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2003 m. Aukštaitijos KM stotyje tyrimai pagal Kompleksiško monitoringo programą buvo 

vykdomi jau 10 kartą, o Žemaitijos KMS 9. Analizuojant medžių būklės kitimo rezultatus nustatyta, 

kad  2003  m.  Aukštaitijos  KMS  teritorijoje  medžių  būklė  toliau  blogėjo.  Tai  2002  m.  sausros 

padariniai. Vidutinė defoliacija siekė 26,2%, o jos pokytis apie 2 % (p<0,05). Beržynų būklė kito 

skirtingai.  Karpotųjų  beržų,  kurie  auga  sausesnėse  augavietėse  būklė  pablogėjo.  Jų  vidutinė 

defoliacija padidėjo nuo 19,8 iki 22,2 %, o plaukuotųjų beržų, kurie auga pelkinėse augavietėse, 

būklė pagerėjo - defoliacija sumažėjo nuo 30,2 iki 26,7%.

2003 m.  Žemaitijos  KMS medynų  vidutinė  defoliacija  sumažėjo  nuo  23,6% iki  22,2%, 

tačiau  šis  būklės  pokytis  yra  statistiškai  nereikšmingas  (p>0,05).  Eglių  vidutinė  defoliacija  dėl 

sausros poveikio 2002 m. padidėjo apie 4%, t.y. nuo 20,7 iki 24,1%, o paskutiniaisiais metais, nors 

ir ne reikšmingai, bet sumažėjo 1,5%. Tik beržų būklė išliko stabili. Jų vidutinė defoliacija siekė 

18-19%.

Užregistruotus neigiamus būklės pokyčius sąlygojo nepalankios klimatinės sąlygos,  kurių 

pasėkoje išsivystė  eglinio tipografo židinys  1994-96m. Paskutiniaisiais  metais lemiamų veiksniu 

neigiamai įtakojančių medynų būklę buvo vėjovartos, vėjalaužos, snieglaužos bei 2002 m. sausra. 

Aplinkos  gamtinių  ir  antropogeninių  veiksnių  kompleksinės  įtakos  medynų  vidutinės 

defoliacijos  kaitai  KMS teritorijose  analizė  parodė,  kad  labiausiai  defoliacijos  pokyčius  įtakojo 

medyno  taksaciniai,  augavietės  bei  reljefo  rodikliai,  kurie  paaiškino  iki  37%  KMS  medynų 

vidutinės  defoliacijos  kaitos.  Meteorologiniai  rodikliai  padidino  šį  variacijos  koeficientą  7%,  o 

regioninis  oro  užterštumas  1%.  Tokiu  būdu  aplinkos  natūralūs  bei  antropogeniniai  veiksniai 

paaiškino iki 47% vyraujančių išlikusių gyvų medžių vidutinės defoliacijos kaitos KMS teritorijose.

Medynų struktūros tyrimai parodė, kad per tiriamąjį laikotarpį tirtų gyvų medžių skaičius 

Žemaitijos KMS sumažėjo intensyviau (13,5 %) nei Aukštaitijos KMS (12,4 %). Žemaitijos KMS 

pušų iškritimo intensyvumas siekė 14,9 %, eglių 17,6%, kai tuo tarpu Aukštaitijos KMS 10,8 % ir 

13,1 % atitinkamai.

Aukštaitijos KMS 1 ha teritorijoje  augančių medžių skerspločių suma pagal medžio rūšį 

pasiskirstė taip: pušis – 13,3, eglė – 15,8, beržai bei kitos rūšys apie – apie 3 m2/ha. Augančių 

medžių skerspločių suma vidutiniškai lygi 32 m2/ha. Žemaitijos KMS teritorijoje augančių medžių 

skerspločių suma pagal rūšį pasiskirstė taip: pušis – 4,6, eglė – 22, beržai bei kitos rūšys apie – apie 
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1,8 m2/ha. arba vidutiniškai 28,4 m2/ha, t.y.  apie 3,6 m2/ha mažesnė negu Aukštaitijos KMS, nors 

vidutinis metinis skerspločių sumos prieaugis abiejose stotyse yra visiškai vienodas.

Aukštaitijos IMS 1 ha baseino plote augančių medynų biomasė nuo 1993 iki 1999 metų dėl 

medžių  iškritimo  sumažėjo  vidutiniškai  nuo  218t  iki  211t/ha,  t.y.  7  t/ha  arba  3%,  tačiau 

paskutiniuoju laikotarpiu augančių medžių biomasės prieaugis sudarė 5 t/ha arba apie 2% biomasės. 

Žemaitijos KMS 1 ha baseino plote augančių medynų biomasė nuo 1993 iki 1999 metų dėl medžių 

iškritimo sumažėjo vidutiniškai nuo 196t iki 186t/ha, t.y. apie 10 t/ha arba 5%, tačiau paskutiniuoju 

laikotarpiu augančių medžių biomasės prieaugis sudarė 2 t/ha arba apie 1% biomasės.

Nuokritų  sezoninės  dinamikos  bei  jų cheminės  sudėties  tyrimai  parodė,  kad Aukštaitijos 

KMS  perbrendusiame,  brukniniame  pušyne  (AKMS_01)  per  paskutiniųjų  6  metų  laikotarpį 

vidutiniškai susidaro apie 4000 kg/ha nuokritų , iš kurių apie 50% sudaro spygliai,  30 % pušies 

žievė  ir  maždaug  po  10%  kankorėžiai  ir  beržų  lapai.  Žemaitijos  bręstančiame  eglyne  per 

paskutiniųjų 5 metų laikotarpį susidaro apie 4081kg/ha nuokritų.  Net 77% visų nuokritų sudaro 

eglės  spygliai.  Medžių  žievės  nuokritose  praktiškai  nerasta.  14% visų  nuokritų  sudaro  sausos, 

smulkios eglės šakelės. Kankorėžių kiekis nuokritose priklausomai nuo metų, svyruoja nuo 0 iki 

13%. 

Aukštaitijos KMS būdingiausiame pušyne metalų metinius kiekius statistiškai reikšmingiau 

sąlygoja  jų  koncentracija  nuokritose,  kai  tuo  tarpu  Žemaitijos  KMS  būdingiausiame  eglyne  – 

nuokritų kiekis.

Cd ir  Cu  koncentracijos  Aukštaitijos  KMS yra  lygios  ar  didesnės  nei  Žemaitijos  KMS 

nuokritose. Likusių tirtų metalų koncentracijos Žemaitijos KMS nuokritose 2-3 kartus yra didesnės 

nei Aukštaitijos KMS nuokritose.

2002-03  metų  laikotarpiu  Žemaitijos  KMS  nuokritų  rinkimo  stotyje  Cu  srautas  su 

nuokritomis viršijo 52%, Pb – 138 %, Cd – 29 %, Cr – 178 %, Zn – 48 %, Na – 236 %, - Mn 251 % 

ir K – 167 % atitinkamų metalų srautą su nuokritomis Aukštaitijos KM stotyje

Fotosintetiškai aktyvios saulės spinduliuotės (FAS) po augalijos danga Aukštaitijos KMS 

tyrimai parodė, kad medyno ir lapijos biomasę bei gyvų medžių skaičių medyne gerai atspindi kaip 

originalios FAS reikšmės (vidurkis ir maksimumas), taip ir santykinės (struktūra, τ  ir LAI). Lapijos 

paviršiaus  ploto indekso (LAI) reikšmingumas lyginant  su FAS parametrais  medynų būklės bei 

produktyvumo tyrimuose mažesnis. 

Atlikus Aukštaitijos KMS teritorijos spektrinį zoninį aerofotografavimą bei įvertinus šviesio 

reikšmių bei medžių dendrometrinių bei būklės rodiklių koreliacinius koeficientus, nustatyta, kad 

patikimiausiai ir statistiškai reikšmingiausiai medžių stambumo bei būklės parametrus identifikuoja 

dominuojančių  medžių  grupės  lajų  plote  esančių  gardelių  šviesio  reikšmių  rodikliai.  Suminiai 

skirtingų  kanalų  šviesio  reikšmės  paaiškina  iki  40  %  medžių  skersmens  pokyčių  medyne,  o 

kokybiniai infraraudonųjų spindulių kanalo šviesio reikšmių rodikliai iki 80 % dominuojančių pušų 

lajų defoliacijos pokyčių.
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