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VĖJO ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ PROGNOZĖ LIETUVOS 

TERITORIJOJE PAGAL KLIMATO KAITOS RCP SCENARIJUS 

 

SANTRAUKA 
 

Ilgalaikiais klimato kaitos tyrimais įrodyta, kad dėl žmogaus antropogeninės veiklos didėja 

vidutinė oro temperatūra, keičiasi klimato procesai ir meteorogoliniai rodikliai, pavydžiui vėjo srautai 

ir jų sukuriama energija [1]. Pagal Lietuvos hidrometeorologinius duomenis, pastaruosius 

dešimtmečius Lietuvoje vidutinis metinis vėjo greitis mažėja, ypatingai pajūrinėje dalyje, kur yra 

didžiausias energetinis potencialas [2]. Lietuvos teritorijos vėjo energetinių išteklių įvertinimas pagal  

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) nustatytus klimato modelius leidžia prognozuoti 

vėjingumo pokyčius iki šimtmečio pabaigos, atsižvelgiant į didėjančią globalią oro temeperatūrą. 

Šiame darbe pateikiamos naujausios Lietuvos klimato kaitos prognozės, paremtos penktosios 

IPCC ataskaitos išvadomis bei klimato modelių išvesties duomenimis. Tyrimui pasirinktas Europos 

teritorijoje dažniausiai taikomas ir labiausiai išnagrinėtas ECHAM6 (MPI – ESM – LR) bendrosios 

atmosferos cirkuliacijos klimato modelis, kurio prognozės pagrįstos radiacinio poveikio vertės RCP 

2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 scenarijais ir globalios vidutinės oro temperatūros padidėjimu atitinkamai 1,5 

ºC, 2,4 ºC ir 4,9 ºC. Šiame darbe išanalizuoti 2006 – 2100 metų mėnesiniai vėjo greičio duomenys 

keturių Lietuvos taškų judant nuo pajūrio link žemyninės dalies, kurių koordinatės: platuma – 55.02,  

ilguma - 20,625 (pajūrio, Nidos regiono);  22.5 (Laukuvos regiono); 24.375 (Kauno regiono); 26,25 

(Švenčionių regiono). Rezultatuose pateikiami 2006 – 2100 metų tiriamų taškų metiniai, mėnesiniai 

vėjo greičio vidurkiai ir santykinio vėjo greičio kas 10 metų vidurkiai pagal klimato modelio RCP 2.6, 

RCP 4.5 ir RCP 8.5 scenarijus. Įvertinti vėjo greičio pasiskirstymo rezultatai pagal minėtus RCP 

scenarijus, taikant Veibulo (Weibull) skirstinį. Siekiant įvertinti mažėjančių vėjo energijos išteklių 

poveikį vėjo energetikai, buvo apskaičuoti metiniai potencialiai pagaminamos elektros energijos kiekiai 

(MWh) Lietuvos tiriamose vietose. Šiam tikslui pasiekti buvo panaudotas „Retscreen“ programos 

modelis ir pasirinkta vėjo jėgainė (Enercon E85 2 MW). 
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WIND ENERGY SOURCES FORECAST IN LITHUANIA 

ACCORDING TO CLIMATE CHANGE RCP SCENARIOS 

 

SUMMARY 

 
Long-term climate change studies have shown that the human anthropogenic activities increases 

the average air temperature, climate change processes and meteorological indicator wind flow and 

creates energy [1]. According to the Lithuanian hydrometeorological data, the last decades Lithuania 

average annual wind speed is decreasing, especially seacoast part of the point of maximum energy 

potential [2]. Lithuanian territory wind energy resource assessment by the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) has identified climate models to forecast changes in windiness until the end of 

the century, the growing global air temperature. 

This work presents the latest Lithuanian climate change projections based on the findings of the 

report of the fifth IPCC climate models and output data. The study selected the area most frequently 

used and most examined ECHAM6 (MPI - ESM - LR) atmospheric general circulation climate model 

projections are based on the radiative forcing values RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 scenario and the 

global average temperature increase of 1.5 ° C, 2.4 ° and 4.9 °. This study analyzes the 2006 - 2100 

years of monthly wind speed data Lithuania four points moving away from the sea towards the 

mainland, which coordinates: latitude - 55.02, longitude - 20.625 (seaside, Nida region); 22.5 (Laukuva 

region); 24375 (Kaunas region); 26,25 (Švenčionys region). Results presented in 2006 - 2100 years 

studied pixels annual, monthly averages of wind speed and relative wind speed averages 10 years by 

climate model RCP 2.6, 4.5 and RCP RCP 8.5 scenario. Wind speed distribution results were rated 

according to these RCP scenarios application using the Weibull (Weibull) distribution. In order to 

assess the declining impact of wind energy wind energy, was calculated annual potential production of 

electricity (MWh) in selected areas of Lithuania. To achieve this objective has been used „RETScreen“ 

program model and the selected wind turbine (Enercon E85 2 MW). 
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ĮVADAS 
 

Darbo aktualumas. Mokslo pažanga ir ilgalaikiai klimato kaitos stebėjimai teikia bendrą 

supratimą apie Žemėje vykstančius nepastovius klimato procesus ir galimus žmogaus veiklos 

padarinius. Klimato kaitos reikšmė aplinkai ir visuomenei priklauso ne tik nuo Žemės sistemoje 

vykstančios antropogeninės, natūralios emisijos ir galimos spinduliuotės poveikio, bet taip pat 

priklauso nuo žmonijos atsakomybės plėtojant tolimesnes ekonomines, socialines, technologines, 

politines ir gyvenimo būdo galimybes. Integruotas klimato kaitos vertinimas kuriamas klimato 

scenarijų (SRES, RCP) pagalba, apžvelgiant  didėjančios oro temperatūros galimus padarinius ateityje.  

Šiame darbe pateikiamas naujausios Lietuvos vėjo energetinių išteklių prognozės paremtos 

penktosios Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisijos pateiktu ECHAM6 klimato modeliu. Lietuvoje 

panašaus pobūdžio tyrimai atlikti [22] VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros specialistų 

pastangomis taikant senesnius klimato modelius (pvz.: ECHAM5, ECHAM4), tačiau šis darbas skiriasi 

tuo, kad jame pateikiami naujausi modeliavimo rezultatai, paremti labiausiai tikėtinomis šiltnamio dujų 

emisijų scenarijais pagal radiacinio poveikio vertes (RCP). 

Lietuvos teritorijoje per paskutinius 35 metus vėjo greitis silpnėjo [2, 8], ypatingai pajūrinėje 

dalyje, kur yra didžiausias energetinis potencialas. Todėl ilgalaikės klimato kaitos prognozės ir vėjo 

greičio tendencijos iki 2100 metų padėtų apžvelgti galimus padarinius Lietuvos energetikai. 

Darbo tikslas – įvertinti vėjo greičio kitimo ir pasiskirstymo tendencijas Lietuvos teritorijoje 

pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos pateiktą ECHAM6 (MPI-ESM-LR) klimato kaitos 

modelį pagal skirtingus RCP scenarijus, prognozuojančius vėjo greitį iki 2100 metų. 

Darbo uždaviniai: 

1)  Susipažinti su klimato kaitos scenarijų ir modelių kūrimo būdais ir apžvelgti jų principus.  

2) Įvertinti klimato kaitos modelio MPI-ESM-LR vėjo greičio duomenis pagal RCP scenarijus, 

išanalizuoti ir palyginti vėjo greičio pokyčius pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis. 

3) Atlikti pasirinktų Lietuvos vietovių (Nidos, Laukuvos, Kauno ir Švenčionių) ir bendrą Lietuvos 

teritorijos prognozuojamų vėjo greičio duomenų analizę iki 2100 metų, nustatyti ir pateikti metines ir 

mėnesines vėjo greičio kitimo tendencijas. 

4) Alikti Lietuvos tiriamų vietovių vėjo greičio pasiskirstymo analizę pagal Veibulo (Weibull) skirstinį. 

5) Įvertinti klimato kaitos sąlygotą poveikį vėjo energijos ištekliams ir pagamintos elektros energijos 

prognoznes pasirinktos vėjo jėgainės pavyzdžiu. 

6)  Apibendrinti vėjo greičio prognozes Lietuvos teritorijoje pagal skirtingus RCP scenarijus. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 
 

1.1 Klimato kaita 
 

Klimato kaita yra vienas didžiausių mokslinių, socialinių, ekonominių ir politinių įšūkių pasaulyje. 

Pastaraisiai dešimtmečiais vis dažniau pastebimi reikšmingi klimato kaitos pokyčiai, kurie anot 

ilgalaikių mokslinių tyrimų yra sukelti antropogeninės veiklos pasekmių. Ekspertų nuomone globalius 

temperatūros pokyčius per pastarąjį šimtmetį sukėlė anglies dioksido ir šiltnamio efektą skatinančių 

dujų emisija į atmosferą, kurią sąlygoja 95 % žmogaus ūkinės veiklos [1]. 

Klimato kaita gali būti apibūdinama kaip statistiniai tyrimais paremti ilgalaikiai pokyčiai ar savybių 

įvairovė, kuri išlieka ilgiau nei dešimtmetį,tai reiškia, kad klimato kaita apibrėžiama kaip natūralaus 

kintamumo ir antropogeninės veiklos rezultatas [4]. 

Žemės klimatas tai sudėtinga ir teritoriškai skirtinga, dinaminių fizikinių ir cheminių procesų 

sistema. Ilgalaikius ir trumpalaikius klimato svyravimus sukelia Žemės orbitos parametrų ir atmosferos 

cheminės sudėties kitimas, kalnodara, litosferos plokščių dreifas, vulkanizmas ir kiti procesai. 

Keisdamasis klimatas kartu formuoja ir keičia natūralius gamtos procesus: kraštovaizdžio formavimąsi, 

dirvodarinius ir egzogeninius geologinius procesus, vandens ir sausumos pasaulį [5]. 

Remiantis Tarpvyriausybinės Klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaita (IPCC, 2013) 

pažymėtina, kad vidutiniškai visos sausumos ir vandenyno paviršiaus temperatūros pokytis 1880 – 

2012 metais siekia 0,85 ºC, Europoje temperatūros pokytis siekia apie 1 ºC [6]. Kylant temperatūrai 

intensyvėja vandens apytakos rato ir atmosferos cirkurkuliacija, kuri skatina kritulių suintensyvėjimą, 

tirpstant ledynams ir pasaulinio vandenyno lygio kilimą (dabartiniu metu apie 3 mm/metus). 

Vandenynai linkę įšilti ir vėsinti lėčiau nei sausumos teritorijos, todėl žemynų oro temperatūra pakyla 

daugiausiai [7] 

1.1.1 Klimatas ir jo kaita Lietuvoje 

 
Klimato kaita yra globalus procesas apimantis visus regionus, todėl Lietuvos klimato pokyčiai 

yra neatsiejama Žemėje vykstančių klimatinių procesų dalis. 

Lietuvos teritorija priklauso vidutinio klimato juostoj, dėl geografinės padėties vyrauja vakarų 

oro masių pernaša, kuri suformuoja Rytų – Vakarų Europoje būdingą klimatą – šalčiausio mėnesio 

vidutinė oro temperatūra žemesnė už -3˚C, o paties šilčiausio – neviršija 22˚C, tik Baltijos pajūrio 

klimato regionas priskiriamas Vakarų Europos klimatui ir Pietinės Baltijos klimato posričiui. 

Daugiausia kritulių Lietuvos teritorijoje iškrenta balandžio – spalio mėnesiais (60–65% metinio kritulių 
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kiekio). Beveik kiekvieną vasarą pasitaiko labai stiprių liūčių: jų metu per parą iškrenta net 30 mm ir 

daugiau kritulių [5]. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenis pastaraisiais metais klimatas 

Lietuvoje šiltėjo, dėl intensyvių klimato pokyčių vis dažniau pasitaiko metinės, sezonų ir atskirų 

mėnesių oro temperatūros nuokrypiai nuo standartinės klimato normos (1961 – 1990m., SKN). 1981 – 

2010 metais vidutinė metinė oro temperatūra buvo 6,9 °C (SKN 6,2 °C). Nustatyta, jog šilčiausią 

mėnesį (liepa) vidutinė temperatūra siekė 17,9 °C (SKN 16,7 °C), šalčiausia – sausis -3,2 °C (SKN -5,1 

°C) (1.1 pav. – a) [5].  

Vidutiniškai per 1981–2010 m. laikotarpį metuose iškrito 695 mm kritulių (SKN 675 mm) - 

šiltajam laikotarpiui (04–10 mėn.) – 449 mm (SKN 445 mm), mažiau –šaltajam (11–03 mėn.) – 246 

mm (SKN 230 mm) (1.1 pav. – b) [8]. 

Vidutinė Saulės spindėjimo trukmė 1981 – 2010 metų laikotarpyje ilgėjo, ypatingai vakarų 

Lietuvoje, per metus buvo 1851 val.(SKN 1782 val.). Ilgiausia Saulės spindėjimo trukmė yra pajūryje 

ir vakarinėje šalies dalyje, 1950-2000 val. (SKN 1810-1860 val.). Trumpiausiai pietrytinėje šalies 

dalyje, 1690 val. (SKN 1690 val.) (1.1 pav. – c) [8]. 

Lietuvos teritojoje vėjo greitis pastaruosius dešimtmečius silpnėjo, ypatingai vakarinėje ir 

rytinėje dalyje. Stipriausi vėjai pučia pajūryje ir Kuršių Nerijoje 5,0–5,5 m/s (SKN 5,5–6,0 m/s), 

silpniausi vėjai pučia pietrytinėje ir šiaurrytinėje Lietuvos dalyje 2,0–2,5 m/s (SKN 2,5–3,0 m/s). 

Beveik ištisus metus Lietuvos teritorijoje vyrauja pietinių ir vakarų krypčių vėjai (1.1 pav. – d) [8]. 

 
 

 a) Vidutinė oro temperatūra, nuokrypis nuo SKN, °C  b) Vidutinis kritulių kiekis, nuokrypis nuo SKN, mm 
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c) Saulės spindėjimo trukmė, nuokrypis nuo SKN, val. d) Vidutinis vėjo greitis, nuokrypis nuo SKN, m/s 

1.1 pav. Vidutinės metinės klimatinių rodiklių reikšmės Lietuvoje 1981-2010 m: oro temperaturos, kritulių 

kiekio, Saulė spindėjimo trukmės ir vėjo greičio nuokrypiai nuo standartinė klimato normos (1961–1990 m.). 

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

 

1.2 Klimato modeliavimas ir prognozavimas 
 

Norėdami geriau suprasti klimato sistemos sudėtingas sąveikas, ekosistemų ir žmogaus 

veiklos tarpusavio ryšį, mokslinių tyrimų bendruomenė kuria ir naudoja įvairius modelius. Šie modeliai 

įvertina tikėtinas prognozes kaip ateityje gali pasikeisti socialinė ir ekonominė, technologinė ir 

aplinkosauginė padėtys, atsižvelgiant į išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aerozolių pokytį, 

tuo pačiu aptariant globalaus klimato tendencijas. Taikomi modeliai klimato kaitos moksliniuose 

tyrimuose padeda įvertinti galimą žmogaus indėlį į klimato kaitą, Žemės sistemos atsaką į žmogaus 

veiklą, klimato kaitos poveikį tiek globaliu, tiek ir regioniniu mastu, padeda formuoti požiūrį į klimato 

kaitos švelninimo ir prisitaikymo priemones [3]. Scenarijų ir modelių pagalba sukuriamos prielaidos 

apie imituojančių sąlygų poveikį, neviršijant ilgalaikių istorinių ir mokslinių tyrimų reikalavimų. 

 

1.2.1 Klimato modeliai 

 

Klimato modeliai pagal reikšę yra matematiniai būdai skirti pavaizduoti Žemės klimato 

sistemos būdeną bei kaitą esamomis arba pakitusiomis sąlygomis. Klimato modelių struktūra – 

daugiasluosknis iš atskirų gardelių sudarytas jungtinis atmosferos ir vandenyno bendrosios cirkuliacijos 

modelis, kuris reikalingas perprasti klimato sistemos fizikinę esmę, gauti pilną vaizdą apie klimatą 

erdvėje ir laike, prognozuoti ateiteis klimatą [9]. Pasaulio klimato modeliuose (1.2 pav.) atmosfera 

dalijama horizontaliai pagal žemės paviršių ir vertikaliai virš žemės paviršiaus. Kiekvieno tinklelio 

koordinatei apskaičiuojami įvairūs meteorologiniai, hidrologiniai parametrai. Pasaulio klimato 

modeliuose kiekvieno tinklelio gardelės elemento tiesiniai matmenys prilygsta 100–300 km, o 
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regioninio klimato modeliuose modeliuojamas tinklelio matmenys yra mažesnis, pvz., Europos 

tinklelio matmenys prilygsta 25-50 km.. Pasaulinio klimato modelio rezultatai yra susieti su 

regioniniais klimato modeliais ir už jų ribų vykstančiais procesais [10]. 

Šiuolaikiniai klimato modeliai įvertina saulės spinduliuotės sklidimą ir jos virsmus Žemės 

sistemoje, energijos pokyčius ir pernašą atmosferoje – Žemės paviršiuje, drėgmės ir debesuotumo įtaką 

klimato procesuose, paviršinių procesų cirkuliaciją (vandenyno, sausumos ar ledo paviršiuje), 

atmosferos cheminės sudėties pokyčius bet sąveiką su kitais komponentais. Visi klimato modeliai 

skirstomi į 4 pagrindinius tipus [11]: 

 Energijos balanso – tai horizontalus vienos dimensijos modelis, kuriuo įvertinamas globalus 

spinduliuotės balansas bei nusakomi platuminiai energijos mainai atmosferoje. 

 Spinduliuotės-konvekciniai – vertikalusis vienos dimensijos modelis, kuriame atmosferos 

procesai aprašomi atsižvelgiant į aukštyn ir žemyn nukreiptos spinduliuotės sklidimu atmosfera  

bei konvekcinių procesų šilumos mainais. 

 Statistiniai-dinaminiai – šiuose modeliuose modeliuojamas paklotinio paviršiaus poveikis ir 

pradedami parametrizuoti procesai, susiję atmosferos cheminės sudėties pokyčiais. 

 Bendrosios atmosferos cirkuliacijos – globalieji klimato modeliai, apimantis atmosferą, 

paklotinį paviršių ir procesus vandenyne. 

 

Bendrosios atmosferos cirkuliacijos modelis (1.2 pav.) yra sudėtingiausias, apimantis tris 

dimencijas, į kurio schemas įtraukta ne tik atmosfera bei paklotinis paviršius, bet ir procesai vykstantys 

okeane. 

 
1.2 pav. Globalios atmosferos modelio sistema [3] 
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1.2.2 Klimato modeliavimas 

 

Kuriant klimato modelius labai svarbios yra pradinės ir ribinės modelių sąlygos, kurios 

įvertinamos ir įvedamos į kiekvieną globalios atmosferos gardelę. Pirminėse sąlygose aptariama 

vietovės klimatinė ir meteorologinė informacija (temperatūra, drėgmė, vėjo parametrai ir pan.), kuri 

svarbi modeliavimo pradžios laikotarpiui. Ribinės sąlygos apibūdina vietovės sausumos – vandenyno 

pasiskirstymą, upių ir baseinų tinklo išsidėstymą teritorijoje, Žemės orbitos parametrus. Taip pat 

įvertinama informacija apie sausumos vegetacijos tipus, dirvodarines savybes, kalnų ir ledynų procesų 

pokyčius, ežerų ir pelkių kaitą [9]. Šiuolaikiniuose modeliuose ribinės sąlygos tampa prognostiniais 

dydžiais, pavyzdžiui kinanti vegetacija apibūdinama kaip klimato funkcija arba atmosferos cheminės 

sudėties pokyčiai įvertinami kaip antropogeninės emisijos bendras rezultatas. Tačiau klimato procesai 

yra susiję tarpusavyje ir nežymus pokytis, pavyzdžiui, ozono kiekio svyravimai ar sausumos – 

vadenyno pasiskirstymo pokyčiai gali daryti nemaža poveikį modeliuojant klimato procesus [11]. 

Klimato modeliai tampa tikslesni įtraukiant vandenyno ir sausumos anglies ciklus, aerozolių, 

atmosferos chemijos, ledynų ir augalijos dinamiką. Šiuolaikiniai klimato modeliai apima penkis 

bendruosius Žemės komponentus: atmosferą, hidrosferą, kriosferą, žemės paviršių ir biosfera [12]. Šie 

pagrindiniai komponentai apibūdina sąveiką tarp gamtos (fizikinių, biotinių ir abiotinių veiksniai) ir 

žmogaus veiklos (antropogeninių veiksnių: gamtos išteklių naudojimo, ūkinės veiklos ir kt.) (1.3 pav.). 

 
1.3 pav. Svarbiausi gamtiniai ir antropogeniniai procesai, ir jų įvedimas į klimato modelius [12] 

 

Visa sukaupta informacija sugenertuojama į atitinkamas Žemės modelio gardeles, kuri yra 

apskaičiuojama ir įvertinama pagal tris būdus [9]: 

 Fizikines lygtis; 

 Procesų parametrizaciją; 

 Grįžtamuosius ryšius. 
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Fizikinės lygtys. Bendrosios cirkuliacijos klimato modelis grindžiamas pagrindiniais fizikiniais 

dėsniais: energijos, judesio momento, masės tvermės dėsniais, taip pat dujų būvio lygtimis, ir 

bendromis cirkuliacijos sąsajomis (1.4 pav.) [9].  

 
1.4 pav. Bendrosios cirkuliacijos fizikiniai dėsniai 

 

Klimato modelius kuriantys meteorologiniai centrai, pavydžiui: MPI: Max Planck instituto, 

naudoja šiuo bendrosios cirkuliacijos fizikinius dėsnius (1.4 pav.) ir taiko įvairias ( 1.1 – 1.5) formules. 

Primityvios lygtys naudojamos klimato modeliams kurti [9]: 

Hidrostatinė lygtis: 

  

Pirmas termodinamikos dėsnis:  

 

Šiaurės vėjas:  

 
Pietų vėjas: 

 
Temperatūra: 

 
 

Kur u, v ir omega yra trys vėjo komponentės; 

T yra temperatūra, P – slėgis, q – savitoji drėgmė, F – trintis; 

R – dujų konstanta, Cp – šilumos našumas esant pastoviam slėgiui, p – nusod. krituliai. 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.5) 

(1.4) 
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Procesų parametrizacija. Kuriant modelius labai svarbu apibrėžti parametrus būtinus tiksliam 

procesų apibūdinimui. Tai dažniausiai atliekama gamtiniams procesams apibūdinti taikant įvairias 

teorines ir pusiau empirines matematines išraiškas, kurių tikslumas priklauso nuo turimos informacijos 

ir proceso pažinimo lygio [10]. Vienas iš parametrizacijos pavyzdžių: garavimas nuo paviršiaus 

apibūdinamas kaip temperatūros, sukuriamos drėgmės ir esančio vėjo greičio funkcija. 

Grįžtamieji ryšiai. Didelę įtaką ateities klimato modeliavimo rezultatams daro grižtamieji 

ryšiai. Klimato sistemoje vykstantys natūralūs ir antropogeniniai procesai sukeliantys sustiprinantį 

(teigiamą) ir susilpninantį (neigiamą) ryšį dėl išorinių ar vidinių klimato poveikio veiksnių. 

Vieni svarbiausių teigiamųjų grįžtamųjų ryšių [9]: 

 Mažesnis anglies dvideginio sugėrimas vandenyje dėl temperatūros padidėjimo; 

 Šylant klimatui papildomas anglies kiekis išsiskiria dėl metano pelkėse, tirpstant amžinajam 

įšalui, džiūstant durpynams; 

Svarbiausi neigiamą grįžtamąjį ryšį sukeliantys procesai: 

 Stiprėjantis Žemės paviršiaus spinduliavimas; 

 Didėjantis anglies dvideginio sugėrimas vandenyne. 

 

1.2.3 IPCC ataskaitos ir klimato kaitos scenarijų kūrimas 

 

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (TKKK-angl. IPCC)(http://www.ipcc.ch/) – 

tarptautinė organizacija įkurta 1988 metais, atlieka plataus masto klimato pokyčių vertinimą. Jos tikslas 

– visapusiškai  ir objektyviai įvertinti mokslinius klimato sistemos tyrimus, apžvelgti socialinių ir 

ekonominių, gamtinių sistemų jautrumą klimato pokyčiams bei galimas pasekmes ir prisitaikymo 

priemones, šiltnamio efektą skatininačių dujų mažinimo būdus ir klimato kaitos švelninimo priemones. 

IPCC ataskaitas rengiama nuo 1990 – ųjų metų, kas penkerius – šešerius metus [6].  

Tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms atsirando galimybė išsamiau modeliuoti klimatą 

padidinant parametrų skaičių, įvertinančių atmosferos ir vandenyno procesus bei sutankinti modelio 

horizontalųjį ir vertikalųjį erdvinį tinklelį. Nuo pat pradžių (1990 metais) iki darbar yra sukurtos 

penkios klimato įvertinimo ataskaitos [3]: FAR (First Assessment Report), SAR, TAR, AR4, ir 

naujausia AR5 (1.5 pav.). 

http://www.ipcc.ch/
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1.5 pav. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisijos (IPCC) vertinimo ataskaitų modelio tinkeliai [3] 

 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje (AR4 - IPCC 

Fourth Assessment Report), paskelbtoje 2007 m [4]., nustatyta, jog žmonių ūkinė veikla didina 

atmosferos šiluminę taršą: didėjanti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD – anglies 

dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), sieros 

heksafluoridas (SF6), perfluorangliavandeniliai) koncentracija stiprina natūralų šiltnamio efektą ir daro 

lemiamą įtaką vidutinės pasaulio oro temperatūros kilimui.Antropogeninis poveikis sudaro 90 % visos 

temperatūros kilimo nuo 1950 iki 2010 metų. Penktojoje IPCC ataskaitoje rodiklis siekia 95 % [1] .  

Žmogaus poveikis klimato kaitos procesams įvertinamas pagal klimato scenarijus, kurie 

prognozuoja temperatūros, kritulių, vėjo ir panašių parametrų  pokyčius ateityje. Ketvirtojoje IPCC 

ataskaitoje (AR4) buvo naudojami klimato šiltėjimą skatinančių emisijų scenarijais (SRES), kurie 

artimai susiję su populiacijos ir ekonomikos augimu, technologijų plėtra ir kitais pokyčiai ateityje. 

Penktojoje klimato vertinimo ataskaitoje (AR5) naudojami naujausi radiacinio poveikio scenarijai 

(RCP), kurie apima didesnį klimato pokyčių intervalą [3]. 

Ilgą laiko tarpą, iki 2007 metų klimato kaitos scenarijai buvo kuriami ir modeliuojami 

nuoseklumo principu, apimant socialinius ir ekonominius faktorius, kurie turėjo įtakos tolimesnei 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir ilgalaikiams klimato procesams. Šis scenarijų kūrimo 

būdas vertinamas atsižvelgiant taip pat į emisijos koncentracijas ir spinduliuotės poveikį. Visgi 

apžvelgiant socioekonominius, emisijos, spinduliuotės poveikio, klimato modelių ir kitus scenarijus 

susiduriama su įvairiomis nesuderinamumo problemomis, nes eilės tvarka įvertinami skirtingi kriteriai 

ir faktoriai, pavyzdžiui: bendras vidaus produkto, akmens anglies, lakiųjų organinių junginių ir kitų 

faktorių poveikiai (1.6 pav.) [14]. 
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1.6 pav. Klimato scenarijų nuoseklus kūrimo būdas [14]. 

 

Vienas iš pirmųjų tokio tipo kuriamų scenarijų buvo SRES (Special Report on Emissions 

Scenarios), kuris atsirado dar 1997 metais ir praėjus daugiau nei trims metams, buvo taikomas 2001 

IPCC trečioje klimato kaitos įvertinimo ataskaitoje. Iki 2007 metų paskelbtoje IPCC ketvirto klimato 

kaitos vertinimo ataskaitoje SRES emisijų scenarijų kūrimo būdas buvo pilnai baigtas ir taikomas 

klimato poveikio, adapacijos ir pažeidžiamumo tyrimuose. Paskelbtoje 2013 metų penktojoje klimato 

kaitos vertinimo ataskaitoje AR5 (IPCC) buvo taikomi senesni ir naujos kartos klimato scenarijų 

kūrimo būdai, todėl iškilo problemų, kokius metodus reiktų taikyti atliekant poveikio tyrimus [13]. 

Siekiant sutrumpinti laiką tarp emisijos scenarijų plėtojimo ir jais susijusiais klimato poveikio 

tyrimais, taip pat siekiant išspręsti efektyvesnės informacijos apdorojimo būdus, buvo sukurtas 

lygiagretus scenarijų kūrimo būdas. Vietoj išsamių ekonominių ir socialinių scenarijų plėtojimo, 

lygiagretus procesas prasideda identifikuojant svarbiausių spinduliavimo poveikį sukeliančių faktorių 

analize, kuri taikoma iki 2100 metų prognozėms nustatyti (1.7 pav.) [15]. Spinduliuotės poveikio 

vertinimas nėra tiesiogiai susijęs su tam tikrais socialiniai, ekonominiais ar emisijos scenarijais, jis 

parodo skirtingas kombinacijas tarp tolimesnės ekonominės, technologinės, demografinės, politinės 

tendencijos ateityje. 
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1.7 pav. Lygiagretus scenarijų kūrimo procesas [15]. 

 

Šiuo atveju klimato modeliuose yra labai svarbios tolimesnės emisijos tendencijos, 

spinduliuotės poveikis ir koncentracijos, sudedamųjų dalių pokytis, taip pat išsamesnė informacija apie 

žemės naudojimo ir žemės dangos charakteristikos pokyčius. Mokslinių tyrimų bendruomenė nustatė 

savitąsias emisijas ir jos scenarijus, kurios gali būti pasiektos esant atitinkamam spinduliuotės 

poveikiui, todėl buvo sukurtas atitinkamas koncentracijos kelias (RCP). Kiekviena RCP reikšmė 

sukuria viena iš daugelio galimų variantų, kaip pasireikš konkretus spinduliuotės poveikis iki 2100 

metų, taip pat parodo tam tikros koncentracijos pasiektą lygį [3]: 

 RCP 2,6. scenarijus, vedantis prie 2,6 W/m
2
 energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimo 

iki 2100 metų. Prieš tai būtų pasiektas pikas (3 W/m
2
;~650 ppm CO2 ekvivalento) vėliau 

mažėjimas. 

 RCP4,5. scenarijus, vedantis prie 4,5 W/m
2 

energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimo 

iki 2100 metų (~650 ppm CO2 ekvivalento), vėliau stabilizacija. 

 RCP8.5. scnarijus, vedantis prie 8,5 W/m
2
 energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimo 

iki 2100 metų (~1370 ppm CO2 ekvivalento); be stabilizacijos. 

 

Tokie klimato kaitos scenarijai leidžia atlikti integruotą vertinimą, modeliuojant naujus 

spindulinės energijos transformacijos kelius planetoje ieškant alternatyvų demografinėje, socialinėje ir 

ekonominėje, žemės naudojimo ir technologijų plėtroje, taip pat alternatyvių būdų stabilizuojant 

politines ir ekonomines problemas.  
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1.2.4 Klimato kaitos scenarijai  

 

Nacionalinės meteorologijos ir klimatologijos institucijos ir (arba) mokslinių tyrimų institutai 

pasitelkdami pasaulio klimato kaitos modelius sudaro klimato scenarijus. Apskaičiavimai grindžiami 

prielaidomis apie būsimus atmosferos pokyčius, kurie prognozuoja „šiltnamio efektą“ sukeliančių dujų 

emisijų scenarijus, paremtis socialinėmis ir ekonominės žmonijos raidos prognozėmis: gyventojų 

skaičiaus kaita, energijos suvartojimu, žemėnaudos pokyčiais, ekonominiu vystymasi, technologijų 

raidos ypatybėmis, taip pat aplinkosaugos politikos įgyvendinimu. 

Klimato scenarijai kuriami pagal ilgalaikius 1880 – 2006 metų klimato kaitos ir meteorologinių 

parametrų pokyčius. Šis laikotarpis imamas atskaitos tašku, kurio atžvilgiu nustatomas būsimasis 

klimatas. Visi duomenys apdorojami ir pagal juos sudaromi klimato kaitos scenarijai, kurie 

prognozuoja būsimus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekius 2006 – 2100 metų laikotarpyje. 

Šie klimato scenarijai parodo statistinėmis prielaidomis paremtus ilgalaikius klimato kaitos pokyčius 

ateityje, tačiau neatkuria tikrų oro sąlygų konkrečioje vietovėje [16]. 

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija klimato kaitos pokyčius apibūdina pagal „šiltnamio 

efektą“ sukeliančių dujų emisijų scenarijus (SRES) ir radiacinio poveikio vertes (RCP). 

 

1.2.5 SRES scenarijai 

 

SRES scenarijai paremti demografine, politine – ekonomine, socialine ir technologine 

perspektyva pagal 4 skirstingas grupes (A1, A2, B1, B2) (1.8 pav.) [11].. 

 
1.8 pav. SRES scenarijų grupės: A1, A2, B1 ir B2 [11]. 

A1 scenarijų grupė. Pagal A1 „šiltnamio efektą“ sukeliančių dujų emisijų scenarijų, 

prognozuojamas labai greitas ekonomikos vystymasis, gyventojų skaičiaus augimas iki XXI amžiaus 

vidurio, vėliau laipsninis mažėjimas, kurio pasekoje vyks modernių technologijų plėtra ir alternatyvių 
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kuro išteklių naudojimas. Šis scenarijus parodo, jog bus skiriamas didelis dėmesys ekonomikos 

augimui ir o ne aplinkos kokybės gerinimui. Lyginant su kitais SRES scenarijai, A1 prognozuoja 

didžiausią bendrojo vidaus produkto ir energijos suvartojimo augimą iki 2080 metų (1.1 lentelė) [14]. 

Pagal kuro rūšių balansą A1 scenarijai dar sirstomi į: 

A1B – subalansuotas įvairių kuro šaltinių naudojimas; 

A1T – naudojimas be iškastinio kietojo kuro; 

A1FI – intensyvus iškastinio kuro naudojimas. 

A2 scenarijų grupė. A2 „šiltnamio efektą“ sukeliančių dujų emisijų scenarijus labiausiai 

primena dabartinio pasaulio raidos vystymasi. Šiame scenarijuje prognozuojami dideli regioniai 

skirtumai, lėtas ekonomikos augimas ir naujų technologijų diegimas tik labiau išsivysčiusiose šalyse – 

dominuojanti regioninė ekonomika ir intesyviai didėjantis gyventojų skaičius yra A2 scenarijau 

savybės. Šiame scenarijui yra prognozuojamas didžiausias gyventojų skaičius (15 mlrd. gyventojų iki 

2100 m.), taip pat mažesnis tarptautinis bendradarbiavimas negu A1 ir B2 scenarijuose (1.1 lentelė) [9]. 

B1 scenarijų grupė. Pagal B1 scenarijų didesnis dėmesys skiriamas ekonominių, socialinių ir 

aplinkosauginių problemų sprendimui, intensyvių naujų švarių technologijų diegimui ir ekonominės 

sistemos virtimas informacine bei mažiau vartotojiška visuomene. Prognozuojamas nuolato augantis 

gyventojų skaičius, tačiau kiek mažesnis negu A2 scenarijus (1.1 lentelė). Šis scenarijus parodo 

visapusiškai subalansuotą pasaulio vystymąsi, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir 

aplinkosauginių aspektų plėtrą lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu [9]. 

B2 scenarijų grupė. Kaip ir B1 scenarijuje, B2 orientuotas į ekonominių, socialinių ir 

aplinkosauginių problemų sprendimą, tačiau prognozuoja žymiai didesnį populiacijos skaičių augimą 

(apie 10 mlrd.). Šis scenarijus parodo visapusiškai intensyvų ekonomikos augimą, tačiau netolygų 

technologijų vystymąsi (1.1 lentelė). Didelis dėmesys skiriamas ekologiniamas aspektams, visgi dėl 

mažėjančio bendradarbiavimo, regioninių ir energetinių išteklių skirtumo, aplinkosauginės priemonės 

įgyvendinamos nevienodai [14].  

SRES scenarijai turi įtakos socioekonominių rodiklių (gyventojų skaičiui, bendrajam vidaus 

produktui, energijos suvartojimui, CO2 emisijai ir t.t) vystymuisi, jų tendencijos iki 2100 metų 

pavaizduotos 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. SRES socioekonominių vystymosi scenarijų rodikliai [9]. 

  
  

A1 A2 

1990 2020 2050 2080 1990 2020 2050 2080 

Gyventojų skaičius, mln 5262 7493 8704 8030 5282 8206 11,296 13828 

Bendrasis produktas, trn. $ 20,9 56,5 181,3 377,4 20,1 40,5 81,6 159,3 

Energijos suvartojimas, EI 285 532 1002 1550 257 488 779 1120 

Kumuliatyvinė CO2 emisija, GtC 0 287,2 730,6 1205,7 0 272,2 728,6 1332,2 



 18 

  
  

B1 B2 

1990 2020 2050 2080 1990 2020 2050 2080 

Gyventojų skaičius, mln 5280 7618 8708 8142 5262 7672 9367 10158 

Bendrasis produktas, trn. $ 21 52,6 135,6 249,7 20,9 50,7 109,5 186,3 

Energijos suvartojimas, EI 289 462 608 544 275 429 654 848 

Kumuliatyvinė CO2 emisija, GtC 0 261,1 599 868 0 248,3 554,5 901,4 

 

Visi klimato scenarijai kuriami pagal „šiltnamio efektą“ sukeliančių dujų emisijas parodo 

temperatūros ir kitų meteorologinių parametrų (vėjo greičio, drėgmės, sniego dangos ir t.t) pokyčių 

tendencijas visame pasaulyje. Pagal SRES scenarijus didžiausią neigiamą įtaką prognozuoja A1F1 

scenarijus – intensyvų temperatūros kilimą, o mažiausią – B1 scenarijus, kuris parodo nežymius 

temperatūros pokyčius nuo 2080 metų [14]. Pagal A1 ir A2 scenarijai prognozuojama stipresnį klimato 

atšilimą,  o B1, B2 scenarijai – mažesnius klimato pokyčius (1.9 pav.). 

 
1.9 pav. Pagal įvairius emisijų scenarijus prognozuojami temperatūros pokyčiai XXI amžiuje 

(Duomenų šaltinis: IPCC Special Report on Emissions Scenarios, [14]) 

1.2.6 Radiacinio poveikio vertė ir RCP scenarijai 

 

Siekiant įvertinti ir palyginti natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikį klimato kaitai 

šiuolaikiniuose modeliuose taikoma radiacinio poveikio vertė (angl. radiative forcing). Radiacinis 

poveikis – tai bendrąjį spindulinės energijos srautą patenkantį į Žemę  veikiantys veiksniai, kurie keičia 

bendrąjį energijos balansą, ši radiacinio poveikio vertė naudojama kaip veiksnių įtakos klimato kaitos 

mechanizme indeksas. Šio poveikio vertė yra matuojama vienam Žemės paviršiaus ploto vienetui ir yra 

išreiškiamas vatais vienam kvadratiniam metrui (W/m
2
) [11].  

Radiacinio poveikio vertė parodo šiltnamio dujų ir aerozolių koncentracijos atmosferoje, žemės 

paviršiaus dangos, saulės spinduliuotės pokyčių indėlį į klimato sistemos energijos balansą (1.10 pav.) 
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1.10 pav. Radiacinės poveikio vertės taikymas klimato modeliuose [11]. 

 

Kai bendra suminė radiacinio poveikio vertė yra teigiama klimatas šyla, jeigu neigiama – 

sistema vėsta. Didžiausią įtaką suminei dujų radiacinio poveikio vertei daro didėjanti CO2 

koncentracija, dujos absorbuoja nuo žemės paviršiaus atspindėtą energiją. 1.11 paveiksle pateikiamos 

atskirų klimatą veikiančių veiksnių radiacinio poveikio vertės nuo industrinės eros pradžios iki šių 

dienų, t.y. 1750-2011 m. periodui. 

 
 1.11 pav. Radiacinio poveikio vertės 1750-2011 metų laikotarpiu (Duomenų šaltinis: IPCC AR5) 

 

Naujausioje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos penktojoje vertinimo ataskaitoje 

skelbiami keturi radiacinio poveikio vertės (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 ir RCP 8.5) scenarijai, kurie 

naudojami modeliuojant ateities klimato tendencija (iki 2100 metų). 

RCP 8.5 scenarijus prognozuoja 8,5 W/m
2
 energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimą, 

didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ir metano) kiekį planetoje ir globalio oro 

temperatūros padidėjimą 4.9 °C (1.12 pav.). Šis scenarijus lyginamas su SRES A1FI scenarijumi, kuris 

pažymi intensyvų ekonomikos augimą ir klimato kaitos stabilizavimo priemonių nevykdymą [18]. 
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RCP 6 scenarijus, kaip ir SRES B2, orientuotas į regionų ekonominius, socialinius ir 

aplinkosauginius sprendimo būdus. Šis scenarijus prognozuoja globalio oro temperatūros padidėjimą 

2,9 °C (1.12 pav.), nuolatos didėjantį gyventojų skaičių, energetinę priklausomybę nuo iškastinio kuro, 

kuri skatins vidutinišką ekonomikos augimą ir netolygų technologijų vystymąsi. 

RCP 4.5 scenarijus lyginamas su SRES B1 scenarijumi, kuris pasižymi didesniu dėmesiu 

socioekonominių ir aplinkosauginių problemų sprendimui. RCP 6 scenarijus prognozuoja 2.4 °C 

globalios oro temperatūros padidėjimą (1.12 pav.), intensyvų gyventų skaičiaus didėjimą ir vidutinišką 

ekonomikos raidą, tačiau didesnis dėmesys skiriamas diegiant švarias ir efektyvias technologijas, 

mažinant CO2 emisijas. 

RCP 2.6 scenarijus – tai pati optimistiškiausia ateities klimato kaitos prognozė, kuri parodo 

globalios oro temperatūros nežymų padidėjimą 1,5 °C (1.12 pav.), mažėjančią energetinę 

priklausomybę nuo iškastinio kuro ir mažiau progresuojantį gyventojų skaičiaus didėjimą (iki 9 mlrd. 

2100 metais). Dėl aplinkosauginių strategijų ir atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo, metano 

emisija sumažėja iki 40 %, CO2 emisija iki 2100 metų įgauną mažėjančią tendenciją [18]. 

 
1.12 pav. Radiacinio poveikio scenarijų prognozuojami temperatūros pokyčiai 1900-2100 metais 

(Duomenų šaltinis: IPCC AR5, [18]) 

 

1.3 Vėjo energija 
 

Vėjas – vienas iš svarbiausių meteorologinių elementų, kurio charakteristikos taikomos 

apibūdinant teritorijos klimatą ir įvertinant klimato rodiklių reikšmę. Prognostinė vėjo krypties ir 

stiprumo reikšmė lemia oro kaitos pobūdį bei intensyvumą, todėl šių paramentrų naudojimas 

klimatinėje analizėje prigijęs nuo seno [19].   
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Norint įvertinti klimato kaitos poveikį vėjo energijos ištekliams, reikia suprasti oro masių 

judėjimo ir klimato pokyčių sąveiką, taip pat žemesniame atmosferos sluoksnyje vykstančių procesų 

visumą. Vėjo srautų eksperimentai padeda suvokti apie Žemėje vykstančius pokyčius, klimato kaitos 

pasekmes ir nustatyti vėjo greičio prognozes tolimesnėje vėjo energijos išteklių plėtrai. 

1.3.1 Vėjo susidarymas ir energija 

Vėjo energijos pirminis šaltinis yra saulės energija, kuri suformuoja skirtingų oro masių 

judėjimą ir pasiskirstymą Žemės paviršiuje. Kaip tik dėl šios mechaninės energijos nevienodai įšildomo 

žemės paviršiaus, dėl slėgio ir temperatūros skirtumų susidaro judančios oro masės, kurios atsato 

pusiausvyrą. Didelio masto atmosferos cirkuliacijos lemia slėgio gradianto skirtumus visame žemės 

paviršiuje, taip pat prie vėjo srautų prisideda ir regionų topografijos poveikis [7]. 

Skirtingo klimato regionuose, vėjingumas skiriasi – tai lemia platuma ir Žemę pasiekiančios 

Saulės spinduliuotės intensyvumas. Saulės spinduliuotė intensyviausia ties pusiauju, kur dėl šilumos 

įšilęs oras kyla aukštyn ir galiausiai nusileidžia vėsesniuose regionuose. Šis procesas veikiamas 

Koriolio jėgų dėl Žemės sukimosi, ir tai suformuoja globalios atmosferos cirkuliaciją. Vėjo kitimo 

procesus sąlygoja sausumos ir jūros santykis, sausumos plotas, reljefas (kalnai ir lygumos), augalijos 

tipas, kuris turi įtakos oro masių judėjimui dėl nevienodo paviršiaus šiurkštumo. 

Visus vėjo srautus Žemėje formuoja geostrofinis ir paviršinis vėjas. Geostrofinis vėjas vyrauja 

gerokai aukščiau už paviršinį, 1000 metrų aukšyje, todėl paviršiaus sąlygos tam įtakos neturi. Vėjo 

energetikai svarbiausias atmosferos parametras yra vėjo greitis prie Žemės paviršiaus vadinamas 

atmosferos paviršiniu arba pasienio sluoksniu. Šis iki 600 metrų aukštyje esantys sluoksnis labai 

stipriai veikiamas Žemės paviršiaus geografinių sąlygų [20]: Žemės paviršiaus nelygumų, įvairių 

kliūčių, kurie formuoja paviršiaus šiurkštumą. Dėl reljefo ir topografijos poveikio didėja paviršiaus 

šiurkštumas ir silpnėja vyraujantys vėjai teritorijoje. Didesnis paviršiaus šiurkštumas reiškia didesnį 

trinties pasipriešinimas oro srautui, dėl kurio elementas turi pakankamai didelį skerspjūvio plotą į 

santykinai mažą horizontalią sritį. Paviršinis vėjas labai greitai kinta keičiantis reljefo aukščiui. 

Kylantis aukšyn vėjas tyri mažesnį paviršiaus pasipriešinimą ir dėlto yra daug stipresnis nei pažemio 

vėjas [7]. 

Geostrofinis vėjas svarbus tuo, kad palaiko slėgio balansą Žemėje – traukia orą iš aukšto slėgio 

zonos į žemo slėgio sritį. Ši jėga, kuri keliama ji Žemės paviršių vadinama Koriolio efektu ir 

apskaičiuojama pagal formule [7]. 
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kur Vg yra geostrofinis vėjas, f yra Koriolio paramentras, ρ yra oro tankis ir  dp/dn yra vidutinis slėgio 

jūros lygyje gradientas. 

Vėjo sraute glūdi energija, kuri yra proporcinga vėjo greičio kubui, todėl žinios apie vėjo 

srautus ir juose esančių išteklių dėsningumą yra esminis dalykas panaudojant vėjo energiją. 

Vėjo oro masių kinetinė energija gali būti apskaičiuojama pagal antrąjį Niutono dėsnį arba 

išreiškiant galią priklausomybe [21]: 

       (1.2) 

čia: m – oro masė, kg; 

       U – oro masės judėjimas (vėjo) greitis, m/s 

Galia gali būti išreikštas kinetinė energija per laiko vienetą, pavyzdžiui [21]:   

     (1.3) 

Kadangi vėjo energijos priklausomybė nuo vėjo greičio išreiškiama kubine laipsnio funkcija, 

todėl nedidelis vėjo greičio pokytis sukurs proporcingai didelį pasikeitimą gaunamai vėjo energijai.  

 

1.3.2 Lietuvos vėjo energijos ištekliai, potencialas ir jų kaita 

 

Vėjo energijos išteklių vertinimui vienas svarbiausių parametrų yra vėjo greitis ir jo kitimo 

tendencijos, kuris sąlygotas oro masių judėjimo, slėgių skirtumo ir saulės temperatūros pokyčių. Taip 

pat ciklonų ir anticiklonų aktyvumas formuoja staigius vėjo greičio pokyčius teritorijoje, kurie 

pasireiškia metų sezoniškumu. Dėl judančių oro masių aktyvumo vėjo greitis šaltuoju metų laiku 1 – 2 

m/s didesnis negu šiltuoju periodu [5]. 

Lietuvos vėjo energetiniai ištekliai yra vertinami pagal vėjo greitį ir jo išsidėstymą teritorijoje. 

Dažniausiai vyrauja silpni 2 – 3 m/s vėjai, kurie paplitę šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyje – tolyn 

nuo pajūrinės dalies, vidutiniai 3 – 4 m/s vėjai išsidėstę centrinėje ir pietvakarių Lietuvoje, o stiprūs 4 – 

6 m/s vėjai vyrauja pajūrinėje dalyje. Vakarinė Lietuvos teritorija turi didžiausią vėjo energetinį 

potencialą. 

(1.1) 
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Dėl klimato kaitos kylant vidutinei oro temepatūrai keičiasi vėjo srautai ir jų stiprumas. 

Remiantis Lietuvos hidrometeoroligijos duomenimis 1961 – 2010 metų laikotarpyje vėjo greitis 

mažėjo, ypatingai pajūrinėje dalyje (0,5 – 1,1 m/s) (1.13 pav.) [8]. Lyginant 1961 – 1990 ir 1981 – 

2010 metų vėjo greičio duomenis, pastebėtas ryškėjantis vėjo greičių skirtumas judant žemyninės 

dalies link – stipresni vėjai vyrauja tik pajūrio ir centrinėje Lietuvos dalyje. Taip pat pastebėtas silpnų 

(iki 1 m/s) vėjų padažnėjimas ir stipresnių vėjų (daugiau 1 m/s) sumažėjimas. Tyrimai parodė, kad dėl 

anticikloninės cirukuliacijos mažėjimo daugiausiai buvo paveikti 2 – 5 m/s stiprumo vėjai, padažnėjo 

audrų ir ekstremalių vėjų skaičius [5]. 

  

1.13 pav. Lietuvos vidutinių metinių vėjo greičių palyginimas 1961-1960 ir 1981-2010 metų laikotarpyje, taip 

pat vėjo greičio pasiskirstymo tendencijos teritorijoje  

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos [8]. 
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2. TYRIMO METODIKA 

2.1 Meteorologiniai vėjo greičio duomenys 

 

Vėjo energetinių išteklių vertinimas, remiantis ilgalaikėmis klimato kaitos prognozėmis suteikia 

informaciją ateities apie klimato kaitos mastą, galimą poveikį vėjo greičiui ir jo pasiskirstymui 

teritorijoje. Prognozės suteikia galimybę apžvelgti šiuo atveju tolimesnes klimato ir vėjo greičio 

tendencijas pagal radiacinio poveikio vertes ir jų sukuriamus scenarijus. Norint tinkamai įvertinti vėjo 

energetinių išteklių prognozes pagal klimato kaitos RCP scenarijus, labai svarbu išanalizuoti ir 

palyginti su dabartinio klimato kaitos tendencijomis. 

Lietuvoje ilgalaikius vėjo greičio stebėjimus atlieka Lietuvos meteorologinės stotys, kurios 

fiksuoja momentines vėjo greičio vertes ir jas registruoja kas 3 valandas [20]. Iš gautų duomenų 

įvertinimos atitinkamos Lietuvos terijorijos mėnesinės ir metinės vėjo greičio vidurkio reikšmės. 

Vertinant klimato kaitos poveikį vėjo energijos ištekliams Lietuvoje panaudoti ilgalaikiai 35 metų 

laikotarpio vėjo greičio duomenys. Siekiant tinkamai įvertinti vėjo greičio pokyčius Lietuvos 

teritorijoje, analizuojami skirtingose vėjo greičio zonose gauti meteorologiniai duomenys: Nidos, 

Laukuvos, Kauno. Gautų duomenų tikslumas vietovėse priklauso nuo vėjo matavimo aukščio, regiono 

reljefo, topografinio sudėtingumo ir kliūčių buvimo aplink matavimo įrangą. Atlikti tyrimai rodo, kuo 

reljefas sudėtingesnis (kalvos, slėniai ir pan.), tuo duomenų patikimumas mažesnis ir tuo mažesnę 

teritoriją šie duomenys atspindi [20]. 

 

2.2 Klimato modeliai 
 

Klimato modelis – matematinis ir statistinis būdas atvaizduoti Žemės klimato sistemos būseną 

(trimatį atmosferos, sausumos, vandenyno, ežerų ir ledynų vaizdą), taip pat ir pokyčius pagal esamas ir 

būsimas sąlygas. Jie naudojami perprasti klimato sistemos fizikinę esmę, gauti pilną vaizdą apie 

klimatą erdvėje ir laike, apskaičiuoti ir sudaryti klimato scenarijus ir prognozuoti ateities klimatą [9] 

Klimato modelių struktūra –  daugiasluosknis iš atskirų gardelių sudarytas jungtinis atmosferos 

ir vandenyno bendrosios cirkuliacijos modelis (GCM – General Circulation Model), kurio duomenimis 

pasauliniai klimato tyrimų centrai modeliuoja ateities klimato pokyčius. GCM imituoja Žemėje 

vykstančius fizinius procesus (atmosferos, vandenyno, paviršiaus), padeda įvertinti šiltnamio efektą 

skatinančių dujų poveikį pasauliniam klimatui [9]. 

Modeliuojant pasaulinio klimato atmosfera dalijama horizonaliai ir vertikaliai. Sukuriamas 

tinklelis kurio koordinatėse įvertinami meteorologiniai, hidrologiniai ir klimatologiniai parametrai ir jų 
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vertės. Pasaulinio klimato modelis nuo regioninio skiriasi žemės plotu, kiekvieno tinklelio kvadrato 

gardeles elemento tiesiniai matmenys prilygsta 100 – 300km, Europos tinkelelis prilygsta 25 – 50 km. 

Kuriant pasaulinį klimato modelį atsižvelgiama ir į prognozuojamus pokyčius už regioninio klimato 

modelio ribų [10]. 

2.2.1 Klimato modelių pasirinkimas ateities prognozėms 

 

Remiantis Europos klimato kaitos modelių tyrimų duomenimis, Lietuvos regiono klimato 

pokyčiams įvertinti tinkamiausi Europoje sukurti (ECHAM6 ir MPIOM) modeliai. Jie geriausiai 

atspindi Lietuvoje vykstančius klimato pokyčius ir meteorologinius procesus. Šių modelių duomenų 

rezultatai ir buvo panaudoti vertinant Lietuvos vėjo energetinių išteklių prognozes [16, 22]. 

MPI-ESM – tai Makso Planko Meteorologijos instituto (Vokietija) Žemės sistemos modelis, 

sudarytas iš bendrosios cirkuliacijos modelių – atmosferos ir vandenyno (ECHAM6, MPIOM), 

sausumos ir augalijos (JSBACH) ir jūros biogeochemijos (HAMOCC5). Žemes sistemos modelis 

pateikiamas skirtingose raiškose: mažos (MPI-ESM-LR), mišrios(MPI-ESM-MR) ir žemės augalijai 

pritaikytai erdvinei raiškai (MPI-ESM-P). Šiam tyrimui pasirinktas MPI-ESM-LR modelis, nesyra 

išsamiausiai išanalizuotas, šio darbo rengimo metu šiam modeliui buvo parengta daugiausiai duomenų. 

Modelis skirtas ilgalaikiamės prognozėms įvertinti, dažniausiai naudojamas moksliniuose klimato 

eksperimentuose [22]. 

MPI-ESM-LR modelio horizontalus pagrindas atmosferoje sudaro 1,9 x 1,9° gardelės dydžio 

tinklelį ir sausumoje dipolinį 1,4 x 1,4° virš vandenyno. Vertikalia kryptimi virš atmosferos sudaro 40 

sluoksnių, o vandenyne išskiriami 47 sluoksniai  (2.1 pav.)[23]. 

 

2.1 pav. Klimato modelio MPI-ESM-LR tinklelio matmenų atvaizdavimas 

(Duomenų šaltinis: IPCC AR5). 
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Klimato kaitos modeliai kuriami remiantis ilgalaikiais natūraliais ir antropogeniniais poveikio 

tyrimais. MPI-ESM-LR modelis įvertintas pagal 1880 – 2005 metų klimato kaitos pokyčius, o ateities 

prognozės nustatomos pagal 2006 – 2100 metų šiltnamio emisijos scenarijų radiacinio poveikio vertes 

(Representative Concentration Pathways). Vėjo energetinių išteklių prognozėms nustatyti buvo 

naudojamos šios scenarijų radiacinio poveikio vertės [26]: 

 RCP 2,6 W/m
2
 energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimas iki 2100 metų. Prieš tai 

būtų pasiektas pikas (3 W/m
2
;~650 ppm CO2 ekvivalento) vėliau mažėjimas. 

 RCP 4,5 W/m
2 

energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimo iki 2100 metų (~650 ppm 

CO2 ekvivalento), vėliau stabilizacija. 

 RCP 8.5 W/m
2
 energetinio srauto ant žemės paviršiaus padidėjimo iki 2100 metų (~1370 ppm 

CO2 ekvivalento); be stabilizacijos. 

 

2.2.2 Klimato modelio duomenų apdorojimas 

 

Klimato modelio MPI-ESM-LR duomenys buvo gauti iš Žemės sistemos tinklo federacijos 

(ESGF) internetinio puslapio  (http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/)  (2.2 pav.). Jiems parsisiųsti reikia 

užsiregistruoti ir susikurti asmeninę IPCC paskyrą. 

 
2.2 pav. Žemės sistemos tinklo federacijos (ESGF) duomenų centras 

(http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/)  

 

Iš klimato modeliavimo duomenų bazės pasirinkti ir parsiųsti šalia Žemės paviršiaus (sfcwind), 

10 metrų aukštyje sumodeliuotos mėnesinės ir dieninės 2006 m. sausio mėn. – 2100 m. gruodžio mėn. 

laikotarpio vėjo greičio vertės, kurios įvertintos pagal RCP (2.6, 4.5, 8.5) radiacinio poveikio scenarijus 

(2.3 pav.). Parsiųsti duomenys yra meteorologinių duomenų (netCDF) formatu, jų pavadinimas nusako: 

http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/
http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/
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modelio sritį (MPI-M. MPI-ESM-LR), eksperimento rūšį (RCP), duomenų vertes (dieninės, 

mėnesinės), modeliavimo laikotarpį (r1 – nuo 1880 iki 2005 metų duomenų pagrindu paremti 

duomenys), duomenų laikotarpį (2006 – 2100 metai) ir meteorologinį parametrą (vėjo greitis prie 

Žemės paviršiaus, sfwind). Trumpa duomenų charackteristika pavaizduota 2.3 paveiksle. 

 
2.3 pav. Dieninių vėjo greičio duomenų charackteristika pagal RCP 2.6 scenarijų 

 

Gauti duomenys apdorojami bendra tinklo duomenų formato (NetCDF – Fortran 4.4.0) 

nemokama programine įranga, kuri skirta analizuoti meteorologinius parametrus. Programos pagalba 

nustatomos duomenų tinklelio koordinatės, kurios yra aritimiausios Lietuvos regionui. Siekiant gauti 

Lietuvos regionų koordinates, kurios atitiktų modeliuojamų duomenų koordinates,  tinklelio intervalo 

koordinatės (platumos ir ilgumos) ribose surandamas vidurio taškas. Atrinkus Lietuvos teritorijai 

įvertinti reikalingus taškus, modeliuojami duomenys gaunami taikant Climate Data Operators (CDO) 

paketą (https://code.zmaw.de/projects/cdo) pagal AR5 duomenų valdymo nurodymus pateikiamus 

internetiniame puslapyje (http://nbviewer.ipython.org/gist/DamienIrving/7572585).  CDO  programoje 

tekstiniu rėžimu nurodoma komanda, kurioje įrašomos koordinatės (ilguma ir platuma), ir naudojantis 

remapnn (parenkamas artimiausias taškas pagal nurodytas koordinates) funkcija gaunami atrinkti 

modeliuojami duomenys konkrečiam taškui. Atrinktų duomenų tinklelis parodytas 2.4 paveiksle. 

 
2.4 pav. Duomenų tinklelis 

https://code.zmaw.de/projects/cdo
http://nbviewer.ipython.org/gist/DamienIrving/7572585
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Iš MPI-ESM-LR modelio duomenų tinklelio išskirti 12 taškų, kurie parodo Lietuvos regione 

tinkamų taškų intervalų ribas ir 4 taškai ( ) – intervalų vidurio taškai, kurie išsidėsto visos Lietuvos 

vidurio teritorijoje. Šių keturių taškų koordinarės: platuma visiems keturiems taškams – 55,02, ilguma 

(nuo pajūrio zonos link žemyninės dalies) – 20,625; 22,5; 24,375; 26,25. Pasirinkti taškai atspindi 

skirtingas vėjuotumo zonas Lietuvos teritorijoje, judant nuo pajūrio link žemyninės dalies, taip pat 

atitinkamos koordinatės leidžia pasirinktinai įvertinti meteorologinių stočių ir modelio vėjo greičio 

duomenų tikslumą. 

Pagal pasirinktas modelio tinklelio koordinates Lietuvos teritorijai, gauti duomenys 

atkoduojami į tekstinį formatą. Tekstiniu formatu gauti duomenys apdorojami Mirosoft Office Excel 

2003 programa, atskiriant datos ir vėjo greičio vertes. Įvertinant Lietuvos vietovių vėjo greičio 

prognozes pagal RCP scenarijus buvo apdoroti 2006 – 2100 metų mėnesiniai vėjo greičio duomenys, 

rezultatai lyginami su artimiausių Lietuvos vietovių meteorologiniais duomenimis (Nida, Laukuva, 

Kaunas, Švenčionys), kurie atitinka pasirinktas taškų koordinates (platuma visiems keturiems taškams 

– 55,02, ilguma  – 20,625;  22,5;  24,375;   26,25). Analizuojant metinias ir mėnesinias vėjo greičio 

tendencijas pagal skirtingus RCP scenarijus, detalesniam modelio vėjo greičio įvertinimui, tiriamas 

laikotarpis suskirstytas į tris periodus, vidutiniškai kas 32 metus (2006 – 2037, 2038 – 2069, 2070 – 

2100), apskaičiuoti metiniai vidurkiai. Kiekvienos tiriamos Lietuvos vietovės (Nidos, Laukuvos, 

Kauno, Švenčionių) vėjo greičio tendencijos analizuojamos pagal RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 

scenarijus, rezultatai atvaizduojami grafiškai. 

 

2.3 Vėjo greičio pasiskirstymo parametrai 
 

Lietuvoje vietovių vėjo greičio pasiskirstymą tiksliausiai atspindi daugiamečiai, ne trumpesni 

kaip vienerių metų matavimo duomenys. Išsamesiam vėjo greičio ir krypties pasiskirstymo įvertinimui 

naudojami standartiniai 10min vėjo matavimo duomenų vidurkiai, pagal kuriuos analizuojami ir 

apskaičiuojami Veibulo parametrai. Veibulo (Weibull) skirstinys naudojamas aprašyti vėjo greičio 

svyravimams per metus tikimybių pasiskirstymu [20]. Vertinant vėjo greičio kitimus naudojami 

įvairiausi skaičiavimo būdai, tačiau dažniausiai ir plačiausiai naudojamas Veibulo tankio skirstinio 

funkcija: 

(2.1) 
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čia P(v) – vėjo greičio v kitimo skirstinio funkcija; c ir k – Veibulo parametrai, atitinkamai vadinami 

dydžio ir formos parametrais. Veibulo skirstinys parodo vėjo greičio pasiskirstymą per tam tikrą laiko 

tarpą, su 1 m/s tikimybe esant atitinkamam vėjo greičiui (v), atsižvelgiant į sezoninius ir metinius 

vietovės pokyčius. 

Meteorologai vėjo greičio pasiskirstymą charakterizuoja daugelyje pasaulio regionu, nustatyta, 

kad vidutinio klimato (vidurio platumose) tipinis formos parametras k lygus 2.  Tokios vertės k 

parametras dar vadinamas Relėjaus (angl. Rayleigh) skirstiniu [20]. Mažesnė k vertė (k < 1) rodo, kad 

momentiniai vietovės vėjo greičio svyravimai yra mažesni už metų vidurkį, o didesnė k vertė (k > 1) 

rodo, kad vėjo greičio svyravimai yra didesni už vidurkį. Formos parametras k ir dydžio parametras c 

nustatomas pagal šias dvi funkcijas [24]: 

 

(2.2 

 

(2.3) 

 

kur υi yra vėjo greitis laiko žingsniu, n yra skaičius nenulinių vėjo greičio duomenų. 

 

Vertinant vėjo greičio pasiskistymą pagal MPI-ESM-LR modelio RCP scenarijus buvo apdoroti 

dieniniai 2006 – 2100 metų vėjo greičio vidurkiai. Apskaičiuojant Veibulo skirstinio parametrus buvo 

naudojamos 2.1 ir 2.3 formulės, taip pat taikoma Relėjaus skirstinys kai k vertė lygi 2. Visi vėjo greičio 

duomenys apdorojami ir Veibulo skirtinio funkcija apskaičiuojama naudojant Mirosoft Office Excel 

2003 programinę įrangą, taikaint Weibull.dist fukcijos komandą. 

Siekiant tinkamai įvertinti vėjo greičio pokyčius ir nustatyti vyraujančias tendencijas, modelio 

vėjo greičio duomenys apdoroti ir rezultatai pateikiami skirtinguose laikotarpiuose (2006 – 2029 m., 

2030 – 2053 m., 2054 – 2077 m., 2078 – 2100 m.). Dėl didelio duomenų kiekio, tiriami laikotarpiai  

įvertinami paimant 4 metų vėjo greičio vidurkius. Skirtingos Lietuvos vietovės, kurių koordinatės: 

platuma – 55,02,  ilguma - 20,625 (Nida);  22,5 (Laukuva); 24,375 (Kaunas); 26,25 (Švenčionys), 

įvertinami pagal kraštutinius klimato modelio scenarijus: RCP 2.6 ir RCP 8.5. Analizuojant pastebėta, 

jog vėjo greičio pasiskirstymas ir jo skirtumas tarp tiriamos vietovės laikotarpių yra minimalus, todėl 

pateikiamos tik reikšmingos vėjo greičio tendencijos, kurios padėtų tinkamai įvertinti vėjo energetinių 

išteklių prognozės Lietuvos teritorijoje. 
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2.4 Vėjo energijos skaičiavimo modelis 

2.4.1 Vėjo energijos modelio duomenys 

 

RETScreen (Clean Energy Project Analysis Software) – tai programa 

(http://www.retscreen.net/) skirta įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių energijos gamybą, 

gyvavimo ciklo sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą pagal pasirinktas 

įvairaus galingumo ir kiekio jėgaines. Šiam tyrimui kuriamas vėjo energijos projektas pagal kelių etapų 

analizę: meteorologinių duomenų, energijos modelio, įrangos ir duomenų [25]. 

Vėjo pagamintai energijai apskaičiuoti buvo naudojami vidutiniai mėnesiniai vėjo greičio 

vidurkiai 2010 – 2100 metų pagal tris skirtingas Lietuvos vietoves judant nuo pajūrio dalies link 

kontinentinės, kurių koordinatės: platuma – 55,02,  ilguma - 20,625;  22.5; 24.375. Į programinės 

įrangos modelį įvedami mėnesiniai vėjo greičio duomenys, įrašomas vėjo greičio matavimo aukštis – 

10 metrų. Taip pat naudojamas paviršiaus šiurkštumo koeficiantas – 0.14, kuris dažniausiai naudojmas 

vėjo jėgainių projektų kūrimui su RETScreen programa. Kitų autorių teigimu, paviršiaus šiurkštumo 

koeficientas – 0,14 yra atvira, retomis kalvomis apsupta žemės ūkio vietovė, be tvorų ir medžių su retai 

pasitaikančiais pastatais, kuri yra tinkama vėjo jėgainių statybai [26]. 

Lietuvoje pramoninio galingumo vėjo jėgainių (>250 kW) kiekvienais metais statoma vis 

daugiau, vėjo parkuose, pavyzdžiui: 8 MW Sudėnų, 12 MW Mockių, 40 MW Čiūtelių, 14 MW Šilalės, 

250 MW Šilutės, dažniausiai statomos „Enercon“ arba „Vestas“ 2 MW galingumo vėjo jėgainės 

(http://www.neg.lt/index.php/lt/vjo-energija/vjo-elektrini-kompleksai). Taigi Lietuvos pagamintos vėjo 

elektros energijos prognozėms įvertinti naudojoma Enercon E85 2MW vėjo jėgainės modelis, kurio 

bendra charakteristika pavaizduota 2.1 lentelėje. 

2.1  lentelė Vėjo jėgainės techninės charakteristikos [25] 

Vėjo greitis kuriuo jėgainė pradeda dirbt 3 m/s 

Vėjo greitis kuriuo jėgainė sustoja 30 m/s 

Galia 2 MW 

Menčių skaičius 3 

Rotoriaus diametras 82 metrai 

Bokšto aukštis 85 metrų 

 

Skaičiuojant pagamintos elektros energijos mėnesinius kiekius taip pat buvo naudojami vėjo 

masyvo, jėgainės profilio ir kiti nuostoliai, kurie turi įtakos vėjo jėgainės efektyvumui. Remiantis 

Lietuvoje pastatytų vėjo jėgainių charakteristikomis, nuostoliai gali siekti 6 – 8 proc, o prieinamumo 

faktorius – 94 % (http://ji.unfccc.int/JI_Parties/DB/U1TUO9IG05C2669GVJJECR9DQM8MZB/viewDFP). 

http://www.retscreen.net/
http://www.neg.lt/index.php/lt/vjo-energija/vjo-elektrini-kompleksai
http://ji.unfccc.int/JI_Parties/DB/U1TUO9IG05C2669GVJJECR9DQM8MZB/viewDFP
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Prieš tai minėti parametrai yra surašomi į Retscreen 4 programos darbalaukį, kurių bendra schema 

parodyta 2.5 paveiksle. 

 

 

2.5 pav. Retscreen vėjo energijos projekto duomenų schema [26]. 

 

Programinės įrangos RETScreen modelis apskaičiuoja pagamintos elektros energijos metinį 

vidurkį, kuris ir buvo naudojamas įvertinant vėjo elektros energijos prognozes 2010 – 2100 metais. 

Gauti rezultatai analizuojami pagal RCP 2.6 ir RCP 8.5 scenarijus. 

2.4.2 Vėjo energijos įvertinimas 

Projektuojant vėjo elektros jėgainės modelį buvo naudojamasi Nerijaus Urbono bakalaurinio 

darbo „Klimato kaitos poveikio vėjo energijos ištekliams analizė“ aprašyta metodika. 

RETScreen programa skaičiuoja vėjo jėgainių pagamintą energiją, remiantis vėjo turbinos 

generuojama galia standartinėmis  temperatūros ir slėgio sąlygomis bei atitinkamu vėjo greičiu. Šis 

skaičiavimas grindžiamas pasirinktos vėjo jėgainės energijos gamybos kreive ir vidutiniu vėjo greičiu 

stebulės aukštyje. Visi minėti duomenys gaunami iš Retscreen duomenų bazės [26]. 

Vėjo greičio pasiskirstymas 

Vėjo greičio pasiskirstymas  reikalingas skaičiuojant Veibulo tankio funkcija. Toks vėjo 

parametras dažnai naudojamas vėjo energetikoje, nustatant vidutinio vėjo greičio pasiskirstymą 
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vietovėse. Kai kuriai atvejais  Veibulo modelyje naudojamas Relėjaus vėjo greičio pasiskirstymo 

faktorius, kuris lygus 2. Veibulo tankio funkcija išreiškia vėjo greičio tikimybę P(x) per metus [27]: 

     
Ši sąlyga galioja kai k > 1, x ≥ 0 ir C > 0. k formos faktorių vertės paprastai svyruoja nuo 1 iki 

3. Šiame darbe pasirinkta standartinė k faktoriaus reikšmė (Relėjaus skirstinys, kai k = 2). Mažesnės 

formos k faktoriaus vertė rodo gana plačiai paplitusį vėjo greitį aplink vidutinę vėjo greičio reikšmę, 

didesnės formos koeficientas rodo santykinai siaurai paplitusią vėjo greičio reikšmę. Mažesnė k formos 

vertė paprastai rodo didesnės vėjo energijos gamybą. Faktorius C yra vėjo masto parametras, kuris 

toliau apskaičiuojamas iš lygties [27]: 

       (1.4) 

kur x yra vidutinio vėjo greičio vertė ir Γ yra gama funkcija. 

 

Galios kreivė 

Vėjo galios kreivės duomenys gaunami pasirinkus vėjo turbinos modelį. Enercon E85 vėjo 

turbina pradeda gaminti energiją pasiekus vėjo greičiui 3 m/s, vėliau pasiekus 15 m/s vėjo greitį turbina 

gamina 2000 kW elektros energijos ir toliau didėjant vidutiniam vėjo greičiui gaminama elektros 

energija nesikeičia, iki tol kol pasiekiama 30 m/s greičio riba, vėjo turbina atjungiama (2.6 pav.) 

  

 
2.6 pav. Vėjo jėgainės Enercon E85 generuojamos galios priklausomybė nuo vėjo greičio [26]. 

(1.3) 
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Šioje vėjo jėgainės energijos kreivėje vidutinis vėjo greitis (2.5 pav.) padalinamas po 1 m/s, nuo 

0 m/s iki 25 m/s. Kiekvienas taškas energijos krevėje, EV, apskaičiuojamas pagal lygtį [24]: 

     (1.5) 

kur v vidutinis vėjo greitis laikomas (v = 3, 4, ... 15 m / s), Px yra turbinos galia esant atitinkamam vėjo 

greičiui x ir P (x) Veibulo tikimybės tankio funkcija, apskaičiuota iš vidutinio vėjo greičio v. 

Vėjo turbinos energijos gamyba 

Vėjo turbinos pagaminama elektros energija skaičiuojama prie standartinių temperatūros ir 

atmosferos slėgio sąlygų. Skaičiavimas yra pagrįstas vidutinio vėjo greičiu stebulės aukštyje siūlomu 

Retscreen duomenų bazėje. Vėjo greitis stebulės aukštyje paprastai yra gerokai didesnis nei vidutinis 

vėjo greitis, išmatuotas10 m aukštyje. Retscreen modelis naudoja šią lygtį apskaičiuojant vidutinį vėjo 

greitį turbinos aukštyje [27]: 

      (1.6) 

kur V yra vidutinis vėjo greitis stebulės aukštyje H, V0 vėjo greitis anemometro aukštyje H0, o α yra 

vėjo poslinkio eksponentė. Šiame darbe naudojama vėjo poslinkio eksponentė yra lygi 0,14. Tipinis 

vėjo greičio kitimas artėjant prie žemės paviršiaus parodytas 1.5 paveiksle, 1.2.1 skyriuje. 

Vėjo energijos nuostoliai 

Retscreen Vėjo energetikos projektų modelis apskaičiuoja atsinaujinančios energijos patekimą į 

elektros tinklus, atsižvelgiant į įvairius nuostolius. Atsinaujinanti energija, kuri patenka į elektros 

tinklus, yra lygi vėjo jėgainės pagamintos energijos sumai [27]: 

                                                                                    (1.7) 

kur EG yra bendra pagaminta elektros energija, CL - nuostolių koeficientas, apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

                       (1.8) 

kur λa yra masyvo nuostoliai, λs&i profilio nešvarumų ir apledėjimo nuostoliai, λd yra pastovūs 

nuostoliai ir λm yra įvairūs nuostoliai. Šiame darbe naudojami 1 % masyvo nuostoliai, profilio 

nešvarumų ir apledėjimo nuostoliai – 3 %, pastovūs (įvairūs nuostoliai) – 4 %. 
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Vėjo jėgainės našumo faktorius 

Vėjo jėgainės našumo faktorius PCF parodo santykinę pagamintą energiją išreikštą procentais, 

kurią sukuria jėgainė per metus. Šis faktorius apskaičiuojamas pagal formulę [26]: 

                                                         (1.9) 

kur yra EC atsinaujinanti energija, išreikšta kWh, WPC yra vėjo jėgainės 

galia, išreikšta kW, ir hY yra valandų skaičius per metus. 
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3. REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ 
 

Vertinant vėjo energijos išteklių prognozes pagal klimato kaitos modelio ECHAM6 (MPI-ESM-

LR) tinklelį į Lietuvos teritoriją patenka keturi taškai. Pagal vėjingumo duomenis juose šiame darbe 

siekiama nustatyti prognozuoją vėjo greičio pasiskirstymą ir tendencijas judant gilyn į žemyną. Visų 

taškų platuma (parodyta 2.3 paveiksle): 55,02, ilguma – 20,6; 22,5; 24,4; 25,3. Atitinkamai pagal 

koordinačių taškus pasirinktos Lietuvos vietovės, kuriose būtų fiksuojamas vėjo greitis – išviso 

išskiriamos 4 vietovės: Nida, Laukuva ir Kaunas, Švenčionys. Šiame darbe buvo panaudoti ir apdoroti 

2006 – 2012 metų mėnesiniai ir dieniniai vėjo greičio duomenys, kurie buvo gauti iš Vilniaus 

Hidrometeorologinio centro. Rezultatuose lyginami MPI-ESM-LR modelio RCP (2.6, 4.5 ir 8.5) 

scenarijų ir meteorologinių duomenų metiniai, mėnesiniai vėjo greičių vidurkiai, taip pat pateikiami 

sezoniniai svyravimai. Atsižvelgiant į nepastovius sezoninius ir metinius svyravimus, tiriamo 

laikotarpio (2006 – 2100 metų) modelio vėjo greičio duomenys skaičiuojami 30 metų vidurkiai ir gauti 

duomenys analizuojami siekiant išryškinti vėjo kitimo tendencijas. 

Vertinant vėjo energetinius išteklius taip pat svarbu išanalizuoti teritorijos vėjingumą. Vėjo 

greičio pasiskirstymui analizuoti buvo apdoroti dieniniai 2006-2100 metų laikotarpio vėjo greičio 

vidurkiai ir apskaičiuojami Veibulo (Weibull) parametrai. 

Klimato kaitos poveikis potencialiai pagamintos vėjo elektros energijos ištekliams ir jų 

prognozės įvertinamos taikant „RETScreen“ programinę įrangą. Buvo naudojami 2010 – 2100 metų 

MPI-ESM-LR klimato modelio mėnesiniai vėjo greičio duomenys. „RETSreen“ programinės įrangos 

pagalba apskaičiuojamas pagamintas metinis elektros energijos kiekis atsižvelgiant į paviršiaus 

šiurkštumo, vėjo greičio matavimo aukščio, vėjo jėgainės ir nuostolių parametrus. Gauti potencialiai 

pagamintos elektros energijos kiekiai (MW) įvertinami pagal kraštutinius RCP 2.6 ir RCP 8.5 

scenarijus, rezultatai atvaizduojami 2010 – 2100 metų laikotarpio metiniuose ir santykinės energijos 

grafikuose. Sankytinė energijos duomenys skaičiuojami 10 metų vidurkiai ir gauti duomenys 

analizuojami siekiant išryškinti vėjo kitimo tendencijas. 

3.1 Meteorologinių ir modeliuojamų duomenų palyginimas 

 

Remiantis ilgalaikiais meteorologiniai tyrimais įrodyta, kad vėjo greitis Klaipėdoje, Kaune ir 

Laukuvoje per paskutinius 35 metus tendencingai silpnėjo. Nerijaus Urbono bakalauriniame darbe 

„Klimato kaitos poveikio vėjo energijos ištekliams analizė“ [2] gauti rezultatai parodė, jog pajūryje 

vėjas vidutiniškai susilpėjo nuo 5 m/s iki 4 m/s, Kauno teritorijoje vėjo greičio pokytis siekia -0,8m/s, o 

Laukuvoje HM stotyje registruotas -0,3 m/s pokytis (3.1 pav.). Iš grafiko matyti, kad skirtingose vėjo 
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zonose esančios teritorijos dėl klimato kaitos paveikiamos netolygiai, didžiausia tendencija pastebėta 

pajūrio teritorijoje, kur vyrauja stipriausi vėjai. 

 
3.1. pav. Metiniai vėjo greičio vidurkiai ir tendencijos 1977-2012 metais 

 

Siekiant palyginti meteorologinius ir MPI-ESM-LR modelio vėjo greičio duomenis, buvo 

apdoroti 2006 sausio – 2012 gruodžio mėn. Kauno, Laukuvos ir Nidos mėnesiniai vėjo greičio 

vidurkiai ir rezultatai pateikti 3.2  paveiksle.. Grafikuose vaizduojami pagal klimato kaitos RCP 

scenarijus (2.6, 4.5, 8.5) prognozuojami vėjo greičio pokyčiai tiriamose vietose, taip pateikiami 

duomenų trendai, parodantys vėjo greičio tendencijas 2006 – 2012 metų laikotarpiu. 

 

  
a) b) 
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 c) d) 

  
e) f)  

3.2 pav. Meteorologinių ir modeliuojamų mėnesinių vėjo greičio duomenų palyginimas 2006-2012 metais, 

Kauno vietovės ir taško 3 (55.02, 25.3) pagal RCP 4.5 ir RCP 8.5 scenarijus (a ir b atitinkamai), Laukuvos ir 

taško 2 (55.02, 24.4) pagal RCP 2.6 ir RCP 8.5 scenarijus (c ir d), Nidos ir taško 1 (55.02, 20.6) ) pagal RCP 

2.6 ir RCP 8.5 scenarijus (e ir f). 

 

Analizuojant Kauno teritorijos meteorologinius ir modelio duomenis (3.2 pav. a – b), pastebėta, 

kad didžiausi vėjo greičio neatitikimai tiriamame laikotarpyje yra pagal RCP 8.5 prognozuojamą 

scenarijų (b) o mažiausi – pagal 4.5 scenarijų (a). RCP 4.5 scenarijus prognozuoja (3.3 pav. – a) 

vidutiniškai iki 0,4 m/s vėjo greičio pokyčius ir tai sudaro iki 12 % santykinio vėjo greičio pokytį. 

Vėjas Kauno teritorijoje 2006 – 2012 metais silpnėjo, o prognozuojamas vėjo greitis silpnėjo labai 

nežymiai. RCP 4.5 orientuotas į vietos ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimą, 

mažinant žaliavų naudojimą diegiant švarias ir efektyvias technologijas ir  globalios vidutinė oro 

temperatūros padidėjimą iki 2,5 °C iki šimtmečio pabaigos. Iš gautų rezultatų matyti, kad Kauno 

teritorijoje tiksliausiai prognozuojami vėjo greičio duomenys pagal RCP 4.5 scenarijų. 

Vertinant Laukuvos teritorijos vėjo greičio rezultatus (3.2 pav. c – d) pastebėta, kad neatitikimai 

yra gana panašūs į Kauno teritorijoje gautus rezultatus, didžiausi netikslumai pastebėti vertinant pagal 

RCP 8.5 scenarijų (d), o mažiausi – pagal RCP 2.6 (c). RCP 2.6 scenarijus prognozuoja Laukuvoje 
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nežymų vėjo stiprėjimo tendenciją, lyginant apdorotus duomenis, tendencijų skirtumas siekia apie 0,2 

m/s ir sudaro 6 % pokytį. 

Analizuojant Nidos vėjo greičio tendencijas (3.2 pav e – f.) nustatyta, kad mažiausi neatitikimai 

tarp meteorologinių ir modelio duomenų yra pagal RCP 2.6 scenarijų (e). Vėjas greitis 2006 – 2012 

metų laikotarpyje padidėjo apie 0,4 m/s, o prognozuojas vėjo greitis nekilo – ištisą laikotarį vidutiniškai 

vyravo apie 3,7 m/s. Skirtumas tarp duomenų pagal RCP 2.6 siekia apie 0,3 m/s ir sudaro 8 % pokytį, o 

pagal RCP 8,5 iki 0,5 m/s ir sudaro 13 % (f). 

Remiantis gautais rezultatais Lietuvos tiriamose vietose vėjo greičio prognozės geriausiai 

atitinka optimistiškiausia RCP 2.6 scenarijų, kuris prognozuoja globalios oro temperatūros padidėjimą 

1,5 °C iki šimtmečio pabaigos, o mažiausiai atitinka RCP 8.5 scenarijų, kuris orientuotas į didžiausią 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kitimą (didėjimą) visame pasaulyje ir globalios oro temperatūros 

padidėjimą 4,9 °C. 

 

3.2 Lietuvos vietovių vėjo greičio prognozės ir jų įvertinimas 
 

Lietuvos teritorijoje vėjo greičio prognozavimas pagal MPI-ESM-LR modelį ir RCP radiacinio 

poveikio įvertinimas apima 2006 – 2100 metų laikotarpį. Šiame poskyriuje bus analizuojamos keturios 

Lietuvos vietovės (platuma – 55.02, ilguma – 20.6, 22.5, 24.4, 25.3), kurios atitinkamai leistų 

išanalizuoti Nidos, Laukuvos, Kauno ir Švenčionių teritorijos vėjo greičio prognozes. Iš klimato 

modeliavimo duomenų bazės gauti 2006 – 2012 metų mėnesiniai vėjo greičio vidurkiai apdoroti ir 

pateikiami vietovės duomenų tankumo, metiniai ir mėnesiniai grafikai. Detalesniam modelio vėjo 

greičio įvertinimui, tiriamas laikotarpis suskirstytas į tris periodus, vidutiniškai kas 32 metus (2006 – 

2037, 2038 – 2069, 2070 – 2100), tokiu būdu galima įžvelgti reikšmingus vėjo greičio pokyčius ir 

galimas tendencijas. 

3.2.1 Nidos regiono modeliuojamų duomenų analizė 

 

Vėjingumo sąlygos taške 1 (pajūrio, Nidos regionas) pateiktos 3.3 paveiksle (a – b). Galime 

matyti, kad prognozuojamas vėjo silpnėjimas pagal RCP 2.6, RC 4.2 scenarijus (a), o pagal RCP 8.5 

vėjo stiprėjimas (a). Santykinai prognozuojamas vėjo greičio pokytis 2006 – 2100 metais yra nedidelis 

siekia 0,05 – 0,08 m/s ir sudaro  2 – 3 % pokytį (b). Siekiant išsamiau išanalizuoti 2006 – 2100 metų 

prognozuojamo vėjo greičio pokyčius sudaryti metiniai ir mėnesiniai grafikai, parodantys vėjo greičio 

tendencijas skirtinguose laikotarpiuose pagal atitinkamas RCP reikšmes (3.4 pav. a – f) 
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a) b) 

3.3 pav. Prognozuojamas vidutinis metinis vėjo greičio kitimas taške 1 (Nidos regionas) (a) ir 

sankytiniai vėjo greičio pokyčiai, vidurkiai kas 10 metų (b) pagal RCP 2.6, RCP 4.5 ir RCP 8.5 

scenarijus.  

 

Pagal meteorologinius duomenis Nidos regione per paskutinį dešimtmetį metinis vėjo greitis 

vidutiniškai sustiprėjo apie 0,4 m/s – nuo 3,3 m/s iki 3,7 m/s (iki 10 % pokytis) (3.1 pav.). Metuose 

vėjo greitis pasiskirsto nevienodai, stipriausias vėjas yra gruodžio, sausio mėnesiais (apie 4,4 m/s), o 

silpniausias balandžio, liepos mėnesiais [8]. Remiantis modeliuojamų duomenų rezultatais (3.4 pav. a – 

f) prognozuojamo vėjo greičio tendencijos skiriasi nuo meteorologinių duomenų.  

Pagal RCP 2.6 scenarijų (3.4 pav. – a) vėjo greitis metuose 2006 – 2100 metų laikotarpyje 

įgauna skirtingas tendencijas. Per ateinančius 60 metų nuo tiriamo laikotarpio pradžios (2006 metų) 

vėjo greitis beveik nedidėja apie 0,03 m/s (apie 1 %), vėliau iki šimtmečio pabaigos vėjas gerokai 

susilpėja – apie 0,1 m/s (sudaro 3 % pokytį, 3.3 pav. – b) Modelio vėjo greičio kitimai pagal mėnesius 

(3.4 pav. – b) neatitinka meteorologinių sąlygų, todėl negalima išskirti reikšmingų vėjo greičio verčių. 

Prognozuojamas tik tendencijas iki šimtmečio pabaigos. Mėnesinės vėjo greičio tendencijos pagal RCP 

2.6 scenarijų (3.4 pav. – b) parodo, jog vėjo greitis metuose išsilaikys nepakitęs, tačiau 2070 – 2100 

metų laikotarpį vėjas sustiprės kovo ir susilpnės liepos – rugpjūčio mėnesiais. 

Vėjo greičio metinio ir mėnesinio vėjo greičio prognozės pagal RCP 4.5 scenarijų 

vaizduojama 3.4 (c – d) paveiksle. Vėjo greitis ištisą 2006 – 2100 metų laikotarpį svyruoja tarp 3,72 – 

3,8 m/s (3.4 pav. – c). Tiriamo laikotario pradžioje 2006 – 2037 metais vėjas nežymiai susilpnėja ir iki 

šimtmečio pabaigos pasiekia 3,72 m/s vertę. Pagal mėnesius prognozuojamas vėjo greičio sustiprėjimas 

2070 – 2100 metų laikotaryje lieps – rugpjūčio mėnesiais (3.4 pav. – d). 

Pagal RCP 8.5 scenarijų prognozuojami drastiški vėjo greičio pokyčiai – ištisą laikotarpį vėjas 

tendencingai stiprėja (3.4 pav. e – f). Vidutiniškai kas 30 metų vidutinė metinio vėjo greičio reikšmė 

padidėja 0,02 m/s (sudaro 2 % pokytį) ir per visą tiriamą laikotarpį keičiasi nuo 3,85 iki 3,92 m/s (e). 
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Pagal mėnesius (f) vėjas greitis 2006 – 2037 metais padidėja kovo – balandžio mėnesiais, o 2037 – 

2100 metų laikotarpyje vėjas atitinkamai stiprėja liepos – rugpjūčio mėnesiais. 

  

a)  b)  

  
c)  d)  

  
 e) f) 

3.4 pav. Vėjo greičio prognozės taške 1 (pajūryje) 2006-2100 metais pagal RCP scenarijus: a) metinės ir b) 

mėnesinės tendencijos pgal RCP 2.6; atitinkamai, c) ir d) – pagal RCP 4.5; e) ir f) – pagal RCP 8.5. 
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3.2.2 Laukuvos regiono modeliuojamų duomenų analizė 

 

Vėjingumo sąlygos taške 2 (Laukuvos regionas) pateikos 3.5 paveiksle (a – b). Galime matyti, 

kad prognozuojamas vėjo greičio mažėjimas pagal visus nagrinėtus RCP scenarijus, tačiau santykinis 

prognozuojamas vėjo greičio pokytis yra nedidelis, siekia 0,02 – 0,06 m/s (a), kas sudaro 1 – 3 % 

pokytį (b). Toliau analizuojamas metinės ir mėnesinės vėjo greičio prognozės skirtingais laikorpiais 

(3.6 pav.a – f). 

 

  
a) b) 

3.5 pav. Prognozuojamas vidutinis metinis vėjo greičio kitimas taške 2 (Laukuvos regionas) (a) ir 

sankytiniai vėjo greičio pokyčiai, vidurkiai kas 10 metų (b) pagal RCP 2.6, RCP 4.5 ir RCP 8.5 

scenarijus.  

 

Remiantis meteorologiniais duomenis Laukuvoje per paskutinį dešimtmetį vidutinė metinė vėjo 

greičio reikšmė padidėjo 0,4 m/s – nuo 3,5 iki 3,9 m/s (10 % pokytis) (3.1 pav.). Vėjo greičio 

pasiskirstymas pagal mėnesius, kaip ir Nidoje išlieka panašus – stipriausi vėjai yra gruodžio – sausio 

mėnesiais, o silpniausi – liepos mėnesį [8]. Siekiant išsamiau įvertinti modelio metinius ir mėnesinius 

vėjo greičio pokyčius Laukuvoje, išanalizuojamos tendencijos skirtingais laikorpiais (3.6pav. a – f) 

Metinio vėjo greičio tendencijos pagal RCP 2.6 scenarijų (3.6 pav. – a) porodo, kad tiriamo 

laikotarpio pradžioje (2006 – 2037 metais) vėjo greitis silpnėja apie 0,02 m/s (sudaro 1 % pokytį, 3.5 

pav. – b), vėliau šimtmečio viduryje (2038 – 2069 metais) stabilizuojasi ir ištisą laikotarpį nekinta, o iki 

2100 metų vėjo greitis krenta ir siekia 3,38 m/s. Laukuvos modelio vėjo greičio kitimai pagal mėnesius 

(3.6 pav. – b) kaip ir Nidos  neatitinka meteorologinių sąlygų, todėl negalima išskirti reikšmingų vėjo 

greičio verčių,  tačiau iš gautų rezultatų galima nustatyti prognozuojamas tendencijas. Pagal RCP 2.6 

scenarijų vėjas iki pat 2069 metų išlieka pastovus ir visus mėnesius nežymiai pakinta. Iki šimtmečio 

pabaigos vėjas beveik visą laikotarpį (2070 – 2100 m.) silpnėja (3.6 pav. – b), ypatingai liepos – 

rugpjūčio ir spalio mėnesiais. 
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RCP 4.5 scenarijus prognozuoja, jog vėjas iki pat 2038 metų nepakis, vėliau sustiprės 0,04 m/s 

(2 %, 3.5 pav. – b) ir galiausiai iki pat 2100 metų tendencingai silpnės ir pasieks 3,42 m/s reikšmę (3.10 

pav. – c). Vėjo greičio kitimai pagal mėnesius (3.6 pav. – d) nežymiai skiriasi nuo RCP 2.6 scenarijaus. 

Pavasario periodo metu (kovo – gegužės mėnesiais) vėjas atitinkamai silpnės visą tiriamą laikotarpį 

2006 – 2100 metais. 

Pagal RCP 8.5 scenarijų (3.6 pav. – e) metinis vėjo greitis nežymiai silpnėja ištisą 2006 – 2100 

metų laikotarpį, pokytis tarp laikotarpių siekia 0,03 m/s (1 %, 3.5 pav. – b). Šimtmečio pabaigoje vėjo 

greitis pasieks 2069 metų vėjo reikšmę – 3,48 m/s. Pagal mėnesius vėjo greičio svyravimai dar labiau 

sustiprės pavasario metu negu pagal RCP 4.5 prognozuojami pokyčiai (3.6 pav. – f). 2006 – 2037 

metais padidės balandžio mėnesio vidutinis vėjo greitis, o 2070 – 2100 metais priešingai – susilpnės 

balandžio ir išaugs lieps mėnesio vėjo greičiai. 

  

a) b) 

  
c) d) 
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e) f) 

3.6 pav. Vėjo greičio prognozės taške 2 (Laukuvos regionas) 2006-2100 metais pagal RCP scenarijus: a) 

metinės ir b) mėnesinės tendencijos pgal RCP 2.6; atitinkamai, c) ir d) – pagal RCP 4.5; e) ir f) – pagal RCP 

8.5. 

 

3.2.3 Kauno regiono modeliuojamų duomenų analizė 

 

Vėjingumo sąlygos taške 3 (Kauno regionas) pateikos 3.7 paveiksle (a – b). Galime matyti, kad 

prognozuojamas vėjo greičio mažėjimas pagal visus nagrinėtus RCP scenarijus, Vidutiniškai iki 2040 

metų, vėjas bus stipriausias pagal RCP 8.5 scenarijų, o silpniausias – pagal RCP 4.5. Šios tendencijos 

kinta ir šimtmečio pabaigoje stipresni vėjai vyrauja pagal RCP 2.6 scenarijų. Visame tiriamame 

laikotarpyje (2006 – 2100 metais) vėjo greitis silpnėja RCP 2.6 -0,06 m/s, RCP 4.5 -0,03 m/s, RCP 8.5 

-0,16 m/s (a) ir atitinkamai sudaro 2 %, 1 % ir 5 % sankytinio vėjo greičio pokyčius (b). Toliau 

analizuojamas metinės ir mėnesinės vėjo greičio prognozės skirtingais laikorpiais (3.8 pav.a – f). 

  
a) b) 

3.7 pav. Prognozuojamas vidutinis metinis vėjo greičio kitimas taške 3 (Kauno regionas) (a) ir 

sankytiniai vėjo greičio pokyčiai, vidurkiai kas 10 metų (b) pagal RCP 2.6, RCP 4.5 ir RCP 8.5 

scenarijus.  
 

 



 44 

Kauno regione metinis vėjo greitis 1977 – 2012 metais silpnėjo, remiantis meteorologiniais 

duomenimis pokytis siekia -0,8 m/s, nuo 4,2 iki 3,4 m/s (iki 19 % pokytis) (3.1 pav.) Vėjo greitis 

metuose pasiskirsto nevienodai. Per paskutinius 35 metus vėjo greičio tendencijos išlieka panašios, 

stipriausi vėjai fiksuojami žiemos periodu, ypatingai gruodžio mėnesį, o silpniausi liepos – rugpjūčio 

mėnesiais [8]. Toliau analizuojamas metinės ir mėnesinės vėjo greičio prognozės skirtingais laikorpiais 

(3.8 pav. a – f). 

Remiantis RCP 2.6 scenarijaus metinio vėjo greičio rezultatais (3.8 pav. – a) matyti, kad vėjas 

per pirmus 30 metų susilpnės 0,08 m/s (apie 3 %, 3.7 pav. – b) ir panašus vėjo greitis turėtų išlikti 

šimtmečio pabaigoje. 2038 – 2069 metų laikotarpyje vėjo greitis stabilizuojasi ir prognozuojamas 

sustiprėjimas 0,07 m/s (iki 3 %). Kauno regione mėnesiniai vėjo greičio kitimai neatitinka 

meteorologinių mėnesinių vėjo tendencijų, tačiau galima įžvelgti bendras prognozes iki pat šimtmečio 

pabaigos. Pagal RCP 2.6 scenarijų mėnesiniai vėjo greičio svyravimai išlieka panašūs visuose 

tiriamuose laikotarpiuose (3.8 pav. – b). Vėjo greičio silpnėjimo tendencija matyti birželio – rugpjūčio 

mėnesiais visą tiriamą 2006 – 2100 metų laikotarpį. Šimtmečio viduryje (2038 – 2069 metais) vėjas 

suintensyvėja liepos mėnesį. 

RCP 4.5 scenarijus prognozuoja (3.8 pav. – c), jog metinis vėjo greitis bus silpnesnis nei RCP 

2.6 scenarijaus, tačiau tendencijos išlieka gana panašios – susilpnėjas vėjas šimtmečio pradžioje turėtų 

išlikti ir iki pat 2100 metų, pokytis siekia -0,03 m/s (apie 1 % pokytis). Priešingai nei RCP 2.6 

scenarijaus, sustiprėja šaltojo sezono vėjai, ypatingai vasario ir susilpnėja pavasario (gegužio mėnuo 

2070 – 2100 metų laikotarpį) (3.8 pav. – d). 

RCP 8.5 scenarijus labiausiai išsiskiria iš prieš tai minėtų RCP 2.6 ir RCP 4.5 (3.8 pav. e – f). 

Prognozuojama, kad vidutinė didžiausia metinė vėjo reikšmė sieks apie 3,7 m/s (RCP 2.6 – 3,68 m/s, 

RCP 8.5 – 3,65 m/s). Vėjo greitis ištisus metus tendencingai silpnės iki pat 2100 metų – vidutiniškai iki 

1 m/s (apie 5 %) per tiriamą laikotarpį, nuo 3,71 iki 3,61 m/s. Pagal mėnesinius vėjo greičio kitimus 

RCP 8.5 prognozuoja (3.8 pav. – f) didesnį vėjo greičio sustiprėjimą vasario mėnesį 2006 – 2037 

metais negu RCP 4.5 scenarijus ir intensyvų vėjo silpnėjimą nuo 2038 metų balandžio ir rugsėjo – 

spalio mėnesiais. 
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 a) b) 

  
c) d) 

  
e) f)  

3.8 pav. Vėjo greičio prognozės taške 3 (Kauno regionas) 2006-2100 metais pagal RCP scenarijus: a) metinės 

ir b) mėnesinės tendencijos pgal RCP 2.6; atitinkamai, c) ir d) – pagal RCP 4.5; e) ir f) – pagal RCP 8.5. 

 

3.2.4 Švenčionių regiono modeliuojamų duomenų analizė 

 

Švenčionys yra rytų Lietuvoje, regionas išsidėtęs toli nuo pajūrio, todėl šioje vietoje vėjas yra 

ganėtinai silpnas, o vėjo greičio pokyčiai yra minimalūs, todėl klimato kaitos poveikis yra nežymus. 

Vėjingumo sąlygos taške 4 (Švenčionių regionas) pateiktos 3.9 paveiksle (a – b). Galime matyti, kad 
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matyti, kad visuose RCP scenarijuose vėjas varijuoja labai mažame intervale tarp 2,18 ir 2,17 m/s (a) – 

vėjas ištisą tiriamą 2006 – 2100 metų laikotarpį išlieka stabilus. Tarp RCP scenarijų yra 0,01 m/s 

skirtumas (mažesnis nei 1 % santykinio vėjo greičio pokytis) (b), didžiausias vėjas fiksuojas su RCP 

2.6, o mažiausias su RCP 8.5 scenarijumi. 

  
a) b) 

3.9 pav. Prognozuojamas vidutinis metinis vėjo greičio kitimas taške 4 (Švenčionių regionas) (a) ir 

sankytiniai vėjo greičio pokyčiai, vidurkiai kas 10 metų (b) pagal RCP 2.6, RCP 4.5 ir RCP 8.5 

scenarijus.  

 

Pagal meteorologinius duomenis Švenčionyse per metus vyrauja vidutinis 2 m/s vėjo greitis, 

intensyviausias gruodžio – sausio mėnesiai, o silpniausias – liepos mėnuo [8]. 

RCP 2.6 scenarijus prognozuoja ganėtinai stabilų vėją, šimtmečio viduryje nukritęs vėjas 

sustiprėja ir pasiekia 2006 metų vėjo greičio vertę (3.10 pav. – a). Pagal mėnesius prognozuojamas taip 

pat pastovus ir nekintantis vėjo greitis (3.10 pav. – b). 

RCP 4.5 scenarijaus tyrimo rezultatai, parodė, kad vėjas intensyviaus svyruoja negu RCP 2.6 

rezultatuose. 2006 – 2037 metais vėjas nukrenta 0,04 m/s (apie 2 %, 3.9 pav. – b) ir iki 2100 metų 

pakyla ir siekia 2,2 m/s (3.10 pav. – c). Vėjas pokyčiai pastebėti ir RCP 4.5 scenarijaus mėnesiniame 

grafike (3.10 pav. – d). Pastebėta, jog suintensyvėja gegužės – birželio mėnesio vėjai. 

RCP 8.5 scenarijus priešingai negu anksčiau minėti tyrimų rezultatai, parodė, kad šimtmečio 

pradžioje vėjo greitis padidėja apie 0,03 m/s, o pabaigoje susilpnėja 0,03 m/s (apie 2 %) ir siekia apie 

2,15 m/s (3.10 pav. – e). Pagal mėnesius (3.10 pav. – f) silpniausi vėjai fiksuojami 2006 – 2037 metais 

gegužės – birželio mėnesiais, o 2038 – 2100 metais ypatingai sustiprėja gegužės mėnesio vėjai. 
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a) b)  

  

c) d) 

  

e) f) 

3.10 pav. Vėjo greičio prognozės taške 4 (Švenčionių regionas) 2006-2100 metais pagal RCP scenarijus: a) 

metinės ir b) mėnesinės tendencijos pgal RCP 2.6; atitinkamai, c) ir d) – pagal RCP 4.5; e) ir f) – pagal RCP 

8.5. 

 
Apibendrintai galima sakyti, kad pagal ECHAMP6 modelį prognozuojami vėjo greičio 

pasikeitimai iki XXI amžiaus pabaigos yra nedideli (ne daugiau kaip 6 %). Kadangi meteorologinių 
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duomenų analizė rodo, kad vėjo greitis per pastaruosius 40 metų kito žymiai sparčiau, todėl galime 

daryti prielaidą, kad ECHAMP6 modelis neteisingai įvertina vėjingumo sąlygas Lietuvos teritorijoje 

3.4 Gautų rezultatų palyginimas su kitais tyrimais 

 

Siekiant įsitikinti, kad duomenų analizė atlikta tinkamai, vėjo greičio kitimo prognozių 

rezultatai palyginti su Baltijos regione atliktais moksliniais tyrimų rezultatais. 

Projekte Baltic Climate „Baltic Challenges and Chances for local and regional development 

generated by Climate Change“ [28] pateikiama informacija apie klimato kaitos poveikį vėjo greičiui 

skirtinguose Baltijos regionuose. Skaičiavimuose lyginamas 1960 – 1990 ir 2071 – 2100 metų klimato 

sąlygos, o gauti rezultatai atspindi vėjo greičio tendencijas remiantis SRES scenarijais. Dėmesys 

skiriamas A2 scenarijui, kuris prognozuoja 3,5 °C globalios temperatūros padidėjimą iki šimtmečio 

pabaigos ir B2 scenarijui, kuris prognozuoja 2,5 °C temperatūros padidėjimą. 

Remiantis Baltic Climate atliktais rezultatais (3.11 pav.), Baltijos jūros regione prognozuojami 

nežymūs (mažiau nei 1 m/s) vėjo greičio pokyčiai. Tyrimo metu analizuojami sezoniniai ir metiniai 

vėjo greičio vidurkiai, lyginant duomenis su 1961 – 1990 metų vidurkiu. Žalia linija žymi vėjo greitį 

pagal A2 scenarijų, raudona – pagal B2 scenarijų. Tamsesnis (pilkas) plotas žymi galimus pakitimus.  

 
3.11 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis (m/s) palyginus su 1961-1990 m. vidurkiu [28]. 

 

Iš gautų rezultatų matyti, kad prognozuojamas vėjo greičio didėjimas, vidutiniškai 0,2 m/s iki 

2100 metų. Pagal A2 scenarijų, kuris atitinka tarpinį variantą tarp RCP 8.5 ir RCP 6.5, prognozuoja 

vėjo suintensyvėjimą šimtmečio pabaigoje, o B2 scenarijus, kuris atitinka RCP 6 – RCP 4.5 scenarijų – 

vėjo greičio padidėjimą iki šimtmečio vidurio. 

Remiantis SRES sezoninių vėjo greičio duomenų rezultatais [28], dėl klimato kaitos amžiaus 

pabaigoje esant šaltiesiems metų sezonams didesnis vėjo greitis prognozuojamas pagal A2 scenarijų, 
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tačiau vasarą didesnis vėjo greitis prognozuojamas pagal B2 scenarijų. Taip pat nustatyta, jog vasaros 

vėjo greitis turėtų mažėti, o žiemos – augti. 

Baltadapt tyrimuose „Climate Change in the Baltic Sea Region: Wind Climate“ [29] 

lyginami metiniai 1961 – 1990 ir 2071 – 2099 metų vėjo greičio vidurkiai pagal SRES A1B scenarijų, 

kuris prognozuoja 3 °C globalios temperatūros padidėjimą. Pagal A1B scenarijų, kuris atitinka RCP 6.0 

scenarijų, įvertinami sezoniai (žiemos, vasaros) vėjo greičio pokyčiai. Tyrimų rezultatuose (3.12 pav.) 

matyti, jog žiemos metu vėjas vidutiniškai kinta nuo -2 iki 2 %, daugiausiai vėjas silpnėja pajūrio, 

centrinėje Lietuvos dalis (nuo -6 iki -10 %).Vasaros metu vėjas greičio pokyčiai siekia nuo -6 iki 14 % 

(3.13 pav.). Vidutiniškai vėjo greitis šiltuoju metų periodu didėja pajūrio zonoje, o didžiausi teigiami 

pokyčiai pastebėti šiaurinėje Lietuvos dalyje. 

 
3.12 pav. a) 

 
b) 

 
c) 

 
3. 13 pav. a) 

 
b) 

 
c) 

Vidutinis vėjo greitis (%) žiemos (3.27 pav.) ir vasaros (3.28 pav.) metu lyginant 1961-1990 ir 2071-2099 

metų duomenis. Klimato kaitos didžiausias neigiamas poveikis (a), vidurkis (b), didžiausias teigiamas 

poveikis (c) [29]. 
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Europos klimato kaitos tyrimuose pagal RCP 4.5 scenarijų, kuris prognozuoja 2,5 °C globalios 

temperatūros padidėjimą, nustatyta, kad Baltijos regione vėjo greitis didėja žiemos ir vasaros periodu, 

matomai dėl atsiradusių pokyčių tarp jūros ir apatinės atmosferos dalies įšilimo, kurie būna priežastis 

daugelio scenarijų [30] . 

Kiti moksliniai tyrimai taip pat patvirtina, kad dėl klimato kaitos didėjant globaliai temperatūrai 

stiprėja Baltijos jūros, ypatingai pakrančių vidutinis vėjo greitis (vidutiniškai iki 0,7 m/s iki 2100 metų, 

taip pat stiprėja ir dažnėja vėjo gūsiai žiemos metu [31]. 

Apibendrinant šio darbo vidutinio metinio ir mėnesinio vėjo greičio 2006 – 2100 metų 

rezultatus lyginant su atliktų kitų autorių mokslinių tyrimų rezultatais, nustatyta, kad didėjant radiacinio 

poveikio vertei arba didėjant globaliai vidutiniai temperatūrai Lietuvos pajūrinėje dalyje (šiuo atveju 

tiriamo taško 1 , 55.02, 20,625) vidutinis metinis vėjo greitis didėja, tai įrodo atlikti Baltijos regionų 

moksliniai tyrimai [31, 32, 33, 34]. Judant nuo pajūrinės dalies link kontinento, centrinės Lietuvos 

dalies (šiuo atveju taškas 2 – 55.02, 22.5 ir taškas 3 – 55.02, 24.375), didėjant globaliai temperatūrai 

(RCP 2.6>) vidutinis metinis vėjo greitis mažėja, tai įrodo kitų autorių atilikti tyrimai [29]. 

Šio darbo tyrimų rezultatai parodė, kad taške 2 ir taške 3 (kontinentinėje dalyje) žiemos periodu 

(gruodžio, sausio, vasario mėn.) vidutinis mėnesinis vėjo greitis didėja, o vasaros periodu (birželio, 

liepos, rugpjūčio mėn.) vėjo greitis silpnėja. Šiuos rezultatus patvirtina kitų mokslinių tyrimų rezultatai 

[28, 29, 30, 34]. 

 

3.5 Vėjo greičio pasiskirstymo įvertinimas 
 

Tikslesnis vėjo greičio ir krypties pasiskirstymo įvertinimas atliekamas naudojant standartinius 

10 min. vėjo matavimo duomenų vidurkius, pagal kuriuos atliekama statistinė analizė ir apskaičiuojami 

Veibulo (Weibull) parametrai. Veibulo pasiskirstymas yra matematinė išraiška, kuri nusako išmatuotų 

vėjo greičių pasiskirstymą vietovėje ir apibūdina vėjingumą [20]. Išsamesnei vietovės vėjingumo 

analizei reikia ne trumpesnių kaip vienerių metų laikotarpio vėjo greičio matavimo duomenų. 

Klimato modelio vėjo greičio pasiskirstymo analizei tiriamose vietovėse buvo naudojami 2006 

– 2100 metų dieniniai vėjo greičio vidurkiai. Siekiant tinkamai įvertinti vėjo greičio pokyčius ir 

nustatyti vyraujančias tendencijas, modelio vėjo greičio duomenys apdoroti ir rezultatai pateikiami 

skirtinguose laikotarpiuose (2006 – 2029 m., 2030 – 2053 m., 2054 – 2077 m., 2078 – 2100 m.). Dėl 

didelio duomenų kiekio, tiriami laikotarpiai įvertinami paimant 4 metų vėjo greičio vidurkius. Keturi 

skirtingi Lietuvos taškai, kurių koordinatės: platuma – 55.02,  ilguma - 20,625 (pajūrio, Nidos regiono);  

22.5 (Laukuvos regiono); 24.375 (centrinės Lietuvos, Kauno regiono); 26,25 (Švenčionių regiono), 
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įvertinami pagal kraštutinius klimato modelio scenarijus: RCP 2.6 ir RCP 8.5, didėjant globaliai 

vidutiniai oro temperatūrai nuo 1,5 iki 4,9 °C. Analizuojant pastebėta, jog vėjo greičio pasiskirstymas ir 

jo skirtumas tarp tiriamos vietovės laikotarpių yra minimalus, todėl pateikiamos tik reikšmingos vėjo 

greičio tendencijos, kurios padėtų tinkamai įvertinti vėjo energetinių išteklių prognozės Lietuvos 

teritorijoje. 

Vėjo greičio pasikirstymo rezultatai tiriamose vietovėse (pagal Weibull skirstinį) pateikiami 

3.14 – 3.17 (a – b) paveiksle, atitinkamos vėjo greičio reikšmės pasireiškiančios 4 metų vidurio 

laikotarpyje su atitinkama dažnio verte. 

  

3.14 pav. a)  b)  

  
3.15 pav. a)  b)  
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3.16 pav.  3.17 pav.  
3.14 – 3.15 pav. Lietuvos vietovių, taško 1 (Nidos regiono) ir taško 2 (Laukuvos regiono) 4 metų vidurkio 

vidutinės dieninės vėjo greičio reikšmės 2006-2100 metų laikotarpyje, vėjo greičio pasiskirstymas 

skirtinguose laikotarpiuose pagal (a) RCP 2.6 scenarijų ir (b) pagal 8.5 scenarijų. Atitinkamai, 3.16 – 3.17 

pav. taško 3 (Kauno regiono) ir taško 4 (Švenčionių regiono) rezultatai. 

 

Remiantis gautais rezultatais (3.14 pav. a – b) Nidos vietovėje metų bėgyje dažniausiai vyrauja 

2 – 3 m/s vėjo greičiai, vidutiniškai apie 22 %. Pagal RCP 2.6 scenarijų padidėjus 1,5 °C (3.14 pav. – 

a) Nidoje prognozuojami intensyvesnių vėjų (1 – 4 m/s) dažnėjimas ir stipresnių vėjų (4 – 7 m/s) 

mažėjimas iki 2100 metų. Pagal RCP 8.5 scenarijų padidėjus 4,9 °C (3.14 pav. – b) prognozuojos 

priešingos tendencijos – iki šimtmečio pabaigos vėjo greitis tendencingai keisis: 2006 – 2029 metų 

laikotarpyje vyraujantys vėjai (2 – 3 m/s) rečiau pasireikš 2054 – 2073 m., 2078 – 2100 metų bėgyje, o 

stipresni retesni vėjai (4 – 7 m/s) iki šimtmečio pabaigos suintensyvės, dažnio skirtumas siekia 2 – 3 

proc.   

Laukuvos teritorijoje vėjo pasiskirstymo tendencijos yra panašios kaip ir Nidoje, tik pokyčiai 

mažesni. Iš rezultatų matyti (3.15 pav. a – b), jog Laukuvos vietovėje metuose vyrauja 2 – 3 m/s vėjai, 

dažnis siekia 24 %. RCP 2.6 ir RCP 8.5 scenarijai prognozuoja lygiai tokias pačias vėjo greičio 

pasiskirstymo tendencijas metuose kaip ir Nidos teritorijoje. RCP 2.6 scenarijus (a) parodo, jog 

lyginant 2006 – 2029 m. ir 2078 – 2100 metų laikotarpio duomenis, intensyvūs vėjai (2 – 3 m/s) rečiau 

pasireikš, o stipresni (4 – 8 m/s) vėjai padažnės. RCP 8.5 scenarijuje (b) vėjo greičio paskirstymas 

metuose yra panašus, tačiau tendencijos priešingos – intensyvesnių vėjų mažėjimas ir stipresnių vėjų 

dažnėjimas iki 2100 metų. 

Kauno teritorijoje vėjo pasiskirstymo metuose tendencijos išlieka panašios visą tiriamą 

laikotarpį (2006 – 2100 metais). RCP 2.6 – RCP 8.5 scenarijai prognozuoja vienodas vėjo greičio 

tendencijas metuose (3.16 pav.). Kauno vietovėje vyrauja 2 – 3 m/s vėjai, kurie iki šimtmečio pabaigos 

nežymiai suintensyvės, o stipresni 4 – 8 m/s vėjai bus retesni. 
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Iš gautų rezultatų (3.17 pav.) matyti, kad Laukuvoje vėjas ištisus metus išlieka gana pastovus: 

1,5 – 2 m/s vėjai metuose vyrauja 40 %. Pagal RCP 2.6 – 8.5 scenarijus tendencijos yra minimalios, 

todėl sunku išskirti reikšmingus vėjo greičio pasiskirstymo pokyčius 2006 – 2100 metų laikotarpyje.  

3.6 Potencialios vėjo elektros enegijos prognozės 

Vėjo greičio nepastovumas yra nulemiamas daugelio faktorių: paviršiaus šiurkštumo, reljefo 

savybių (kalva, kalnai, slėnis ir pan.), sezoninių svyravymų ir ypač globalių klimatinių – 

meteorologinių pokyčių, pavyzdžiui,  temperatūros, slėgio, cikloninės ir anticikloninės cirkuliacijos 

Saulės aktyvumo ir pan. [20]. Vėjo jėgainės pagaminta elektros energija labai priklauso nuo vėjo 

greičio svyravymų, nes jėgainės galia proporcinga vėjo greičio kubui, todėl išsamūs ilgalaikiai vėjo 

greičio tyrimai yra svarbūs tolimesnei vėjo enegetikos plėtrai. Lietuvos hidrometeorologiniai tyrimų 

rezultatai parodė, jog per pastaruosius dešimtmečius (1961 – 2010 metais) vėjo greitis silpnėja, 

ypatingai vakarinėje dalyje (pokytis iki -1,1 m/s), kur yra didžiausias energetinis potencialas plėtoti 

vėjo jėgainių statybą. Šiaurės Europoje atlikti tyrimai parodė, kad dėl klimato kaitos vėjo energija 

atskirais dešimtmečiais gali skirtis iki 30 %, o vėjo jėgainių išdirbis svyruoja iki 13 % [20]. 

Šiame skyriuje bus aptariami ilgalaikiai potencialios vėjo elektros energijos tyrimų rezultatai 

Lietuvos teritorijoje. Tyrimui atlikti buvo naudojama RETScreen 4 atsinaujinančių energijos išteklių 

projektų kūrimo programinė įranga, kurioje įvertinami meteorologiniai ir energetiniai parametrai. 

Pagamintos elektros energijos pokyčiams įvertinti pasirinkta bendra 1 vėjo jėgainė (Enercon E85, 2 

MW), skaičiuojant taip pat buvo naudojami kiti parametrai: mėnesiniai vėjo greičio vidurkiai, 

paviršiaus šiurkštumo koeficiantas – 0.14, vėjo greičio matavimo aukštis – 10 metrų, Relėjaus Veibulo 

skirstinio reikšmė – 2, efektyvumo nuostoliai – 8 % ir jėgainės naudingumas – 94 %. 

Vertinant 2010 – 2100 metų metinius pagamintos elektros energijos pokyčius buvo naudojami 

mėnesiniai vidurkiai 3 skirtingų Lietuvos vietovių, kurių koordinatės: platuma – 55.02,  ilguma - 

20,625;  22.5; 24.375. Šios vietovės atspindi skirtingo vėjuotumo zonas, judant nuo pajūrio iki 

žemyninės dalies. Rezultatuose (3.18 pav.a – f) pateikiami metiniai pagamintos vėjo elektros energijos 

(MWh) ir santykinės energijos tendencijos 2010 – 2100 metais. Siekiant įžvelgti reikšmingus vėjo 

energijos pokyčius, santykinė energija įvertinama kas 10 metų, ji parodo energijos pokyčius (%) 

skirtingais laikotarpiais. 
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a)  b) 

  

c) d) 

  
e) f) 

3.18 pav. Trijų skirtingų Lietuvos taškų potencialios vėjo elektros energijos prognozės 2010-2100 

metais. Metinės pagamintos elektros energijos (MW) ir vidutinės santykinės energijos (kas 10 metų) 

tendencijos pagal RCP 2.6 ir 8.5 scenarijus taške 1 (55.02, 20.625) (a-b), taške 2 (55.02, 22.5) (c-d) 

ir taške 3 (55.02, 24,375) (e-f) 

 
Remiantis 3.18 paveiksle pateiktais Lietuvos teritorijos tiriamų taškų vėjo elektros energijos 

prognozės rezultatais, matyti, kad pagal RCP 2.6 ir 8.5 scenarijus didėjant globaliai vidutiniai 
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temperatūrai nuo 1,5 iki 4,9 °C didėja pagamintos elektros energijos pokyčiai visuose tiriamuose 

Lietuvos taškuose. Pastebėta, kad 2010 – 2100 metais didėjant radiacinio poveikio vertei (RCP) 

pajūryje (55.02, 20.625) padidėja pagamintos elektros energijos (3.18 pav. a – b), vidutiniškai nuo 2950 

iki 3100 MWh (a) ir tai sudaro 6 % elektros energijos pokytį iki šimtmečio pabaigos (b). RCP 2.6 

scenarijus prognozuoja, jog potencialiai pagaminamos elektros energijos turėtų mažėti, iki šimtmečio 

pabaigos vidutiniškai metinis elektros energijos kiekis generuojamas vėjo jėgainių sumažėtų 100 MWh 

(a) ir tai sudarytų 8 % skirtumą (b). 

Judant toliau nuo pajūrio, kontinentinės dalies link, pagal RCP scenarijus didėjant globaliai 

vidutiniai temperatūrai Lietuvoje metiniai potencialiai pagaminamos elektros energijos kiekiai mažėja. 

Iš gautų rezultatų (3.18 pav. c – d) matyti, kad taške 2 (55.02, 22.5) abu RCP 2.6 ir RCP 8.5 scenarijai 

prognozuoja elektros energijos sumažėjimą iki šimtmečio pabaigos 160 – 200 MWh (c), vidutiniškai 

nuo 8 iki 10 % atitinkamai (d), lyginant 2010 ir 2100 metų potencialiai pagamintos elektros energijos 

10 metų vidurkio rezultatus. 

Centrinėje Lietuvos dalyje, taške 3 (55.02, 24,375), potencialiai pagamintos elektros energijos 

pokyčiai yra didžiausi nei prieš tai minėtų taškų. Pagal gautus rezultatus (3.18 e – f) RCP 2.6 

scenarijaus prognozuojamas 1,5 °C padidėjimas parodo gana nežymius vėjo energijos pokyčius, 

metinis elektros energijos kiekis sumažėtų 100 MWh (e) ir tai sudaro 6 % 2010 – 2100 metų 

laikotarpyje (f). Didėjant radiacinio poveikio vertei centrinėje Lietuvos dalyje pagamintos elektros 

energijos žymiai sumažėtų, metinis energijos pokytis siektų 300 MWh (e) ir 2010 – 2100 metų 

laikotarpyje tai sudarytų 13 % skirtumą (f). 

Lyginant su Nerijaus Urbono bakalaurinio darbo „Klimato kaitos poveikio vėjo energijos 

ištekliams analizė“ [2] rezultatais, Lietuvos vietovėse: Klaipėdoje, Laukuvoje ir Kaune, metinės 

potencialiai pagaminamos vėjo elektros energijos kiekis 1977 – 2012 metais dėl klimato kaitos 

sumažėtų 43 %, 24 % ir 40 % atitinkamai. Taigi iš bendrų rezultatų matyti, kad dėl klimato kaitos 

labiausiai paveikiama Lietuvos pajūrio ir centrinė dalis, pagal RCP scenarijus didėjant globaliai 

temeperatūrai vakarų Lietuvoje energetinis potencialas didėja, o centrinėje dalyje mažėja. 
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IŠVADOS 

 
Remiantis ilgalaikiais 2006 – 2100 metų laikotarpio Lietuvos teritorijos 4 taškų vėjo greičio 

tyrimais pagal klimato modelio MPI-ESM-LR radiacinio poveikio vertes RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 ir 

atitinkamai padidėjus vidutiniai globaliai oro temperatūrai 1,5 °C, 2,4 °C, 8,5 °C, nustatytos tokios 

Lietovos vėjo energetinių išteklių prognozės: 

1. Didėjant radiacinio poveikio vertei Lietuvos pajūrinyje (Nidos regione) vidutinis metinis vėjo 

greitis iki šimtmečio pabaigos didėja 0,07 m/s ir tai sudaro 4 % santykinio vėjo greičio pokytį. 

Mėnesiniai vėjo greičio tyrimai parodė, kad vėjo greitis stiprėja pavasario (kovo-balandžio 

mėn) ir vasaros (liepos-rugpjūčio mėn.) metu. 

2. Judant gilyn į žemyninę Lietuvos dalį (Laukuvos ir Kauno regionų) vėjo energetiniai ištekliai 

mažėja pagal visus RCP scenarijus. Vidutinis metinis vėjo greičio pokytis siekia 0,2 – 0,7 m/s ir 

tai atitinkamai sumažėja 2 – 4 %. Didėjant radiacinio poveikio vertei (RCP) iki šimtmečio 

pabaigos prognozuojamas žiemos laikotarpio (sausio-vasario mėn) vėjo greičio padidėjimas ir 

pavasario (balandžio-gegužės mėn) vėjo susilpnėjimas. 

3. Veibulo skirstinio vėjo greičio pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje rezultatai parodė reikšmingus 

vėjo greičio pokyčius didėjant radiacinio poveikio vertei visose tiriamose vietose. RCP 2.6 

scenarijus prognozuojama silpnesnių vėjų (2 – 3 m/s) padažnėjimą ir retesnius stiprius vėjus (4 

– 8 m/s). Pagal RCP 8.5 scenarijus vėjo greičio pasiskirstymo tendencijos priešingos – 

prognozuojamas stipresnių vėjų suintensyvėjimas ir silpnesnių vėjų mažėjimas. 

4. Atlikus vėjo pagamintos elektros energijos skaičiavimus vėjo jėgainės Enercon E85 taikant 

Retscreen modelį, nustatyta, jog Lietuvos pajūrinėje dalyje iki šimtmečio pabaigos didėjant 

radiaciniai poveikio vertei prognozuojamas 8 % (apie 150 MWh) metinės pagaminamos 

elektros energijos padidėjimas. Judant gilyn į žemyninę Lietuvos dalį Lietuvos energetiniai 

ištekliai silpnėja, prognozuojamas 100 – 300 MWh vėjo energijos pokytis, atitinkamai 6 – 13 % 

santykinės energijos sumažėjimas. 

Išanalizavus Lietuvos meteorologinių stočių ir ECHAM6 (MPI-ESM-LR) klimato modelio vėjo 

greičio duomenis, nustatyta, jog klimato modelis neatitinka meteorologinių tendencijų, teisingesniam 

vėjingumo įvertinimui reikia atsižvelgti į papildomus gamtinius faktorius bei tikslinti ir patį modelį. 
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