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Ţemės klimatas niekada nebuvo ir nebus stabilus. Jeigu temperatūros kilimas vyktų savaime galbūt klimato kaita nekeltų tiek daug diskusijų. Tačiau 

klimatą visada veikė įvairūs veiksniai, sukeliantys ryškias klimato kaitos anomalijas (Emberlin et al., 2002; Root et al., 2003). Linder et al, 2010). Augalų 

vystymosi tempai, vegetacijos periodo trukmė, ţydėjimo, derėjimo laikotarpiai priklauso nuo klimato sąlygų. Klimato kaitos padariniai pastebimi 
gyvojoje gamtoje (fenologinių tarpsnių laiko kitimu ir kitais pokyčiais augalų bendrijose (Bogaert et al., 2002; Root et al., 2003). 

Darbo tikslas – nustatyti meteorologinių veiksnių įtaką maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenologiniams tarpsniams ir vegetacinio sezono 

trukmei. Centro seniūnijoje maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenologiniai tarpsniai vyko anksčiau nei Šilainių seniūnijoje, vidutiniškai 2-3 dienomis. 
Statistiškai patikimą įtaką maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) lapojimo fenologiniams tarpsniams turėjo aktyvių temperatūrų suma iki fenologinių 

tarpsnių pradţios, kovo ir balandţio mėnesių oro temperatūra, bei iškritęs kritulių kiekis sausio ir balandţio mėnesiais. 2016 m. vidutinė oro temperatūra 

buvo 7,7 °C (0,6 °C aukštesnė nei vidutinę daugiametę, kuri yra 7,1 °C), o iškritęs kritulių kiekis (843.7 mm) buvo 206,7 mm didesnis nei 1981-2010 m. 

klimato norma. 

Fenologija, mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), oro temperatūra, kritulių kiekis 

 
Įvadas 

 

Fenologija – mokslas apie kasmet besikartojančius 

gyvosios ir negyvosios gamtos sezoninius reiškinius ir kaip 

šie reiškiniai yra paveikiami klimato kintamumo. Nuo 

praėjusio amţiaus pabaigos fenologiniams tyrimams 

pasaulyje skiriamas ypač didelis dėmesys. Šiltėjant ţiemos 

laikotarpiui, ankstyvėja daugiamečių augalų (medţių, 

krūmų) vegetacijos atsinaujinimas. Fenologijoje 

vegetacijos sezono (dar vadinamo augimo sezonu) pradţią 

parodo anksti pavasarį prasidėjęs kai kurių augalų 

ţydėjimas (prasideda fenologinis pavasaris), o pabaigą – 

lapų geltimo pradţia (prasideda fenologinis ruduo). 

Laikotarpis nuo daugumos augalų vegetacijos 

atsinaujinimo pavasarį iki vegetacijos pabaigos rudenį 

parodo augimo sezono trukmę, tačiau į gamtoje 

vykstančius abiotinių veiksnių pokyčius jie reaguoja 

vystymosi tarpsnių nukrypimu nuo normos (Galvonaitė ir 

kt., 2007; Kulienė ir kt., 1990; Møller, 2008; 

Romanovskaja ir Bakšienė, 2014). 

Pastaruoju metu pasaulio klimatas šiltėja, o dėl 

esminio vidutinės temperatūros padidėjimo pastebimai 

kinta augalų fenologinių tarpsnių datos, ilgėja vegetacijos 

laikotarpis. Iš daugelio tyrimų nustatyta, kad temperatūra 

turi didesnę įtaką, nei kritulių kiekis. Atliekant ilgus, 

daugelio metų stebėjimus fenologinių tarpsnių kaita yra 

jautrus ir lengvai pastebimas klimato poveikis visame 

pasaulyje (Romanovskaja ir kt., 2009; Szabó, 2016; 

Šimatonytė ir kt., 2009; Templ et al., 2016). Pumpurų 

brinkimas rodo medţio gyvybinės veiklos pradţią. Tai 

trumpiausia augalų vystymosi fazė. Išbrinkę, bet 

neišsiskleidę pumpurai turi daugiausia aktyvių medţiagų 

(Noreikienė, 2015). Ţydėjimo, pumpurų sprogimo datų 

analizė leidţia įvertinti augalų vystymosi ypatumus, 

atsiradusius dėl klimato pokyčių. (Körner and Basler, 

2010; Veriankaitė, 2010). 

Augalų vegetacijos periodo trukmė yra tiesiogiai 

susijusi su oro temperatūra (Šimatonytė ir kt., 2009). 

Vidutinė oro temperatūra yra tiesiogiai susijusi su augalų 

augimo sezono trukme, o tarp suminės temperatūros 

(laipsniais per tam tikrą dienų skaičių) ir augalų 

fenologinių tarpsnių egzistuoja tiesinė priklausomybė 

(Templ et al., 2017; Theurillat et al., 2001). Augalijos 

vystymosi tarpsniai labai jautrūs Saulės šilumos, oro ir 

dirvos drėgmės kaitai per metus, todėl jos geriau, nei 

daugiamečiai meteorologinių elementų vidurkiai, parodo 

ne tik gamtinės aplinkos orų kaitą, bet ir konkrečios 

vietovės mikroklimatą (Romanovskaja, 2013). 

Darbo tikslas – nustatyti meteorologinių veiksnių įtaką 

maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenologiniams 

tarpsniams ir vegetacinio sezono trukmei. 

 

Tyrimo objektas ir metodika 

 

Maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) sezoninio 

kitimo tyrimai buvo atlikti Kauno mieste, Šilainių ir Centro 

seniūnijose (1 pav.). 

Fenologinių reiškinių tyrimai buvo vykdyti 2016 m. 

Vegetacijos sezono metu, tris kartus per savaitę buvo 

fiksuojamas maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) 

fenologinis tarpsnis ir klimatinių sąlygų: oro temperatūros, 

kritulių kiekis. Meteorologiniai duomenys buvo imami iš 

Kauno meteorologijos stoties. Kiekvienoje tyrimo vietoje 

buvo pasirinkta po dešimt maţalapės liepos (Tilia cordata 

Mill.) medţių. 

Buvo fiksuojami tokie fenologiniai tarpsniai:  

 pumpurų brinkimo pradţia,  

 sulapojimo pradţia,  

 visiškas sulapojimas,  

 ţydėjimo pradţia,  

 vaisių (sėklų) prinokimo pradţia, 

 lapų rudeninio geltimo pradţia,  

 lapų kritimo pradţia,  

 lapų kritimo pabaiga.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Centro_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Centro_seni%C5%ABnija
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1 pav. Tyrimo objektas 

Fig. 1. Research object  

 

Remiantis metodinėmis rekomendacijomis, pumpurų 

brinkimo pradţia laikoma data, kai ant pumpurų ţvynelių 

atsiranda ţalsvi dryţeliai arba ţvynelių viršūnėlės 

paţaliuoja iš vidinės pusės. Tuo tarpu lapų kritimo 

pabaiga laikoma data, kai nukrenta beveik visi stebimo 

medţio lajos lapai (Šimatonytė ir kt., 2009). Kiekvienai 

fenologinio tarpsnio pradţiai buvo tiksliai uţregistruota 

data, nurodant mėnesį ir dieną. Toliau atliekant 

skaičiavimus stebėjimo datos perskaičiuotos dienomis 

nuo metų pradţios. 

Maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenologinių 

tarpsnių analizei buvo skaičiuojama aktyvių temperatūrų 

suma (ATS > 10 °C) iki fenologinių tarpsnių pradţios. 

Duomenų analizei buvo naudojama paros kritulių kiekis 

ir vidutinė paros oro temperatūra. Analizuojant 

meteorologinių veiksnių (aktyvių temperatūrų suma, 

mėnesio temperatūra ir kritulių kiekis) daromą įtaką 

fenologiniams tarpsniams, buvo naudojamas daugialypės 

statistikos metodas – principinė komponenčių analizė. 

Duomenų analizei buvo naudojami programų paketai 

„MS Excel – 2013“, „STATISTIKA 8.0“. Duomenų 

įvertinimui taikyta koreliacinė analizė, aprašomoji 

statistinė analizė ir principinė komponenčių analizė. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Augalų vystymasį pavasarį labiausiai veikia 

meteorologinės sąlygos, tai yra šiluma, drėgmė, saulės  

spinduliuotė. Nepaisant to, kad augalų fenologinių 

tarpsnių kaita kasmet ritmiška, tų pačių fenologinių 

tarpsnių kalendorinės datos labai skiriasi (Gavenauskas ir 

Lamsodienė, 2004).  

Maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) vidutinis 

fenologinis spektras pavaizduotas 2 pav. Centro 

seniūnijoje maţalapė liepos (Tilia cordata Mill.) 

fenologiniai tarpsniai vyko anksčiau nei Šilainių 

seniūnijoje, vidutiniškai 2-3 dienos.  

Masiškai maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) 

pumpurai brinksta balandţio antroje pusėje: Centre 

uţfiksuota balandţio 22 d., o Šilainiuose – balandţio 25 

d. Pumpurų brinkimo fenologinio tarpsnio pradţioje 

aktyvių temperatūrų suma buvo 53,2 C
o
. Maţalapės 

liepos (Tilia cordata Mill.) visiškas sulapojimas Centre 

nustatytas geguţės 15 d., Šilainiuose – geguţės 18 d. 

Atlikus duomenų analizę ir gautus duomenis palyginus su 

duomenimis iki 2015 m. (duomenys M. Navasaičio ir J. 

Abraitienės) nustatyta, kad 2016 m. visiško sulapojimo 

tarpsnis vyko 10 d. vėliau.  

 

 
2 pav. Maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenologinis spektras 

Fig. 2. The phenological spectrum of small-leaved linden  
(Tilia cordata Mill.) 

 

Fenologinių tarpsnių trukmę atskleidţia laikotarpis 

tarp gretimų fenologinių tarpsnių pradţios datų. Ilgiausiai 

truko lapų rudeninio geltimo pradţios tarpsnis. 

Vidutiniais tyrimo duomenimis lapai 2016 m. pradėjo 

gelsti rugsėjo antroje pusėje. Lapų rudeninio geltimo 

fenologinio tarpsnio pradţioje aktyvių temperatūrų suma 

buvo 2414,8 C
o
 

Nustatytas patikimas ryšys tarp intensyvaus lapojimo 

ir aktyvių temperatūrų sumos iki intensyvaus lapojimo 

(r=0,74, p<0,05), kai vidutinė aktyvių temperatūrų suma 

iki intensyvaus lapojimo buvo 166 
o
C ir kovo mėnesio 

temperatūros (r=-0,89) (3 pav.). Patikimas ryšys nustatytas 

tarp visiško sulapojimo ir aktyvių temperatūrų sumos iki 

visiško sulapojimo (r=0,75) ir kovo mėnesio temperatūros 

(r=-0,87). 
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3 pav. Maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.) lapojimo fenologinių 

tarpsnių ir meteorologinių veiksnių PCA 
Fig. 3. The PCA of small-leaved linden  (Tilia cordata Mill.) leaf 

spreading phenological phases and meteorological factors 

 
Psk–pumpurų skleidimasis, IntL–intensyvus lapojimas, VL–visiškas 

sulapojimas, AT (Psk)–aktyvių temperatūrų suma iki pumpurų 

skleidimosi, AT (IntL)–aktyvių temperatūrų suma iki intensyvaus 
lapojimo, AT (VL)–aktyvių temperatūrų suma iki visiško sulapojimo, 

T02–vasario mėn. tempetatūra, T03–kovo mėn. tempetatūra, T04–

balandţio mėn. tempetatūra, T05–geguţės mėn. tempetatūra, K02–vasario 
mėn. kritulių liekis, K03–kovo mėn. kritulių liekis, K04-balandţio mėn. 

kritulių liekis, K05–geguţės mėn. kritulių liekis. 

 

2016 m. vidutinė oro temperatūra buvo 7,7 °C (0,6 °C 

aukštesnė nei vidutinę daugiametę, kuri yra 7,1 °C) (4 

pav.). Metai prasidėjo šiltais orais ir vidutinė sausio 

mėnesio oro temperatūra buvo 3,6 °C, vasario 4,6 °C ir 

kovo 1,5 °C aukštesnė nei vidutinė daugiametė. 

Intensyvaus medţių lapojimo laikotarpiu oro temperatūra 

buvo 2,4 °C aukštesnė, o liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

buvo artima vidutinei daugiametei. Išsiskyrė spalis, kai 

temperatūra buvo 0,4 °C (1,9 °C ţemesnė nei klimato 

norma). 

 

 
4 pav. Oro temperatūros kaita 2016 m. 

Fig. 4. Air temperature changes in 2016 

 

Iškritęs per 2016 m. kritulių kiekis (843.7 mm) buvo 

206,7 mm didesnis nei 1981-2010 m. klimato norma (5 

pav.). Drėgnesnė buvo 2016 m. vasara (iškrito kritulių 

136,6 mm, arba 60 proc. daugiau, nei klimato norma).  

 

 
5 pav. Kritulių kiekio kaita 2016 m. 

Fig. 5. Precipitation changes in 2016 

 

Maţiau nei pusė normos kritulių iškrito rugsėjį (30,5 

mm, 42 proc. maţiau nei KN). Kritulių kiekis įvairiais 

mėnesiais keitėsi skirtingai, bet 2016 m. išsiskyrė kritulių 

gausa. 

 

Išvados 

 

1. Statistiškai patikimą įtaką maţalapės liepos (Tilia 

cordata Mill.) lapojimo fenologiniams tarpsniams turėjo 

aktyvių temperatūrų suma iki fenologinių tarpsnių 

pradţios, kovo ir balandţio mėnesių oro temperatūra, bei 

iškritęs kritulių kiekis sausio ir balandţio mėnesiais. 

2. 2016 m. vidutinė oro temperatūra buvo 7,7 °C (0,6 

°C aukštesnė nei vidutinę daugiametę, kuri yra 7,1 °C), o 

iškritęs kritulių kiekis (843.7 mm) buvo 206,7 mm didesnis 

nei 1981-2010 m. klimato norma. 
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Summary 

 
The Earth's climate has never been and will not be stable. If the temperature was rising naturally, climate change would not raise so much debate. 

However, the climate has  always been affected by various factors causing vivid anomalies of climate change (Emberlin et al., 2002; Root et al., 2003). 

Linder et al, 2010). Plant growth rates, the duration of growth period, flowering and fruiting phases depend on the weather conditions. The consequences 
of climate change are observed in the living nature (by changes in the timing of phenological phases and other changes in plant communities (Bogaert et 

al., 2002; Root et al., 2003). 

The aim of the study was to determine the influence of meteorological factors on the phenological phases of small-leaved linden (Tilia cordata 
Mill.) and the duration of its growing season. In the Central administrative district  phenological stages of small-leaved linden (Tilia cordata Mill.)  

occurred earlier than in the Šilainiai district by on  an average 2-3 days. A statistically significant influence on the leaf spreading phenological phase of 

small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) had  the sum of active temperatures until  the beginning  of phenological phases, air temperature in March and 
April, and precipitation in January and April. In 2016, the average air temperature was 7.7 ° C (by 0.6 ° C higher than the average of many years which is 

7.1 ° C), while precipitation (843.7 mm) was by 206.7 mm higher than the climate norm of 1981 - 2010. 

Phenology, small-leaved linden (Tilia cordata Mill.), air temperature, precipitation. 

 
Gauta 2017 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2017 m. balandžio mėn. 
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