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Mer ki nės kraš to upės, eže rai, šal ti niai
Al do na Bau bi nie nė
Ge o lo gi jos ir geo gra fi jos ins ti tu tas

Mer ki nės kraš tas gar sus ne tik miš kais, bet ir sa vo van de ni mis. Se niū ni-
ją ir bu vu sio vals čiaus te ri to ri ją dre nuo ja di džiau sia Lie tu vos upė Ne mu nas su 
de ši niuo ju in ta ku Mer kiu. O kiek dar ma žes nių in ta kų ir in ta kė lių pluk do sa vo 
van de nis į di dži ą sias upes... 

Be ma žes nių eže rė lių, Ne mu no te ra si nę ly gu mą ker tan čiuo se du bak lo niuo se 
telk šo dau giau kaip 30 eže rų, ku rių plo tas di des nis kaip 0,5 ha.

Ne mu ne ties Mer ki ne su si for ma vu sios di de lės smė lio sa los. Dar prof. S. Ko-
lu pai la, 1932 m. plauk da mas Ne mu nu, že miau Mer ki nės (ties Strau jos žio ti mis) 
mi ni ke lias že mas smė lio sa las, pil nas paukš čių. Jam ši vie ta pa si ro dė tar si di de-
lis, smė lio už pil tas eže ras (to je vie to je Ne mu nas stip riai pra pla tė ja), kur Ne mu nas 
iš si skai do į 3–4 pro ta kas ir, anot S. Ko lu pai los, te ka tarp jau no mė nu lio for mos 
smė lio sa lų. Šio je vie to je iš de ši nės pu sės į Ne mu ną at si ve ria pla tus, le dy ni nės 
upės su for muo tas slė nis, ku riuo į Ne mu ną sa vo van de nis da bar pluk do Strau jos 
upė. Pa gal se nes nius že mė la pius ga li ma at sek ti, kad ties Strau jos in ta ku sa lų vi-
sa da bū ta, tik ki to jų dy dis, for ma, ap au gi mo laips nis. Sa los ar sek lu mos at si ra do 
upei pra ra dus tėk mės neš me nų trans por ti nį pa jė gu mą, pa di dė jus neš me nų de bi tui 
(upės ba sei ne, slė ny je ar va go je su in ten sy vė jus ero zi niams pro ce sams) ir t. t. Sa lų 
at si ra di mą įta ko jo ir žmo gaus dar bai tiek upės va go je, tiek ir vi sa me ba sei ne (upės 
va gos gi li ni mo dar bai, miš ko kir ti mas ir t. t.). 

Dar bo tiks las – ap žvelg ti bu vu sio Mer ki nės vals čiaus hid rog ra fi ją, re mian tis 
eks pe di ci niais ty ri mais, li te ra tū ros šal ti niais bei kar to gra fine me džia ga. Pa grin di niai 
dar bo už da vi niai – įver tin ti jos uni ka lu mą dėl ta me kraš te vy rau jan čių smė lin gų 
grun tų, di de lio miš kin gu mo, gau saus po že mi nio mai ti ni mo. Taip pat ir įvy ku sius 
pa si kei ti mus po vi suo ti nės me lio ra ci jos. Svar biau sie ji dar bo bū dai – įvai rių me tų 
že mė la pių ana li zė, jų pa ly gi ni mas, eks pe di ci niai ty ri mai su esa mos būk lės ap ra šy mu.

Upės
Van de nų geo gra fi jos po žiū riu Mer ki nės vals čius (ir da bar ti nė se niū ni ja) yra 

dvie jų di de lių Lie tu vos upių – Ne mu no ir de ši nio jo jo in ta ko Mer kio – ba sei nuo-
se ir už ima ne di de lę da lį Ne mu no vi du ru pio ir Mer kio že mu pį. Kraš tą (Mer ki nės 
vals čių ir da bar ti nę se niū ni ją) rep re zen tuo ja šių dvie jų upių san ta ka, api pin ta 
le gen do mis ir pa da vi mais, gar si is to ri ne pra ei ti mi ir ne pa pras tai gra ži sa vo kraš-
to vaiz džiu tiek se niau, tiek ir da bar. Tai be ne gra žiau sia upių san ta ka Lie tu vo je 
(pa min kli nė ver ty bė), ku rios įspū din gas vaiz das la bai ge rai ma to mas nuo Mer ki nės 
pi lia kal nio. Be to, šių di de lių upių san-
ta ka vi sais lai kais bu vo svar bi su si sie-
ki mui, o pra ei tį me na mais lai kais – ir 
kaip gy ni mui si svar bi vie ta. 

Upių tin klas Mer ki nės kraš te for-
ma vo si tirps tant pas ku ti niam iš Skan-
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di na vi jos at slin ku siam le dy nui. Tirps tan čio le dy no su for muo tu di džiu liu se no vi niu 
sen slė niu pa lei le dy no pa kraš tį, kai šis bu vo Bal ti jos– Šven čio nių aukš tu mų li ni jo je, 
sru vo le dy no van de nys. Ne mu nas nuo Šven dub rės iki Mer ki nės, Mer kys (be aukš-
tu pio) šiuo slė niu te ka ir da bar. Be veik per vi są vals čiaus te ri to ri ją Ne mu nas ir 
Mer kys pluk do sa vo van de nis kaž ka da ga lin gos le dy ni nės upės su for muo tu slė niu. 

Že miau Mer ki nės Ne mu nas pa su ka į šiau rės va ka rus ir skver bia si jau per 
pas ku ti nio ap le dė ji mo Pie tų Lie tu vos mo re ni nes eže rin gas aukš tu mas. 

Di dži ą ją kraš to da lį den gia sto ras fliu viog la cia li nės kil mės įvai riag rū džių 
smė lių klo das, ypač lai dus van de niui. Grei tai pra si sun kę snie go tirps mo ir lie taus 
van de nys virs ta po že mi niu nuo tė kiu, to dėl upių tin klo tan ku mas nė ra di de lis – 
0,5–0,7 km/km2. Jis kaž kiek pa ki to, kai po 1960 m. bu vo pra dė ti tie sin ti ma žie ji 
tie sio gi niai Ne mu no in ta kai. Taip bu vo su re gu liuo ti be veik vi si Pa ši lin gės vin giai, 
Strau jos aukš tu pys, o kai ku rie ma ži upe liai ir vi sai iš tie sin ti. Po upių su re gu lia vi mo 
pa si kei tė Strau jos, Pa ši lin gės upių il giai. Lie tu vos Ener ge ti kos ins ti tu to duo me ni mis, 
Strau ja su trum pė jo be veik 14 ki lo met rų, o nu sau si nus Pa ši lin gės aukš tu pį, t. y. 
iš ka sus sau si na mų jų ka na lų, upė pail gė jo 0,6 km. Dėl sau si ni mo dar bų pa si kei tė 
hid rog ra fi nio tin klo struk tū ra. Iš ka sus sau si na mų jų ka na lų ir grio vių, ben dras hid-
rog ra fi nio tin klo tan ku mas pa di dė jo.

Že mių kul tū ri ni mas pa kei tė ir upe lių ba sei nų plo tus. Da lis upe lių ba sei nų 
plo tų su ma žė jo, ki ti – pa di dė jo. Jau mi nė tos Pa ši lin gės ba sei no plo tas pa di dė jo 
be veik 9%, Strau jos – 0,1%. 

Mer ki nės kraš to upės ir upe liai van de nin gi vi sais me tų lai kais ir tu ri la biau siai 
iš ly gin tą nuo tė kio re ži mą bei nuo tė kio kai tą, ka dan gi ir nuo se kio lai ko tar piu upės 
gau siai mai ti na mos su kaup tu po že mi niu van de niu. Sau suo ju lai ko tar piu Mer ki nės 
kraš to upės, mai ti na mos grun ti niais van de ni mis ar re gu liuo ja mos eže rų, nu sen ka 
daug ma žiau nei ki tų ra jo nų upės.

Po že mi nis mai ti ni mas su da ro 40–60% me tų nuo tė kio. Prie nuo tė kio to ly gu-
mo pri si de da ir di de lis kraš to miš kin gu mas bei eže rai. Eže rin gos upės me ti nio 
nuo tė kio nor ma yra ma žes nė už ne eže rin gos, nes van dens ga ra vi mas pra noks ta 
sau su mos ga ra vi mą: eže ras re gu liuo ja nuo tė kį, to dėl eže rin gos upės to ly ges nės. 
Dėl tos pa čios prie žas ties pa di dė ja to kios upės mi ni ma lus saus me čio de bi tas ir, 
at virkš čiai, su ma žė ja pa va sa rio po tvy nis. 

Nu sta ty tas Piet ry čių Lie tu vos hid ro lo gi nės sri ties (ku riai pri klau so Mer ki nės 
kraš to van de nys) uni ka lu mas. Jos van de nų re ži mą le mia čia vy rau jan tys smė lin gi 
grun tai. To kia me gam ti nia me fo ne ir eže rai nuo tė kį re gu liuo ja spe ci fiš kai.

Dėl gau saus po že mi nio mai ti ni mo Mer ki nės kraš to upėms bū din gas ir ki-
toks ter mi nis re ži mas nei ki toms Lie tu vos upėms. Ne mu no at kar po je, mai ti na mo je 
Piet ry čių smė lin go sios ly gu mos šal ti nių, van duo pa va sa rį (ba lan džio– ge gu žės mė-
ne siais) bū na 1–2°C šil tes nis, o va sa rą vė ses nis nei že mu py je. 

Miš kin gais ir smė lin gais plo tais te kan čios, gau siai po že mi nių van de nų mai-
ti na mos Mer ki nės kraš to šal ta van de nės ir srau nios upės yra vie nos iš šva riau sių 
Lie tu vo je. 
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Ne mu nas
Da bar ti nei Mer ki nės se niū ni jai pri klau so Ne mu no at kar pa nuo upės vin gio 

ties Liš kia va (da bar ti nė ri ba tarp Va rė nos ir Laz di jų ra jo nų) ar ba Krei sos (dar ki taip 
Kro sa va di na mo) upe lio žio čių iki de ši nio jo Ne mu no in ta ko Ap sin gės. Tai su da ry-
tų apie 31 ki lo met rą. Į šią at kar pą „pa ten ka“ iš raiš kin gi ir pla tūs ke tu ri Ne mu no 
vin giai su sa vo aukš tais skar džiais, gi lio mis grio vo mis, rie du lin go mis rė vo mis.

Bu vu sio vals čiaus te ri to ri jai pri klau sė dar ke li į šiau rės va ka rus be si tę sian tys 
Ne mu no vin giai su de ši nia ja me jo kran te pri sig lau du siais kai mais – Drus ki nin kais, 
Ži vu li čiš ke, Kle po čiais, Ry liš kiais.

Mer ki nės se niū ni jo je te kan tis Ne mu nas iš si ski ria aiš kiu, sta čiais šlai tais slė-
niu. Vi du ru py je upės nuo ly dis 0,00023. Upės va gos plo tis kin ta nuo 80 m gi lio se 
Ne mu no at kar po se iki 200–500 m iš pla tė ju sio se sek lio se upės vie to se. Ne mu nas 
pra pla tė ja ties Mer ki ne, ir da bar čia upė pla ti na sa vo va gą, ar dy da ma de ši nį jį 
kran tą. Ties Mer ki ne klos to mos sa los. Ties Pa mer kio sa la upės va gos plo tis yra 
330 m, ties Pa srau jos sa la va gos plo tis jau sie kia 530 met rų. Šio je Ne mu no at-
kar po je vyks ta va gi nė neš me nų aku mu lia ci ja. Upės va go je klos to mos sa los. Prieš 
20 me tų va ga at kar po je bu vo 20–30 m siau res nė. Toks stū mi ma sis į de ši nę pu sę 
bū din gas ne tik šiai Ne mu no at kar pai, bet ir ap skri tai vi sam Ne mu nui. Prieš Mer-
ki nę pra pla tė ja ir pats Ne mu no slė nis. 

Ypač Ne mu no slė nis pra pla tė ja už Ne tie sų, že miau Ap sin gės. Į de ši nę nuo 
Sa li nin kų kai mo at si ša ko ja di džiu lis Ne mu no sen slė nis. Ga li ma at sek ti bu vu sį pla-
tų Ne mu no vin gį, ku ris per kirs tas da bar ti nės Ne mu no va gos, kaž ka da juo su sios 
di džiu lę Ne mu no sa lą. Vė liau iš bu vu sio vin gio li ko tik Pa krikš tės ba la. Da bar 
ta vie ta nu sau sin ta ir iš de ši nės pu sės 405,0 ki lo met re iki Ne mu no žio čių įte ka 
Pa krikš tės upe lis, 3,8 km il gio, nuo ver smių iki 0,3 km re gu liuo tas. Kai mas ša lia 
tos sa los Sa li nin kais va di na mas. 

Iki Mer ki nės Ne mu nas skro džia sto rus (iki 20 m) fliu viog la cia li nio smė lio 
klo dus. Upei grau žian tis į mo re ni nį pa grin dą, pa si ro do ak me nin gų rė vų. Ties Žei-
miais Ne mu no va go je pra si de da pir mo sios di de lės ak me nų rė vos, esan čios Lie tu-
vos te ri to ri jo je: Liš kia vos sa la ties Liš kia va, Ba jo rė ties Ul či čių kai mu, Meš ka ties 
Mak si mų kai mu, Sa ka lai ties Če su kų kai mu. Že miau Strau jos žio čių, kur Ne mu nas 
grau žia si pro aukš tas mo re ni nes kal vas, Ne mu no va ga su siau rė ja. Siau ro je ir tie sio je 
va go je tarp Mak si mo nių kai mo de ši nia ja me kran te ir Jo nio nių kai mo kai ria ja me 
pa si ro do trys rė vos – Žir klės, Kur pius ir, kiek že miau, Siu vė jas. To je at kar po je 
Ne mu no kran tai nu sė ti di de liais ak me ni mis, upės va ga siau ra ir gi li. 

Kaip ak me nys at si ra do Ne mu no va go je, liau dis aiš ki na le gen da, kad vel nias 
lė kęs su ak me nų mai šu baž ny čios dau žy ti, bet pra gy do gai dys ir vel nias iš bars tė 
ak me nis į upę. Iš tik rų jų rė vos žy mi tas vie tas, kur Ne mu nas ker ta rie du lin gas 
le dy nų su stum tų ga li nių mo re nų juos tas.

Upei iš plau nant smul kias smė lio ir mo lio da le les, dug ne li ko daug rie du lių, 
ku rie truk dė va gai gi liau įsi grauž ti. Ma no ma, kad pa ša li nus rie du lin gas rė vas, 
Ne mu nas ga lė tų grauž tis dar 30 met rų. 

Ne mu no de bi to ma ta vi mai ties Mer ki ne pir mą kar tą at lik ti 1895 m. spa lio 
tre čią die ną in ži nie riaus Chol šev ni ko vo va do vau ja mos eks pe di ci jos me tu. De bi to 
ma ta vi mo vie ta bu vo že miau Strau jos žio čių, apie vie ną ki lo met rą že miau til to per 
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Ne mu ną ties Mer ki ne. Vė liau, 1918 m., de bi tas bu vo ma tuo ja mas vo kie čių hid ro-
lo gų. Jų pa si rink ta ma ta vi mų vie ta bu vo aukš čiau Mak si mo nių kai mo. 

Ar čiau siai Mer ki nės Ne mu no van dens re ži mas ste bi mas Drus ki nin kų van dens 
ma ta vi mo sto ty je. Vi du ti nis Ne mu no de bi tas pa gal sto ties duo me nis yra 202 m3/s, 
vid. dau gia me tė van dens tem pe ra tū ra – 11,1°C. 

Iš il gi nis Ne mu no vi du ru pio va gos pro fi lis – iš gaub tas. At kar po je grei ta 
sro vė. Ties rė vo mis upės nuo ly dis pa di dė ja, sro vė pa grei tė ja. To dėl upė vi du ru-
py je vė liau už šą la ir anks čiau iš si va duo ja iš le do ne gu že mu pys. Rė vo se žie mos 
pra džio je bū na daug ižo, to dėl, už šą lant upei, daž nai su si da ro le do kamš čiai. 
Ties sek lu mo mis, sa lo mis, stai giais upės po sū kiais, slenks tė to mis upės vie to mis 
pa va sa rį for muo ja si le do san grū dos. Ties le do san grū do mis aukš tai pa ky la upės 
van duo, to dėl Ne mu no vi du ru py je di džiau sia van dens ly gio svy ra vi mo am pli tu-
dė. Vi du ti niš kai van dens ly gis svy ruo ja apie 4 met rus. Ne mu nui bu vo bū din gas 
aud rin gas le do ne šis.

Pa gal dau gia me čius ste bė ji mo duo me nis, po tvy nis Ne mu ne pra si de da ko vo 
14 d., aukš čiau sias bū na ba lan džio tre čią ir bai gia si ge gu žės de šim tą die ną. Po-
tvy nio truk mė – 58 die nos. Pa va sa rio po tvy nių me tu van dens ly gis upė je vi du ti-
niš kai pa ky la 5–6 m. 

Aukš čiau sias po tvy nis Ne mu no vi du ru py je bu vo 1958 me tais. Po tvy niui pa-
sie kus aukš čiau sią taš ką, upė je jau le dų ne bu vo, to dėl nei gia mi pa da ri niai bu vo 
ma žes ni ne gu ga lė jo bū ti. Po tvy nių grės mė su ma žė jo 1959 m. pa sta čius Kau no 
HE už tvan ką, ku ri pa kei tė Ne mu no vi du ru pio le do re ži mą. Ne mu nui bū din gas 
stai gus van dens pa ki li mas per pa va sa rio po tvy nius ir pa ly gin ti že mas ir pa sto vus 
van dens ly gis va sa rą bei ne di de li po tvy niai ru de nį bei žie mą. 

Ne mu no at kar po je, gau siai mai ti na mo je Piet ry čių smė lin go sios ly gu mos šal-
ti nių, pa va sa rį van duo yra šil tes nis, o va sa rą vė ses nis ne gu že mu py je. 

Ne mu no sa los ties Mer ki ne
Įte kė jus Mer kiui, Stan gei, Strau jai, Ne mu no vin gy je ties Mer ki ne su si for ma-

vo sa ly nas (sa los bū din gos upių san ta koms, kai in ta kai pa pil do pa grin di nės upės 
van de nis sa vo tėk mės neš me ni mis) su be si kei čian čiu sa lų skai čiu mi. Vi zu a liai tuos 
pa si kei ti mus ga li ma pa ma ty ti pa ly gi nus skir tin go laik me čio že mė la pius. Jų di na-
miš ku mą iliust ruo ja ir 1937 m. prof. S. Ko lu pai los da ry to upės pla no (Ne mu no 
at kar pa ties Mer ki ne) pa ly gi ni mas su tos pa čios at kar pos že mė la piais, da ry tais 
1977 bei 1995 me tais (1 pav.).

Se nuo se XIX a. že mė la piuo se sa lų ties Mer kio žio ti mis nė ra (2 pav.). Jos 
„su neš tos“ vė liau. Sa lų at si ra di mą ga lė jo įta ko ti ir til tas per Ne mu ną (su da rė pa-
tvan ką) že miau Stan gės žio čių, pa sta ty tas 1916 me tais. Ta da jis bu vo 203 m il gio 
su 8 an go mis ir lyt lau žo mis, ku rios sto vė jo aukš čiau til to ir kas pa va sa rį lau žė 
le dus. Til tas bu vo la bai ne pa to gus lai vams ir sie liams, ka dan gi pa sta ty tas siau-
ro je, stai gaus po sū kio vie to je. Da bar ti nis til tas per Ne mu ną ties Mer ki ne baig tas 
re konst ruo ti 2002 me tais.

Di de lės Ne mu no sa los tu ri sa vo var dus, su si ju sius su įte kan čiais į Ne mu ną 
upių pa va di ni mais ar ba vie to var džiais. Ne mu no sa los ties Mer ki ne yra sau go-
mos, jos įei na į Dzū ki jos na cio na li nio par ko te ri to ri ją ir įvar di ja mos kaip gam tos 
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1 pav. Ne mu no sa los ties Mer ki ne: A – 1979 m., B – 1937 m.

2 pav. Ne mu no sa los 
ties Mer ki ne (1889–
1990 m. že mė la pis  
M 1:42 000)

ver ty bės. Paukš čių mig ra ci jos me tu sa lo se su sto ja paukš čiai. 
Ne mu no sa lo se ties Mer ki ne pe ri ma žo ji žuv ė dra, o paukš čių 
mig ra ci jos me tu ne re tai ga li ma pa ma ty ti ir jū ri nį ere lį. 

Vei kia mos Ne mu no po tvy nių, le do ne šių, dėl van de nin-
gų ir sau sų lai ko tar pių kai tos, kie to jo de bi to po ky čių ir t. t. 
sa los de for muo ja si, kin ta jų plo tas, aukš tis, for ma, ap au gi mas. Pa ly gi nus įvai rių 
me tų to pa ties mas te lio (M 1:10 000) to po gra finius že mė la pius (1977 m.) ir or to-
fo tog ra fi nes nuo trau kas (1995 m.), „pri si ri šus“ prie sta bi lių ob jek tų (til tų, ke lių, 
pa sta tų) ap skai čiuo ti ero duo ti ir aku mu liuo ti sa lų plo tai, iš ma tuo ti sa lų po slin kiai 
bei įver tin tos jų kryp tys, iš skir tos sa lų de for ma ci jos rū šys. 

Tir ta sa lin giau sia Ne mu no at kar pa tarp Pa ši lin gės ir Strau jos žio čių Mer ki nės 
se niū ni jo je ir bu vu sia me vals čiu je. Šio je vie to je Ne mu no vin gio at kar pa tu ri pla-
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tų, ryš kų, gi liai įsi rė žu sį slė nį, ku rio šlai tų po lin kio kam pas >12, o sal pos plo tas 
su da ro apie 30% ben dro slė nio plo to. Li to lo gi ją dau giau sia su da ro smul kiag rū dis 
ir stam biag rū dis smė liai, žvirgž das. 

Mi nė ta at kar pa yra 2,8 km il gio, Ne mu no nuo ly dis at kar po je 0,00028, van-
dens ly gio svy ra vi mų am pli tu dė 4 met rai. Da bar at kar po je su klos ty tos trys sa los, 
ku rių ben dras plo tas yra 11,3 ha. Vi sos sa los su klos ty tos de ši nia ja me Ne mu no 
vin gio kran te, yra pus mė nu lio for mos, bū din gos upių vin giams. Prieš 18 me tų 
Ne mu no vin gy je ties Mer ki ne bu vo pen kios sa los, ku rių ben dras plo tas su da rė 
11,1 ha. Da bar ti niu me tu ak ty viau siai ar do ma pir mo ji sa la, ku rios plo tas su ma žė jo 
39% ir ku ri ga li bū ti vi sai su ar dy ta. Vi du ti niai iš il gi nio ar dy mo tem pai – 3,0 m 
per me tus. Že miau pir mo sios sa los, ties Mer kio in ta ku, aku mu liuo jan tis neš me-
nims, ant ro ji ir tre čio ji sa los su si jun gė. Jos plo tas per aš tuo nio li ka me tų pa di dė jo 
1,10 ha (63%). Neš me nys klos to mi sa los de ši nia ja me pa kraš ty je ir sa los prie ky je. 
Sa la pa si slin ko prieš sro vę apie 30 m, t. y. vi du ti niš kai 0,6 m per me tus. Da lis 
ant ro sios ir tre čio sios sa lų bu vo nu ar dy ta (16% da bar ti nio sa los plo to). Sker si nis 
sa los po slin kis link de ši nio upės kran to sie kė apie 80 m (vi du ti niš kai 4 m per 
me tus). Pro ta ka per aš tuo nio li ka me tų su siau rė jo nuo 120 m iki 60 m (1 len te lė). 
Ar do mas de ši ny sis Ne mu no kran tas. 

Sta bi liau sia Pa strau jos sa la. Nuo 1960 m. sa los plo tas be veik ne pa ki to. Ta čiau 
nag ri nė jant il ges nį lai ko tar pį, ma ty ti la bai ryš kūs sa los po ky čiai (1 pav.). 

1 len te lė 
NemunosalųdeformacijosupėsatkarpojePašilingėsžiotys–Straujosžiotys

Ro dik lis Me tai, kran tas Sa los

1 2 3 4 5

Upės va gos plo tis, m 1977 m. 285 310 310 500 350
1995 m. 285 330 530

Pro ta kų plo tis, m 1977 m.
kai rė 210  40* 100 235  35
de ši nė  40  50  40*  65  30
1995 m.
kai rė 215 130 260
de ši nė  40  60  70

Sa los il gis, m 1977 m. 170 125 270 650  90
1995 m. 110 275 610

Sa los max plo tis, m 1977 m.  35  40 100 200  40
1995 m.  20 150 200

Sa los plo tas, ha 1977 m.   0,28   0,27   1,75   8,50   0,3
1995 m.   0,17   2,85   8,25

Po ky čiai, ha:
nu ar dy mas   0,11   0,11   0,35   0,34
są na ša vi mas   1,45   0,09

At kar po je ryš kes nis sker si nis sa lų per for ma vi mas. Va go je vy rau jan ti de ši-
nio ji neš me nų per na ša le mia jų klos ty mą sa lų de ši niuo se pa kraš čiuo se. Vis dėl to 
sa los su kran tu ne su si jun gia, nes pa kan ka mai grei ta sro vė pro ta ko je ir Mer kio bei 
Strau jos in ta kai ne lei džia sa loms pri siš lie ti prie kran to. 
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Ne mu no at kar po je tarp Pa ši lin gės ir Strau jos iš skir tos ke tu rios sa lų de for-
ma ci jos rū šys Tai sa lų jun gi ma sis, neš me nims už pil dant pro ta kas tarp sa lų, kai 
sa los „ju da“ neš me nims klos tan tis prieš sro vi nė je sa los da ly je (re gre si nis sa los „ju-
dė ji mas“), sker si nė sa lų de for ma ci ja neš me nims klos tan tis sa los pa kraš ty je bei sa los 
ma žė ji mas ir vi siš kas iš ny ki mas.

Mer kys
Vie nos gra žiau sių Lie tu vos upių – Mer kio var das kil di na mas nuo žo džio 

„merk ti“. Upių var dai su ma žo mis iš im ti mis yra se nes ni už vie to var džius. Tai 
įro do ke li, kar tais ir ke lio li ka upės var dui ta pa čių vie to var džių. Prie Mer kio upės 
yra apie de šimt to pa ties var do kai mų ir dvi Mer ki nės.

Da bar ti nis Mer kys su si for ma vo le dy nui pa si trau kus į Vi du rio Lie tu vą ir su-
si da rius pra lauž ti niam Ne mu no vi du ru piui. Mer ki nės vals čių dre nuo ja pla čiau sia 
Mer kio at kar pa – Mer kio že mu pys. Su rin kęs sa vo di džių jų in ta kų van de nis, že mu-
py je Mer kys pla čiai vin giuo ja iš raiš kin gu slė niu. Ka dan gi ba sei ne vy rau ja van de niui 
lai dūs grun tai, są ly gos pa vir ši niam nuo tė kiui su si da ry ti yra ne pa lan kios. Kri tu liai 
sun kia si gi lyn ir pa pil do grun ti nio van dens iš tek lius. Mer kio (ties Pu vo čiais) me tų 
nuo tė ky je grun ti nis van duo su da ro 63%. 

Vi du ti nis Mer kio nuo ly dis – 0,00067 m, o pa čia me že mu py je – 0,00043 m. 
Vi du ti nis dau gia me tis Mer kio de bi tas – 36,2 m3/s. Pa va sa rį – 48,6 m3/s, va sa rą – 
28,2 m3/s, ru de nį ir žie mą – 30,1 m3/s. 

Grun ti nis van duo įta ko ja ter mi nį Mer kio re ži mą. Aukš čiau sia van dens tem pe-
ra tū ra bū na ne lie pos mė ne sį kaip ki to se upė se, o bir že lį. Ru de nį Mer kio van duo 
bū na šil tes nis nei ki to se upė se. Šal tą žie mą le do dan ga Mer ky je iš si lai ko 80–110 
pa rų, o daž niau siai Mer kys vi sai ne už šą la. 

Pa va sa rio po tvy niai Mer ky je pa ly gin ti ne di de li. Vėl gi po tvy nio dy dį įta ko ja 
smė lin gi grun tai, ku rie grei tai su ge ria snie go tirps mo ir lie taus van de nį, taip 
su ma žin da mi po tvy nio nuo tė kį. Re kor di nis de bi tas ties Pu vo čiais už fik suo tas 
1958 m. ir sie kė 500 m3/s. Po tvy nį ma ži na 1932 m. iš kas tas ka na las iš Mer kio į 
Pa pio eže rą ties Ža ga ri ne. Da lis Mer kio nuo tė kio ka na lu pa ten ka į Vo kę. Mer-
kio– Vo kės van dens sis te ma bu vo su kur ta, sie kiant ap rū pin ti pa pil do mu van dens 
kie kiu Vo kės že mu py je esan tį Gri giš kių kar to no fab ri ką. Pa skai čiuo ta, kad dėl 
nu te kė ji mo Mer kio– Vo kės ka na lu po tvy nio aukš tis Mer ky je ties Pu vo čiais su-
ma žė jo 9 mm.

Mer kio po tvy nių vi du ti nė da tos pra džia yra ko vo 16 d., po tvy nis pi ką pa-
sie kia ko vo 27 d. ir bai gia si ba lan džio 24 die ną. Ben dra vi du ti nė po tvy nio truk-
mė – 40 die nų. 

Vie nas di džiau sių ap ra šy tų Mer kio po tvy nių įvy ko 1917 me tais. Tais me-
tais, ne to li žio čių, ties Jab la na vo kai mu, le do san grū dos su grio vė 10 m aukš čio 
ir 198 m il gio til tą, ku ris bu vo nu ties tas per Mer kį. Tų me tų pa va sa rį Ne mu no 
van de nys nu stū mė le dus į Mer kio slė nį. Til tas ne at lai kė ga lin gos le do kal no jė-
gos. Vė liau jis bu vo at sta ty tas jau su lyt lau žo mis iš abie jų šo nų, nuo Mer kio ir 
Ne mu no le dų ap sau go ti. 

Po plū džiai, su si da ran tys dėl gau saus lie taus, ste bi mi iš ti sus me tus, ta čiau 
piet ry ti nė je Lie tu vos da ly je, Mer ki nės kraš te po plū džiai daž niau siai ste bi mi ge gu-
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žės– bir že lio ir lap kri čio mė ne siais, o re čiau siai – rug sė jo ir gruo džio mė ne siais. 
Di džiau sias po plū dis Mer ky je už fik suo tas (Pu vo čių HS) 1950 m. ir sie kė 131 m3/s.

Pa si bai gus pa va sa rio po tvy niui, pra si de da nuo sė kio lai ko tar pis. Sau sa sis lai-
ko tar pis Mer ki nės kraš to upė se šil tuo ju pe ri odu daž niau siai bū na rug pjū čio mėn., 
o šal tuo ju – sau sio ir va sa rio mė ne siais. Mi ni ma lus nuo tė kis žie mą yra apie 1,5 
kar to di des nis ne gu va sa rą. Aukš tą mi ni ma lų nuo tė kį są ly go ja gau sus po že mi nis 
mai ti ni mas. Nuo sė kio me tu, kai vy rau ja po že mi nis upių mai ti ni mas, la bai svar bi 
pa klo ti nio pa vir šiaus įta ka. Grun ti niai van de nys kau pia si smė lių ir žvy rų klo do 
apa čio je, su da ry da mi la bai van de nin gą ho ri zon tą, iš ku rio upės gau siai mai ti na-
mos grun ti niu van de niu nuo sė kio lai ko tar piu. Mer kiui bū din gas pa ly gin ti di de lis 
ir pa sto vus nuo sė kio lai ko tar pio nuo tė kis. Mer kio ba sei ne aukš čiau sias šil to jo lai-
ko tar pio mi ni ma lus nuo tė kis, ku ris yra iki 4–5 l/s km2.

Mer kys – pa to gi upė van dens tu riz mui. Pa kan ka mai van de nin ga, to dėl ir 
sau so mis va sa ro mis ne su da ro di de lių sun ku mų ke liau ti šia upe. Be to, tai vie na 
iš šva riau sių Lie tu vos upių. 

Ma žie ji Mer ki nės kraš to upe liai
Kraš to puoš me na – na tū ra lūs upe liai, dar „ne įka lin ti“ me lio ra ci jos ka na luo se 

ir grio viuo se. To kių ne daug be li ko Lie tu vo je. Ka dan gi Mer ki nės kraš tas smė lin gas, 
daug miš kų ir že mės ūkis vi sais lai kais bu vo ma žiau iš plė to tas, to dėl na tū ra lių 
va gų iš li ko dau giau nei ki to se Lie tu vos vie to se. Jie ypač ver tin ti ni ir sau go ti ni. 

Į Ne mu ną įte kan tys ma žie ji upe liai tu ri iš raiš kin gus gi lius slė nius. Iš aukš tai 
te kan tys, gar siai sro ven da mi jie sta čiais šlai tais kren ta į Ne mu ną. Jų ne daug, jie 
trum pi, ta čiau svar būs ir reikš min gi.

Iš kai rės pu sės į Ne mu ną Mer ki nės vals čiu je įte ka tik ke tu ri upe liai, ku rių 
nei vie no il gis ne sie kia de šim ties ki lo met rų. Ben dras il gis – 19 km. 

Ties Liš kia va iš kai rės pu sės, kai Ne mu nui iki Kur šių ma rių dar lie ka 
438,9 km, įte ka ne il gas (2,7 km), ta čiau tu rin tis iš raiš kin gą slė nį Krū čiaus upe lis, 
dar ki taip Liš kia vos var du va di na mas. Tai, ko ge ro, pats „krū čiau sias“ Ne mu no 
kai ry sis in ta kas da bar ti nė je Mer ki nės se niū ni jo je. Upe lio ver smės – Liš kia vio eže-
ras. Ben dras upės ba sei no plo tas 26,9 km2. Upe lio pa va di ni mas sie ti nas su sta čia 
kal va, di de liu nuo ly džiu, sta čiu yran čiu upės kran tu ar kal no šlai tu. 

Ki ti kai rie ji Ne mu no in ta kai – ma ži ka na li zuo ti upe liai. 429,2 km nuo Ne-
mu no žio čių įte ka 3,0 km il gio Ka ma nių Ra vas. Upe lis vi sas re gu liuo tas, ba sei no 
plo tas – 4,4 km2. Dar už ke lių ki lo met rų įte ka ki tas, taip pat vi sas re gu liuo tas, ne 
ką il ges nis Pa pa na rys. Upe lio il gis – 5,5 km, ba sei no plo tas – 16,4 km2. 

Į Ne mu ną iš de ši nės, pra de dant Gro va, įte ka še ši in ta kai, iš ku rių ke tu ri – 
ma ži upe liūkš čiai, ta čiau tu rin tys ryš kius slė nius, grei tą sro vę ir pa pil dan tys upę 
šal tais sa vo van de ni mis.

Iš de ši nės pu sės, 421,0 km nuo Ne mu no žio čių, įte ka ne di de lis (8,0 km il-
gio ir 15,0 km2 ba sei no plo to) Pa ši lin gės upe lis (ka na li zuo tas). Dar to liau, pa gal 
Ne mu no tėk mę už 3,5 km nuo Pa ši lin gės žio čių, į Ne mu ną įte ka ki tas pa na šaus 
dy džio de ši ny sis in ta kas – Stan gė. Jos il gis – 7,0 km, ba sei no plo tas – 15,1 km2. 
Stan gė že mu py je, ieš ko da ma sa vo ke lio, ar do Mer ki nės pi lies kal no šlai tą ir že mes 
ne ša į Ne mu ną, že miau gal būt klos ty da ma sa lą. Upe lio pa va di ni mas aiš ki na mas 
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lie tu viš ko žo džio „stan gus“ reikš mė mis – „stan dus, ne lanks tus, stang rus“ ar ba nuo 
žo džio „sting ti“, nes la bai šal tas van duo.

Dar už ki lo met ro nuo Stan gės žio čių Ne mu no van de nis iš de ši nės pa pil do 
Strau jos upė. Ji te ka Ma sa liš kių tar pu gūb ri nį du bu rį ker tan čiu se no vi niu pla čiu 
slė niu (800 m) ir įsi rė žia į Ne mu ną, kai iki Kur šma rių lie ka 416,5 km. Že miau 
Strau jos in ta ko Ne mu no slė nis su siau rė ja iki 200 met rų. 

Strau jos pa va di ni mas su si jęs su srau nu mo, sro vės są vo ka. Ir iš tie sų, upė 
pa tei si na sa vo var dą. Prof. S. Ko lu pai la sa vo kny go je „Ne mu nas“ mi ni tri jų ma lū-
nų, su ku sių Strau jos van de nis, pa va di ni mus. Tai Ma sa liš kių, Vai čiš kių ir Za ka vo lių 
ma lū nai. Kiek vie nas iš jų tu rė jo iki 15 ar klio jė gų ga lin gu mą. 

Vi sa me Ne mu no ruo že yra sū rių ver smių. Se nų žmo nių pa da vi mai me na, kad 
anks čiau, kai drus ka bu vo bran gi ir ją tek da vo ga ben tis iš to li, žmo nės mė gin da vo 
iš to kių ver smių pa si ga min ti drus kos, ku ri bū da vo kar tes nė ne gu įpras ta val go mo ji. 
Yra ži nių, kad ir Strau jos šlai tuo se Mer ki nės vals čiaus ūki nin kai kas da vo drus ką.

Strau ja il ges nė už Pa ši lin gę ir Stan gę. Pa gal il gį Mer ki nės vals čiu je Strau ja 
po Ne mu no ir Mer kio bū tų tre čio ji upė ir pir mo ji, ku ri nuo iš ta kų iki žio čių te-
ka Mer ki nės vals čiaus te ri to ri ja. Upės il gis – 14,3 km, ba sei no plo tas – 125,6 km2. 
Strau ja pra si de da Kam pio eže re. Nuo ver smių iki 10,1 km upė iš tie sin ta, o nuo 
10,1 iki 8,9 km – pa tvenk ta. 13,8 km nuo žio čių į Strau ją įte ka 5,7 km il gio kai-
ry sis be var dis upe lis, vi sas re gu liuo tas. 11,5 km nuo žio čių iš de ši nės pu sės įte ka 
ki tas, trum pes nis, 1,8 km il gio taip pat iš tie sin tas be var dis upe liūkš tis. 6,3 km 
nuo žio čių iš de ši nės pu sės įte ka Ge lo vi nė (upės pa va di ni mas gal būt sie ti nas su 
žo džiais „šal tas, žvar bus“), ne ką trum pes nė už pa čią Strau ją. Jos il gis – 8,4 km. 
Ir vi sai prie žio čių, kai Strau jai lie ka vos 2,2 km iki Ne mu no, iš de ši nės įte ka 
Mi ka la viš kis, 1,3 km il gio upe liūkš tis. Pla tus Strau jos slė nis (apie 800 met rų) ro-
do, kad upė te ka ne sa vo su for muo tu, ta čiau le dy no van de nų iš grauž tu slė niu. 

Že miau Strau jos žio čių, už sep ty nių ki lo met rų, ties Ne tie sų kai mu, į Ne mu ną 
įte ka de ši ny sis in ta kas – Ap sin gė. Pa sak ra šy ti nių šal ti nių, kaž ka da ties Ne tie sų 
kai mu, pa to gio je vie to je, kur Ne mu no kran tas ne aukš tas, bu vo bin du gė (ar ba vin-
du gė). Tai vie ta, kur ri ti na mi į upę rąs tai, at vež ti iš kai my ni nių miš kų ir ri ša mi 
į sie lius. Vi du ram žiais pel nin giau sia pre kė bu vo me die na ir ki tos miš ko gė ry bės. 
Į Ne mu ną me džiai bu vo ga be na mi ir Mer kiu, gi liai įsi ter pu siu miš kin guo se plo tuo se. 

Ap sin gės upės il gis – 6,3 km, ba sei no plo tas – 58,3 km2. Ap sin gė nuo ver smių 
iki 5,5 km re gu liuo ta. Į Ap sin gę įte ka trys upe liai: Gul bi nė iš de ši nės (6,2 km il gio), 
Kem pė iš kai rės (3,9 km il gio) ir Me tie ša iš de ši nės (4,2 km il gio). Ap sin gės ba sei nas 
įdo mus tuo, kad ja me daug eže riu kų, ku rie pe ri odiš kai už lie ja mi. Tai va di na mie ji 
re ver si niai eže rai, kai po po tvy nio upei sen kant, da lis už la jų van dens vėl su grįž-
ta į upę. Tai bū din ga upių sen va gėms, aukš tes nių jų te ra sų upi niams eže riu kams. 

Į Mer kį ap ra šo mo je te ri to ri jo je įte ka tik du ma žie ji in ta kai: iš kai rės be veik 
ka na li zuo tas Vir šū ro du kis (Ja no niš kė), iš de ši nės – Čep li kas.

Dzū ki jai bū din gi ir že mės gel mė se pra dings tan tys upe liai. Šiau ri nia me vals čiaus 
pa kraš ty je iš Eže ry no pel kių iš te ka Bū ka verks nio upe lis, ku ris tik kas ke lin ti me tai 
pa sie kia ne di de lį Kra ki nio eže rė lį ir pa pil do jo van dens at sar gas. Pa na ros kai mas, 
esan tis kai ria ja me Ne mu no kran te, taip pat ga vo sa vo pa va di ni mą nuo van dens 
tėk mių, „pa ne rian čių“ po že mės pa vir šiu mi ir vėl at si ran dan čių Ne mu no slė ny je.
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Eže rai
Mer ki nės se niū ni jo je (vals čiu je) telk šo 31 eže ras, ku rių plo tas di des nis kaip 

0,5 ha. Ben dras to kių eže rų plo tas su da ro 634,8 ha. Eže rai pa si skirs tę la bai ne to ly-
giai. Eže rin giau sia šiau rės va ka ri nė vals čiaus da lis – pas ku ti nio jo ap le dė ji mo kraš-
ti nių da ri nių sri tis. Eže rų du be nys su for muo ti le dy nų van de nų tėk mės. Ne mu no 
smė lin gą te ra si nę ly gu mą ker tan čiuo se du bak lo niuo se su si tel kę Kra ki nio, Eže ri nio, 
Liz dų, Gal vi nio, Be dug nio eže rai. Jie taip pat yra kaž ka da prieš tūks tan čius me tų 
iš Lie tu vos te ri to ri jos pa si trau ku sio le dy no pėd sa kai. 

Ne mu no smė lin gą te ra si nę ly gu mą ker tan čia me ri ni nia me klo ny je su si tel kę 
Gi lui šio, Ba la e že rio, Ne tie sio, Ne tie sė lio, Dum bli nio, Pa kam pio, Eše ri nio, Eše-
rio, Lau jos eže rai. Ma sa liš kių fliu viog la cia li nia me du bu ry je (ties Su bar to ni mis) 
telk šo Ge lo vi nis, Gil šė, Kam pi nis, Pa ke li nis, Li no mar kas. Sen slė nio te ri to ri jo je 
(že mes nė je te ra so je) telk šo Mer ge lės ake lių, Gly no eže rai. Ties Pe le kiš ke esan tis 
Be dug nio eže ras sau go mas kaip gam ti nė ver ty bė. Eže ro pa va di ni mas su si jęs su 
jo gy liu – eže ras gi lus, be dug no. Eže rų su to kiu pa va di ni mu yra ir dau giau 
Mer ki nės kraš te. 

Eže rų dau giau sia yra Strau jos upės ba sei ne. Ki ti eže rai pri klau so Ne mu no 
vi du ru pio, Ap sin gės, Ge lo vi nės, Liš kia vės, Mer kio, Ne din gio ba sei nams. Pie ti nė je 
vals čiaus da ly je eže rų be veik nė ra. 

Mer ki nės se niū ni jos te ri to ri jos ab so liu ti nio aukš čio am pli tu dė nė ra di de lė, to dėl 
nė ra di de lio skir tu mo eže rų iš si dės ty me pa gal ab so liu ti nį te ri to ri jos aukš tį. Eže rai 
su si tel kę 79–140 m virš jū ros ly gio. Ta čiau di džio ji eže rų da lis yra aukš tes niuo se 
ab so liu ti niuo se aukš čiuo se (>100 m). Eže rai, ku rie yra že mes nė se slė nio vie to se, 
di de lių po tvy nių me tu už lie ja mi Ne mu no van de ni mis. Tai Strau jos ba sei no eže rai 
Lau ja (esan tis 80,2 m ab so liu ti nia me aukš ty je), Eše rys. Ap sin gės ba sei no eže rai – 
Ba le že ris, Ne tie sis, Ne tie sė lis, Gi lui šis, Du mo li nis, Pa kam pis. Kai ria ja me Ne mu no 
kran te esan tis Ku lei nio eže ras, ku ris už ima fliu viog la cia li nės te ra sos įdu bi mą, ir 
kt. Po to kio ap sė mi mo eže ro van duo bū na la bai aukš tas, kei čia si jo hid ro fi zi nės, 
ter mi nės cha rak te ris ti kos. Upės ar tu mas ir ki ti fak to riai su for muo ja uni ka lų gam-
ti nį kom plek są.

Upi nės kil mės gam ti niai eže rai daž niau siai su si da rė upei pa kei tus va gą ar ba 
ati trū kus upės vin giams. Sen va gė je lie ka eže ras, daž niau siai pa sa gos for mos. Pa tvi-
nus upei pa va sa rį ar ba po di des nių liū čių, to kie eže rai daž nai vėl su si lie ja su upe. 
Kai ka da eže rė liai su si da ro po po tvy nio, kai van duo lie ka že mes nė se sal pos vie to se. 

Upi nės kil mės eže rė lių gau su pla čio je Mer kio že mu pio sal po je. Eže riu kai 
ne di de li (ne sie kia 0,5 ha ), ova lo for mos, „iš si bars tę“ dau giau sia upės vin gio pa-
že mė ju sio se sal pos vie to se. Jų ab so liu ti nis aukš tis Mer kio že mu pio sal po je yra nuo 
73 iki 100 met rų. Ties Jab la na vo kai mu, kai rė je Mer kio pu sė je, iš si ski ria pa sa gos 
for mos eže rė liai – kaž ka da bu vu sių Mer kio kil pų lie ka nos. Po tvy nių, po plū džių 
me tu eže rė liai su si sie kia su Mer kiu. To kių eže rė lių at ei ty je tu rė tų „at si ras ti“ ir 
dau giau, nes Mer kys, pla čiai vin giuo da mas (ties Jab la na vo kai mu) ir ar dy da mas 
kran tus, ieš ko trum pes nių ke lių (nu kirs da mas kil pas siau riau sio se vie to se) sa vo 
van de nims pluk dy ti į Ne mu ną.

Dau gu ma eže rų – ne di de li. Di džiau sias Mer ki nės se niū ni jos eže ras – Il gis, 
pri klau san tis Strau jos ba sei nui. Eže ro van dens pa vir šiaus plo tas 349,4 ha. Vi sų 
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ki tų eže rų ir eže rė lių ben dras plo tas ne sie kia Il gio eže ro plo to. Prie di des nių eže-
rų pa mi nė ti ni Liš kia vio eže ras (54,8 ha plo to), Kam pys (37,6 ha), Bu ro ka rais tis 
(37,1 ha), Pil vin gis (30,1 ha), Gly nas (15,9 ha), Ge lo vi nė (15,9 ha), Gil šė (10,6 ha). 
Li ku sių eže rų plo tas ne sie kia 10 ha (2 len te lė). 

2 len te lė
Merkinėsseniūnijosirbuvusiovalsčiausežerai(pagalLietuvosTSR
ežerųsąrašąsumorfometriniaisduomenimis,VŪPI,1964)

Eil. 
Nr.

Eže ro pav. Tie sio gi nis ba sei nas Ab sol.  
al ti tu dė

Pa vir šiaus  
plo tas, ha

Max.  
il gis, 
km

Max. 
plo tis, 
km

Vid. 
plo tis, 
ha

Kran to 
il gis, 
km

1. Pa ke li nis Strau ja 102,7   5,3 0,35 0,30 0,16  0,95
2. Pil vin gis Strau ja 120,1  30,1 1,11 0,50 0,27  2,70
3. Be var dis Strau ja  81,7   1,2 0,13 0,10 0,09  0,48
4. Be var dis Strau ja   0,9 0,23 0,07 0,03
5. Il gis Strau ja 120,8 349,4 9,25 0,93 0,38  2,00
6. Kam pys Strau ja 120,6  37,6 1,10 0,47 0,32  2,74
7. Kam pi nis Strau ja 103,3   3,2 0,30 0,17 0,11  0,75
8. Lau ja Strau ja  80,2   9,5 0,72 0,20 0,13  1,55
9. Li na mar kė Strau ja 102,7   3,5 0,85 0,22 0,29  0,76
10. Ne tie sė lis Ap sin gė   1,2 0,15 0,10 0,06  0,50
11. Ne tie sis Ap sin gė   6,4 0,45 0,25 0,14  1,05
12. Pa kam pys Ap sin gė  79,2   4,2 0,62 0,1 0,07  1,88
13. Ba la že ris Ap sin gė   3,1 0,25 0,16 0,10  0,65
14. Eše ri nis Ap sin gė   3,5 0,27 0,16 0,14  0,72
15. Ka zam kė lis Ap sin gė   4,0 0,39 0,17 0,10  0,80
16. Pa piš kių Liš kia vė   5,9 0,40 0,30 0,15  1,00
17. To bo lis Liš kia vė   1,6 0,43 0,07 0,03
18. Va ro lis Liš kia vė 141,8   3,0 0,40 0,12 0,08  0,90
19. Gal vi nis Ne mu no vi du ru pis  81,2  12,4 0,83 0,06 0,15  1,87
20. Kras ki nis Ne mu no vi du ru pis   0,9 0,16 0,10 0,06
21. Dė li nu kas Ne mu no vi du ru pis   1,7 0,19 0,13 0,10  0,50
22. Liz dų Ne mu no vi du ru pis  89,3  27,0 1,10 0,35 0,24  2,90
23. Vil kiau ti nis Ne mu no vid.   3,5 0,43 0,12 0,08  1,10
24. Be dug nis Ne mu no vid.  81,5   5,9 0,58 0,13 0,10  0,70
25. Liš kia vis (Krū čius) Ne mu no vid. 115,4   56,8 2,60 0,43 0,23  5,95
26. Mer ge lės ake lės Ne mu no vid. 104,6   5,0 0,35 0,23 0,15  0,90
27. Mer ge lės ake lės Ne mu no vid. 104,4   0,8 0,13 0,09 0,06
28. Gil šė Ge lo vi nė 104,4  10,6 0,50 0,27 0,20 13,3
29. Ge lo vi nė Ge lo vi nė 109,3  15,9 0,90 0,25 0,18  0,45
30. Bu ro ka rais tis Ne din gis 107,2  37,1 2,45 0,30 0,12  5,60
31. Gly nas Mer kys 104,9  15,9 0,90 0,23 0,18  2,15

Jau pats Il gio eže ro pa va di ni mas nu sa ko jo for mą. Eže ras iš tį sęs iš piet-
ry čių į šiau rės va ka rus. Il gas, siau ras, vin giuo tas kaip upė, ri ni nės kil mės. Tai 
ir il giau sias Mer ki nės vals čiaus eže ras. Mak si ma lus eže ro il gis – 9,25 km, mak-
si ma lus plo tis – 0,93 km. Vi du ti nis plo tis – 300–400 m. Eže ro kran to li ni ja su-
dė tin ga, la bai vin giuo ta. Kran to li ni jos il gis apie 20 ki lo met rų. Eže re vy rau ja 
6–10 m gy liai. Tai nė ra la bai gi lus ri ni nės kil mės eže ras. Mak si ma lus eže ro gy lis 
23,2 met rai. Va ka ri nė je eže ro da ly je iš ki lu si 0,45 ha plo to sa la. Piet ry ti nė eže ro 
pu sė ap au gu si miš ku, šiau rės va ka ri nė da lis už pel kė ju si. Ten įkur tas Il gi nin kų 
tel mo lo gi nis draus ti nis. 

Eže ro kran tai dau giau sia aukš ti ir sta tūs. At ski rų kal vų aukš tis prie eže ro 
sie kia 20–25 met rus. Eže ro ata bra das siau ras, dug nas stai giai gi lė ja. 
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Į Il gio eže rą įte ka ke le tas ne di de lių upe lių, ku rie per va sa ros saus ras ne re tai 
iš sen ka. Eže ro van dens per tek lius Strau jos upe nu te ka į Ne mu ną. Eže re au ga li jos 
ne daug. Van dens skaid ru mas vi du ti nis – 3–3,5 m. 

Įdo mus sa vo for ma Bu ro ka rais čio eže ras, nuo Mer ki nės nu to lęs į šiau rės 
ry tus apie 12 ki lo met rų. Vi sas, iš sky rus šiau ri nę ir šiau rės va ka ri nę da lį, ap au gęs 
miš kais, ku riuo se vy rau ja pu šy nai. Eže ro du buo su dė tin gas. Į šiau rę nu kreip ta 
jo da lis telk šo le dy ni nių van de nų iš ero duo to je ri no je, o piet ry ti nė, esan ti Mer kio 
sen slė nio ri bo se, telk šo le do luis to pa lik to je dau bo je. Eže ras, ma tyt, se niau tę sė si 
to liau į šiau rę. Tai liu di ja šio je eže ro da ly je esan tis rais tas. 

Iš šiau rės į eže rą įte ka upe lis, o iš ry ti nio eže ro ga lo iš te ka vie no ki lo met ro 
il gio be var dis upe lis, ku ris iš de ši nės įte ka į Ne dzin gę. Gi liau sia eže ro vie ta yra 
ry ti nė je eže ro da ly je ir sie kia 21,5 met rą. Vi du ti nis eže ro gy lis 6,9 met rai. Di džiau-
sias eže ro plo tis – 610 m, vi du ti nis – 220 met rų. Kran ti nės il gis – 5 500 met rų. 

Šal ti niai
Mer ki nės apy lin kė mis te kan tis Ne mu nas, be Mer kio, ne tu ri di des nių in ta kų, 

ta čiau jų van de nis pa pil do gau siai kran tuo se at si ve rian tys šal ti niai. Aukš tai esan tis 
kvar te ro van de nin gas sluoks nis Dzū ki jos smė ly nuo se le mia šal ti nių gau są ir įvai-
ro vę. Po smė liais gau siai tel kia si grun ti nis van duo. Ne lai daus pa grin do du bu mo se 
su si da ro šal ti niai. Jiems pa plo vus šlai tus, at si ran da su fo zi nės nuo šliau žos. Šal ti nių 
su fo zi ja vei kia upių šlai tus. Iš plau na mo ji grun ti nio van dens veik la glau džiai sie-
ja si su grio vi ne ero zi ja. Ne mu no slė ny je ap tin ka mos veik lios, se zo niš kai veik lios 
ir ne veik lios grio vos. Ero zi ja dau giau sia vyks ta tik tų grio vų dug ne, pa pras tai 
pa va sa rį, tirps tant snie gui.

Šal ti nių gau su Ne mu no, Mer kio pa kran tė se, o Mer ki nės apy lin kė se ver smių 
gau sa iš si ski ria Kem pės upe lio slė nis. Įspū din gi ir prie Mi ka lau ciš kės eže rė lio 
esan tys šal ti niai. Įdo mus Ucie kos šal ti nis prie Ne mu no, kur van duo srū va iš gi liai 
į po že mius ve dan čių ur vų. 

Daž nai Mer kio kran tuo se ga li ma ap tik ti 13–20 m il gio upe liu kus, ku rių ver-
smės yra čia pat kran te. Van duo sun kia si į že mės pa vir šių ke lių kvad ra ti nių met rų 
plo te, su bė ga į to ma žy čio upe lio va gą ir čia pat įte ka į Mer kį. 

Skar džiuo se pa lei Ne mu no va gą ir apa ti nė se te ra so se gau siai pra si mu šan tys 
šal ti niai by lo ja apie in ten sy vią grun ti nių van de nų apy ta ką. 

Sau go mi hid rog ra fi niai ob jek tai
Di des nė bu vu sio Mer ki nės vals čiaus ir da bar ti nės se niū ni jos da lis yra Dzū-

ki jos na cio na li nio par ko te ri to ri jo je. Pa čio se ver tin giau sio se vie to se iš skir tos draus-
ti nių zo nos.

Hid rog ra fi niu-hid ro lo gi niu po žiū riu uni ka lios ma žų upe lių ne ka na li zuo tos va-
gos, Ne mu no va ga su sa lo mis pra lauž ti nė je slė nio at kar po je, eže rai, šal ti niai, rė vos.

Į Ne mu no kraš to vaiz džio draus ti nį įei na Ne mu no upės at kar pa su slė niu 
tarp Du bak lo nio ir Krikš to nių gy ven vie čių. At kar po je sau go mas ir eks po nuo ja mas 
rė vin gas pra lauž ti nis Ne mu no vi du ru pio slė nis su hid rog ra fi niais ele men tais. 

Į Mer kio kraš to vaiz džio draus ti nį įei na be veik vi sas Mer kys, te kan tis vals čiaus 
te ri to ri ja, iš sky rus trum pą at kar pą tarp vals čiaus te ri to ri jos ri bos ir Na cio na li nio 
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par ko ri bos. Tiks las – iš sau go ti vie ną raiš kiau sių Lie tu vo je di de lę gam ti nę ver tę 
tu rin tį Mer kio že mu pio slė ni nio kraš to vaiz džio eta lo ną. 

Liš kia vos kraš to vaiz džio draus ti nis ap ima Ne mu no slė nį ties Liš kia va. Tai 
vie nas raiš kiau sių Lie tu vo je Ne mu no vin gis su Krū čio upe lio slė nio kom plek sais.

Gly no kraš to vaiz džio draus ti nis ap ima Gly no eže ro bei Gly nu pio upe lio 
apy lin kes. Tiks las – iš sau go ti ir eks po nuo ti raiš kų Gly no eže ro du bak lo nį ir na tū-
ra laus miš ko upe lio eta lo ną – Gly nu pį.

Strau jos ge o mor fo lo gi nia me draus ti ny je sau go mas ir eks po nuo ja mas uni ka lus 
slė ni nio du bak lo nio kom plek sas su raiš kio mis ero zi nė mis for mo mis, Lau jos eže ru. 

Ne tie sų hid rog ra fi nis draus ti nis ap ima Ap sin gės slė nį ir eže ruo tą Kem pės 
upe lio ba sei ną Ne tie sų kai mo apy lin kė se. Tiks las – iš sau go ti ir eks po nuo ti Ap sin gės 
ir Pa kam pio upe lių bei Ne tie sų eže rė lių kom plek so na tū ra lią hid rog ra fi nę sis te mą 
su bū din gais ma žie siems slė niu kams šal ti niais. 

Se niū ni jos te ri to ri jo je taip pat nu ma ty tos rek re a ci nio pri ori te to zo nos. Pa-
pras tai į jas įei na van dens tel ki niai. Nu ma ty tos zo nos, į ku rias įei na šie van dens 
tel ki niai: Mer ge lių ake lių eže rė liai į šiaur ry čius nuo Mer ki nės, Du bak lo nio pa ne-
mu nės su kar je rais į piet va ka rius nuo Mer ki nės, Eše ri nio eže rė lis į šiaur va ka rius 
nuo Mer ki nės. Mer ki nės se niū ni jo je daug hid rog ra fi nių ob jek tų, ku riuos siū lo ma 
sau go ti kaip gam tos ver ty bes. Tai Pa mer ki nės ir Pa srau jos sa los, Žir klių ir Ucie kos 
rė vos, Ku lei nio ir Gil šės eže rė liai. Taip pat siū lo ma sau go ti kaip gam tos pa min klus 
Siu vė jo ir Ba jo rės rė vas, Ne tie sų eže rė lius (Ne tie sys, Ne tie sė lis, Dum blis, Gi lui šis).

Upės ba sei ne esan tis Kem pės šal ti nis įtrauk tas į gam tos ver ty bių są ra šą, o 
Ne tie sų eže rė liai – Ne tie sys, Ne tie sė lis, Dum blis, Gi lui šis – yra gam tos pa min klai. 

Iš va dos
1. Mer ki nės kraš to upių ir upe lių nuo tė kis iš ly gin tas, nes nuo se kio lai ko tar-

piu upės gau siai mai ti na mos su kaup tu po že mi niu van de niu (po že mi nis mai ti ni-
mas su da ro 40–60% me tų nuo tė kio). Nuo tė kio to ly gu mui įta kos tu ri di de lis kraš to 
miš kin gu mas bei eže rai. 

2. Ne mu no vi du ru pio at kar po je, gau siai mai ti na mo je Piet ry čių smė lin gos ly-
gu mos šal ti nių, pa va sa rį van duo šil tes nis, o va sa rą vė ses nis ne gu že mu py je. 

3. Že mių kul tū ri ni mas Mer ki nės kraš te pa kei tė upių ba sei nų plo tus. Strau jos 
upės ba sei no plo tas pa di dė jo 0,1%, Pa ši lin gės – apie 9%. Po su re gu lia vi mo Strau jos 
upė su trum pė jo 14 km, Pa ši lin gės upė pail gė jo (iš ka sus sau si na mų jų ka na lų) 0,6 km. 

4. Ne mu no at kar po je tarp Pa ši lin gės ir Strau jos iš skir tos ke tu rios sa lų de for-
ma ci jos rū šys: sa lų „jun gi ma sis“ neš me nims už pil dant pro ta kas tarp sa lų, re gre si nis 
sa lų „ju dė ji mas“, sker si nė sa lų de for ma ci ja bei sa los ma žė ji mas ir vi siš kas iš ny ki mas.

5. Mer ki nės se niū ni jo je telk šo 31 eže ras, ku rių plo tas di des nis kaip 0,5 ha. 
Eže rin giau sia šiau rės va ka ri nė se niū ni jos da lis.

6. Mer kio že mu pio sal po je gau su upi nės kil mės eže rė lių, ku rių ab so liu ti nis 
aukš tis nuo 73 m iki 100 m. Jų plo tas ne sie kia 0,5 ha. 

7. Di des nė bu vu sio Mer ki nės vals čiaus ir da bar ti nės se niū ni jos da lis yra 
Dzū ki jos na cio na li nio par ko te ri to ri jo je. Pa čio se ver tin giau sio se vie to se iš skir tos 
draus ti nių zo nos.
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