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Leningrado mūšis

 Prasidėjo 1941 07, kai Vokietijos armijų grupė “Šiaurė”, 
pasiekusi tolimas Leningrado prieigas, su Suomijos 
ginkl. pajėgomis pradėjo kelti grėsmę Leningradui. 

 1941 08 armijų grupė “Šiaurė” užėmė Naugardą, 
Kingiseppą, Čiudovą, 09 pab. Suomijos kariuomenė 
pasiekė Svyrės upę, Karelijos sąsmaukoje - buv. sieną 
su SSRS ir toliau nepuolė.

 08 30 vokiečiai, prasiveržę iki Nevos upės, perkirto 
geležinkelį, jungiantį Leningradą su šalimi. 09 08 jie 
užėmė Šlisselburgą ir nutraukė Leningrado 
susisiekimą sausuma. Prasidėjo Leningrado blokada
(1941 09 08-1944 01 27) 



Leningrado mūšio žemėlapis



Leningrado blokados 

priežastys

Leningradas - jokios karinės reikšmės 

neturėjęs miestas, tačiau jis turėjo 

didelę politinę, propogandinę ir 

strateginę reikšmę, nes čia - Spalio 

revoliucijos tėvynė, be to, tai buvo 

antras pagal dydį SSRS miestas, 

todėl jis tapo vienu svarbiausių 

operacijos "Barbarossa" uždavinių.



Leningrado blokada

 Iki 1943 01 su šalimi Leningradas galėjo 
susisiekti tik per Ladogos ež. ir oru. 

 Per užšalusį Ladogos ež. 1941 11 22 

pradėjo veikti Gyvybės kelias, kuriuo į 
Leningradą buvo vežamos karinės

medžiagos ir maistas, iš ten evakuojami 

gyventojai (1941 09-1943 01 evakuota 
>1mln. žm.) 



 Per Stalingrado mūšį vokiečiams atitraukus 
dalį jėgų nuo Leningrado, SSRS ginkl. 
pajėgos 1943 01 pralaužė blokadą tarp 
Šlisselburgo ir Siniavino ir atkūrė 8-10 km 
pločio susisiekimą su Leningradu sausuma

 1944 01-03 per Leningrado-Naugardo 
operaciją SSRS ginkl. pajėgos atstūmė 
Vokiečių armijos grupuotę “Šiaurė” 220-280 
km ir iš blokados visiškai išvadavo 
Leningradą .



Gyvenimas apsiausties metu 

Darbininkams buvo 
duodama 500g 

duonos, 

valdininkams ir 
vaikams duodama 

300 g duonos, kitų 
socialinių sluoksnių 

atstovams - 250 g 

duonos 



Mirtingumas Leningrade 
buvo milžiniškas, nuo 
šalčio, bado ar 
bombardavimų mirusių 
žmonių lavonai gulėjo 
tiesiog gatvėse, per 
žiemą jie įšaldavo, tačiau 
atėjus pavasariui ir 
tirpstant sniegui jie 
pradėdavo pūti, dėl šios 
priežasties prasidėdavo 
epidemijos, kurios 
nusinešdavo dar daugiau 
nuo bado nusilpusių 
žmonių gyvybių. 



Apsupties metu kūdikiai ir 
seni žmonės iš bado 
mirdavo pirmieji, šioje 
nuotraukoje matomas 

mirtinai sušalusio kūdikio 
kūnelis

Blokados metu buvo sutrikęs 
vandens tiekimas, todėl 

kiekvienas vandens 
lašelis buvo gyvybiškai 

svarbus. Šioje 
nuotraukoje matomi 

Leningrado gyventojai 
kasantys sniegą į kibirus 

ištirpdymui



Padariniai

 Per SSRS-Vokietijos karą Vokietija buvo 
priversta prie Leningrado laikyti ~15-20%

visos Rytų fronte buv. kariuomenės, 

Suomija - didžiają dalį. 1941 09-1944 01 

 SSRS neteko ~ 1 800 000 kariškių ir civ. 

gyventojų. Vokietija ir jos sąjungininkės -

200 000 kariškių. (tuo metu Leningrade 
buvo likę tik 560 000 žm.; 1941 09 gyveno 2 

544 000 žm.)



Rezultatas

 1945 metais Leningradas gavo 

miesto-didvyrio apdovanojimą ir dar iki 

šių dienų visam pasauliui simbolizuoja 

nacistinės Vokietijos agresiją ir 

brutalumą. 



 http://antraspasaulinis.net/e107_plugi

ns/content/content.php?content.814

 Lietuvos istorinė enciklopedija 

http://antraspasaulinis.net/e107_plugins/content/content.php?content.814

