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Kauno ąžuolyne augančių seniausių ąžuolų radialiojo prieaugio ypatumai 

 
Joris Karpavičius 
 

Vytauto Didžiojo universitetas  

 
Kauno ąţuolyne, kur seniausi ąţuolai pradėjo augti 1766 metais, buvo parinkti trys tyrimo bareliai. Remiantis juose paimtų grieţinėlių kasmetinių 

rievių duomenimis nustatyta, kad visose trijose tyrimų vietose ąţuolai augo sinchroniškai. Išskyrus du atvejus, vidutiniškai daugiau priaugdavo 

ankstyvosios medienos. Skiriasi ir ąţuolų jautrumo koeficientas į aplinkos sąlygų pasikeitimus. Šie rodikliai visais atvejais yra aukštesni vėlyvosios 
medienos dinamikos kaitoje. Taip pat nustatyta, kad ąţuolų radialiojo prieaugio pokyčiai yra labiau susiję su ilgalaikiais klimatinių sąlygų pokyčiais, nei 

su trumpalaikėmis atskirų laikotarpių sąlygomis, todėl gali būti vertingi ruošiant tiek ąţuolų prieaugio, tiek klimatinių sąlygų prognozavimo metodikas. 

Ąžuolas, radialusis prieaugis, priklausomybė, pokyčiai 

 
Įvadas 

 

Paprastasis ąţuolas (Quercus robur L.) yra labiausiai 

tinkamų medţių rūšių dendrochronologiniuose tyrimuose 

dėl šių aplinkybių: 1. dėl savo ilgaamţiškumo; 2. dėl gerai 

išsiskiriančių ankstyvosios ir vėlyvosios metinių rievių 

dalių; 3. dėl plataus panaudojimo statiniuose ir baldų 

gamyboje, kas leidţia jų rievių duomenis panaudoti dabar 

augančių ąţuolų rievių serijų pratęsimui. 

XX a. paskutiniajame dešimtmetyje prasidėjęs masinis 

įvairių medţių rūšių (eglių ir uosių) dţiūvimas neaplenkė ir 

ąţuolų. Jau 1995 m. buvo nustatyta, kad Lietuvos ąţuolynų 

būklė nėra gera (Ţiogas, Gedminas, 1995), ir to tiesioginė 

prieţastis yra abiotiniai veiksniai, taip pat daugkartiniai 

pumpurų, ūglių ir lapų pakenkimai ir po to atsiradę lapų, 

ūglių, šakų kamienų paţeidimai dėl miltligės, liemenų 

kenkėjų ir grybinių ligų. Ypač Lietuvos ąţuolynų būklė 

pablogėjo ir prasidėjo masinis ąţuolynų dţiūvimas, kuriam 

pradinį impulsą davė 2002-jų metų sausra, ąţuolinio 

lapsukio paţaidos ir miltligė 2003 ir 2004 m. (Gustienė ir 

kt., 2006). Vėlesniame savo straipsnyje Gedminas A. 

(2009) taip pat paţymi, kad viena iš dţiūvimo prieţasčių 

yra gruntinių vandenų paţemėjimas Lietuvos ąţuolynuose, 

ir ypač ąţuolams lemtingi buvo sausringi 2003 metai. Apie 

gruntinių vandenų svyravimų įtaką kietiesiems lapuočiams 

mini ir kiti autoriai (Huoston 1992).  

Ankstesnis aptarimai rodo, kad paskutiniu metu vykęs 

ir vykstantis įvairių medţių rūšių dţiūvimas yra susijęs su 

įvairių veiksnių kompleksu. Bet taip ir neatsakyta kokie 

dar veiksniai veikia ąţuolų, augančių urbanizuotoje 

aplinkoje, radialųjį prieaugį, todėl šių tyrimų pagrindinis 

tikslas yra išsiaiškinti ąţuolų, augančių Kauno ąţuolyne, 

radialiojo prieaugio savitumus.  

 

Tyrimo objektai ir metodika 

 

Kauno ąţuolyne, kur seniausi ąţuolai pradėjo augti 

1766   metais parinkti trys tyrimo bareliai. Pirmajame 

tyrimo barelyje (Ka1) medţiai auga ~ 50 – 100 m. atstumu 

nuo Vydūno alėjos, greta esančio tvenkinio. Dirvoţemyje, 

po 20 cm humusinio horizonto eina pilkšvas su rudais 

intarpais, drėgnas horizontas, nors 1 m. gylyje vanduo 

nerastas. Antrasis tyrimo barelis (Ka2)  parinktas 

centrinėje ąţuolyno dalyje, link Zoologijos sodo. 

Dirvoţemis analogiškas, kaip ir pirmu atveju, tik 

humusingasis horizontas storesnis (30 cm). Trečiame 

tyrimo barelyje (Ka3)  ąţuolai auga prie Dainų slėnio ir 

tarp viršutinių suolų eilių. Dirvoţemis yra smarkiai 

trypiamas ir labiausiai skiriasi nuo pirmųjų dviejų. Čia po 

10 cm humusingo sluoksnio, eina priesmėlis, nuo 20 cm 

pereinantis į molį. 

Visose tyrimo vietose, nemaţiau 10 medţių kamienai, 

buvo pragręţti amţiaus (Preslerio) grąţtu ir paimti 

dendropavyzdţiai (grieţinėliai), jų radialiojo prieaugio 

ypatumų tyrimams. 

Ąţuolų rievių pločiai, atskirai vėlyvosios ir 

ankstyvosios medienų, išmatuoti 0,05 mm tikslumu 

naudojant stereomikroskopą MBS 9. Tolimesniame etape, 

iš individualių medţių pametinius rievių matavimo 

duomenų paskaičiavus vidurkį, kiekvienam tyrimo 

objektui sudarytos atskiros radialiojo prieaugio rievių 

serijos, kurių duomenys naudoti tolesnio tyrimo metu. 

Duomenų priklausomybės nuo klimato veiksnių 

panaudota Kauno meteorologinės stoties daugiamečių 

stebėjimų sekos uţ hidrologinius metus, nuo praeitų metų 

rugsėjo mėn. 01 d. iki einamųjų metų rugpjūčio mėn. 31 d. 

Dalis radialiojo prieaugio statistinių rodiklių (jautrumo 

koeficientas ir vidutinis prieaugis) skaičiuoti panaudojant 

ITRDB paketo DPL 6.07 P (Dendrochronology Program 

Library) programą TSA. 

Sudarytosios kiekvieno tyrimo barelio rievių serijos 

buvo sinchronizuojamos tarpusavyje, panaudojant Excel 

programai pritaikytą ir neesminiai modifikuotą T. 

Bitvinsko (1974) pasiūlytą formulę: 

;
1n

n
Pr

 

čia Pr- panašumo rodiklis; 

n
+
- sutampančių intervalų skaičius; 

n- visų lygintų rievių skaičius. 

 

Koreliacinių koeficientų tarp ąţuolų radialiojo 

prieaugio   ir klimato veiksnių patikimumas įvertintas 

pagal Zaicev‘o G. (1973) metodiką. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Apskaičiuotieji radialiojo prieaugio panašumo 

rodikliai (Pr) parodė, kad visose trijose tyrimų vietose 

ąţuolai augo sinchroniškai. Jų tarpusavio panašumo 

rodikliai svyravo nuo 0,72 iki 0,78, kai visiško sutapimo 

atveju šis rodiklis yra 1,0, todėl apţvelkime tyrimams 

panaudotų Kauno ąţuolyne augančių seniausių ąţuolų 

kitus statistinius rodiklius uţ laikotarpį, paskirstytą į dvi 
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dalis: 1893 – 1991 m., ir labai kontrastingą: 1992 – 2008 

m. (1. lentelė). 

 
1 lentelė. Statistiniai ąţuolų radialiojo prieaugio rodikliai 

Table 1. Statistical indicators of oak radial growth 

 

Rievių serijos 

Series of rings 

Laikotarpis 

Season 
Vidurkis - 

Mean 

Jautrumas 

Sensivity 

          Ka1 a   1893 -  1991    0,723        0,107 

          Ka1 v   1893 -  1991    0,706        0,335 

          Ka2 a   1893 -  1991    0,861        0,111 

          Ka2 v   1893 -  1991    0,893        0,359 

          Ka3 a   1893 -  1991    0,806        0,122 

          Ka3 v   1893 -  1991    0,680        0,313 

          Ka1 a   1992 -  2008    0,757        0,111 

          Ka1 v   1992 -  2008    0,932        0,247 

          Ka2 a   1992 -  2008    0,693        0,104 

          Ka2 v   1992 -  2008    0,541        0,221 

          Ka3 a   1992 -  2008    0,691        0,124 

          Ka3 v   1992 -  2008    0,667        0,239 

 

Iš 1 lentelės duomenų matome, kad išskyrus ąţuolus iš 

antrosios tyrimų vietos (Ka2) 1893-1991 m. ir ąţuolus iš 

pirmosios vietos (Ka1) 1992-2008 m. vidutiniškai daugiau 

priaugo vėlyvosios (v) medienos, likusiais atvejais 

dominavo didesnis vidutinis ankstyvosios (a) medienos 

prieaugis. Skiriasi ir ąţuolų jautrumo koeficientas į 

aplinkos sąlygų pasikeitimus. Šis rodikliai visais atvejais 

yra aukštesni vėlyvosios medienos dinamikos kaitoje. Tai 

rodo, kad vėlyvosios medienos prieaugis yra labiau susijęs 

su pavasario ir vasaros mėnesių klimatinėmis sąlygomis. 

Nors 3–je tyrimų vietoje ąţuolai yra labiausiai veikiami 

antropogeniškai (trypiami) ir turėjo maţiausią vidutinį 

vėlyvąjį prieaugį 1893- 1991 m., bei ankstyvąjį 1992-2008 

m., bet savo metinės medienos dydţiu jie uţima tarpinę 

padėtį tarp ąţuolų iš kitų tyrimų vietų. Pirmojo laikotarpio 

metu jų vidutinis metinis prieaugis didesnis (1,49 mm) uţ 

ąţuolų iš pirmosios vietos (1,43 mm), o antruoju - uţ 

ąţuolų iš Ka2 tyrimo barelio (1,36 ir 1,23 mm). 

Nevienodai į atskirų klimatinių laikotarpių 

temperatūrų ir kritulių poveikį reaguoja ir atskiros rievių 

dalys (2 lentelė). Visumoje dominuoja nepatikimi 

koreliaciniai koeficientai. Ankstyvasis radialusis prieaugis 

patikimų koeficientų neparodė nei su vienu, atskirų 

laikotarpių, klimato veiksniu. Daugiausiai patikimų (r ≥ 

0,19; t ≥ 2,04), ir jiems artimų, koreliacinių koeficientų turi 

metinis radialusis prieaugis, reaguodamas į metinių 

temperatūrų poveikį. Kitų klimatinių laikotarpių poveikis 

maţiau ryškus, kas rodo, kad ąţuolų radialusis prieaugis 

Kauno ąţuolyne maţai susijęs su neilgų klimatinių 

laikotarpių sąlygomis. Dar reikėtų išskirti teigiamą ţiemos 

mėnesių kritulių (Ka1v) ir temperatūrų (Ka3v) poveikį, kas 

rodo, kad kuo daugiau iškrenta kritulių ir kuo šiltesnės 

ţiemos, tuo dirvoţemis maţiau įšala, tuo sudarydamas 

sąlygas ankstyvesnei vegetacijai. Apie neigiamą 

ekstremaliai šaltų ţiemų (pvz. 1940-42 m.) poveikį rašo ir 

J. Karpavičius (2001). 

 
2 lentelė. Koreliaciniai koeficientai tarp ąţuolų radialiojo prieaugio ir atskirų klimatinių sezonų klimato veiksnių 

Table 2. Coefficients of correlation betwen oaks radial growth and climatic factors of different climatic seasons 

 

Tyr.bar. 

Exp. pl. 

Veiksnys- 

Factor 

Klimatinis laikotarpis-Climatic season 

IX-XI XII-II III-V VI-VIII M-A 

Ka1v 
             ºC 0,13 0,10 0,15 0,13 0,19 

            mm -0,09 0,19 0,11 0,06 0,13 

Ka1m 
             ºC 0,09 0,10 0,15 0,12 0,18 

            mm -0,09 0,17 0,12 0,08 0,14 

Ka2m 
             ºC 0,11 0,01 0,02 0,00 0,05 

            mm 0,00 -0,05 0,02 0,11 0,06 

Ka3v 
             ºC 0,16 0,23 0,17 0,04 0,27 

            mm -0,12 0,08 0,19 0,13 0,16 

Ka3m 
             ºC 0,13 0,17 0,12 0,01 0,19 

            mm -0,15 -0,01 0,17 0,20 0,15 

 

Ţymiai patikimesni rezultatai gauti panaudojus 

slenkančius 1 m. ţingsniu 11 metų metinės medienos 

vidurkius, bei taip pat slenkančius vidutinių metinių 

temperatūrų ir kritulių sumos duomenis (3. lentelė ir 1. 

pav.). Atskirais atvejais r = 0,63, o t = 7,72. Tai daugiau 

nei du kartus viršija reikalavimus Studento kriterijui t, 

esant 99,9 % patikimumo lygiui.  

Šie duomenys rodo, kad ąţuolų radialiojo prieaugio 

pokyčiai yra labiau susiję su ilgalaikiais klimatinių sąlygų 

pokyčiais, nei su trumpalaikėmis atskirų laikotarpių 

sąlygomis, todėl gali būti vertingi ruošiant tiek ąţuolų 

prieaugio, tiek klimatinių sąlygų prognozavimo metodikas. 

 

3. lentelė. Koreliaciniai koeficientai tarp metinės medienos slenkančių 11 
metų vidurkių ir klimato veiksnių : Tm 11v – slenkančios vidutinės 

metinės temperatūros ir metinės kritulių sumos (Km 11v). 

Table 3. Coefficients of correlation betwen 11 years moving average of 
annual wood and climatic factors: Tm – moving 11y. annual average of 

temperature and annual sum of precipitation (Km 11v). 

 

Veiksnys - 

Factor 

Tyrimo bareliai – Experimental plots 

Ka1m11v Ka2m11v Ka3m11v 

Tm 11v 0,63 -0,54 -0,12 

Km 11v 0,12 -0,55 0,30 

 

Jeigu teigiamas (Ka1m11v) ir neigiami (Ka2m11v ir 

Ka3m11v) koreliaciniai koeficientai temperatūrų poveikiui 
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yra paaiškinami, nes skiriasi drėgmės reţimas visose 

trijose tyrimų vietose. Kaip jau minėta labiausiai 

dirvoţemio uţmirkimas būdingas Ka1 tyrimo bareliui, nes 

ąţuolų reakcija į klimato sąlygų pasikeitimus yra glaudţiai 

susijusi su dirvoţemio litologine sudėtimi ir gruntinių 

sąlygų lygiu juose (Kairaitis, Karpavičius, 1996). Tuo 

tarpu neigiama reakcija į kritulių poveikį, ir ilgalaikis 

radialiojo prieaugio kritimas nuo 1973 m. antroje tyrimų 

vietoje (Ka2), bet neturint gruntinių vandenų svyravimo 

duomenų, yra sunkiai paaiškinama.  
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1 pav. Ąţuolų metinės medienos ir vidutinės metinės temperatūros slenkančių vidurkių dinamikos. 

Fig. 1. Dynamics of moving average of oaks annual growth and mean annual temperature. 

 

Išvados 

 

1. Ąţuolų radialiojo prieaugio panašumo rodikliai 

(Pr) parodė, kad visose trijose tyrimų vietose ąţuolai augo 

sinchroniškai. Jų tarpusavio panašumo rodikliai svyravo 

nuo 0,72 iki 0,78. 

2. Į aplinkos sąlygų pasikeitimus visais atvejais 2–3 

kartus jautriau reaguoja ąţuolų vėlyvoji mediena lyginant 

su ankstyvaja. 

3. Pastovus trypimas apie ąţuolus trečioje tyrimų 

vietoje esminės įtakos jų metiniam radialiojo prieaugio 

dydţiui neturėjo. 

4. Ąţuolų radialiojo prieaugio pokyčiai yra labiau 

susiję su ilgalaikiais klimatinių sąlygų pokyčiais, nei su 

trumpalaikėmis atskirų laikotarpių sąlygomis, todėl gali 

būti vertingi ruošiant tiek ąţuolų prieaugio, tiek klimatinių 

sąlygų prognozavimo metodikas.  
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Joris Karpavičius 
 

Features of radial growth of oldest oaks (Quercus robur L.) growing in Kauno azuolynas 
 

Summary 

 
In Kaunas oak wood where the oldest oak trees began to grow in 1766, three experimental plots has been selected. Analysis of annual tree-ring data 

showed that in all three study sites oaks grow synchronously. Except for two cases, the average greater increment was in early wood. Also there are 
differences in oak sensitivity coefficient due to changes in environmental conditions. In all the cases the indicator rates are higher in late wood dinamics 

change. The analysis has also shown that the oak radial increment changes are more related with long-term climatic changes than the short-term periods 

of individual periods conditions and therefore may be valuable in the preparation of both oak growth and climatic forecasting methodologies. 
Oak, radial growth, dependency, changes 
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