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Kupiškio tvenkinio geografinė padėtis
Santa Neimanaitė

Kupiškio tvenkinys yra Šiaurės rytų Lietuvoje, Kupiškio rajono Lėvens slėnyje, 
prie Kupiškio. Užtvankos vieta – 110 km nuo žiočių. Kupiškio tvenkinys kartu 
su Lėvens upe priklauso Mūšos baseinui. Šis dirbtinis tvenkinys yra didžiausias 
Šiaurės Lietuvoje ir trečias pagal dydį šalyje. Plotas – 828 ha, į šiaurę jos nusi-
driekusios 19,9 km. Bendras tūris – 33,183 milijonai m3 1. Iš Kupiškio tvenkinio 
išteka tik Lėvuo, o įteka Lėvens, Juodupės, Mituvos, Ožkalaukio, Rakštupio ir 
Šiekštės upės. 

Lėvens tvenkinys įspūdingas ne tik dydžiu, bet ir kraštovaizdžiu. Čia gali-
ma ne tik pamatyti, bet ir aplankyti dvi salas ir du pusiasalius. Pirmoji sala yra 
visai netoli Kupiškio, šalia pagrindinės Aukštupėnų poilsiavietės. Dėl neįprastos 
formos ji vadinama Uošvės Liežuviu. Į salą galima patekti nuvykus į Pajuodupės 
kaimą. Kita sala yra Bagdonų kaime. 

Du pusiasaliai išsidėstę skirtingose Lėvens tvenkinio pusėse. Vienas yra 
Jutkonių kaime, kitas už Palėvenėlės, prie Miliūnų kaimo.

Tvenkinio charakteristika
Kupiškio tvenkinys galutinai susiformavo 1986 metais. Marių oficiali paskirtis 

yra kultūrinė-buitinė ir landšaftui praturtinti. Tvenkinio naudojimo ir priežiūros 
taisyklių duomenimis, dabartinė marių balansinė vertė – 2 317 630 Lt. Marios į 
šiaurę nusidriekusios 19,9 km, esant normaliam vandens lygiui – 79 m, o visas 
kranto ilgis apima 58,9 km. Vidutinis marių plotis yra 416 m, o maksimalus – 
650 m. Vidutinis tvenkinio gylis 4,01 m, maksimalus – 10 m2. 

1 lentelė 
Kupiškio tvenkinio pagrindinės hidrologinės charakteristikos 

Baseino plotas    307 km2

Vidutinis metinis vandens pritekėjimas 56 650 m3

Vidutinis vandens pritekėjimo debitas   1,79 m3/s

Vidutinis maksimalus pavasario potvynio vandens debitas  31,7 m3/s

Vidutinis maksimalus liūčių vandens debitas   6,82 m3/s

Vidutinis minimalus vasaros–rudens 30 dienų laikotarpio vandens vidutinis  
debitas

  0,099 m3/s

Vidutinis minimalus žiemos 30 dienų laikotarpio vandens vidutinis debitas   0,15 m3/s

Gamtosauginis debitas   0,053 m3/s

2 Kupiškio tvenkinio Lėvens up. naudojimo ir 
priežiūros taisyklės, patvirtintos 1995 12 01 b. 
Aplinkos apsaugos ministerijos Hidrografinio 
tinklo tarnybos viršininko.

1 Kupiškio tvenkinio Lėvens up. naudojimo ir 
priežiūros taisyklės, patvirtintos 1995 12 01 a. 
Aplinkos apsaugos ministerijos Hidrografinio 
tinklo tarnybos viršininko.
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Tvenkinio baseino plotas apima 307 km2. Per metus į užtvanką vidutiniškai 
priteka 56 650 m3, vandens pritekėjimo debitas yra mažas – tik 1,79 m3/s. Maksi-
malaus pavasario potvynio vandens vidutinis debitas 31,7 m3/s. Maksimalus liūčių 
vidutinis vandens debitas 6,82 m3/s. Vidutinis minimalus vasaros–rudens 30 dienų 
laikotarpio vandens vidutinis debitas yra 0,099 m3/s. Vidutinis minimalus žiemos 30 
dienų laikotarpio vandens vidutinis debitas 0,15 m3/s. Gamtosauginis debitas turi 
būti 0,053 m3/s, kuris užtikrina būtiną Kupiškio tvenkinio ekosistemos gyvavimą3. 

Kupiškio tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėse taip pat yra pateikti 
nurodymai ir įsipareigojimai, kaip jis turi būti tvarkomas ir prižiūrimas. Visoje 
tvenkinio pakrantėje yra išsidėstę asmeninių ūkių, ūkininkų ir fondų žemės. Turi 
būti imtasi priemonių prieš tvenkinio krantų nepageidaujamus pokyčius. Turi būti 
išsaugoti želdiniai stačiuose šlaituose. Neleisti ganyti gyvulių stačiuose tvenkinio 
šlaituose. Neleisti jokių kranto performavimo ar kitų žemės kasimo darbų kai-
riajame krante prie užtvankos, esančios Kupiškio piliakalnio apsauginėje zonoje. 

2 lentelė 
Kupiškio tvenkinio vandens horizonto altitudės, ploto ir tūrio lentelė

Vandens horizonto altitudės, m Tvenkinio plotas, ha Vandens tūris, tūkst. m3

Maksimalus VL 80,05 971 41,918
Normalus VL 79 828 33,183
Minimalus VL 78,69 797 30,793

Naudodamasi Kupiškio tvenkinio kadastro duomenimis, sudariau lentelę, 
kurioje aiškiai atsispindi tvenkinio ploto ir vandens tūrio pokyčiai esant mak-
simaliam, normaliam ir minimaliam vandens lygiui. Padidėjus iki maksimalaus 
vandens lygio 80,05 m, tvenkinio plotas atitinkamai padidėja iki 971 ha, o vandens 
tūris iki 41,918 tūkst. m3. Esant normaliam vandens lygiui 79 m, tvenkinio plotas 
užima 828 ha, o vandens tūris – 33,183 tūkst. m3. Vandens lygiui sumažėjus iki 
minimalaus 78,69 m, tvenkinio plotas taip pat sumažėja iki 797 ha, o vandens 
tūris iki 30,793 tūkst. m3. Taigi, vandens lygiui didėjant, atitinkamai padidėja 
tvenkinio plotas kartu su vandens tūriu, o vandens lygiui mažėjant – atvirkščiai4. 

Paviršius ir dirvožemiai
Kupiškio–Alizavos mikrorajono reljefo paviršius formavosi tirpstant ir trau-

kiantis pleistoceno paskutinio ledynmečio ledynui Mūšos–Lėvens rytine plaštaka. 
Palikti pakraštiniai moreniniai dariniai labai išplauti, nulyginti ir palaidoti po smėliu, 
kur auga Žalioji giria ir gretimi miškai. Išilgai palaidotų darinių susidarė Nevėžio–
Lėvens takoskyra. Mūšos–Nemunėlio mikrorajonui priskiriama 90 m absoliutinio 
aukščio banguota moreninė lyguma, 
atsiradusi vietoj išardytų pakraštinių 
moreninių darinių. Lygumą įvairina 
labai riedulingi ruožai, taip pat gilūs 
senslėniai. Kai kur aptinkama plona 
smėlio danga. Vyrauja stambiai banguo-
tos priemolingos lygumos vietovaizdis, 

3 Kupiškio tvenkinio Lėvens up. naudojimo ir prie-
žiūros taisyklės, patvirtintos 1995 12 01 c. Aplinkos 
apsaugos ministerijos Hidrografinio tinklo tarnybos 
viršininko.

4 Kupiškio tvenkinio Lėvens up. naudojimo ir prie-
žiūros taisyklės, patvirtintos 1995 12 01 d. Aplinkos 
apsaugos ministerijos Hidrografinio tinklo tarnybos 
viršininko.
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susidedąs iš plačių moreninio priemolio bangų, lėkštų pašlapusių įdomių lygių 
aikštelių. Paslėniais tęsiasi negiliai slėniuotos priemolingos lygumos vietovaizdis5.

Iš paliktų pakraštinių formų sprendžiama, kad Mūšos–Lėvens ledyninė 
plaštaka, pradėjusi smarkiau tirpti, siaurėjo iš visų pusių, periodiškai ledyno pa-
kraščiui stabtelint tam tikroje linijoje. Tokio ritmiško traukimosi eigoje susidarė 
daugybė neaukštų šoninių moreninių darinių grandinių kaskart vis žemiau ir 
žemiau. Jos apjuosė iš trijų pusių žemiausią vidurinę rajono dalį, kuri pavirto 
plaštakine dubuma. Mūšos–Lėvens vidurupio ledyninių plaštakų sudarytą paviršių 
labai performavo ledyniniai tirpsmo vandenys.

Užlietam Lėvens slėniui buvo būdingos aliuvinės smėlinės ir priemolinės 
nuosėdos, susidariusios per pavasario potvynius. Būdinga savybė – ryški sluoks-
niuota sandara. Vienur susiklostė smėlis, kitur – dulkės, o dar kitur – dumblas. 
Pasibaigus pavasario potvyniui, krantai būdavo apnešti smėliu ir dumblu6. 

Remiantis ŽIS dirvožemių tipo ir granuliometrinės sudėties žemėlapiu, Ku-
piškio tvenkinio nagrinėjamoje teritorijoje dabar daugiausia vyrauja  išplautžemiai 
ir rudžemiai, o į marias įtekančių upių slėniuose – šlapžemiai ir šlynžemiai. 
Kupiškio tvenkinio apylinkėse būdinga smėlis ir smėlingas lengvas priemolis, 
kur ne kur smėlingas sunkus priemolis (Lietuvos valstybinės žemės žemėlapis7). 

Klimatas
Vienas klimatą formuojančių veiksnių yra sausumos ir vandens plotų san-

tykis. Dėl didelės vandens slaptosios šilumos ir greitesnio šilumos pasiskirstymo 
vanduo į temperatūros pokyčius reaguoja lėčiau nei sausuma, todėl vietovėse, kur 
vandens telkinių daugiau, būdinga silpnesnė, lėtesnė temperatūros kaita. Didesni 
vandens telkiniai turi įtakos vietos klimatui. Įrengus Kupiškio tvenkinį, aplinkos 
klimatas šiek tiek pasikeitė. Užlietos dalies Lėvens slėnis buvo siauras (500–600 
metrų pločio), todėl klimato sąlygomis nelabai skyrėsi nuo aplinkos. Slėnio klima-
tas turi šiokių tokių specifinių bruožų. Kadangi slėnis yra žemiau už aplinkinius 
tarpuslėnius, jis apsaugotas nuo vėjų, ypač vakarų ir rytų krypties. Naktį atvėsęs 
oras nuo slėnio šlaitų leidžiasi žemyn ir telkiasi slėnio viduryje. Jam užslinkus 
ant šiltesnės upės, susidarydvo rūkas, taigi slėnyje būdavo didesni temperatūros 
skirtumai, iškrisdavo mažiau kritulių negu aplinkiniuose tarpuslėniuose. Esant 
ramiam orui, vasarą būdavo karščiau, o žiemą šalčiau. 

Didelė tvenkinio vandens masė šiek tiek pakeitė aplinkos klimatą. Kiek pa-
gausėjo rūkų, padidėjo oro drėgnumas. Susiformavus detaliam ir ištęstam tvenkiniui, 
marių apylinkėse sustiprėjo pietvakariniai, pietiniai, šiauriniai ir šiaurrytiniai vėjai. 
Čia juos užstoja esami želdiniai, užtikrinantys žmogui palankesnį mikroklimatą.

Kupiškio tvenkinio  
įrengimas
Kupiškėnai jau seniai puoselėjo 

idėją turėti didelį vandens telkinį, ta-
čiau jų svajonės galutinai išsipildė tik 
1986 metais, kai, užtvenkus Lėvens 
upę, susiformavo dirbtinis vandens 

5 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija II, 
Vilnius, 1965, t. II, p. 45–46.

6 Sasnauskas V. Kupiškio vandens saugyklos dugno 
tyrinėjimo kompleksinės ekspedicijos medžiaga, Kupiškis, 
1980, p. 11–40. Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros 
darbų saugykla. (Toliau – KVBA.)

7 Lietuvos valstybinės žemės žemėlapis. http://
www.geoportal.lt/lvzfondas/zemelapis.aspx [žiūrėta 
2013 03 11].
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telkinys, vietinių vadinamas Kupiškio mariomis. Pradinė ir oficiali Lėvens tven-
kinio paskirtis buvo aplinkinių teritorijų drėkinimas, kadangi keliolika ežerėlių, 
kelios upės ateityje būtų nebepatenkinę žemės ūkio poreikių. Žinoma, be šios 
paskirties, tvenkinys turėjo ir kitų, ne mažiau svarbių – praturtinti landšaftą, 
paįvairinti poilsį ir mėgėjišką žvejybą, tačiau oficialiai tai nebuvo akcentuojama. 
Todėl Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas parengė tvenkinio ant 
Lėvens upės projektą, padedantį sukaupti perniek jūron nugarmančius pavasario 
polaidžių vandenis didžiulėje vandens saugykloje. 

Kupiškio gyventojai negalėjo pasidžiaugti vandens telkiniais, todėl kilo idėja 
iškasti savo tvenkinį. Lėvens tvenkinys iš tiesų turėjo kompensuoti šį trūkumą. 
Tikslas buvo sukurti tokį landšaftą, kuris prilygtų natūraliems ežeringos Lietuvos 
dalies kampeliams.

Kupiškio tvenkinys buvo įrengtas žmonių poilsiui, rekreacijai, kraštovaizdžiui 
praturtinti, mėgėjiškai žvejybai, taip pat pašalinti drėgmės trūkumą, kadangi mūsų 
klimato sąlygomis kartais pasitaiko sausų metų, o vidutinio drėgnumo metais būna 
tokių laikotarpių, kai trūksta drėgmės dirvoms, pievoms, ganykloms. 

Tvenkinio statybą pradėjus 1980 m., teko atlikti daug įvairių darbų. Buvo 
siekiama, kad sutelktas vanduo būtų švarus, o marios gražios, nes prie jų 
susirinks pailsėti labai daug žmonių. Prieš patvindant buvo labai gerai iš-
valytas dugnas, kad Kupiškio marios būtų tinkamos poilsiui, kad būtų iš-
vengta didelio vandens drumstumo, žuvų dusimo žiemą dėl deguonies trū-
kumo. Tvenkinio dugne palikta organinė medžiaga galėjo pridaryti visokiau-
sių bėdų. Taigi svarbiausias neatidėliotinas uždavinys buvo kiek galima dau-
giau medžių, krūmų, jų liekanų, velėnos, viršutinio dirvožemio sluoksnio pa - 

Nuo šiaurinio Kupiškio piliakalnio šlaito tolumoje matyti būsimas  
tvenkinys. 1978 m. Sergejaus Matulevičiaus nuotr. Iš Kupiškio  
vandens saugyklos dugno tyrinėjimo kompleksinės ekspedicijos  
medžiagos, Kupiškis. KVBA
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šalinti iš užliejamų plotų8. Prieš įrengiant tvenkinį teko pašalinti pakrantėse ir ki-
tose slėnio dalyse augančius žilvičius, karklus, alksnius, kranto gluosnius, visokius 
krūmus, tačiau užliejamoje dalyje buvo kertami tik stambesni medžiai patogesnėse 
vietose, daug buvo palikta likimo valioj kelmų ir krūmų, nemažuose plotuose 
nenuimtas derlingas dirvožemio plotas su velėna, nes šiems darbams stigo pinigų. 
Iš būsimo tvenkinio dugno išimta labai daug didelių akmenų. Marių dugne liko 
ir senasis kelio ruožas nuo Zuntės gatvės iki Palėvenėlės kaimo, vietoj šio kelio 
buvo nutiestas naujas. 

Vykstant užtvankos darbams, teko perkelti 28 sodybas, kurias vanduo būtų 
apsėmęs. Kitos pateko į tvenkinio apsaugos zoną ir išliko. Tvenkinio apsaugos 
zonoje buvo siekiama išsaugoti kuo 
daugiau želdinių, buvo sodinami nauji 
želdiniai šlaituose ir tvenkinio apylin-
kėse, kad krantus kuo mažiau paveiktų 

8 Purvinas M. Kokios bus Kupiškio marios, Komu-
nizmo keliu [Kupiškis], 1982, vas. 2, nr. 102 (5158), 
p. 5.

Ši kelio Kupiškis–
Alizava dalis buvo 
užlieta

Ši vieta buvo užlieta. 
1978 m.  
S. Matulevičiaus 
nuotraukos.  
Iš Kupiškio vandens 
saugyklos dugno  
tyrinėjimo  
kompleksinės  
ekspedicijos  
medžiagos, Kupiškis. 
KVBA 
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erozija, taip pat buvo siekiama sumažinti  tvenkinio užterštumą paviršinio van-
dens nešiniais. 

Buvo numatyta vaizdingesnėse vietose šalia marių įrengti poilsiui skirtų 
paplūdimių. Kadangi tvenkinio zonoje vyravo priemoliai, buvo nemažai drėgnų 
dirvų, teko atvežti smėlio ir žvyro patogesniems paplūdimiams įrengti. Kad būsimos 
poilsiavietės būtų įkurdintos geriausiose vietose, tyrinėtas ir kraštovaizdžio grožis, 
jo įvairovė bei erdvinė struktūra. Įdomiausia šiuo požiūriu buvo marių atkarpa 
Kupiškis–Jutkonys. Tvenkinys čia vingiuoja, išsiskiria į atskiras šakas. Ties Vėžio-
nimis–Palėvenėle yra nemaža įlankų, čia yra ir marių sala, apaugusi pušynėliu. 
Daug grožio kraštovaizdžiui teikia senieji kaimų ir sodybų želdiniai. 

Prieš užtvenkiant Lėvenį buvo bandoma tiksliai nužymėti būsimo tvenkinio 
ribas natūroje, kad būtų išvengta nesusipratimų. Tačiau daug kas nežinojo, iki kur 
sieks vanduo. Apytiksliai nužymėjus būsimų marių ribas, imtasi kirsti medžius 
ir krūmus slėnio šlaituose.

Lėvens tvenkinys, kurį vadina Kupiškio mariomis, įrengtas LKP rajono ko-
miteto bei rajono vykdomojo komiteto vadovams įdėjus daug pastangų, įvairius 
darbus čia dirbo Šiaulių hidrotechninės statybos ir Kupiškio melioracijos statybos 
valdybos žmonės, panevėžiečiai elektrikai ir ryšininkai, šimtai talkininkavusių 
kupiškėnų – įstaigų tarnautojai, darbininkai, netgi vyresniųjų klasių moksleiviai 
buvo šaukiami į talkas marių dugno įrengimo darbams. Jie kirto ir nešė per 
akmenynus iki traktorių priekabų krūmynus, išvežę juos degino. Statybai buvo 
panaudota daug valstybės lėšų. 

Buvo demontuota 39,9 km ir nutiesta 39,3 km naujų elektros ryšių ir linijų, 
rekonstruota 3,5 km ir nutiesta 8,6 km naujų kelių, pastatyti 3 tiltai, iškelti 28 
vienkiemiai, ištyrinėti 3 senkapiai. Iš būsimo tvenkinio dugno pašalinta 130 ha 
miško ir krūmų, užtvankai, keliams ir tiltams sunaudota 6 600 m3 betono ir gelž-
betonio9. Buvo atlikti drenažo darbai, įrengtos drėkinimo sistemos. Buvo supilta 
iš žemių užtvanka. Visam pylimui reikėjo apie 350 tūkst. tonų grunto10. Viršum 
pylimo eina 10 m pločio kelias, jungiantis Aukštupėnų ir Paketurių gyvenvietes. 

Užtvankos įrengimo ir dugno paruošimo darbai truko 3,5 metų. Tvenkinio 
statyba pradėta 1980 metais, o baigta 1984 m. spalio mėnesį. Tai kainavo 2,793 mln. 
rublių11. Į iškilmingą naujo objekto atidarymą, kuris vyko 1984 m. spalio 13 d., 
rinkosi kupiškėnai. Prie Kupiškio marių užtvankos buvo atidengtas paminklinis 
stulpas su užrašu: „Užtvanka pastatyta 1984 m., vandens paviršiaus plotas 828 ha. 
Vandens tūris 33 mln. kub. metrų. Ilgis – 25 km.“ 

Projektuotojai buvo apskaičiavę, kad Lėvens slėnis prisipildys vandens 
maždaug per pusantrų metų, kadangi upėje mažas vandens debitas, tačiau Lėvuo 
ėmė ir iškrėtė staigmeną. Po lietingo rudens, gilios sniegingos žiemos, pavasario 
lietingų debesų jis savo darbą padarė per pusmetį. Vanduo pakilo 8 metrus 
ir užliejo 828 ha. Tvenkinys atsirado 
taip staiga, kad ir vardo jam parink-
ti nespėjo. Žmonės niekaip negalėjo 
apsiprasti su tokia vandens gausybe. 
Kadangi Kaunas turi savo marias, ku-
piškėnai galvojo – kuo čia ne marios, 

9 Kopūstienė J. Ten, kur lėtas Lėvuo, Kupiškis, 1991, 
p. 5.

10 Jankauskas V. Kada gi sutyvuliuos marios, Ko-
munizmo keliu, 1983, rugp. 27, nr. 22(4923), p. 4.

11 Urbonienė E. Kupiškio marioms – tik penkiolika, 
Panevėžio rytas, 1999, spalio 23, nr. 10(248), p. 10.
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juk Kupiškio marios. Taip ir prigijo šis pavadinimas, nors oficialiai vadinamas 
Kupiškio tvenkiniu. 

Įrengus tvenkinį, darbai nesibaigė. Pirmiausia nebuvo galima palikti natū-
raliai formuotis marių krantų, kadangi teko spręsti krantų abrazijos – griuvimo, 
ardymo problemas. Veikiami bangų, o pavasarį ir rudenį – ledo lyčių, periodiš-
ko vandens lygio svyravimo, paviršinio ir gruntinio vandens, statesni būsimojo 
tvenkinio krantai neišvengiamai būtų pradėję irti. Toks krantų griuvimas kai 
kuriose vietose galėtų užtrukti net kelias dešimtis metų. Kai kuriose vietose 
galėtų susiformuoti nemažos šlaitų nuošliaužos. Šlaitai, kuriems grėsė didžiau-
sias pavojus, buvo apsodinti pušimis. Taip pat uždrausta statesnėse tvenkinio 
pakrantėse ganyti gyvulius. 

Užtvenkus Lėvenį, jo pakrantės estetinio pasigėrėjimo nekėlė: pusiau pliki 
krantai, geriausiose pakrančių vietose atsidūrė kolūkių fermos. Vėliau teko žmo-
nėms padėti valyti marių vandenį, kai trečiaisiais metais iš dugno į vandens 
paviršių kilo kelmai, humusas ir tvenkinio vanduo ėmė dvokti. Po metų krizė 
praėjo, žmonėms padedant, vandenys apvalyti. Vieni pirmųjų marių pakrantes 
pradėjo tvarkyti žvejai mėgėjai. Jie rinko, traukė vandens išplukdytus medžius, 
jų nuolaužas, šakas. 

Per trumpą laiką buvo išvalyti tvenkinio krantai, padėti pagrindai būsimoms 
poilsiavietėms, meniškai suformuotas reljefas. Prie visų, net ir menkiausių upelių, 
įtekančių į marias, įrengti natūralūs vandens valymo filtrai, labiausiai eroduoja-
mose vietose sutvirtintos pakrantės. 

Kupiškio tvenkinio įtaka  
kraštovaizdžio kaitai
1984-ieji Kupiškio kraštui svarbūs kaip didžiausio geografinio pokyčio metai.  

Užtvenkus Lėvenį, kraštovaizdis labai pasikeitė. 
Prieš užtvenkiant Lėvenį kraštotyrininkai susidomėjo būsimų marių dugno 

kraštovaizdžiu, todėl kelerius metus tyrinėjo užlietas vietas. Kupiškio tvenkinio 
„Kupiškio vandens saugyklos dugno tyrinėjimo“ kompleksinė ekspedicija pradėta 
1978 m. birželio 13 d. ir baigta 1980 m. liepos 20 d. Ekspedicija vyko kasmet 
birželio ir liepos mėnesiais. Jos metu viskas buvo užrašinėjama, fiksuojama, da-
romi archeologiniai kasinėjimai. Remdamasi šios ekspedicijos sukaupta medžiaga, 
apžvelgsiu marių dugne buvusią augaliją ir gyvūniją. 

Anksčiau Lėvens pievos buvo natūralios žemės ūkiui naudingų paukščių 
peryklos, ypač gausu čia buvo smulkių sparnuočių. Krūmuotose pievose gausiai 
veisėsi kalviukai, tarp suvirtusių medžių šakų susikraudavo lizdus kielės, podir-
viuose perėdavo vieversiai, besimaitinantys tik vabzdžiais, šlapiose pievose tarp 
žolių savo lizdus slėpdavo gaidukai. Pasitaikydavo kurapkų, putpelių. Visi minėti 
ir daug kitų naudingų paukščių iki šienapjūtės išperėdavo, o persikėlę į dirbamus 
laukus sunaikindavo gausybę vabzdžių ir piktžolių sėklų. Arti vandens esančiuose 
žolynuose lizdus sukraudavo antys, nendrių tankynėse – lingės ir kiti stambesni 
paukščiai. Dažnoje palėvenio sodyboje buvo galima pamatyti gandralizdį; raudon-
kojai mėgdavo gyventi šiose vietose – paupiuose sočiai prisivarliaudavo. Prie upe-
lio daug krūmų, akmenų, iškilusių kupstų, todėl aukštesnėse vietose visus metus 
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išsilaikydavo kamanės, pagrindinės augalų apdulkintojos. Laukuose dėl intensyvaus 
pesticidų naudojimo naudingų vabzdžių nebuvo ir paukščių perėdavo mažai.

Vasarą krūmuose, aukštose žolėse galima būdavo užtikti besislepiančių 
kiškių, vieną kitą lapę, šerną ar būrelį stirnų. Kartais užklysdavo ir briedžių. Čia 
veistis žvėreliams būdavo neparanku, nes kiekvieną pavasarį vanduo užliedavo 
pievas, tačiau vėlesnių vadų būdavo nemažai. Anksčiau Lėvens pievose vasarą 
ganydavosi kolūkiečių karvės, avys, arkliai.

Dabar slėnyje prie vandens klykauja gausybė kirų, plaukioja grakščiosios 
gulbės, antys. Prie vandens telkinio mėgsta apsilankyti ir  kitokie vandens paukščiai.

Paupio pievose būdavo gausu žmogaus buičiai naudingos augalijos. Meldai, 
pelkinės viksvos turi pluoštinių savybių, tad buvo naudojami baldams kimšti, 
įvairiems reikmenims pinti. Žaliavos karklynuose rasdavo ir krepšių pynėjai.

Lėvens slėnyje buvo tikra augalijos įvairovė. Daug varpučių, eraičinų, mi-
glių, šunažolių, baltųjų ir rausvųjų dobilų, usnių, mėlynųjų vikių, ožkabarzdžių, 
kiečių, kraujažolių, kiaulpienių, rūgštynių ir kitos žolinės augmenijos, valerijonų, 
šalpusnių, viksvų, ajerų, lagūnių, švendrų, asiūklių, gyslotinių dublialaiškių, vė-
drynų. Po vandeniu atsidūrė ir pievų piktžolės: vėdrynai, barškučiai, dagiai ir kt. 
Ganyklos taip pat atsidūrė jūros dugne.

Užtvenkus Lėvenį, daug ko netekome, tačiau daug ką ir išsaugojome. Užlieta 
buvo daugiausia šienaujamų pievų, ganyklų, miškų, krūmų. Taigi tvenkinys buvo 
įkurtas intensyvios žemdirbystės zonoje. Vietoj to mainais gavome didžiulį van-
dens tvenkinį, kuris pakeitė Kupiškio apylinkių kraštovaizdį. Tikslas buvo sukurti 
tokį landšaftą, kuris prilygtų natūraliems ežeringos Lietuvos dalies kampeliams. 

Ši ganykla atsidūrė marių dugne. 1978 m. K. Sasnausko nuotr.  
Iš Kupiškio vandens saugyklos dugno tyrinėjimo kompleksinės  
ekspedicijos medžiagos, Kupiškis. KVBA
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Buvo siekiama, kad tvenkinys teiktų kuo natūralesnį įspūdį. Marių pakrantės ties 
Kupiškiu pasižymi vaizdingu reljefu. Lėvens senslėnio, išplauto dar ledynmečiu, 
šlaitai, kai kurių kalvų gūbriai kai kur iškyla per 20 metrų. Aukščiau Palėvenėlės 
tvenkinio krantai jau nebe tokie įspūdingi. 

Kupiškio tvenkinio įtaka gyventojams  
ir rekreacinei veiklai
Įrengus Kupiškio tvenkinį, pasikeitė ne tik kraštovaizdis, bet ir gyventojų gyve-

nimo būdas, laisvalaikis, kai kurių gyventojų gyvenamoji vieta. Tvenkinys gyventojus 
labai traukia įsikurti šalia jo apylinkių. Taigi šalia užtvankos atsirado naujų sodybų. 
Palėvenėlės gyvenvietė, esanti dešiniajame marių krante, sulaukė daug naujų gyven-
tojų. Taip pat po užtvankos atsiradimo buvo populiaru sodybas statytis kairiajame 
tvenkinio krante esančiame Virbališkių kaime. Dabartiniu metu statybų maratonas 

Šie nendrynai ir  
meldynai taip pat 
buvo užlieti.  
1978 m.  
K. Sasnausko nuotr. 
Iš Kupiškio vandens 
saugyklos dugno  
tyrinėjimo  
kompleksinės  
ekspedicijos  
medžiagos, Kupiškis. 
KVBA

Ši pievų augalija 
buvo užlieta  
dabartinio tvenkinio
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sumažėjo, tačiau vis išdygsta viena kita 
sodyba marių pakrantėse. Šis tvenkinys 
atnešė visiems ne tik džiaugsmo, bet 
kai kuriems ir pykčio. Kadangi užtvan-
ka yra valstybinės reikšmės, kiekvienas 
gyventojas turi teisę maudytis, ilsėtis visuose pliažuose, vaikščioti, važinėtis dviračiu 
tvenkinio pakrantėse. Privačių namų statybos, tiesiami keliai ir tveriamos tvoros palei 
krantus užkerta kelią paprastiems mauduoliams ilsėtis, maudytis, iškylauti gamto-
je. Jie priversti ieškoti kito, dar neprivatizuoto pliažo. Pėsčiųjų takeliai atsiremia į 
aklagatvius, vienas pėsčiųjų takas paverstas įvažiavimu į sodybą. Teigiama, kad ne 
visur per privačias valdas galima prieiti prie vandens telkinio. Visa tai kursto nepa-
sitenkinimą ir tarpusavio nesutarimus. Ši problema aktuali ne tik Kupiškio krašte, 
todėl tikimasi, kad ateityje šios problemos bus išspręstos. 

Kupiškio marių fragmentas ir Uošvės Liežuvis

Kupiškio marių fragmentas.  
2011 m. Mariaus Skrupskio nuotraukos
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Vietos žmonės susigyveno su mariomis, juolab kad jos 
nėra piktos, ne kasmet pareikalauja žmonių aukų. Kur kas 
pavojingesni mažesni rajono vandens telkiniai. 

Dauguma gyventojų džiaugiasi, kad Kupiškio krašte 
atsirado didelis vandens telkinys, kadangi vasarą yra kur 
pasipliuškenti, yra ką parodyti ir atvykusiems iš kitų rajonų 
svečiams. Bet yra gyventojų, nusiteikusių prieš marias. Pavyzdžiui, teko pakal-
binti garbingo amžiaus Pajuodupės kaimo gyventoją, kuris nuo pat vaikystės 
gyveno šioje gyvenvietėje. Pasakojo, kaip Lėvens upėje žvejodavo, šienaudavo 
laukus, slėnio miške grybaudavo, uogaudavo. Užliejus vandeniu šią teritoriją, 
gyventojas neteko dalies savo žemių ir miško, ir šių praradimų žmonėms niekas 
nekompensavo. Taigi suprantama, kodėl vis dar pasigirsta vienišų balsų prieš 
tvenkinio egzistavimą.

Kupiškio marios – žuvingiausias dirbtinis 
vandens tvenkinys visoje Lietuvoje
Prieš ketverius metus buvo atliktas monitoringas ir nustatyta, kad Kupiškio 

marios yra žuvingiausias dirbtinis vandens tvenkinys visoje Lietuvoje. Čia gausu 
ešerių, kuojų, raudžių, pūgžlių, starkių, lydekų, vėgėlių, šamų, karšių. Telkinys 
kiekvienais metais papildomai įžuvinamas. 

Vietos gyventojai džiaugiasi, kad tvenkinyje gausu žuvų. Dabar prie marių 
daug meškeriotojų ne vien iš Kupiškio, bet ir iš aplinkinių rajonų, Panevėžio. 
Mariose rengiamos poledyninės žūklės ir vasaros meškeriojimo respublikinės var-
žybos. Yra buvę, kad gerai kimbant, ant Kupiškio marių ledo buvo susirinkę apie 

Nuo šiaurinio  
Kupiškio piliakalnio  
šlaito matyti  
tvenkinys. 2012 m. 
D. Šikšnytės nuotr.
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2 tūkst. žvejų. Užkietėję žvejai žino, kurioje tvenkinio vietoje kokios žuvys kimba. 
Daug metų žvejojantis Aukštupėnų kaimo gyventojas pasidalino savo žiniomis, kad 
norint pagauti karšių, reikia žvejoti vidury marių, o prie senųjų upių, įtekančių 
į marias, skardžių ir kalniukų galima pagauti ešerių. Starkių galima sužvejoti 
senosios vagos viduryje. Arčiau krantų pagaunama kuojų. 

Pastaruoju metu Kupiškio mariose prisiveisė tiek daug vėžių, kad žvejai 
juos semia kibirais. Žvejoti mėgstantys kupiškėnai tikina, kad per keletą pasta-
rųjų metų mariose prisiveisė tiek vėžių, kad laimikį gali pasigauti net nepatyrę 
vėžiautojai. Alberto Audicko nuomone, Kupiškio marias vėžiai pamėgo dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių – švaraus vandens ir maisto gausos. Kadaise apie marias 
plytėjo kolūkių laukai, negailint tręšiami cheminėmis trąšomis, kurios vėliau 
pakliūdavo į vandenį. Dabar niekas tokiais kiekiais trąšų ar kitų chemikalų ne-
benaudoja, Kupiškyje nėra didelių pramonės įmonių, galinčių užteršti vandens 
telkinius, todėl juose ir ėmė daugėti švaraus vandens mėgėjų vėžių12. Kupiškio 
marios – itin žuvingos, todėl plėšrūnai vėžiai, mėgstantys žuvis, maisto turi per 
akis. Tačiau veistis pradėjo ne tik plačiažnypliai, bet ir siauražnypliai vėžiai. 
Plačiažnypliai yra vietiniai vėžiai, jiems reikia švaraus ir skaidraus vandens. 
Siauražnyplių vėžių gimtinė yra Rytų Europa. Jie į Lietuvos vandenis atsitiktinai 
buvo introdukuoti XIX a. pab. iš Baltijos ir Baltarusijos, klaidingai manant, kad 
šios rūšies vėžiai mažiau reiklūs aplinkai ir atsparūs vėžių marui. Apsigyvenę 
keliuose ežeruose, jie sudarė mišrias populiacijas su ten gyvenusiais vietiniais 
plačiažnypliais vėžiais, tačiau būdami vislesni ir geriau prisitaikę prie aplinkos 
pokyčių, palaipsniui išstūmė jautresnius plačiažnyplius vėžius13. Taigi šie vėžiai 
gali gyventi nelabai švariame ir skaidriame vandenyje. Kyla pavojus, kad siau-
ražnypliai vėžiai, atsparesni aplinkos veiksniams ir vislesni, gali išstumti vietinių 
plačiažnyplių vėžių populiaciją. 

Kadangi mariose prisiveisė tokia gausybė vėžių, sugalvota surengti res-
publikines vėžių gaudymo ir virimo varžybas. Pirmą kartą jos buvo surengtos 
2012 m. rugpjūčio 18–19 d. Sėkmingas vėžiavimas Kupiškio mariose pritraukia 
vėžiautojų iš visos Lietuvos. 

Paplūdimiai
Kai dar tik ramiai tekėjo Lėvens upė Kupiškio rajone, nieko neįtardama apie 

jos laukiančius išbandymus ir pokyčius, gyvenimas Lėvens slėnyje buvo ramus, 
nedaugelis žmonių traukdavo prie Lėvens upės pasimaudyti ar pailsėti, tik tie, 
kurie gyveno netoliese. Didesnių paplūdimių čia nebuvo.

Kupiškio tvenkinys buvo įrengtas ne tik ūkininkų žemėms drėkinti, bet ir 
žmonių poilsiui, rekreacijai, kraštovaizdžiui praturtinti. Dabar vaizdingesnėse vietose 
šalia marių įrengta poilsiui skirtų paplūdimių su poilsiavietėmis. Šiuo metu įrengtos 
devynios didesnės rekreacinės zonos, 
jose yra net devyniolika sutvarkytų 
poilsio aikštelių, kuriose žmonės gali 
laikyti automobilius, statytis palapines 
prie laužaviečių. Kiek mažiau poilsia-
viečių yra anapus marių, Paketurių 

12 Stundžienė R. 2012. Kupiškio mariose žvejai vėžius 
semia kibirais. http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/
gamta/kupiskio-mariose-zvejai-vezius-semia-kibirais.
htm [žiūrėta 2013 03 12].

13 Rugpjūtis G. 2010. Lietuvos vėžių rūšys. http://
lietuvosveziai.net/?p=813 [žiūrėta 2013 03 12].
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kryptimi. Savivaldybės žinioje apie marias yra 84 hektarai rekreacinių teritorijų. 
20 hektarų jau visiškai paruošta poilsiui. Prie Lėvens užtvankos buvo įrengtas 
elingas, valčių prieplauka, sutvarkytas pliažas, kuriame veikia dvi tinklinio aikš-
telės. Į pagrindinį pliažą nuvesta elektra ir vanduo, įrengtas modernus tualetas. 
Žinoma, jis veikia tik vasarą. Visa poilsio zona stebima vaizdo kameromis. Dabar, 
vykdant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, plėtojama 
poilsio zonų infrastruktūra. Sutvarkyti smėlio paplūdimiai, įrengtos privažiavimo 
aikštelės, pastatyta pavėsinių ir suoliukų. Vis planuojama nutiesti dviračių takus 
palei pakrantę. 

Kupiškio marios vasarą vilioja daugelį rajono centro ir apylinkių poilsiautojų. 
Pagrindinis tvenkinio paplūdimys – tik penkiolika minučių nuo miesto centro, 
čia patogus privažiavimas, įrengtos mašinų stovėjimo ir vaikų žaidimo aikštelės, 
todėl čia mėgsta ilsėtis įvairaus amžiaus kupiškėnai. 

Kupiškio marios  
nuo Aukštupėnų 
paplūdimio vakare

Kupiškio marios 
nuo Aukštupėnų 
paplūdimio žiūrint 
į Paketurių kaimą. 
2012 m. D. Šikšnytės 
nuotraukos 
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Šiuo metu Kupiškis turi galimybę išnaudoti vandens tvenkinį ir plėsti kai-
mo turizmą, tačiau palei marias nėra daug kaimo turizmo sodybų. O pačiame 
Kupiškyje nėra verslininkų, kurie domėtųsi kaimo turizmo verslu. Šio gražaus 
vandens telkinio galimybės kol kas menkai išnaudojamos. 

Šventės prie Kupiškio marių
Prie tvenkinio kiekvienais metais vyksta tradicinės tarptautinės triatlono 

varžybos. 2012 metų vasarą Kupiškyje jau devintą kartą vyko renginys. Tradicinis 
renginys kasmet auga: 2011 metų vasarą šios varžybos (tada atviras Baltijos šalių 
čempionatas) pirmą kartą buvo įtrauktos į Europos triatlono sąjungos (ETU) ofici-
alių renginių kalendorių, o 2012 m. tapo Europos triatlono taurės jaunimo (iki 19 
metų) taurės etapu. Todėl į renginį susirinko apie 250 sportininkų iš 10 valstybių. 
Dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Bel-

Prie marių įrengtos  
poilsio zonos. 
2010–2011 m. 

Marios nuo Vėžionių 
poilsiavietės pusės. 
2012 m.  
Aušros Jonušytės  
nuotraukos
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gijos, Kroatijos ir Didžiosios Britanijos atstovai14. Visi svečiai 
akcentavo strategiškai puikią varžybų vietą: Kupiškio marios 
puikiai tinka plaukti, dviračių trasa driekėsi per patį miesto 
centrą, o bėgti reikėjo vaizdinga Kupiškio marių pakrante. 

Prie Kupiškio tvenkinio rengiama dar viena tradicinė 
šventė – Kupiškio marių regata. 2012 metų vasarą ji buvo surengta jau šešioliktą 
kartą. Regatos metu vyksta laisvosios burlenčių, sportinių šverbotų, savos gamybos 
ir turistinių, daugiapakopių jachtų (trimaranų, katamaranų) varžybos. Sportininkai 
susirenka iš Kupiškio, Panevėžio, Biržų, Ukmergės, Elektrėnų ir Vilniaus. 

Kupiškio marių sala Uošvės Liežuvis
Pajuodupės kaimo teritorijoje Lėvens upę ir Pajuodupės upelį skyrė pusiasa-

lis. 1984 metais užtvenkus Lėvens upę, susidarė dirbtinis vandens telkinys, tačiau 
buvęs pusiasalis išliko. Vėliau, iškasus dirbtinį kanalą, pusiasalis virto sala, kurios 
plotas 8,97 ha15. Minėtas pusiasalis buvo neįprastos formos. Šmaikštūs kupiškėnai 
netrukus jį praminė Uošvės Liežuviu. Šis pavadinimas pamažu prigijo ir tapo 
oficialiu šios vietovės vardu, kuris išliko ir pusiasaliui virtus sala. 

Praėjus ketveriems metams po Lėvens užtvankos įrengimo, 1988 m. Uošvės 
Liežuvyje kaunietis miškininkas Steponas Matulevičius su didžiuliu entuziazmu 
ėmėsi kurti Gamtos laboratoriją. Gavus 
nemažai lėšų iš tuometinės Melioracijos 
ir vandens ūkio ministerijos, prasidė-
jo aplinkos tvarkymo darbai, pradėta 
įgyvendinti idėją saloje pasodinti 88 
rūšių medžius16. 

Dabar dendroparke auga 45 rū-
šių, porūšių, formų ir veislių medžių 
bei krūmų. Parkas buvo nelabai lan-

14 Kupiškyje triatlono trasą išbandė 250 sportininkų. 
2012. http://www.lrytas.lt/-13109106981310108472-
tarptautin%C4%97se-triatlono-var%C5%BEybose-
kupi%C5%A1kyje-dalyvi%C5%B3-rekordas-nuotrau-
kos.htm [žiūrėta 2013 03 12].

15Uošvės Liežuvis Kupiškyje Lėvens tvenkinyje (Ku -
piškio marios). 2010. http://www.kupiskis.lt/lt/
informacija/vaizdo_siuzetai/uosves-liezuvis-ku-
piskyje-zjt2.html [žiūrėta 2013 03 12].

16 Ten pat.

Kupiškio marių  
regata. 2010 m. 
Vigilijos Grigienės 
nuotr.
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komas, nes sudėtinga patekti į salą, retai šienaujama žolė trukdė lankytojams 
jaustis komfortiškai. 

Kupiškio savivaldybė labai rūpinasi ir puoselėja šią salą, kadangi ji patraukli 
turizmo atžvilgiu, todėl imtasi įgyvendinti naujus projektus, susijusius su Uošvės 
Liežuvio patrauklumo didinimu. 2010 metais nutiestas patogus privažiavimas, 
įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, pagrindinis ir dviračių takai, pastatytos pavėsi-
nės, tualetai, suoliukai, nuo kurių galima grožėtis mariomis, dažniau šienaujama 
žolė. Numatyta vieta renginiams. Dabar Uošvės Liežuvis daug dažniau sulaukia 
lankytojų ir svečių, nes čia nuostabi gamta visais metų laikais. Sala tapo ramybės 
ir gamtos oaze. Tokioj vienovėj galima medituoti, išsimaudyti, pasigrožėti ir net 
pasivažinėti dviračiais. Šioje saloje žmogus atsiduria gamtos apsuptyje, girdisi 
nendrių šlamesys, praskrenda paukščiai, pievos vasaromis kvepia čiobreliais, o 
rudenį pačiomis gražiausiomis spalvomis pasipuošia įvairių rūšių medžiai.

Uošvės Liežuvio 
fragmentas

Takas Uošvės  
Liežuvyje.  
2012 m.  
L. Masiulienės  
nuotraukos
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Kupiškėnai pamėgo organizuoti 
didesnes šventes šioje saloje. Pirmoji 
šventė, kuri įvyko Uošvės Liežuvy-
je, buvo baikerių šventė. Ji surengta 
2010 metų rugpjūčio mėnesį. Į šventę 
rinkosi Lietuvos baikeriai ir svečiai 
iš užsienio šalių. Organizuoti šventę 
Kupiškyje baikerius viliojo neseniai su-
tvarkyta sala. Kita daug saldesnė šventė 
įvyko 2013 m. rugpjūčio 3–5 d. Uošvės 
Liežuvyje tris dienas vyko jau 36-oji 
Lietuvos bitininkų šventė „Bičiulių Lie-
tuva – Kupiškiui“! Joje gausiai dalyva-
vo kitų šalių bitininkai – 8 oficialios 
delegacijos iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos, Rusijos, Baltarusijos 
ir Anglijos. Šventę savo apsilankymu 
pagerbė ir Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. Bitininkų 
šventę organizavo Lietuvos bitininkų 
sąjunga, Kupiškio bitininkų draugija, 
Kupiškio rajono savivaldybė. Šioje šventėje dalyvavo apie 5 000 bitininkų ir 
svečių17. Šventės dalyviai ir svečiai dėkojo už pasakišką šventei pasirinktą vietą. 

Kupiškio tvenkinio nagrinėjamos teritorijos  
1981–1997 m. ir 1997–2009 m. pokyčiai
Kartografavimo metodu lyginau dviejų laikotarpių pokyčius, kurie geriausiai 

atspindėjo Kupiškio apylinkių kraštovaizdžio skirtumus tarp dar neužlieto Lėvens 
slėnio ir jau įrengus užtvanką. Lyginau 1981–1997 ir 1997–2009 m. laikotarpių 
žemėlapius. Rinkausi lyginti netgi du laikotarpius, kad būtų kuo ryškiau atskleista 
Kupiškio tvenkinio įtaka kraštovaizdžiui ir gyventojams. 

Pirmiausia visuose žemėlapiuose apibrėžiau nagrinėjamos teritorijos ribas. 
Į mano nagrinėjamą teritoriją įėjo ne tik užliejama Lėvens slėnio dalis, bet ir 
marių pakrantės. Įvykusius pokyčius išskyriau į 3 grupes. Pokyčius, kurie turi 
didesnį plotą, tokie kaip miškai, karjerai, kapinės, sodybos, priskyriau plotinių 
grupei. Į linijinių grupę įtraukiau įvairiausius kelius, keliukus, takelius, o poky-
čius, kurie užima labai nedidelę teritoriją, tokius kaip atskiri padriki pastatai, 
liepteliai, tilteliai, priskyriau prie taškinių grupės. Sužymėjusi pokyčius žemėla-
pyje sudariau statistines pokyčių lenteles, kuriose apskaičiuotos bendros pokyčių 
sumos, plotai ir ilgiai. Išanalizavusi 
pokyčių lenteles padariau apibendri-
namas išvadas. 

17 Vitkauskas P. 2012. XXXVI Lietuvos bitininkų šven-
tė Kupiškyje „Bičiulių Lietuva – Kupiškiui“. http://
ausra.pl/index.php/numeriai/archyvas-2012/nr-
2012-15/xxxvi-lietuvos-bitinink-vent-kupi-kyje-bi-iu-
li-lietuva-kupi-kiui/ (paskutinį kartą žiūrėta 2013 
03 12).

Poilsiavietė Uošvės Liežuvyje. 2012 m.  
A. Jonušytės nuotr.
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Kupiškio tvenkinio nagrinėjamos teritorijos  
pokyčių žemėlapiai
Pirmiausia lyginau įvykusius pasikeitimus prieš užliejant Lėvens slėnį 1981 m. 

ir nuo užtvankos įrengimo praėjus 17 metų – 1997 m. Per šį laikotarpį įvyko 
didžiausi geografiniai įvykiai Kupiškio krašte. 1981 m. žemėlapyje matyti įvairiausi 
objektai, kurie po keleto metų atsidūrė marių dugne, taip pat šie žemėlapiai lei-
džia palyginti, kokie seni objektai išnyko ar atsirado nauji tvenkinio pakrantėse. 
Išskirdama pokyčius į atskiras grupes sudariau atitinkamas statistines lenteles.

3 lentelė 
Ploto pokyčiai užlietame Lėvens slėnyje 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių suma Pokyčių plotų suma, ha

Atsirado tvenkinys  1 817,6
Išnyko karjeras  2   1,883
Išnyko miškas 43 139,731
Išnyko kūdra  1   0,094
Išnyko sodas  2   0,414
Išnyko sodyba  2   0,597

Iš viso: 51 817,6

Ploto pokyčius išskyriau į dvi lenteles, kad išryškėtų objektai, kurie buvo 
užlieti vandens, ir kiti objektai, esantys tvenkinio pakrantėse, kurie nebuvo užlieti. 
Šioje lentelėje pateikti statistiniai ploto pokyčiai užlietame Lėvens slėnyje. Iš lentelės 
matyti, kiek ir kokie objektai ir koks jų bendras plotas buvo užlieti. Pirmiausia 
atsirado vandens tvenkinys, užimantis 817,6 ha plotą, kuris užliejo visus objektus. 
Kaip matome, 43 įvairaus dydžio miškai buvo užlieti, taip pat 2 karjerai ir sodai 
bei kūdra. Tvenkinio dugne atsidūrė 2 sodybos. Iš viso buvo užlieta 50 įvairių 
objektų, kurių bendras plotas užėmė 142,719 ha, o bendra pokyčių plotų suma 
atitinka atsiradusio tvenkinio plotą – 817,6 ha. 

4 lentelė 
Ploto pokyčiai Kupiškio tvenkinio pakrantėse 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių 
suma

Pokyčių plotų 
suma, ha

Atsirado automobilių stovėjimo aikštelė   2  0,685
Atsirado mokykla   1  0,250
Atsirado poilsiavietė   2  1,389
Atsirado kūdra   3  2,518
Atsirado sodyba 104 17,580
Išnyko kapinės   1  0,105
Išnyko sodyba  29 11,731
Pasodinti medžiai  10 11,204
Užaugo medžiai   7 13,900
Supiltas pylimas   1  2,608

Iš viso: 160 61,970

Iš lentelės matyti, kokie pokyčiai įvyko įrengiant tvenkinį. Joje užfiksuota, 
kad atsirado net 104 naujos sodybos, kurių bendras plotas 17,580 ha, o išnyko 



19

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOGRAFIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

29 sodybos, kurių plotas siekia 11,731 ha. Šalia tvenkinio atsirado 2 naujos au-
tomobilių stovėjimo aikštelės, 1 nauja mokykla, pastebėtos 2 poilsiavietės, iškas-
tos 3 kūdros. Pastebėta, kad nebeliko ir vienų kapinių. Žemėlapyje matyti, kad 
tvenkinio pakrantės apsodintos želdiniais, kurių bendras plotas siekia 11,204 ha, 
o dar daugiau medžių, 13,900 ha, užaugo. Iš viso ploto pokyčių šalia tvenkinio 
užfiksuota net 160, kurie užima 61,970 ha plotą. 

5 lentelė 
Linijiniai pokyčiai užlietame Lėvens slėnyje 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių suma Pokyčių ilgis, km

Išnyko kelias  3 5,215
Išnyko takelis 12 3,643

Iš viso: 15 8,858

Šioje lentelėje pateikti linijiniai pokyčiai užlietame Lėvens slėnyje. Iš jos 
matyti, kad 3 keliai buvo užlieti, jų bendras ilgis siekė 5,215 km. Užfiksuota ir 12 
takelių, atsidūrusių tvenkinio dugne, jų bendras ilgis buvo 3,643 km. Taigi iš viso 
užfiksuota 15 linijinių objektų, kurie buvo užlieti ir kurių bendras ilgis 8,858 km.

6 lentelė 
Linijiniai pokyčiai Kupiškio tvenkinio pakrantėse 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių suma Pokyčių ilgių suma, km

Atsirado kranto linija  1 59,102
Atsirado kelias  4 10,638
Atsirado lauko, miško kelias  8 11,669
Atsirado privažiavimas 11  2,119
Atsirado takelis  2  0,415
Išnyko kelias  1  0,874
Išnyko takelis 11  2,483
Sureguliuota vaga  1  0,632

Iš viso: 38 87,931

Didžiausias pokytis tarp šių linijinių objektų tai, kad atsirado 59,102 km 
ilgio kranto linija. Šalia tvenkinio  nutiesti 4 keliai, kurių bendras ilgis 10,638 km, 
o vienas – 0,874 km ilgio – išnyko. Išminti 2 takeliai (0,415 km ilgumo), bet 
išnyko 11 senų takelių, kurie sudaro 2,483 km bendrą ilgį. Atsirado net 8 nauji 
lauko, miško keliai, kurių bendras ilgis sudaro 2,119 km. Sureguliuota Lėvens 
0,632 km ilgio vaga. Iš viso Kupiškio tvenkinio pakrantėse įvyko 38 pokyčiai, 
kurių bendras ilgis – 87,931 km. 

7 lentelė 
Taškiniai pokyčiai užlietame Lėvens slėnyje 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių suma

Atsirado šliuzas-reguliatorius  1
Išnyko namas 21
Išnyko tiltelis  5

Iš viso: 27
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Kupiškio tvenkinio užliejamoje dalyje buvo 21 namas. Ant marių buvo 
sumontuotas šliuzas-reguliatorius. Išnyko 5 tilteliai, jungiantys Lėvens krantus. Iš 
viso Lėvens užlietame slėnyje užfiksuoti 27 pokyčiai. 

8 lentelė 
Taškiniai pokyčiai Kupiškio tvenkinio pakrantėse 1981–1997 m.

Pokytis Pokyčių suma

Išnyko namas 3
Išnyko tiltelis 1
Atsirado tiltelis 1

Iš viso: 4

Daug mažiau taškinių pokyčių užfiksuota Kupiškio tvenkinio pakrantėse. 
Taigi čia išnyko 3 namai, o atsirado ir išnyko po vieną tiltelį. Iš viso marių pa-
krantėse užfiksuoti tik 4 taškiniai pokyčiai. 

Kupiškio tvenkinio nagrinėjamos teritorijos  
pokyčių žemėlapiai
Kaip įrengus Kupiškio tvenkinį toliau formavosi kraštovaizdis, kokią įtaką 

turėjo gyventojams, teko išsiaiškinti nagrinėjant dar vieno laikotarpio pokyčius. 
Šįkart lyginau 1997–2009 metų žemėlapius. Taigi kokių pokyčių įvyko, detaliau 
aptarsiu nagrinėdama lenteles. Kadangi nuo 1997 iki 2009 metų marios jau eg-
zistavo, lentelėse bus pateikti pokyčiai, kurie galėjo įvykti tik Kupiškio marių 
pakrantėse. 

8 lentelė 
Ploto pokyčiai 1997–2009 m.

Pokytis Pokyčių suma Pokyčių plotų suma, m2 Pokyčių plotų suma, ha

Atsirado kūdra  3 8 179 990,010 817,999
Užaugo medžiai 22   284 103,228  28,410
Atsirado sodyba 11    33 304,754   3,330
Išnyko aikštelė  2     2 918,798   0,292
Išnyko medžiai  1     3 557,769   0,356
Išnyko sodas  2    34 159,912   3,416
Išnyko sodyba  4    19 548,900   1,955

Iš viso: 45 8 557 583,371 855,758

Per 1997–2009 m. užfiksuota nemažai ploto pasikeitimų. Daugiausia užfiksuota 
užaugusių medžių, kurių teritorijos užima apie 28,410 ha plotą. Per šį laikotarpį 
atsirado 11 naujų sodybų ir 4 išnyko. Natūraliai arba dirbtinai atsirado 3 naujos 
kūdros, kurių bendras plotas užima net 817,999 ha. Išnyko 2 aikštelės, taip pat 
nebeliko ir 2 didelių sodų, užimančių 3,416 ha plotą. Iš viso per nagrinėjamą 
laikotarpį užfiksuoti 45 ploto pokyčiai, užimantys 855,758 ha. 
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9 lentelė 
Linijiniai pokyčiai 1997–2009 m. 

Pokytis Pokyčių suma Pokyčių ilgių suma, m Pokyčių ilgių suma, km

Atsirado keliukas 4 453,217 0,453
Atsirado takelis 1  40,666 0,041

Iš viso: 5 493,883 0,494

Per 1997–2009 m. įvyko mažai linijinių pokyčių. Atsirado 4 keliukai, kurių 
bendras ilgis 0,453 km, atsirado dar vienas 0,041 km ilgio takelis. Taigi iš viso 
per nagrinėjamą laikotarpį įvyko 5 linijiniai pokyčiai, kurių bendras ilgis yra tik 
0,494 km. 

10 lentelė 
Taškiniai pokyčiai 1997–2009 m.

Pokytis Pokyčių suma

Atsirado pastatas 13
Atsirado kūdra 10
Išnyko pastatas 19

Iš viso: 42

Taškinių pokyčių per 1997–2009 m. įvyko kur kas daugiau nei linijinių. 
Atsirado 13 pavienių pastatų. Prie sodybų buvo iškasta 10 naujų kūdrų. Išnyko 
net 19 pavienių pastatų, daugiausia įvairių kolūkių fermos. Taigi per nagrinėjamą 
laikotarpį iš viso užfiksuoti 42 taškiniai pokyčiai. 

Žymiausi ir didžiausi pokyčiai įvyko 1981–1997 m., kadangi per šį laiko-
tarpį buvo ne tik įrengtos marios, bet ir ruošiamasi užtvenkti, tvarkomas Lėvens 
slėnis: kertami miškai, iškeldinamos sodybos. Taip pat teko tiesti naujus kelius. 
Atsiradus Kupiškio marioms, darbai nesibaigė, teko pakrantes apsodinti medžiais. 
Didžiulis vandens tvenkinys gyventojus labai traukė. Jie pradėjo statytis naujus 
namus šalia tvenkinio, tiesti keliukus į savo naujas sodybas. Vėlesniu laikotarpiu, 
1997–2009 m., pokyčių buvo kur kas mažiau. Pastebėta, kad per šį laikotarpį ne-
bebuvo iškirsta miškų, tačiau buvo išgriauta labai daug kolūkio pastatų, esančių 
tvenkinio pakrantėse. Taip pat žmonės pradėjo statytis namus ne gyvenvietėse, 
bet atokiau, ant marių kranto. 
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