
  

Ežerai



  

Ežeras – tai gan didelis, natūralus vandens plotas 
sausumos paviršiaus įdubime, neturintis ryšio su pasaulio 
vandenynu. Ežerai pasižymi lėta vandens apytaka – tuo 
skirdamiesi nuo upių. 

Ežerai užima apie 278 000 km2 (1,8 %) mūsų planetos 
sausumos paviršiaus, bet yra jame labai netolygiai 
pasiskirstę. 

Kone dviejuose tūkstančiuose didžiausių mūsų planetos 
ežerų telkiasi 95% viso ežerų vandens.

Didžiausiu pasaulio ežeru laikoma Kaspijos jūra, kurios 
plotas siekia 371 000 km2.  

Giliausias planetos ežeras – Baikalas, kurio maksimalus 
gylis 1637 m.



  

Kaspijos jūros nuotrauka iš palydovo



  

Kaspijos bangos ties Iranu



  

Baikalo vaizdas iš kosmoso



  

Baikalo ežero ir jo apylinkių reljefas



  

Baikalo ežero pakrantė balandžio mėnesį 
prie Listviankos



  

Ežerai gali būti klasifikuojami pagal įvairius 
kriterijus, tačiau dažniausiai naudojamos 
klasifikacijos:

● Pagal duburio kilmę.
● Pagal vandens cheminę sudėtį.
● Pagal nuotakumą.



  

Klasifikacija pagal duburio kilmę
Endogeniniai:

● Tektoniniai (Ladogos, Balchašo, Baikalo ežerai) 
● Vulkaniniai (dauguma Naujosios Zelandijos ežerų, Kronokų 

ežeras Kamčiatkoje)
● Jūriniai (Kaspijos jūra)

Egzogeniniai:
● Ledyniniai (dauguma Lietuvos ežerų)
● Upiniai (upių senvaginiai ežerėliai)
● Lagūniniai (Lietuvoje – Krokų Lanka)
● Karstiniai (Biržų ir Pasvalio rajonų ežerėliai)
● Nuogriuviniai užtvenktiniai (Rica Kaukaze, Sarezo ežeras 

Pamyre, Titikaka Anduose)
● Meteoritinių kraterių (Lapajarvio ežeras Suomijoje)



  

Šiaurinis Ladogos krantas



  

Miražas Ladogos ežere



  

Centrinis Balchašo ežero pusiasalis



  

Vulkaninis “Dangiškasis Ežeras” (Heaven Lake) 
Šiaurės Korėjos ir Kinijos pasienyje



  

Senvaginis ežeras prie Misisipės



  

Krokų Lanka – vienintelis lagūninis ežeras Lietuvoje



  

Karstiniai reiškiniai Kirkilų kaime, Biržų rajone



  

Ežeras Rica Kaukazo kalnuose



  

Impaktiniai 
Klirouterio 
ežerai 
Kanadoje.
Du meteoritų 
krateriai 
sudaro vieną 
ežerą.



  

Ledyninės kilmės ežerai

Dauguma Žemės ežerų – jauni ežerai, susidarę po 
paskutinio apledėjimo. Dažnai neįmanoma atskirti, kokiam 
potipiui priklauso ežeras, nes jo duburys suformuotas kelių 
procesų. Pagal detalesnę ledyninių ežerų klasifikaciją jie 
skirstomi į:

●  Ledo luistų guolio.
●  Rininius.
●  Evorsinius.
●  Galinių morenų.
●  Kalvoto moreninio reljefo.
●  Limnoglacialinius.



  

Mažųjų Lietuvos ežerų skaičius (0,05–0,5 ha), 2005



  

Asveja



  

Plateliai



  

Klasifikacija pagal vandens cheminę sudėtį
● Gėlas (mineralizacija iki 3‰)
● Druskėtas (nuo 3‰ iki 24,7‰)
● Druskingas (didesnė kaip 24,7‰)

Ežerų vandens cheminė sudėtis gali būti labai įvairi. 
Druskėtų ir druskingų ežerų vanduo visai nepanašus į 
vandenynų vandenį: jam nebūdingas stabilus įvairių druskų 
santykis. Vienuose ežeruose vyrauja sulfatai, kituose – 
chloridai, o dar kituose – karbonatai.

Vakarų Sibiro pietinėje dalyje, Jakutijoje gausu sodos 
ežerų. Kulundos, Krymo stepėse pasitaiko sulfatinių 
Glauberio druskų ežerų ir kt.



  

Negyvoji jūra labai druskinga (33.7%), 
todėl mokėti plaukti nebūtina :)



  Negyvosios jūros pakrantė



  

Kits druskingas ežeras, Aralo jūra, spračiai nyksta. 
1960-ais ją sudarė vientisas 68 000 km2 ežeras. 2004-ais 

jau trys ežerai, kurių bendras plotas tik 17 160 km2.



  

Rūgštinis ežeriukas prie Dallol ugnikalnio 
Etiopijoje



  

Ežerų klasifikacija pagal nuotakumą

1. Pratakiniai.
2. Nuotakiniai.
3. Nenuotakiniai.
4. Aklinieji.



  

Ežero raida



  

Čado 
ežero 
pelkėjimas



  

Ežero 
terminiai 
sluoksniai
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