanti 111 km nuo žiočių;
1846 m. – Klaipėdos VMS, esanti 0,75  km nuo Danės žiočių.
Apie Jegeriškių VMS žinių nerasta.
Lietuvos teritorijoje  yra Rusnės ir Smalininkų VMS, o Tilžės (dabar So-

vetskas) VMS – Kaliningrado  srityje. Šios trys VMS tebeveikia iki šiol, išsky-
rus Sėlių VMS, kuri buvo uždaryta 1938 metais. VMS stotys labai svarbios dėl 
turimų vientisos apimties vandens lygių, nuotėkio ir ledo reiškinių duomenų.
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(S. Kolupaila. Vandens matavimo stotys. 1929)

Debito matavimas  Mituvoje ties Jurbarku 
(S. Kolupaila. Hidrometrija. II t. 1940)

Steponas Kolupaila ir hidrometriniai tyrimai  

Steponas Kolupaila yra hidrometrinių tyrimų pradininkas Lietuvoje. Visa 
ką turime vertingiausio iš praėjusio laikotarpio, yra prof. Stepono Kolupailos  
sumanaus ir kruopštaus darbo  rezultatas (J. Jablonskis. Ką byloja Nemuno 
vandenys. Mokslas  ir gyvenimas. 2011. Nr. 4. 30-35 p.). 

Profesorius 
Steponas Kolupaila

1892 09 14 – 1964 04 09
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Profesoriaus S. Kolupailos pastangomis yra surasti rankraštiniai duo-
menys iš Klaipėdos uosto ir Prūsų hidrologijos instituto (Berlyne) archyvų, 
kuriuos kruopščiai ištyrė ir paskelbė leidinyje „Hidrometrinis metraštis“ II. 
(Kaunas. 1930. 376 p). Šiame, be galo svarbiame leidinyje, autorius pateikia 
Smalininkų VMS įrengimo ir rekonstrukcijos aplinkybes, kasdienius vandens 
lygius, jų grafikus, atžymas apie ledo reiškinius per 1811-1930 metus. Taip pat 
1875-1930 metais Nemune matuotus vandens debitus ir pagal juos sudarytą 
Smalininkų VMS debito  kreivę bei pagal  ją  apskaičiuotus 10 metų (1920-
1929)  kasdienius upės vandens debitus. Šis  darbas  sulaukė  didelio  Europos   
hidrologų  dėmesio. Suomijos   hidrologas   H. Renkvistas  pagal S. Kolupailos 
pateiktą debito krei¬vę pratęsė nuotėkio skaičiavimą dešimt¬mečiais ir paste-
bėjo, kad Nemuno nuo¬tėkis didėja, per šimtmetį  išaugo   nuo 12,5 iki 17,5 
km3 per  metus. Ši  žinia,  paskelbta 1931 m. Suomijos  geografų  žurnale, pa-
ragino S. Kolupailą Nemuno nuotėkį apskaičiuoti tiksliau, įvertinant Nemuno 
dugno stabilumą VMS aplinko¬je. 

Tęsdamas Nemuno tyrimus S. Kolupaila pastebėjo, kad vandens lygis 
Smalininkų VMS profilyje kyla. Jis šią aplinkybę įvertino skaičiuodamas nuo-
tėkį. Apie tai  S. Kolupaila (Nemunas. Kaunas. 1940) rašė: „Nemuno vaga 
šioje vietoje gerokai pakito dėl atnešamo iš aukščiau smėlio, teko priimti hipo-
tezę, kad vaga kilo tolygiai ir atitinkamai pataisyti horizontai. Debitų skaičia-
vimo išvados referuotos IV Pabaltijo  hidrologinei konferencijai Leningrade 
1933 metais“. 

S. Kolupaila pateikė antrą hidrologinę staigmeną – unikalius 121 metų   
nuotėkio stebėjimo duomenis (Колупайлo С.И. Учет стока р. Немана за 
1812-1932 годы. IV Гидрологическая конференция Балтийских стран. 
Лениниград. 1933. 17 с.).  

Dauguma hidrologų Smalininkų nuotėkio duomenis vertino ir vertina 
teigiamai arba palankiai. Prof. M. Lasinskas savo daktaro disertacijoje apie 
Nemuno nuotėkio daugiamečio režimo dėsningumus pažymi, kad nors S. Ko-
lupailos hipotezė apie upės slėnio ir dugno kilimą iš principo yra teisinga, bet 
kilimas yra padidintas dėl neįvertinto upės vandeningumo kaitos. Todėl siū-
lo  1812-1827 metų nuotėkio duomenis laikyti apytikriais; o vidutinis metinis 
nuotėkis ir maksimalūs debitai nuo 1828 metų pilnai patikimi ir tapatūs; mi-
nimalūs debitai patikimi nuo 1890 metų (M. Lasinskas. Nemuno nuotėkis ties 
Smalininkais. Hidrometeorologiniai straipsniai. 1970. t.3, 5-7 p.). 

Manome, kad S. Kolupaila  panaudojo visą turimą informaciją ir savo 
išmanymo dėka upės vandens lygius pavertė nuotėkiu. Dar kartą tenka patvir-
tinti, kad Smalininkų VMS duomenys unikalūs savo apimtimi ir labai plačiai 
naudojami hidrologiniuose tyrimuose. Nemuno nuotėkio ilgalaikiai duomenys 
leidžia pagrįsti ar patikrinti statistinių rodiklių santykius ir išryškinti nuotėkio 
kaitos šimtmetines tendencijas. 
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Nemune ties Smalininkais (žr. pav.) vandens debitai per 198 metus (1812-
2009) keitėsi nuo didžiausio 1829 m. balandžio 12 d  6820 m3/s, iki mažiausio 
1953 m. gruodžio 23 d. 91,5 m3/s, t.y. didžiausias vandens debitas viršijo ma-
žiausią 75 kartus. 

Pažiūrėkime, ką rodo Smalininkų VMS nuotėkis, nes dauguma klimato-
logų ir hidrologų mano, kad upių nuotėkis yra klimato produktas, tiesa, neat-
meta ir vietovės, kuria teka upė, landšafto poveikio bei antropogeninės įtakos. 
Klimato atšilimas pirmiausia pasireiškia šaltojo meto oro temperatūros kilimu. 
Pažiūrėkime, kaip į žiemos (Xll-ll mėn.) oro temperatūros kasmetę kaitą Vil-
niuje reaguoja Nemuno nuotėkis Smalininkuose. Pateikti grafikai rodo žiemos 
meto šilumos ir upės vandeningumo beveik 200 metų laikotarpio veidrodinę 
kaitos tendenciją. Kai žiemos šiltesnės (žemėjanti atkarpa), Nemunu nuteka 
daugiau vandens, kai šaltos – mažiau, nes šiltą žiemą ištirpę krituliai nuteka 
nesulaukę pavasario ir dėlto sumažėja pavasario nuotėkis. Daugeliu laikotar-
pių taip ir buvo, pavyzdžiui, nuo 1980 metų iki dabar.
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Nemuno ties Smalininkai nuotėkis: vidutiniai metiniai (1), maksimalūs 
(2) ir  ir minimalūs (3) debitai; nukrypimų nuo daugiamečio vidurkio sumos 
ƞ(K-1); Vilniaus MS žiemos oro temperatūra (4), žiemos nuotėkis (5) ir vidu-
tiniai metiniai debitai (6)

Nemuno ir kitų upių kiekvienos dienos vandens lygiai ir vandens debitai 
pateikiami pokariniuose ir laisvos Lietuvos hidrologijos metraščiuose ir leidi-
niuose.

Baigiant pravartu pacituoti prof. Stepono Kolupailos pranašišką eilutę, pa-
rašytą „Hidrometrinio metraščio” II tome, kad ,,ypatingos pagarbos nusipelnė 
tie toliaregiai žmonės, kurie prieš šimtą ir daugiau metų suprato hidrometrijos 
mokslišką ir praktišką reikšmę, sugebėjo organizuoti taisyklingas observatori-
jas... Štai kodėl hidrologai taip brangina senų matavimų medžiagą!”.
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Aleksandras Kajutis 

SMALININKŲ VANDENS MATAVIMO STOTIS EUROPOS 
HIDROLOGIJOS ISTORIJOJE

Smalininkų vandens matavimo stotis (toliau – Smalininkų VMS) įsteig-
ta 1811 m., matavimai pradėti nuo spalio 1 d. Kodėl būtent nuo spalio 1 d.? 
Hidrologijoje be kalendorinių metų vartojamas terminas Hidrologiniai metai, 
mat upių nuotėkio, kurio dydis priklauso  nuo ledo darinių, skaičiavimams 
būtina turėti duomenis nuo pat jų atsiradimo. Pirmieji ledo dariniai gali pasiro-
dyti jau spalio mėnesį. 1810-1811 metais dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo 
įsteigtos VMS Rusnėje, Senuosiuose Sėliuose, Tilžėje ir Smalininkuose, tačiau 
tik pastarosios VMS visi matavimo duomenys yra išlikę, tuo Smalininkų VMS 
yra unikali. Minint Smalininkų VMS jubiliejų gali kilti klausimas, ar 200 metų 
yra labai daug?

Pirmosios VMS atsirado Senovės Egipte, Babilone ir Kinijoje daugiau 
kaip prieš 2 tūkstančius metų. Aukščiausi vandens lygiai buvo pažymimi uolo-
se užbrėžiant brūkšnį, mokėta pagal juos prognozuoti būsimą derlių (potvyniai 
patręšdavo dirbamus laukus), pagal vandens lygį potvynio metu net būdavo 
nustatomi tų metų mokesčiai. Tačiau tai buvo grynai praktikos reikalams nau-
dojamos priemonės, kurios, keičiantis valdovams, buvo sunaikinamos vien 
todėl, kad neliktų buvusio valdovo heraldikos ženklų, taigi, tuo metu dar ne-
buvo laikomasi esminių hidrologijos principų, nes hidrologija, kaip mokslas, 
išsivystė gerokai vėliau. Smalininkų VMS per savo gyvavimo laikotarpį išgy-
veno keleto valstybių virsmą, tačiau dėka suformuluotų ir visuotinai pripažin-
tų hidrologijos principų VMS ir matavimų duomenys neišnyko. Tačiau nuo 
pirmųjų vandens lygio matavimų iki šiuolaikinės hidrologijos dar buvo ilgas ir 
sunkus kelias. Europoje sistemingi potvynių stebėjimai pradėti 1280 m. Tibro 
upėje Romoje, potvynių žymės ant pastatų sienų yra užfiksuotos ir kituose 
senuose miestuose, tačiau viduramžiais šie darbai buvo visiškai apmirę, nes 
bet koks mokslas buvo priskiriamas erezija, mokslo mintį ilgam buvo pakei-
tusi astrologija ir kitos pranašystės, kurių pagrindu buvo rengiami šimtamečiai 
kalendoriai. Kam vargti su visokiais matavimais, jeigu galima upių potvynius 
„nuspėti“ 100 metų į priekį? Ilgainiui įsitikinta, kad tokie kalendoriai visiškai, 
siekiant pažinti bet kokį gamtos reiškinį būtini sistemingi tyrimai. Šią tiesą pir-
mieji suprato anglai, kurie 1660 m. įkūrė Londono (Britų) karališkąją mokslo 
draugiją. Draugija pradėjo kurti mokslo metodiką, o jos įkūrimo data yra laiko-
ma šiuolaikinio mokslo atsiradimo data. Vėliau susikūrė Paryžiaus karališkoji 
akademija (1666 m.), Pfalco meteorologijos draugija (1781 m.). Šių mokslinių 
institucijų veikla sudarė prielaidas kurtis įvairioms mokslo šakoms, tarp jų ir 
hidrologijai, kurios pradžia siejama su 1674 m. Paryžiuje išleista P. Pero knyga 
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„Apie šaltinių kilmę“. Pradėtos steigti kokybiškai naujo tipo VMS, kurių iš-
skirtinis bruožas – sistemingi, pagal mokslines metodikas vykdomi stebėjimai. 
Tuo metu buvo įsteigtos VMS Elbėje (1727 m.), Reine (1771 m.), Oderyje 
(1778 m.), Vysloje (1799 m.). Tačiau ir jos dar buvo nepilnavertės, nes nebu-
vo svarbiausių matavimo priemonių, (pvz. Vandens srovės greičio matavimo 
malūnėlis R. Voltmano buvo išrastas 1790 m.), arba jų stigo. Matavimai visur 
turi būti atliekami vienu metu, o tam reikėjo laikrodžių. Laikrodis seniai buvo 
išrastas, bet nebuvo vieningo laiko, kiekviena valstybė turėjo savo laiką. Tik 
1764 m. anglai išrado, o 1790 ištobulino jūrinį chronometrą, kurį jau galima 
buvo pasiimti į laivą. Tie patys anglai (Londono karališkoji mokslo draugija) 
pasirūpino, kad kiekvienas laivas, atplaukęs į bet kurį uostą, privalėtų vietos 
gyventojų pageidavimu pakoreguoti jų laikrodžių parodymus, o nuo pakore-
guotų laikrodžių galima buvo koreguoti kitus tos šalies laikrodžius, taip buvo 
sulyginamas laikas. Taip buvo sukurtos prielaidos vykdyti hidrologinius ste-
bėjimus, labai panašius į šiuolaikinius. Smalininkų (ir kitų) VMS įsteigimui 
buvo padėti tvirti pamatai. Nemuno žemupys, po trečiojo Lietuvos–Lenkijos 
padalijimo atitekęs Prūsijai, buvo apleistas, upės vagoje buvo daug akmenų, 
trukdančių laivams plaukti, todėl karalius Frydrichas Vilhelmas III 1803 m. 
nutarė Nemuno vagą ištirti ir sutvarkyti bei įsteigti 6 VMS. Tačiau VMS, ku-
rios Europoje tuo metu buvo steigiamos pirmiausia upių laivininkystei užti-
krinti, plėtrą netikėtai pristabdė būtent mokslo ir technikos pažanga – 1803 
m. (vėl Anglijoje!) buvo išrastas geležinkelis, kuris buvo išreklamuotas kaip 
pagrindinė ateities transporto priemonė, todėl upių laivų, VMS statyba patyrė 
sąstingį. Tačiau neilgai trūkus paaiškėjo, kad geležinkelio transportas yra labai 
brangus, vystosi lėtai, todėl upių laivininkystė ir toliau turės gerą perspektyvą, 
o hidrologinių matavimų duomenys bus aktualūs. Manoma, kad dėl šių aplin-
kybių idėja praktiškai buvo pradėta realizuoti tik 7 metų.

1810 m. vasario 13 d  buvo parengta ir 
Prūsijos karaliaus vardu išleista  in-
strukcija kaip įrengti VMS, vykdyti 
stebėjimus, tvarkyti matavimų 
duomenis. Instrukcija buvo parengta 
remiantis ne vien vokiečių bet ir kitų 
šalių  patirtimi, hidrologiniu požiūriu 
buvo aukšto lygio ir ilgai tarnavo prak-
tiniams reikalams. Vokietijos hidrologai 
pagrįstai didžiavosi šiuo dokumentu 
ir iškilmingai paminėjo jo šimtmečio 
jubiliejų.

INSTRUKCION,
wie die Pegel auf den Strömen 
und Gewässern gesetzt, der 
Wasserstand beobachted und 
die Nachrichten eingezogen 
und überreicht werden sollen.

Ištrauka iš instrukcijos
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1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Smalininkų VMS pri-
skirta Plentų ir vandens kelių valdybos prie Susisiekimo ministerijos Hidrome-
trinei partijai, kuri vėliau buvo pertvarkyta į Hidrometrinį biurą. Jam vadovavo 
prof. Steponas Kolupaila, kurį pagrįstai galima vadinti Lietuvos hidrologijos 
įkūrėju. S. Kolupaila iš Vokietijos parvežė ankstesnių metų matavimų duome-
nis, organizavo jų tvarkymą, pradėjo leisti Hidrometrinį metraštį, kuriame buvo 
spausdinami visų šalies VMS duomenys. S. Kolupailos iniciatyva Smalininkų 
VMS 1923 m. pradėta matuoti vandens debitą (anksčiau buvo matuojamas 
tik vandens lygis). Per keletą metų, atlikus pakankami daug matavimų, buvo 
sudaryta Smalininkų VMS debito kreivė ir S. Kolupaila ėmė ieškoti būdų, kaip 
apskaičiuoti Nemuno nuotėkį nuo 1812 m. Neturint praėjusiu laikotarpiu ma-
tavimų žiemos sąlygomis uždavinys  buvo labai sunkus. S. Kolupaila, po ilgų 
svarstymų, pasiūlė naują metodą, pavadintą kintamų žiemos debitų redukcijų 
metodu. Šis metodas po svarstymų tarptautinėse konferencijose buvo pripa-
žintas naudotinu ir taikytas įvairiose Europos šalyse, pateko į hidrometrijos 
vadovėlius. Tokiu būdu Lietuva, kaip dovaną gavusi Smalininkų VMS, įrengtą 
kitos šalies ir kurią įrengiant buvo naudotasi dar daugiau šalių patirtimi, per 
S. Kolupailą tarsi grąžino Europai skolą. S. Kolupaila užmezgė ryšius su kitų, 
daugiausia Baltijos valstybių, hidrologais. Iš viso ikikariniu laikotarpiu įvy-
ko 6 konferencijos, kuriose dalyvavo šių šalių hidrologai: Danijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Tary-

Smalininkų VMS pradžioje buvo įrengta ne Nemuno vagoje, o Šventosios 
žiotyse – kad matuoklės būtų saugios ledonešio metu. Iš viso buvo 3 matuo-
klės, iš kurių žemiausia buvo pritvirtinta prie akmens specialiai išskaptuotoje 
nišoje. Šis akmuo tebėra ir dabar. 1886–88 m. buvo įrengtas uostas ir rekons-
truota VMS, kuri įgavo šiandienos išvaizdą.

Profesorius Steponas Kolupaila
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bų Sąjungos. Visose konferencijos Lietuvos hidrologai skaitė pranešimus ir, 
kaip matyti iš konferencijų bibliografijos, pranešimuose pristatė Smalininkų 
VMS duomenis bei pagal juos apskaičiuotą daugiametį Nemuno nuotėkį ir 
įvairius nuotėkio hidrologinius rodiklius, keitėsi savo šalyse ruošiamais leidi-
niais. Lietuvos hidrologų leidžiamas Hidrometrinis metraštis buvo  sudaromas 
labai rūpestingai ir gražiai įrišamas. Grafikai buvo braižomi trimis spalvomis 
(1 pav.). Tarybiniais laikais Nemuno nuotėkį pagal Smalininkų VMS duome-
nis daugiausia tyrinėjo dabartinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos 
energetikos instituto, Vilniaus Universiteto mokslininkai, jų moksliniai darbai 
buvo spausdinami ir TSRS leidiniuose.

1 pav. Smalininkų VMS 1812 m. duomenys 
(Hidrometrinis metraštis, 1930 m.).

39



40

1941 m. buvo įsteigta Lietuvos hidrome-
teorologijos valdyba, kuriai atiteko visos, 
tarp jų ir Smalininkų VMS. Joje pradėta 
vykdyti platesnė, negu ikikariniu laikotarpiu 
stebėjimų programa: vandens lygio, vandens 
debito, vandens drumstumo, skendinčių 
nešmenų debito, vandens augalijos išplitimo, 
ledo darinių, sniego ant ledo storumo, oro 
temperatūros, kritulių kiekio, vandens atsargų 
sniego dangoje stebėjimai. Po Kauno HE 
pastatymo Smalininkų VMS buvo įrengtas 
limnigrafas –  mechaninis savirašis prietai-
sas, vandens lygį nepertraukiamai rašaline 
plunksna išbrėžiantis specialioje languotėje. 
Kiekvieną dieną 21 val. stebėtojas turėjo 
pakeisti limnigrafo languotę. Šiuo prietaisu 
galima buvo nustatyti HE įtaką Nemuno 
vandens lygio svyravimams.

Vidutinis vandens ly-
gis (VL) 9,21 m BS, 
aukščiausias VL 16.05 m 
BS (1958-04-21), vidu-
tinis vandens debitas (VD) 
538 m3/s, didžiausias VD 
6580 m3/s (1829-04-12), 
mažiausias VD 91.5 m3/s 
(1953-12-23), didžiausias 
metų nuotėkis (MN) 25.2 
km3/metus, mažiausias MN 
11.0 km3/metus, storiausia 
ledo danga 69 cm (1947 
m.)

Atkūrusi nepriklausomybę, Lietuva 1992 m. tapo Pasaulinės meteorolo-
gijos organizacijos (WMO) nare. Visų VMS, Taip pat ir Smalininkų VMS dar-
bas organizuojamas bei matavimo duomenys tvarkomi vadovaujantis WMO 
reglamentais ir metodikomis. Tarnybos hidrologai užmezgė bendradarbiavimo 
ryšius su kitų šalių kolegomis. Pasinaudoma Europos šalių patirtimi bei finan-
sine parama 1997 m. Tarnyba Smalininkų VMS įrengė automatinę įrangą, kuri 
vandens lygį ir temperatūrą matuoja kas 15 min., o duomenis kaupia duomenų 
kaupiklyje. Norimu laiku matavimo duomenis galima persirašyti į darbo kom-
piuterį. Kiekvieną dieną 8 val. matavimo duomenys WMO Globalinės tele-
komunikacijos sistemos tinklais keliauja į Europos regioninį meteorologijos 
komunikacijų centrą Norčiopinge ir yra prieinami ne tik Europos valstybėms, 
bet visoms 189 WMO narėms. Atskirai duomenys teikiami Pasaulio nuotėkio 
duomenų centrui Vokietijoje ir taip pat yra laisvai prieinami. Šiame centre kau-
piami daugiau kaip 7700 VMS iš 156 šalių. Pasižvalgius šio centro duomenų 
bazėje, pvz. per internetą, adr. www.bafg.de, nesunku įsitikinti kad Smalininkų 
VMS duomenys yra seniausi. Pagal bendradarbiavimo programą Smalininkų 
VMS duomenys teikiami Rusijos Kaliningrado srities Hidrometeorologijos ir 
gamtinės aplinkos kontrolės centrui.

Nemunu per Smalininkų VMS nuteka vandenys, sutekėję nuo 71.5 % Lie-
tuvos teritorijos, todėl duomenys naudojami skaičiuojant paviršinio vandens 
išteklius bei nustatant jo kokybę – mėginiai, pasemti Nemune ties Smalinin-
kais, ištiriami Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijose pagal Valstybinę 
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aplinkos monitoringo programą. 
Smalininkų VMS yra už 111 km nuo Nemuno žiočių, tačiau žemiau esan-

čiose VMS vandens debitas nematuojamas, nes pavasario potvynio metu van-
duo išsilieja iš krantų ir yra neišmatuojamas. Be to, vaga pradeda skirstytis į 
atšakas. Tačiau svarbiausias šios VMS bruožas – ilga stebėjimų seka, leidžianti 
pagal vandeningumo ciklus nustatyti klimato. 

Bandanti atsakyti į klausimą, ar 200 m. laikotarpis yra didelis ir ar Sma-
lininkų VMS yra seniausia Europoje VMS, pirmiausia turėtume suprasti, kad 
svarbiausia yra ne jos įsteigimo data, o reikšmė. Įsteigiant šią VMS buvo pa-
sinaudota ir rytietiška išmintimi, ir angliškuoju sisteminiu mąstymu, ir vo-
kiškuoju pedantiškumu. Galim didžiuotis tik tuo, kad Smalininkų VMS yra 
mažas sraigtelis didžiuliame Europos hidrologijos mechanizme, be kurio tas 
mechanizmas gal būt veiks ne taip sklandžiai.
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