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Fenologija yra periodinis augalų gyvenimo ciklas, veikiamas aplinkos veiksnių, ypač klimato (Schwartz, 2003). Augalų fenologiniai tarpsniai 

priklauso nuo sezoninių aplinkos temperatūros, drėgmės, dienos ilgumo kitimų. Šio darbo tikslas – nustatyti plačialapių miškų ţolinių augalų kitimą 2012 

m. vegetacijos sezono metu Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje. Tyrimų objektas yra lapuočių miškas Kamšos botaniniame-zoologiniame 

draustinyje. 
Stebėjimai atlikti 2012 m. vegetacijos sezono metu būdingame plačialapių lapuočių medyne. Kas savaitę buvo registruojamos bareliuose augusių 

augalų rūšių fenologinis tarpsnis, projekcinis padengimas. Iš stebėjimo duomenų sudaryti fenologinių tarpsnių, projekcinio padengimo ir aukščio kitimo 

paveikslai. Siekiant išaiškinti mikroklimatinių sąlygų įtaką augalijos augimui ir vystymuisi vegetacijos laikotarpiu išanalizuoti temperatūrų ir kritulių 

duomenys. 

Atlikus stebėjimus nustatyta, kad vegetacijos laikotarpiu kinta augalų rūšių projekcinis padengimas. Pavasarį didţiausias projekcinis padengimas 

buvo efemeroidų (Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L., Corydalis solida L., Ficaria Verna Huds., Gagea lutea L.), vasarą vasarţalių 
augalų (Aegopodium podagraria L., Stachys sylvatica L., Mercurialis perennis L., Ranunculus cassubicus L.). 2012 m. kovo mėn. oro temperatūra ir 

aktyvių temperatūrų suma (nuo balandţio mėn. iki spalio mėn.) buvo aukštesnė nei klimato norma, todėl augalų fenologiniai tarpsniai, o ypač ţydėjimo 

tarpsnis, buvo anksčiau nei įprastais metais. 
Fenologinis tarpsnis, projekcinis padengimas, žoliniai augalai 

 
Įvadas 

 

Vegetacijos periodo trukmė, ţydėjimo, derėjimo 

laikotarpiai, augalų vystymosi tempai priklauso nuo 

klimato sąlygų. Klimato sąlygų kaitos padariniai pastebimi 

gyvojoje gamtoje. Tai pasireiškia tiek vegetacijos periodo 

ilgėjimu, augalų fenologinių tarpsnių laiko kitimu ir kitais 

pokyčiais augalų bendrijose (Ahas, 1999; Bogaert et al., 

2002; Bradley et al., 1999; Harrington et al., 1999; Root et 

al., 2003). Fenologiniai stebėjimai apima ţinomiausius ir 

pastebimiausius reiškinius, atskleidţiančius gyvosios 

gamtos sezoniškumą. Nors fenologiniai pokyčiai gali 

skirtis priklausomai nuo rūšių ir geografinės vietovės, 

gausūs stebėjimai rodo, kad XX a. pabaigoje dėl klimato 

šiltėjimo pavasarį ir vasarą praţystančių augalų 

fenologinių tarpsnių datos tapo kur kas ankstyvesnės, o 

rudens fenologinių reiškinių datos turėjo tendenciją 

vėluoti, pailgėjo augalų vegetacijos sezonas (Cleland et al., 

2007; Luo et al., 2006; Menzel, 2003; Parmesan, 2006; 

Peñuelas et al., 2009; Peñuelas and Filella, 2001; 

Romanovskaja, 2004; Tucker et al., 2001). 

Pastaraisiais metais keičiantis klimatui didelis dėmesys 

kreipiamas į augalų fenologiją, ieškoma ryšio tarp klimato 

kaitos ir fenologinių tarpsnių. Augalų sezoninio ritmo 

ciklas yra geras indikatorius, gebantis teikti ţinių apie 

klimato pokyčius (Chmielewski and Rötzer, 2002, 2001; 

Donnelly et al., 2011; Galán et al., 2005; Luch et al., 2002; 

Parmesan and Yohe, 2003; Schwartz, 1994; Walther et al., 

2002; Zhang et al., 2004). 

Tyrimų objektas – plačialapių lapuočių miškas 

Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje.  

Kamšos botaninis-zoologinis draustinis yra Kauno 

rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į vakarus nuo Kauno, 

tarp Marvelės ir Akademijos, Nemuno kairiajame krante. 

Draustinis įkurtas prof. T. Ivanausko iniciatyva 1960 

metais rugsėjo 27 d. Ringaudų seniūnijoje, siekiant 

išsaugoti retus gyvūnus ir augalus, jų augimvietes Nemuno 

slėnio miškuose. Draustinio bendras plotas 321 ha 

(Vasiliauskas ir kt., 1999). 

Pagal Lietuvos klimatinį rajonavimą teritorija yra 

Lietuvos Vidurio ţemumos klimatinio rajono Nemuno 

ţemupio parajonyje (Bukantis, 1994). Vidutinis metinis 

kritulių kiekis apie 620–670 mm. Šiltuoju metų laiku (nuo 

balandţio mėn. iki spalio mėn.) iškrenta apie 430–450 mm 

kritulių, o šaltuoju (nuo lapkričio iki kovo mėnesių) metu 

190–220 mm (Lietuvos klimato žinynas, 1991). Vidutinė 

metų oro temperatūra – 6,3 °C, vidutinė šalčiausio (sausio) 

mėnesio temperatūra –5,2 °C, šilčiausio (liepos) mėnesio 

+16,9 °C (Lietuvos klimato žinynas, 1992). 

Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje 

vyrauja lapuočiai medţiai – Tilia cordata Mill., Carpinus 

betulus L., Populus tremula L., Quercus robur L. 

Šlaituose
:
išplitęs Acer platanoides L. Ţemumose auga 

Alnus incana (L.) Moench, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

(Navasaitis ir Rudzevičienė, 1993). Pavienės ir 

nedidelėmis grupėmis – Picea abies L. Prof. A. 

Lekavičiaus duomenimis, l973–1975 m. draustinyje augo 

432 augalų rūšys: 18 medţių, 30 krūmų ir 384 ţoliniai 

augalai (Purvinas ir kt., 1991).  

Ţolinei augalijai būdinga didelė rūšių įvairovė. Vyrauja 

daugiametės, šakniastiebinės, vasarţalės, pavasaryje 

ţydinčios rūšys, taip pat gausu efemeroidų. Daţniausiai 

auga: Aegopodium podagraria L., Lamiastrum galeobdolon 

L., Corydalis solida L., Anemone ranunculoides L., Asarum 

europaeum L., Gagea lutea L. (Purvinas ir kt., 1991). 

Draustinis įtrauktas į europinės svarbos, atitinkančių 

gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų NATURA 

2000 atrankos kriterijus sąrašą (Ţin., 2005, Nr. 105–3908, 

Nr. 106, Nr. 107, Nr.108). 

Darbo tikslas – nustatyti lapuočių miškų ţolinių augalų 

kitimą 2012 m. vegetacijos sezono metu Kamšos 

botaniniame-zoologiniame draustinyje. 

 

Tyrimų metodai 

 

Ţolinių augalų fenologinių tarpsnių tyrimams parinkti 

nuolatiniai ploteliai (dešimt 1 x 1 dydţio plotelių). 

Tiriamieji ploteliai buvo imami atsitiktinai, kvadrato 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marvel%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Akademija_(Kaunas)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
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formos. Tyrimai buvo atliekami 2012 m. vegetacijos 

laikotarpiu (kovo–spalio mėn.). Per vegetacijos periodą 

kartą per savaitę buvo registruojamos ţolinių augalų rūšys, 

patekusios į plotelį: nustatomas projekcinis padengimas, 

fenologiniai tarpsniai. Projekcinis padengimas buvo 

nustatytas vizualiai. Nustatyta, kokią paviršiaus dalį 

(procentais) dengia kiekviena ţolinių augalų rūšis. Buvo 

fiksuojami tokie ţolinių augalų fenologiniai tarpsniai 

(Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983): vegetacija iki ţydėjimo 

(Vpr), butonizacija (B), ţydėjimas (Z), vaisių brendimas 

(VB), sėklų barstymas (SB), vegetacija po ţydėjimo 

(VpoZ), vegetacijos pabaiga (Vpb). 

Iš stebėjimo duomenų sudarytas ţolinių augalų 

fenologinis spektras, projekcinio padengimo kitimo 

paveikslas. Paveiksle pavaizduotas vidutinis projekcinis 

padengimas stebimais metais, stebėjimo datos nurodytos 

savaitėmis nuo metų pradţios. 

Tyrimams pasirinktos (daţniau aptinkamas) ţolinių 

augalų rūšys, naudodami Ellenbergo skalę, suskirstytos į 

keturias grupes pagal sezoninį ritmą: efemeroidai, 

vasarţaliai, ţiemţaliai ir visţaliai (Ellenberg, 1991). 

Siekiant išaiškinti mikroklimatinių sąlygų įtaką 

augalijos augimui ir vystymuisi vegetacijos laikotarpiu, 

analizuoti temperatūrų ir kritulių duomenys iš Kauno 

meteorologinės stebėjimų stoties. Buvo apskaičiuotos 

savaitės aktyvių temperatūrų sumos (>10ºC), kritulių 

kiekis mm. Palyginus fenologinius spektrus su temperatūrų 

ir kritulių kiekių rodikliais, nustatyta ţolinių augalų 

vegetacijos sezoninio ritmo pokyčiai, priklausantys nuo 

mikroklimatinių sąlygų. 

 

Rezultatai 

 

Vidutinių platumų augalijai būdingas augalijos 

sezoninis kintamumas. Šis reiškinys labai aiškus 

plačialapių lapuočių miškuose. Nuo sniego nutirpimo iki 

medţių sulapojimo, kai po medţių lajomis patenka didelis 

šviesos kiekis, praţysta pavasariniai efemeroidai (trumpai 

vegetuojantys augalai), turintys trumpą vegetaciją ir ilgą 

ramybės būseną. Medţiams sulapojus efemeroidus 

pakeičia labiau šilumamėgės ir atsparesnės unksmei rūšys 

turinčios ilgą vegetaciją, kurios vyrauja miško ţolinėje 

dangoje didesnę vegetacijos sezono dalį. 

Kovo mėnesio pabaigoje vegetuoti pradėjo beveik visi 

stebėti augalai (1 pav.).  
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1 pav. Efemeroidų vidutinio projekcinio padengimo kitimas vegetacijos 

metu 
Fig. 1. Variation of mean projection coverage of Ephemerides (by 

seasonal rhythm) during the growing period 

Didţiausias projekcinis padengimas balandţio mėnesį 

buvo efemeroidų: Anemone nemorosa L. – 13,0 proc. ir 

Ficaria verna Huds. – 9,0 proc. (didţiausią projekcinį 

padengimą pasiekė 16 sav.). Maţiausias projekcinis 

padengimas iš efemeroidų buvo Gagea lutea L. – 4,0 proc. 

ir Corydalis solida L.– 2,6 proc.  

Geguţės antroje pusėje dominavo vasarţalės rūšys (2 

pav.). Maţiausias projekcinis padengimas buvo Phyteuma 

spicatum L. (1,2 proc.) ir Convallaria majalis L. (1,5 

proc.). Didţiausias projekcinis padengimas buvo 

Aegopodium podagraria L. (36,3 proc.) ir Mercurialis 

perennis L. (15,0 proc.). Anksčiausiai, balandţio mėn. 

viduryje, didţiausią projekcinį padengimą (1,2 proc.) 

pasiekė Convallaria majalis L., o vėliausiai, birţelio mėn. 

pradţioje, Aegopodium podagraria L. – 36,3 proc., Stachys 

sylvatica L. – 12,0 proc. ir Ranunculus cassubicus L. – 5,6 

proc.  
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2 pav. Vasarţalių augalų vidutinio projekcinio padengimo kitimas 

vegetacijos metu 

Fig. 2. Variation of mean projection coverage of Summer plants (by 

seasonal rhythm) during the growing period 

 

Geguţės pradţioje įsivyravo ţiemţalės rūšys (3 pav.). 

Maţiausias projekcinis padengimas iš visų analizuotų 

augalų buvo Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (1,0 

proc.). Didţiausias, iš ţiemţalių augalų, projekcinis 

padengimas (5,0 proc.) buvo Carex sylvatica Huds. ir 

Prunella vulgaris L. Anksčiausiai, balandţio mėn. 

pabaigoje, didţiausią projekcinį padengimą pasiekė Viola 

reichenbachiana Jord. ex Boreau, o vėliausiai, geguţės 

mėn. viduryje, Carex sylvatica Huds. 
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3 pav. Ţiemţalių augalų vidutinio projekcinio padengimo aukščio kitimas 

vegetacijos metu 
Fig. 3. Variation of mean projection coverage of Winter plants (by 

seasonal rhythm) during the growing period 
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Geguţės pradţioje įsivyravo visţaliai augalai (4 pav.). 

Didţiausias iš visţalių augalų projekcinis padengimas (7,8 

proc.) buvo Asarum europaeum L., o maţiausias (3,7 

proc.) – Hepatica nobilis Mill.  
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4 pav. Visţalių augalų vidutinio projekcinio padengimo kitimas 

vegetacijos metu 

Fig. 4. Variation of mean projection coverage of Evergreens (by seasonal 

rhythm) during the growing period 

 

Vidutinis ţolinių augalų vegetacijos ir ţydėjimo 

kitimas 2012 m. pavaizduotas 5 pav. Augalų vegetacijos 

trukmė skiriasi, pvz., europinės pipirlapės lapai vegetuoja 

ilgiau kaip vienerius metus, efemeroidų (Anemone 

nemorosa L., Anemone ranunculoides L., Corydalis solida 

L., Ficaria Verna Huds., Gagea lutea L.) antţeminės 

vegetacijos periodas gana trumpas, tęsiasi 11–17 savaičių.  
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5 pav. Ţolinių augalų fenologinis spektras 

Fig. 5. Phenological spectrum of herbaceous plants 

 

Ţolinių augalų ţydėjimas medyne siejasi su medţių 

lapojimu. Daugiausia augalų ţydi pavasarį, kai medţiai dar 

nesulapoję ir yra geros apšvietimo sąlygos. Anksčiausiai 

(kovo mėn. pabaigoje) ţydėti pradėjo Hepatica nobilis 

Mill., balandţio mėn. pradţioje (14 sav.) ţydėjo Corydalis 

solida L., Ficaria Verna Huds., Paris quadrifolia L., 

Gagea lutea L., balandţio mėn. viduryje (15-16 sav.) 

ţydėjo Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L., 

Asarum europaeum L., Pulmonaria obscura Dumort., 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, Mercurialis 

perennis L., o mėnesio pabaigoje (17 sav.) ţydėjo 

Ranunculus cassubicus L., Stachys sylvatica L. Vėliausiai, 

birţelio pradţioje, ţydėjo Aegopodium podagraria L., 

Urtica dioica L. 

Anksčiausiai sunyko efemeroidai: birţelio mėn. 

viduryje sunyko Corydalis solida L., Ficaria Verna Huds., 

Gagea lutea L., o liepos mėn. viduryje Anemone nemorosa 

L., Anemone ranunculoides L. Rugpjūčio mėn. pabaigoje 

vegetuoti baigė Paris quadrifolia L., Phyteuma spicatum 

L. 

Didţiausią įtaką augalų dinamikai turi temperatūra ir 

krituliai, tai augalų anatominėms, morfologinėms 

savybėms, fiziologiniams procesams, jų augimui ir 

vystymuisi. Visi šie procesai augalo organizme vyksta 

esant tam tikrai temperatūrai ir kritulių kiekiui.  

Augalų fenologinių tarpsnių trukmė priklauso nuo 

aktyvių temperatūrų sumos. 2012 m. aktyvių temperatūrų 

suma atitinkamu laikotarpiu (nuo balandţio mėn. iki spalio 

mėn.) buvo didesnė nei vidutinė (6 pav.). Vidutinė yra 

2200 ºC, o 2012 m. aktyvių temperatūrų suma buvo 2597 

ºC. 
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6 pav. Temperatūrų suma ir krituliai 2012 metais 
Fig. 6. Sum of temperatures and precipitation in 2012 

 

Augalų vystymuisi svarbu ne tik bendras kritulių 

kiekis, bet ir jų tolygus pasiskirstymas vegetacijos metu, o 

ypač pavasarį, kai vyksta spartus augalų augimas. 2012 m. 

balandţio ir geguţės mėn. iškrito 134 mm kritulių, tačiau 

kritulių kiekis nebuvo tolygiai pasiskirstęs. Daugiausia 

kritulių iškrito 16 ir 22 savaitėms, atitinkamai 38 ir 31 

mm., o maţiausiai 15 ir 21 savaitėms, atitinkamai 1,9 ir 0,1 

mm. 

 

Išvados  

 

1. Vegetacijos laikotarpiu kito ţolinių augalų projekcinis 

padengimas. Didţiausias projekcinis padengimas buvo 

vasarţalių augalų, o maţiausias ţiemţalių augalų. 

2. Vėliausiai vegetuoti pradėjo Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H. P. Fuchs. ir Ranunculus cassubicus L., o 

anksčiausiai vegetuoti baigė efemeroidai, tai Corydalis 

solida L., Ficaria verna Huds., Gagea lutea L., 

Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L. 

3. Daugiausia augalų ţydėjo balandţio mėnesį. Geguţės 

mėnesį ţydinčių augalų rūšių sumaţėjo, nuţydėjus 

efemeroidams. Trumpiausiai ţydėjo Hepatica nobilis 

Mill., Convallaria majalis L. – 2 savaites, o ilgiausiai 8 

savaites – Urtica dioica L. 

4. Ţolinių augalų fenologiniams tarpsniams ir 

projekciniam padengimui didelę įtaką turi temperatūra 

ir kritulių kiekis. Esant aukštesnei nei klimato norma 

temperatūrai ir kritulių kiekiui ţolinių augalų 

projekcinio padengimo maksimumas ir fenologiniai 

tarpsniai vyko greičiau. 
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Seasonal variation of herbaceous plants in broadleaved forests in Kamša botanical-zoological reserve in 2012 
 

Summary  

 
Phenology is a periodical life cycle of plants, which is influenced by environmental factors, especially climate (Schwartz, 2003). Phenological 

stages of plants depend on the seasonal ambient temperature, humidity, day length variation. The aim was to identify variation of herbaceous plants in 
broadleaved forests in the growing season of 2012 in Kamša botanical-zoological reserve. The object of studies was broadleaved forest in Kamša 

botanical-zoological reserve.  
Observations were conducted during the growing season of 2012 in a characteristic broadleaved forest. Every week phenological stage and 

projection coverage of plant species growing in plots were recorded. Based on the observation data, phenological phases, projection coverage and height 

variation pictures were designed. To ascertain the influence of microclimatic conditions on the growth and development of plants during the vegetative 
season, the data of temperatures and precipitation were analysed.  

Observations have shown that during the growing season changes the projection coverage of different plant species. In spring the biggest projection 

coverage was that of ephemeroid plants (Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L., Corydalis solida L., Ficaria Verna Huds., Gagea lutea L.), 
in summer – that of summer plants (Aegopodium podagraria L., Stachys sylvatica L., Mercurialis perennis L., Ranunculus cassubicus L.). In March 

2012, air temperature and the sum of active temperatures (since April until October) was higher than the climate norm, thus phenological stages of plants, 

especially the flowering stage, occurred earlier than usually.   
Phenological stage, projection coverage, herbaceous plants 
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