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Šiltėjantis klimatas yra laikomas viena iš paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) būklės blogėjimo prieţasčių vidutinių platumų miškų 

zonoje. Tyrimo tikslas – įvertinti klimatinių rodiklių įtaką eglės būklei ir paţeidţiamumui.  
Tyrime panaudotos Lietuvos regioninio miškų monitoringo (1989-2010 m.) ir miškų sanitarinės būklės ataskaitų (1968-2010 m.) duomenų sekos bei 

Lietuvos meteorologinių stočių tinklo duomenys (vidutinė metų oro temperatūra).  

Straipsnyje analizuojama eglės būklės rodiklių: lajų defoliacijos, sveikų medţių dalies (defoliacija 0-10%), liemenų kenkėjų, šakninės pinties 

(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) ir vėjovartų paţeistų plotų (ha) kaita per analizuojamąjį laikotarpį (1968-2010 m.) bei šių rodiklių koreliaciniai 

ryšiai su klimatiniais veiksniais. 

Nustatyta, kad eglės lajų būklė per pastaruosius du dešimtmečius neţenkliai pablogėjo. Duomenų analizė parodė, kad lajų būklė reikšmingai 
neigiamai koreliuoja su liemenų kenkėjų paţeistu plotu (LKPP) bei vidutine metų oro temperatūra, kuri per visą analizuojamą laikotarpį, o ypatingai per 

pastaruosius du dešimtmečius, didėjo. Taip pat nustatyta, kad didėjant vėjovartų plotui, didėja ir liemenų kenkėjų paţeisti plotai. Stebimas teigiamas 

vidutinės oro temperatūros trendo pokytis per pastaruosius du dešimtmečius sutampa su analizuojamų eglės būklės rodiklių depresija per šį laikotarpį ir, 
matyt, yra reikšmingiausias veiksnys šiems pokyčiams. 

Paprastoji eglė, klimato kaita, medžių pažeidimai, lajų defoliacija 

 
Įvadas 

 

Tyrimų objektu pasirinkta paprastoji eglė (Picea 

abies (L.) H. Karst.), kuri daugelio tyrėjų yra laikoma 

viena iš jautriausių klimato kaitai medţių rūšių Centrinėje 

Europos (Bolli et al. 2007; Albert and Schmidt 2010; 

Yousefpour et al. 2010) ir Šiaurės-Rytų Baltijos regiono 

dalyse (Kairiūkštis 2000; Schlyter et al. 2006; Jyske et al. 

2010).  

Manoma, jog svarbiausi  klimato veiksniai, kurie 

eglės būklę veikia tiesiogiai yra vidutinė oro temperatūra 

(Dahl 1990), vegetacijos periodo kritulių kiekis (Webster 

et al. 1996; Stakėnas et al. 1999; Modrzynski 2003; 

Desprez-Loustau et al. 2006) bei vėjo greitis (Panferov ir 

kt. 2009), tiksliau štorminių vėjų pasikartojimo daţnumas. 

Nemaţiau svarbus yra antrinis minėtų veiksnių veikimas, 

kai susiformuoja palankios sąlygos augti vabzdţių–kenkėjų 

populiacijoms (Wermelinger 2004). 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti eglės būklės pokyčius 

bei įvertinti klimatinių veiksnių poveikį jų kaitai. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrime panaudotos Lietuvos regioninio miškų 

monitoringo (1989-2010 m.) ir miškų sanitarinės būklės 

ataskaitų (1968-2010 m.) duomenų sekos bei Vilniaus 

meteorologinės stoties duomenys (vidutinė metų oro 

temperatūra) (Alosevičienė 1992). 

Eglės būklės rodikliais pasirinkta: lajų defoliacija, 

sveikų medţių dalis (defoliacija 0-10%), liemenų kenkėjų 

(LKPP), šakninės pinties (Heterobasidion annosum (Fr.) 

Bref.) ir vėjo paţeisti plotai (ha). Analizei panaudoti visų 

medţių rūšių vėjo paţeisti plotai, nes nėra tikslių duomenų 

kokią jų dalį sudaro eglė. 

Minėtų būklės rodiklių, taip pat vidutinės metų oro 

temperatūros, kaita per analizuojamąjį laikotarpį buvo 

vertinta taikant vieno veiksnio regresinę analizę. Pagal 

regresijos tieses buvo paskaičiuotas kiekvieno rodiklio 

trendo pokytis Δ per analizuojamą laikotarpį, pagal 

formulę: Δ = Y1 - Y2, kur Y1 ir Y2 yra trendo reikšmės 

analizuojamo laikotarpio pradţioje ir pabaigoje. Minėtų 

būklės rodiklių tarpusavio priklausomybei ir 

priklausomybei nuo vidutinės metų oro temperatūros 

nustatyti buvo taikyta Pearsono koreliacinė analizė. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Eglės lajų būklės kaita 1989-2010 metų laikotarpu 

rodo neţenklią blogėjimo tendenciją: vidutinė lajų 

defoliacija padidėjo, o sveikų medţių dalis statistiškai 

reikšmingai sumaţėjo (1 pav.). 
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Sveikų medžių dalis:  r2 = 0,26;  r = -0,51, p = 0,01  

Defoliacija: r2 = 0,0004;  r = 0,02, p = 0,9
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1 pav. Eglės lajų defoliacijos ir sveikų medţių dalies kaita 1989-2010 m. 

Fig. 1. Mean defoliation and number of healthy trees in 1989 – 2010 

 

Aiškesnės lajų būklės kitimo prieţastys atskleidţiamos 

analizuojamą laikotarpį suskaidant į trumpesnius 

laikotarpius. Nuo 1989 metų iki gausaus ţievėgrauţio 

tipografo (Ips typographus (L.) išplitimo 1994 metais, 

eglių lajų būklė buvo sąlyginai gera. Nors 1992 metų 

sausros bei 1993 metų gausių vėjo paţeidimų metais 

defoliacija padidėjo, o sveikų medţių dalis sumaţėjo, šių 

rodiklių vertės maţdaug atitinka daugiametį vidurkį. 

Antrasis laikotarpis siejamas su ţievėgrauţio tipografo 

masiniu ţidinių išplitimu 1994-1997 metais. Per šį 
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laikotarpį, lyginant su pirmuoju, lajų defoliacija beveik 

padvigubėjo. Tuo tarpu sveikų medţių dalies sumaţėjimas 

nebuvo esminis – panašūs svyravimai stebimi ir per likusį 

analizuojamąjį laikotarpį. Reikia išskirti, jog sveikų 

medţių dalies svyravimai yra gerokai didesni lyginant su 

vidutine defoliacija. Galime teigti, jog rodiklis – sveikų 

medţių dalis – jautriau reaguoja į neigiamus aplinkos 

veiksnius nei vidutinė defoliacija. Nuo 1998 metų, 

pasibaigus masiniams tipografo paţeidimams, stebimas 

trečiasis laikotarpis. Jo metu vidutinė lajų defoliacija kito 

tarp 17-23%. 2003 metais stebimas antrasis ţenklus 

tipografo ţidinių išplitimas per visą analizuojamąjį 

laikotarpį. Tais ir sekančiais metais išryškėjo abiejų būklės 

rodiklių, labiau sveikų medţių dalies, depresija. 2009-2010 

metais eglės lajų būklės rodiklių depresijai įtakos galėjo 

turėti netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae 

(Schrank.) masinis ţidinių išplitimas.  

Vėjovartų ploto (ha) kaita, apimanti keturių pastarųjų 

dešimtmečių laikotarpį, pateikiama antrame paveiksle.  
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r2 = 0,0017;  r = 0,04, p = 0,79 

 
2 pav. Vėjovartų paţeisti eglynų plotai (ha) 1968-2011 metais 

Fig. 2. Norway spruce stands damaged by windthrow (ha) in 1968-2011 

 

Straipsnyje analizuojama visų medţių rūšių vėjo 

paţeisti plotai, nes nėra tikslių duomenų kokią dalį sudaro 

eglės. Tikėtina, kad vėjo paţeistų eglynų plotas yra 

proporcingas visų rūšių medţių paţeistam plotui. 

Statistiškai reikšmingo vėjovartų plotų padidėjimo aptikti 

nepavyko (r
2
<0,1), tačiau nustatyta tendencija, jog vėjo 

paţeidimai analizuojamu laikotarpiu daţnėja. Laikotarpis 

tarp gausių vėjovartų (vėjovartų plotas didesnis nei 

vidurkis ± vienas standartinis nuokrypis (vidurkis ±1SD)) 

trumpėja. Laikotarpis tarp pirmųjų gausių vėjovartų 

(vidurkis ±1SD) 1968 metais ir antrųjų 1993 metais yra 25 

metai. Toliau seka šešerių (1999 m.), vienerių (2000 m.) ir 

penkerių (2005 m.) metų tarpai tarp gausių paţeidimų 

pasikartojimų. 

Eglės liemenų kenkėjų paţeisto ploto (LKPP) kaita 

1968-2010 metų laikotarpių pateikta trečiame paveiksle (3 

pav.). Šiame darbe analizuojamas visų eglės LKPP, tačiau 

didţioji dalis šių paţeidimų yra susiję su ţievėgrauţiu 

tipografu. Mūsų skaičiavimais tipografo paţeistų medţių 

vidutinė defoliacija siekia net 58%, o medţių būklės 

atsistatymo (grįţimo į prieš paţeidimą buvusią būklę) 

galimybės yra labai maţos, todėl šio liemenų kenkėjo 

masinių ţidinių išplitimo pasikartojimai, turi ypač 

reikšmingą poveikį eglynų būklei Lietuvoje. Nuo augimo 

nepriklausomo mirtingumo tyrimai parodė, kad liemenų 

kenkėjų lemtas eglių mirtingumas sudaro 20%, o vėjo 

paţeidimams tenka net 66% visų mirčių atvejų (Ozolinčius 

et al. 2005). Akivaizdu, kad šie veiksniai daro esminę įtaką 

eglynų būklei Lietuvoje. Per keturiasdešimt dviejų metų 

laikotarpį stebimi du masiniai tipografo ţidinių išplitimai. 

Pirmasis apėmė 1994-1997 metus ir buvo ypatingai 

reikšmingas eglės lajų būklei ir mirtingumui, kuris 

padidėjo apie 250 kartų, lyginant su analizuojamo 

laikotarpio pradţia. 2003-2004 metais stebimas antrasis 

kenkėjo išplitimas, tačiau tokio paţeidimų masto kaip 

pirmasis nepasiekė. Per visą analizuojamąjį laikotarpį 

nustatytas nors ir silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas 

teigiamas LKPP tiesinės regresijos trendas. 
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3 pav. Liemenų kenkėjų paţeisti eglynų plotai (ha) 1968-2011 metais 

Fig. 3. Norway spruce stands damaged by bark beetles (ha) in 1968-2011 

 

Analizuojamų būklės rodiklių tarpusavio 

priklausomybė ir priklausomybė nuo vidutinės metų oro 

temperatūros parodė, jog egzistuoja vidutiniškai glaudūs 

ryšiai tarp lajų defoliacijos ir LKPP, vėjovartų ir LKPP, 

vidutinės temperatūros ir abiejų lajos būklės rodiklių (1 

lentelė). Nustatytas vidutiniškai glaudus ryšys tarp 

vėjovartų ploto ir LKPP praėjus dvejiems ir trejiems 

metams po vėjo paţeidimų. Analizė rodo, kad LKPP 

reikšmingai padidina eglių lajų defoliaciją (r=0,8), bet ne 

sveikų medţių dalį (r=-0,1). Šie ryšiai patvirtina kitų 

autorių rezultatus apie tipografo selektyvų medţių 

pasirinkimą (pirmiau paţeidţiami apsilpę medţiai) 

(Eriksson et al. 2005; Joensuu et al. 2008). Liemenų 

kenkėjų masiniai paţeidimai trunka ilgiau nei vienerius 

metus nuo masinio ţidinių pirminio išplitimo (3 pav.). 

Vidutinė metų oro temperatūra reikšmingai teigiamai 

koreliavo su sveikų medţių dalimi (r=0,3) ir reikšmingai 

neigiamai su lajų defoliacija (r=-0,6). 

Skaičiavimai rodo, jog vidutinės oro temperatūros 

trendo (Δ) pokytis per keturiasdešimt vienerius metus yra 

2ºC (2 lentelė). Toks ryškus skirtumas yra gaunamas dėl 

to, jog analizuojamas laikotarpis turi vidutinės 

temperatūros maţėjimo ir didėjimo laikotarpius, kurių 

vidutinės 20 metų temperatūros skiriasi 1,6ºC. Pastarųjų 

dviejų dekadų temperatūros trendo pokytis yra 0,64ºC. 

Aptardami antrą lentelę mes darome prielaidą, jog 

vidutinės oro temperatūros kitimas daro nemaţą įtaką 

analizuojamiems eglės būklės rodikliams. Todėl būklės 

trendų pokyčių vertės per analizuojamą laikotarpį yra 

susiejamos su temperatūros pokyčiu. Taip yra daroma 

prognozė apie būklės rodiklių trendų pokytį temperatūrai 

pakitus 1ºC (Δ***). 

Skaičiavimai rodo, jog sveikų medţių dalies trendas 

per pastaruosius du dešimtmečius sumaţėjo 
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reikšmingiausiai (Δ=-8,9), lyginant su kitais būklės 

rodikliais. Taigi, vidutinei temperatūrai padidėjus 1 ºC, šio 

rodiklio trendas, skaičiuojant nuo 2010 metų, sumaţėtų dar 

13,9 vienetų ir sveikų medţių dalis siektų 10,2 %. 

Prognozuojamas lajų defoliacijos trendo pokytis siektų 0,9, 

vėjovartų paţeistų plotų – 10698 hektarų, LKPP – 47864 

hektarų, o šakninės pinties trendo pokytis siektų – -428 

hektarus. Vis dėlto šie skaičiavimai yra labai apytikriai, 

nes minėtų būklės rodiklių kintamumas yra nulemiamas ne 

tik oro temperatūros, bet ir kitų klimatinių veiksnių, pvz.; 

kritulių kiekio, daugelio atsitiktinių veiksnių bei šių 

rodiklių tarpusavio sąveikos. Tačiau šiame darbe darome 

prielaidą, kad procesai vystysis panašia linkme kaip ir 

praėjusiu laikotarpiu. 

1 lentelė. Pearsono coreliacinė analizė tarp analizuojamų eglės būklės rodiklių, temperatūros 

Table 1. Pearson correlation between spruce condition indicators, temperature 

 

Kintamieji SMD Defoliacija Vėjovartos 

(ha) 

LKPP 

(ha) 

LKPP-1 

(ha) 

LKPP-2 

(ha) 

LKPP-3 

(ha) 

Defoliacija -0,4       

Vėjovartos (ha) -0,2 0,1      

LKPP (ha) -0,1 0,8* -0,1     

LKPP-1 (ha) – – 0,2 0,7*    

LKPP-2 (ha) – – 0,6* 0,4* 0,7*   

LKPP-3 (ha) – – 0,4* 0,0 0,4* 0,7*  

T_vid 0,3* -0,6* 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,3* 
čia: * – p≤0,05, SMD – sveikų medţių dalis, LKPP – liemenų kenkėjų pakenktas plotas, LKPP-1 – liemenų kenkėjų pakenktas plotas sekančiais metais 

(LKPP-2 ir LKPP-3 atitinka pakenktą plotą po dviejų ir trijų metų), T_vid. – vidutinė metų oro temperatūra 

* – p≤0.05, SMD – number of healthy trees, LKPP – area (ha) damaged by bark beetles, LKPP-1 – area (ha) damaged by bark beetles next year (LKPP-2 
and LKPP-3 area (ha) damaged by bark beetles after two and tree years ), T_vid – mean average temperature 

 
2 lentelė. Temperatūros ir būklės rodiklių pokyčiai per analizuojamą laikotarpį bei numatomi pokyčiai vidutinei temperatūrai pakilus 1 ºC nuo 

analizuojamo laikotarpio pabaigos 

Table 2. Spruce condition and damages changes during the analysing period and the expected changes when temperature arise 1 ºC from the current 

year (end of analysing period) 

 

Kintamieji Mean ± SD r Δ Δ/Δt Δ*** 

Temperatūra ºC (1968-2009) 6,26 ± 0,16 0,6* 2,01 0,48 - 

Sveikų medţių dalis (%) (1989-2010) 24,1 ± 6,6 -0,5* - 8,9 -0,2 -13,9 

Defoliacija (%) (1989-2010) 21,2 ± 3,4 0,0 0,6 -0,02 0,9 

Vėjovartų plotai (ha) (1968-2011) 34841 ± 8057 0,06 7144 170 10698 

Liemenų kenkėjų plotai (ha) (1968-2009) 16078 ± 4905 0,3 31963 761 47864 

Šakninės pinties nauji plotai (1968-2009) 369 ± 30 -0,21 -286 -6,8 -428 

Čia: * – p≤0,05, Δ – n rodiklio trendo pokytis, Δ/Δt – trendo pokytis padalintas iš analizuojamo laikotarpio metų, Δ*** - prognozuojamas rodiklio trendo 
pokytis vidutinei temperatūrai pakilus 1 ºC 

Where: * – p≤0,05, Δ – the shift of analysing indicator, Δ/Δt – the shift of indicator divided by number of years of analysing period (indicate the step of 

changes in one year period), Δ*** the shift of analysing indicator when temperature arise 1 ºC from the current year (end of analyzing period)  

 

Išvados 

1. Liemenų kenkėjų ir vėjovartų paţeistas plotas per 

pastaruosius du dešimtmečius pastebimai išaugo. Trumpėja 

ir periodas tarp gausių vėjovartų pasikartojimo, kuris 

atitinka 25-6-1-5 metų laikotarpius. 

2. Eglės lajų būklės pokyčiams didţiausią poveikį darė 

ţievėgrauţio tipografo masinis ţidinių išplitimas. Šio 

kenkėjo paţeistų medţių vidutinė defoliacija siekia net 58 

%. 

3. Nustatyti vidutiniško stiprumo ryšiai tarp vėjovartų 

ploto ir liemenų kenkėjų paţeisto ploto (LKPP) praėjus 

dvejiems (r=0,6, p≤0,05) ir trejiems (r=0,4, p≤0,05) 

metams po masinių vėjo paţeidimų. LKPP reikšmingai 

padidina eglių lajų defoliaciją (r=0,8, p≤0,05), bet ne 

sveikų medţių dalį (r=-0,1). 

4. Stebimas teigiamas vidutinės oro temperatūros 

trendo pokytis (+0,64 ºC) per pastaruosius du 

dešimtmečius sutampa su analizuojamų eglės būklės 

rodiklių depresija per šį laikotarpį ir yra vienas iš 

reikšmingiausių veiksnių eglės būklės pokyčiams. 
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Trees crown damages and condition shift and reasons of Norway spruce 
 

Summary 

 
Climate change is considered as one of the essential factor affecting Norway spruce condition on deciduous-coniferous forests biome. The aim of 

this study was to assess spruce condition changes and evaluate climatic factors effects on it. 

The data from Lithuanian regional forest monitoring (1989-2010) and State Forest Service (1968-2009) have been used as well as meteorological 
stations network data (mean annual air temperature). 

Paper present an analysis of the average annual temperature trends in Lithuania since 1968 till 2009. The crown defoliation, the number of healthy 

trees, stands damages by bark beetles (ha) and stands damages by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (ha) was used as indicators of spruce condition and 
damages. Windthrow (ha) was selected as abiotic indicator. In addition was also analyzed the interaction between these variables. 

During the analyzed period (1968-2009) the average temperature has trend to increase, especially during the past two decades. This trend coincides 

with increased frequency of severe storms and windtrhrow damages area. The latter factors accelerate stands damages by bark beetles. The crown 
defoliation and the number of healthy trees (particularly) during the past two decades have a deterioration trend. Results indicate that defoliation change 

is mostly related to stands damages by bark beetles and variability of meteorological factors. 

Norway spruce, climate change, trees damages, crown defoliation 
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