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Santrauka
Salos sutinkamos beveik visose natūraliose ir reguliuojamose upėse ir yra vienas
charakteringiausių upės vagos morfologinių darinių. Mokslo požiūriu Lietuvos upių salos
− „balta dėmė“ Lietuvos geografijoje. Pirmą kartą atlikta detali Lietuvos upių (> 100 km
ilgio) salų inventorizacija, panaudojus topografinius žemėlapius (M 1:10000),
ortofotonuotraukas (M 1:10000), ekspedicinių tyrimų medžiagą. Inventorizavus daugiau
kaip 1000 salų (1462 salas), išskirtos devynios upių salų deformacijų rūšys, atlikta
Lietuvos upių salų genetinės įvairovės klasifikacija. GIS technologijų pagalba įvertinti
tiriamų upių salų morfometriniai bei morfografiniai rodikliai, apskaičiuotas tiriamų upių
salingumas bei salėtumas, atlikta salų sklaidos analizė. Upių skirstymas pagal salų
morfometrinių rodiklių panašumus atliktas panaudojus statistinės analizės metodą −
klasterinę analizę.
Neries upės salų pasiskirstymas analizuotas kompleksiškai, įvertinant upės baseino
geologines, geomorfologines, hidrologines sąlygas, panaudojus upės baseino reljefo
genetinio zonavimo schemą, upės baseino geologinius profilius, įvertinus upės baseino
hidrologines sąlygas per 200 metų.
Salų pažinimas leidžia geriau suprasti fliuvialinius procesus, vykstančius besikeičiančio
klimato ir didėjančios antropogeninės apkrovos sąlygomis. Ilgesnių nei 100 km Lietuvos
upių salų genetinės įvairovės, morfometrinių bei morfografinių rodiklių įvertinimas, salų
pasiskirstymo bei kaitos ištyrimas pasitarnaus prognozuojant vaginius procesus,
įsisavinant ir tvarkant upių priekrantines teritorijas, planuojant ir vykdant laivybą, statant
hidrotechninius statinius, saugant unikalias buveines, plėtojant darnią rekreaciją,
atkuriant teritorijos paleoreljefą.
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