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BALTAŽIEDĖS ROBINIJOS (Robinia pseudoacacia L.) PLITIMO YPATUMAI
Sinilga Černulienė, dr. Loreta Semaškienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Baltažiedė robinija, kaip svetimžemė rūšis, palyginti sparčiai plinta kai kuriuose Lietuvos
ekotopuose (pvz., Kuršių Nerija), todėl ji paskelbta invazine rūšimi, kurios gausa gali būti lokaliai
reguliuojama. Kol kas nėra pakankamai duomenų apie robinijos biologiją, invaziškumą, plitimo
greitį, produktyvumą, kas leistų efektyviai reguliuoti šios rūšies gausą.
Darbo tikslas buvo įvertinti baltažiedės robinijos paplitimo bei plitimo Lietuvoje ypatumus.
Baltažiedės robinijos plitimo tyrimai atlikti Dubravos ir Jonavos miškų urėdijose. Atlikus tyrimus,
nustatyta kirtimo įtaka kelmų ataugų bei šaknų atžalų kiekiui, jų plitimui ir gyvybingumui.
Raktažodžiai: baltažiedė robinija, paplitimas, plitimas, kelmų ataugos, šaknų atžalos.

Įvadas
Lietuvoje šiuo metu yra žinoma apie 548 rūšių svetimžemių augalų
(http://www.glis.lt). Jie turi neabejotiną reikšmę ekonomikai, aplinkai ir socialiniam
žmonių gyvenimui. Perkelti arba persikėlę iš savo natūralaus paplitimo teritorijų (arealų),
prisitaikydami prie naujų augimo sąlygų, jie keičia savo fenologiją, biologiją, o kartais
netgi ima genetiškai skirtis nuo motininių populiacijų. Apie vienus tokius augalus turime
pakankamai daug informacijos, apie kitus tokios informacijos stinga arba ji yra
prieštaringa. Tarp pastarųjų augalų yra ir iš Šiaurės Amerikos kilusi baltažiedė robinija
(Robinia pseudoacacia L.), Lietuvoje nuo seno auginama parkuose bei dekoratyviniuose
želdiniuose. Ji pasižymi geromis dekoratyvinėmis savybėmis, gražiais gausiais ir
medingais žiedais, greitu augimu ir gera medienos kokybe. Mediena pagal fizinesmechanines savybes prilygsta kietųjų lapuočių medienai. Robinija turi labai nedaug
natūralių kenkėjų ir ligų (Ivinskis, Rimšaitė, 2008; Sheppard ir kiti, 2006), nereikli
dirvožemio derlingumui ir drėgmei (Redei ir kiti, 2008). Matyt dėl šių savybių robinija
plačiai introdukuota daugelyje Europos ir Azijos šalių, o kai kuriose šalyse (pavyzdžiui,
Vengrijoje) netgi vykdoma robinijos selekcija miškininkystės tikslais (Redei ir kiti, 2008).
Prognozuojama, kad dėl klimato kaitos gali keistis miškų rūšinė sudėtis, t.y. mažėti
spygliuočių medžių dalis ir didėti lapuočių (Ozolinčius ir kiti, 2014). Daugelio tyrinėtojų
darbai rodo, kad baltažiedė robinija lyginant su vietinėmis rūšimis geriau prisitaiko prie
klimato kaitos. Be to, baltažiedė robinija pasižymi intensyviu augimu ir rekomenduojama
energetinių plantacijų veisimui (Plantacinių..., 2006; Redei, 2008). Daug dėmesio robinijos
vegetatyviniam ir generatyviniam atsikūrimui skyrė Japonijos mokslininkai. Teigiama, kad
robinija gerai atsikuria ir sparčiai plinta po miško gaisrų, kirtimų ar gausesnių vėjavartų
(Kurokochi ir kiti, 2010; Jung ir kiti, 2009), tuo tarpu D. Patalauskaitės (2007) tyrimų
rezultatai rodo, kad po lapuočių lajomis robinija nėra konkurencinga. Yra duomenų, kad
robinijos horizontalių šaknų ilgis siekia 60 metrų, o per metus jos pailgėja iki 1,6 metro
(Gyokusen ir kiti, 1991). Daugelis autorių nurodo šaknų atžalas kaip svarbiausią plitimo
būdą, tačiau po kirtimų žymiai padidėja šaknų atžalų dalis. Robinija, kaip svetimžemė rūšis
palyginti sparčiai plinta kai kuriuose ekotopuose (pvz., Kuršių Nerija), todėl 2012 metais
Invazinių rūšių tarybos prie Aplinkos ministerijos ji paskelbta invazine rūšimi, kurios
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gausa gali būti lokaliai reguliuojama. Lietuvoje kol kas nėra išsamių tyrimų apie
baltažiedės robinijos biologiją, invaziškumą, plitimo greitį, produktyvumą (arba jie yra
labai epizodiški, nurodantys tik kai kuriuos robinijos ekologijos aspektus). Aukščiau
išvardintos robinijos savybės nevienodai pasireiškia skirtinguose ekotopuose bei klimato
regionuose, todėl siekimas sėkmingai panaudoti teigiamas robinijos savybes bei reguliuoti
šios rūšies gausą yra neabejotinas tokių mokslinių tyrimų aktualumas. Šio darbo tikslas yra
įvertinti baltažiedės robinijos plitimo ypatumus.
Tyrimų metodika
Baltažiedės robinijos paplitimo tyrimas atliktas analizuojant sklypinės
miškotvarkos medžiagą. Sklypai su baltažiedėmis robinijomis miškuose buvo išskirti
naudojantis (2006-2013 metų) sklypinės inventorizacijos medžiaga.
Baltažiedės robinijos plitimo tyrimai atlikti 2014 m. rugpjūčio mėn. Dubravos
miškų urėdijoje, kur balandžio mėn. vykdant kelio platinimo darbus buvo iškirstos 5-6 m
pločio juostos. Šiose juostose prieš 2-3 dešimtmečius buvo įveistos ir baltažiedės robinijos,
kurios nežymiai išplito gilyn į mišką. Baltažiedžių robinijų apskaitai Dubravos miškų
urėdijoje pakelės juostose buvo paskirti 3 tyrimo bareliai (5x50 m), kuriuose buvo skaičiuojamas šaknų atžalų ir kelmo ataugų skaičius. Tokios pat juostos buvo paskirtos ir miško pakraštyje (kontrolei). Šalia augančiame medyne baltažiedė robinija sudarė 5% medyno
sudėties. Medžiai kirsti balandžio mėnesį, o ataugos skaičiuotos rugpjūčio mėn.
Jonavos miškų urėdijoje buvo paskirti 4 tyrimo bareliai, kuriuose robinija, kaip
viena iš atspariausių oro taršai rūšių, prieš tris dešimtmečius buvo želdinta su kitomis rūšimis (maumedžiu, paprastuoju ąžuolu, uosialapiu klevu ir t.t.) Jonavos azotinių trąšų gamyklos poveikio zonoje. 4 tyrimo bareliuose (sklypuose) buvo sudaryta po 10 aikštelių
(10x10 m). Šiose aikštelėse be bendros medyno apskaitos buvo vykdoma pomiškio (savaiminukų) kiekio ir gyvybingumo apskaita. Savaiminukų skaičius buvo vertinamas pagal
aukštumo grupes, kur 1 grupė – iki 0,5 m aukščio, 2 grupė – 0,5-1,5 m aukščio, 3 grupė –
1,5-3 m aukščio, 4 grupė – virš 3 m aukščio (standartinė metodika, naudojama
nacionalinėje miškų inventorizacijoje). Tyrimo barelių charakteristika pateikta 1 lentelėje.
1 lentelė. Tyrimo barelių Jonavos miškų urėdijoje charakteristika
Table 1. Characteristics of plots in Jonava Forest Enterprise
Girininkija
District
Jonavos
Jonavos
Jonavos
Jonavos

Kvartalas
Block
68
68
69
70

Sklypas
Plot
5
2
9
21

Rūšinė sudėtis*
Species composition*
4A2B2M1D1Rb
5M4A1Rb
5B2A2Rb1D
5A2AR2B1Rb

Amžius
Age
40
27
27
26

Skalsumas
Stocking level
0,7
0,6
0,7
0,5

*- Rb – baltažiedė robinija; B – beržas; M – maumedis; A – papr. ąžuolas; P – pušis; D – drebulė
*- Rb – Robinia pseudoacacia; B – Betula; M – Larix; A – Quercus robur; P – Pinus; D – Populus
tremula

Tyrimo rezultatai
Paplitimas Lietuvoje. Pagal 2006 – 2013 m. atliktos sklypinės miškų inventorizacijos duomenis Lietuvos miškuose rasti 59 sklypai, kuriuose auga baltažiedės robinijos. Jų
užimamas plotas siekia apie 49 ha.
BALTAŽIEDĖS ROBINIJOS (Robinia pseudoacacia L.) PLITIMO YPATUMAI
DISTRIBUTION PECULIARITIES OF BLACK LOCUST (Robinia pseudoacacia L.)
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Baltažiedė robinija kaip vyraujanti rūšis, aptinkama 24 sklypuose, kurių plotas –
apie 14 ha. 9 – iuose sklypuose baltažiedė robinija auga, kaip antroji medžių rūšis kitų medžių rūšių medynuose. Jų plotas yra apie 6,3 ha (2 lentelė). Daugiausiai sklypų su baltažiede robinija yra centrinėje (22) ir vakarinėje (21) Lietuvos dalyse.
Baltažiedė robinija gausiausiai auga Dubravos miškų urėdijoje, jos paplitimo bendras plotas užima 20,2 ha. Be to, robinija auga daugelyje dekoratyvinių želdinių, parkų,
skverų bei privačiose valdose. Visgi čia pateiktoje statistikoje yra nemaža dalis miško
sklypų, kuriuose gali augti robinija, bet taksatorių ši rūšis yra įvertinta kaip „kiti kietieji
lapuočiai“, todėl bendras robinijos paplitimas, matyt, yra gerokai didesnis.
2 lentelė. Sklypų su baltažiede robinija išsidėstymas Lietuvoje pagal miškų urėdijas
Table 2. Distribution of plots with Black locust in Lithuania by forest enterprises

Miškų
urėdija
Forest
Enterprise
Veisiejų
Kuršių Nerijos NP
Vilniaus
apželdinimo
trestas
Jonavos
Dubravos
Nemenčinės
Trakų
Šalčininkų
Iš viso:
Total:

Vyraujanti rūšis
Dominant species
Sklypų
skaičius,
vnt.
Number
of plots

Antra rūšis
Secondary species

Sklypų
Plotas,
skaičius,
ha
vnt.
Area,
Number
ha
of plots

Plotas,
ha
Area,
ha

Trečia - penkta
rūšis
Third – fifth species
Sklypų
Plotas,
skaičius,
ha
vnt.
Area,
Number
ha
of plots

Iš viso
Total
Sklypų
skaičius,
vnt.
Number
of plots

Plotas, ha
Area,
ha

1

0,3

2

0,9

1

1,2

4

2,4

11

2,7

2

1,1

8

3

21

6,8

5

1,8

2

0,2

7

2

3
4

1,7
7,0

4
8

10
13,2

2
1

1
0,1

10
12
1
3
1

14,3
20,2
0,1
2,6
0,1

27

28,7

59

48,5

24

13,5

3

2,6

1
1

0,1
1,6

9

6,3

Baltažiedės robinijos pasiskirstymas pagal amžiaus klases regionuose nevienodas.
Centrinėje šalies dalyje yra daugiausiai sklypų su jaunais baltažiedės robinijos želdiniais,
neviršijančiais penktos amžiaus klasės. Vakarinėje šalies dalyje daugiausiai yra šeštosios
amžiaus klasės medžių, kurie išsidėstę per 10 sklypų.
Šalies miškuose daugiausiai yra sklypų, kuriuose baltažiedė robinija yra penktos
(19 skl.), šeštos (13 skl.) ir antros (9 skl.) amžiaus klasės. Didžiausią plotą (24,9 ha) užima
penktos amžiaus klasės medžiai (1 pav.).
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Sklypų skaičius, vnt. / Number of
plots
Plotas, ha / Area, ha

30
24,9

Sklypų skaičius, vnt. /
Number of plots
Plotas, ha / Area, ha

25
19

20
13,6

15

13

9

10

8
6
3,8

5
1 0,1

4,7

3

0,9

1 0,1

0,1

0
1

2

3

4
5
6
7
8
Amžiaus klasės / Age classes

9

10

11

1 pav. Sklypų su baltažiede robinija skaičius ir plotas pagal amžiaus klases
Fig. 1. Number and area of plots with Black locust by age classes
Daugiausiai sklypų su baltažiede robinija (50%) yra Nb augavietėje. Nemaža dalis
auga Nc augavietėje (29%), o kitose augavietėse – tik po kelis sklypus. Baltažiedė robinija
taip pat dažna Na augavietėje, kur ji sutinkama tarp kitų vyraujančių medžių rūšių (2 pav.).
Tai patvirtina, kad robinija yra plataus ekologinio diapazono rūšis. Pagal H.Elenbergo skalę robinija mėgsta sausus ir vidutinio drėgnumo derlingus (daug azoto turinčius) ir ypač
daug azoto turinčius (užteršti azoto teršalais, patręšti pernelyg dideliu mėšlo kiekiu ir pan.)
dirvožemius (Elenberg ir kiti, 1991).
Sklypų skaičius, vnt. / Number of
Plots

14
Baltažiedė robinija vyrauja
medyne / Black locust dominates
in the stand

12
10

Baltažiedė robinija 2 vietoje kitų
medžių rūšių medynuose / Black
locust in the second place in mixed
stands of other species

8
6
4
2
0
Na

Nb

Nc

Nd

Lc

Uc

Augavietė / Site

2 pav. Baltažiedės robinijos medynų paplitimas pagal augavietes
Fig. 2. Distribution of stands with Black locust by sites
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Medynų, kuriuose vyrauja baltažiedė robinija, pagal boniteto klases daugiausiai yra
4 klasės - 9 sklypai, mažiausiai – 3 bonitetinės klasės. Taip pat daug sklypų yra tuose medynuose, kur robinija užima tik 3-5 vietą medyno sudėtyje ir tai būtų pirmos bonitetinės
klasės medžiai, jų iš viso yra 11 sklypų.
Visų sklypų, kuriuose auga baltažiedė robinija, skalsumas kinta nuo 0,3 iki 0,9.
Daugiausiai sklypų yra vidutinio (0,7) skalsumo – 18 sklypų, 0,8, 0,6 skalsumo – po 13
sklypų. Mažiausias skalsumas yra nustatytas tik viename sklype, kur robinija užima tik 3čią vietą medyno sudėtyje ir jo skalsumas - 0,3.
Žėlinių plitimo ypatumai. Yra žinoma bei nurodoma mokslinėje literatūroje, kad
baltažiedė robinija (Europoje) daugiausiai plinta kelmų bei šaknų atžalomis, ypač tuo metu, kai yra pažeidžiamas ar nukertamas motinmedis (Lygis, Bakys, 2011; Patalauskaitė,
2007 ir kt.). Atlikus baltažiedės robinijos plitimo Dubravos miškų urėdijoje išskirtuose
tyrimo bareliuose tyrimų duomenų analizę, nustatyta, kad šie medžiai sėkmingai atželia iš
kelmų. Vidutiniškai iš vieno kelmo atželia 9 ataugos. Atžalų skaičiui įtakos galėjo turėti
tai, kad medžiai kirsti pavasarį, o tokiu metu kertant medžius yra skatinamas vegetatyvinis
žėlimas. Tyrimo bareliai buvo paskirti miško pakraštyje (pakelės zonoje), kuriame pavasarį
atliktas plynas kirtimas. Daugiausiai nustatyta baltažiedės robinijos kelminių ataugų – 893
vnt. 750 m2 plote, tai sudaro apie 4 tūkst. vnt/ha (3 lent.). Bendras šakninių atžalų skaičius
tyrimo bareliuose siekė 386 vnt. (apie 1,7 tūkst. vnt/ha). Beje, tarp šakninių atžalų galėjo
būti nežymi dalis sėklinės kilmės atžalų.
Vertinant kelminių ir šakninių atžalų santykį medelių aukštumo grupėse išryškėjo,
kad kelminių atžalų dalis didėja didėjant jų aukščiui. Jeigu iki 0,5 m aukščio robinijos ataugų iš kelmų išaugo tik 38 %, tai 1,5-3 m aukščio medeliai sudarė 92 % (3 pav.). Šakninės kilmės atžalų, kurių aukštis būtų per 3 m, nebuvo rasta. Tai rodo, kad kelminės atžalos
turi didesnę augimo potenciją nei šakninės.
120
Kelmų atžalų dalis, %
Portion of stump shoots, %

100,0
92,4

100
79,0

80
60
40

37,9

20
0
<0,5

0,5-1,5
1,5-3
Aukštumo grupės / Heights groups

>3

3 pav. Kelmų atžalų dalis (%) Dubravos MU bareliuose pagal atžalų aukščio grupes
Fig. 3. Portion of stump shoots (%) in the plots of Dubrava Forest Enterprise by
shoot height groups
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Nustatyta, kad daugiausiai atžalų buvo 0,5-1,5 m aukščio. Tokios atžalos sudarė
beveik 39 % visų atžalų (3 lent.).
3 lentelė. Kelminių ir šakninių atžalų pasiskirstymas medelių aukščio grupėse
Dubravos MU tyrimo bareliuose
Table 3. Distribution of stump and root shoots by tree height groups in Dubrava
Forest Enterprise
Barelio
Nr.
Plot no.

1

2

3

Vid.
The
average

Atžalų
kilmė
Origin of
shoots
Šakninė
Root
Kelminė
Stump
Iš viso:
Total:
Šakninė
Root
Kelminė
Stump
Iš viso:
Total:
Šakninė
Root
Kelminė
Stump
Iš viso:
Total:
Šakninė
Root
Kelminė
Stump
Iš viso:
Total:

Kelmų sk.,
vnt.
Number of
stumps

36

23

37

32

Atžalų skaičius, vnt.
Number of shoots

Iš viso:
Total:

<0,5 m

0,5-1,5 m

1,5-3 m

>3 m

80

35

8

0

123

32

70

107

2

211

112

105

115

2

334

74

47

4

0

125

70

134

95

8

307

144

181

99

8

432

102

22

14

0

138

54

186

113

22

375

156

208

127

22

513

85,3

34,6

8,6

0

128,6

52

130

105

10,6

297,6

137,3

164,6

113,6

10,6

426,2

Jonavos m.u. paskirtuose tyrimo bareliuose nustatytas mažesnis atžalų skaičius. Čia
vidutiniškai 1000 m2 plote rasta per 140 atžalų bei ataugų (apie 1,4 tūkst. vnt/ha). Didžiausias atžalų kiekis nustatytas 2 ir 3 aukščio grupėse (apie 560-570 vnt/ha). Iš jų 42 procentus sudarė kelmų ataugos. Kelmų atžalų buvo rasta 435 vnt/ha, o kitų (daugiausiai šaknų) –
1030 vnt/ha (4 lentelė). Lyginant su Dubravos urėdijoje atliktais matavimais čia nustatytas
beveik 4 kartus mažesnis tiek šaknų atžalų, tiek ir kelmų ataugų kiekis.
Mūsų atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad po kirtimų ženkliai padidėja kelmų atžalų
bei ataugų kiekis. Ataugų pagausėjimas po kirtimų gerokai viršija atžalų padidėjimą. Be to,
bent jau pirmaisiais metais po kirtimų kelmų ataugos yra gyvybingesnės nei šaknų atžalos.
Pagal tyrimų duomenis abiejose miškų urėdijose paskirtuose bareliuose nustatyta,
kad bendras atžalų kiekis yra tiesiogiai (R² = 0,80) susijęs su paliktų kelmų kiekiu (4 pav.).
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4 lentelė. Kelminių ir kitų baltažiedės robinijos atžalų kiekis Jonavos m.u. paskirtuose tyrimo bareliuose (1000 m2 plote)
Table 4. Number of Black locust stump and other shoots in the plots of Jonava Forest Enterprise (in 1000 m2 area)
Barelio
Nr.
Plot no.

Medžių
skaičius
Number
of trees

Kelmų
sk., vnt.
Number of
stumps

1

7

5

2

13

3

3

4

6

Vid.
Average

7,25

0

32

0

9,25

Atžalų skaičius, vnt.
Atžalų kilNumber of shoots
mė
Origin of
0,5-1,5
1,5-3
<0,5 m
>3 m
shoots
m
m
Kelminė
0
3
3
6
Stump
Kitos
15
33
39
19
Other
Kelminė
0
0
0
0
Stump
Kitos
2
9
9
0
Other
Kelminė
2
35
85
40
Stump
Kitos
37
141
85
7
Other
Kelminė
0
0
0
0
Stump
Kitos
4
4
8
0
Other
Vid.kelminė
Stump avera0,5
9,5
22
11,5
ge
Vid.kitos
Other ave14
46,8
35,3
6,5
rage
Visos:
14,5
56,3
57,3
18
All:

Iš
viso
Total
12
106
0
21
162
270
0
16
43,5

103
146,5

4 pav. Baltažiedės robinijos atžalų skaičiaus priklausomybė nuo kelmų kiekio
Fig. 4. Dependence of the number of Black locust shoots on the number of stumps
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Išvados
1. Dubravos miškų urėdijoje paskirtuose tyrimo bareliuose daugiausiai nustatyta
baltažiedės robinijos kelminių ataugų – 4 tūkst. vnt/ha. Bendras šaknų atžalų skaičius tyrimo bareliuose – apie 1,7 tūkst. vnt/ha.
2. Vertinant kelmų ir šaknų atžalų santykį medelių aukštumo grupėse išryškėjo,
kad kelmų atžalų dalis didėja didėjant jų aukščiui. Tai rodo, kad kelmų atžalos turi didesnę
augimo potenciją nei šaknų.
3. Abiejose miškų urėdijose paskirtuose bareliuose nustatyta, kad bendras atžalų
kiekis yra tiesiogiai (R² = 0,80) susijęs su paliktų kelmų kiekiu.
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Sinilga Černulienė, dr. Loreta Semaškienė
Distribution peculiarities of black locust (Robinia pseudoacacia L.)
Summary
Black locust as a non-native species is spreading rapidly in some Lithuanian ecotopes (eg. Curonian Spit), thus it is declared an invasive species, the abundance of which
may be locally regulated. There are no adequate data on the biology of black locust, invasiveness, spreading rate, productivity, allowing for effective regulation of the abundance of
this species.
The aim was to assess the prevalence of black locust in Lithuania and its spreading
characteristics. Studies on spreading of black locust were conducted in Jonava and Dubrava forest enterprises. The studies showed the influence of fellings on the amount of stump
shoots and root suckers, their spreading and viability.
Keywords: Black locust, distribution, spreading, stump shoots, root shoots.

12

MIŠKININKYSTĖ
FORESTRY

MAŽALAPĖS LIEPOS (Tilia cordata Mill.) LAJOS FORMOS LIETUVOS MIŠKUOSE
Dr. Loreta Semaškienė, Dovilė Gustienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) yra viena iš mažiau paplitusių medžių rūšių Lietuvos
miškuose. Darbo tikslas buvo nustatyti, kokių lajos formų liepos paplitusios įvairaus hidrotopo ir
trofotopo augavietėse, skirtinguose gamtiniuose miškų regionuose. Bareliai parinkti vyraujančio
boniteto, vidutinio skalsumo (0,6-0,7), 7-8 amžiaus klasių liepynuose, kuriuose liepa rūšinėje sudėtyje sudarė ne mažiau kaip 50-60%. Skritulio formos 500 m2 bareliai, išdėstyti tipingose, homogeniškose liepynų vietose, būdingose jų augavietėse. Lajų formų tyrimams atrinkta po 5-7-ias I-o ardo,
A klasės (Kairiūkščio) liepas, augančias arčiausiai barelio centro.
Lietuvos miškuose kiaušiniškos lajos formos medžiai sudaro 31,5% visų liepų. Netaisyklingomis (vienpusėmis) lajomis rasta 23,8%. Elipsiškas lajas išvysto 15%, o atvirkščiai kiaušiniškos
formos -18% liepų. Negausiai paplitusios liepos šluotiškomis, labai retai sutinkamos skėtiškomis ir
rutuliškomis lajomis.
Liepų lajų formos priklauso nuo augavietės. Labiausiai tarpusavyje skiriasi Nd ir Ld augavietėse augančių liepų lajos. Skirtumai yra tarp Šd ir Ld, Šd ir Šc augavietėse tirtų liepų lajų formų.
Nd ir Šd augavietėse dažniausios liepos vienpusėmis, kitose – kiaušiniškomis lajomis. Skirtinguose
hidrotopuose augančių liepų lajų formos skiriasi. N hidrotope dominuoja liepos netaisyklingomis
(vienpusėmis), L hidrotope - kiaušiniškomis, o Š hidrotope - kiaušiniškomis ir elipsiškomis lajomis.
Lajų forma priklauso nuo trofotopo. Medžiai kiaušiniškomis lajomis vyrauja c trofotope. Liepos
vienpusėmis ir elipsiškomis lajomis dažniausiai sutinkamos d trofotope, o f trofotope dažnesni medžiai kiaušiniškomis ir atvirkščiai kiaušiniškomis lajomis. Skirtinguose gamtiniuose miškų regionuose liepų lajų formos nesiskiria. Visuose regionuose dominuoja liepos kiaušiniškomis, o Pajūryje
bei Pietų Lietuvoje ir vienpusėmis lajomis. Šiaurės Rytų Lietuvoje dažnesnės liepos elipsiškomis
lajomis.
Raktažodžiai: mažalapė liepa, paplitimas, lajos forma, augavietė, hidrotopas, trofotopas,
gamtinis miškų regionas.

Įvadas
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) viena iš mažiau paplitusių Lietuvos miškuose
medžių rūšių. Liepos grynų medynų dažniausiai nesudaro, o auga mišriuose miškuose su
kitomis medžių rūšimis. Miškotvarkos instituto duomenimis Lietuvoje (2013 m.) auga apie
4700 ha liepynų (medynų, kuriuose liepos sudaro didžiausią tūrį, jaunuolynuose – medžių
skaičių) ir kurie miškotvarkos medžiagoje nurodyti kaip liepynai. Mišrių medynų, sudėtyje
turinčių liepų, priskaičiuota apie 33 tūkst.ha. Dažniausiai liepos sutinkamos eglynuose,
ąžuolynuose, beržynuose, uosynuose, drebulynuose, rečiau kitų medžių rūšių medynuose.
Liepos (Tilia L.) yra savita sistematinė augalų grupė. Jų taksonus nelengva identifikuoti, todėl labai svarbu kuo geriau ištirti ir pažinti liepų morfologinės sandaros ypatumus, skirti didesnį dėmesį jų taksonominei reikšmei. Mažalapės liepos morfologines savybes aprašė nemažai lietuvių autorių: J.Rauktys [11], A.Minkevičius [7], M.Jankauskas [1],
B.Labanauskas [4,5], P.Snarskis, V.Galinis [12], A.Navasaitis, M.Navasaitis [8] ir kt.
Rūšys yra sudėtinga vidurūšinių taksonų ir formų sistema. Formomis vadinami
individai ar jų grupės, besiskiriantys nuo tipiškų tos rūšies augalų savo išvaizda, vienu ar
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keliais ūkiškai vertingais požymiais arba savybėmis. Dauginant netipiškus augalus želdynuose paplito dekoratyvinės formos: karpytalapės, margalapės, raudonlapės, geltonlapės ir
kt. Augalų formų reikšmė miškų ūkiui dažnai vertinama skirtingai, tačiau sumedėjusių
augalų formų tyrimai yra svarbūs augalų morfologijai, aktualūs siekiant išsaugoti biologinę
įvairovę, ypač natūraliomis sąlygomis.
Lietuvoje žinių apie liepos formas vienas pirmųjų pateikė A.Minkevičius [7]. Vis
dėlto informacijos apie mažalapės liepos morfologines savybes ir formas miškuose yra
labai mažai (beveik nėra). Liepos morfologijai ir morfologinių požymių diagnostinei
reikšmei Lietuvoje nebuvo skiriama dėmesio, jos morfologinės (fenotipinės) įvairovės tyrimai miškuose nebuvo atliekami. Literatūroje duomenų, kokių formų liepos auga ir kaip
jos pasiskirstę miškuose, nerasta.
Šio darbo tikslas buvo išnagrinėti liepos lajos formas miškuose, geriau pažinti liepų morfologinės sandaros ypatumus ir nustatyti jų ryšį su augavietėmis, dirvožemio drėgme (hidrotopu) ir derlingumu (trofotopu) bei gamtiniais miškų regionais.
Tyrimų metodika
Mažalapės liepos tyrimai atlikti Lietuvos miškuose birželio-rugpjūčio mėn., kai jau
visiškai susiformavusi vegetatyvinė dalis (lapai, ūgliai). Tyrimo objektai parinkti brandžiuose (7-8 amžiaus klasės), vidutinio skalsumo (0,6-0,7), vyraujančio boniteto liepynuose, kuriuose liepa rūšinėje sudėtyje sudarė ne mažiau kaip 50-60%. Būdingose liepynų
augavietėse, tipingose, homogeniškose vietose išdėstyti laikini 500 m2 skritulio formos
bareliai. Bareliai išdėstyti taip, kad būtų kuo mažesnis medžių amžiaus, ardo, klasės, rūšinės sudėties ir kt. veiksnių skirtumų poveikis. Medžių amžius (m.) nustatytas pagal gręžinėlių metines rieves. Detalesniems lajų formų tyrimams atrinkta po 5-7-ias I-o ardo, A
klasės (Kairiūkščio)[2] liepas, augančias arčiausiai tyrimo barelio centro. Kiekvieno medžio laja vizualiai įvertinta, apibūdinta ir priskirta tokia forma: kiaušiniška, atvirkščiai
kiaušiniška, elipsiška, netaisyklinga, šluotiška, skėtiška ar rutuliška.
Liepų morfologinių (fenotipinių) požymių skirtumams statistiškai įvertinti panaudotas χ2 kriterijus. Liepų lajų formų paplitimas nustatytas apskaičiavus atitinkamos augavietės ar regiono tam tikros lajos formos medžių gausumo (medžių skaičius, %) vidurkį.
Analizuojant įvairių liepos morfologinių formų pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje
pasinaudota S.Karazijos [3] išskirtais miškų gamtiniais regionais: I-Žemaičių aukštumos;
II- Šiaurės Rytų Lietuvos; III- Pajūrio žemumos; IV- Pietų Lietuvos.
Tyrimo rezultatai
Mažalapės liepos lajos formų tyrimai pasirinktuose bareliuose parodė, kad Lietuvos miškuose daugiausiaI paplitusios liepos kiaušiniškos formos lajomis (1 lentelė). Jos
sudaro trečdalį (31,5%) visų stebėtų medžių. Šiek tiek mažiau rasta liepų netaisyklingos
formos (vienpusėmis) lajomis (23,8%). Elipsiškas ar atvirkščiai kiaušiniškos formos lajas
išvysto 15-18% liepų. Miškuose negausiai paplitusios liepos šluotiškomis lajomis ir labai
retai (pavieniui) sutinkamos liepos turinčios skėtiškas ir rutuliškas lajas.
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1 lentelė. Liepų pasiskirstymas pagal lajos formą Lietuvos miškuose (medžių skaičius, %)
Table 1. Crown shapes of lime tree in Lithuanian forests (number of trees, %)
Lajos forma / Crown shape
Kiaušiniška
Egg-shaped
31,5

Netaisyklinga
Atv.kiaušiniška
Elipsiška
Irregularly
Reversed eggElliptical
shaped
shaped
23,8

18,1

15,8

Šluotiška
Whisky
8,1

Skėtiška, rutuliška
Umbelliferous,
globular
2,7

Norėdami nustatyti lajos formos skirtumus neatsižvelgdami į įvairius veiksnius,
analizavome duomenis, grupuodami juos pagal augavietės hidrotopą ir trofotopą, gamtinį
miškų regioną. Nustatyta, kad liepų lajų formos priklauso nuo augavietės, hidrotopo ir trofotopo (skirtumai reikšmingi - p<0,05), bet nepriklauso nuo gamtinio miškų regiono (2
lentelė).
2 lentelė. Liepų lajų formos priklausomybė nuo įvairių veiksnių
Table 2. Dependence of lime tree crown shape on various factors
Rodiklis
Index
Augavietė / Site
Hidrotopas / Hydrotope
Trofotopas / Trophotope
Gamtinis miškų regionas / Forest natural region
*p-patikimumo laipsnis; *p-significance level

Lajos forma / Crown shape
p*
2
61,67
0,00001
35,41
0,00002
26,12
0,001
9,53
0,30

Analizuojant duomenis pagal augavietes nustatyta, kad labiausiai tarpusavyje skiriasi Nd ir Ld augavietėse augančių liepų lajos (1 pav.).
Lajų formų reikšmingi skirtumai pastebimi tarp Šd ir Ld, Šd ir Šc augavietėse tirtų
liepų (1 pav.). Mažiau tarpusavyje skiriasi Šc ir Lf bei Šd ir Nd augavietėse augančių liepų
lajos. Nc ir Šc augavietėse liepos kiaušiniškomis lajomis sudaro trečdalį stebėtų medžių.
Paplitimo gausumu nedaug atsilieka medžiai atvirkščiai kiaušiniškos formos lajomis. Tuo
tarpu Nd ir Šd augavietėse dažniausiai sutinkami medžiai netaisyklingos formos (vienpusėmis) lajomis. Šiose augavietėse taip pat gausu liepų kiaušiniškomis bei elipsiškomis lajomis (1 pav.).
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Paplitimas, % / Distribution, %

100%

7

22
80%
60%

33
34
27

40%

0%

16

19

18
18
2
18

9
10

36
57
27

26
20%

17

25

13

46

38

8
11

20

Šc

Nc

Šd

netaisyklinga / irregulary shaped
atv.kiaušiniška / reversed egg-shaped
elipsiška / elliptical

Nd

9

11
58

13

Ld

Lf

Augavietė /
Site

šluotiška / whisky
kiaušiniška / egg-shaped

1 pav. Liepų įvairios formos lajomis pasiskirstymas augavietėse (medžių
skaičius, %)
Fig.1. Crown shapes of lime trees treles in various sites (number of trees, %)
Ld ir Lf augavietėse aiškiai dominuoja liepos kiaušiniškos formos lajomis, mažiau
paplitę medžiai elipsiškomis, retokai sutinkami medžiai vienpusėmis lajomis. Šluotiškos
lajos formos liepos dažniau sutinkamos Šd ir Nc augavietėse. Ld ir Lf augavietėse rasti keli
pavieniai medžiai skėtiška ir rutuliška laja.
Duomenys taip pat buvo sugrupuoti pagal hidrotopą bei trofotopą ir išanalizuoti atskirai. Nustatyta, kaip skiriasi skirtinguose hidrotopuose augančių liepų lajų formos (2
pav.).
Paplitimas, % / Distribution, %

100%
22
80%

16

17

21

60%

31

40%

21

20%

10
16

42

20
9
10

Š

N

L

0%

netaisyklinga / irregularly shaped
atv.kiaušiniška / reversed egg-shaped
elipsiška / elliptical

11
10

šluotiška / whisky
kiaušiniška / egg-shaped

45

Hidrotopas /
hydrotope

2 pav. Liepų įvairios formos lajomis pasiskirstymas atskiruose hidrotopuose (medžių skaičius, %)
Fig. 2. Crown shapes of lime trees in various hydrotopes (number of trees, %)
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N hidrotope dominuoja liepos netaisyklingomis (vienpusėmis) lajomis, o medžių
kiaušiniškomis ir elipsiškomis lajomis rasta perpus mažiau (2 pav.). L hidrotope vyrauja
medžiai kiaušiniškomis lajomis (45%) ir gerokai mažiau sutinkama liepų elipsiškomis ir
atvirkščiai kiaušiniškomis lajomis. Š hidrotope augančios liepos savo lajomis panašesnės į
L hidrotope augančias negu į N hidrotope. Šiame hidrotope vyrauja kiaušiniškos lajos formos liepos, elipsiškomis ir atvirkščiai kiaušiniškomis lajomis rasta beveik po 22% liepų,
apie 16% medžių turi vienpuses, o 9,9% - šluotiškas lajas.
Sugrupavę ir išanalizavę duomenis pagal trofotopus, nustatėme kaip skiriasi liepų,
augančių skirtinguose trofotopuose, lajų formos. Nustatyta, kad daugeliu atvejų liepų lajų
formos skiriasi reikšmingai (p<0,05) atsižvelgiant į trofotopą, kuriame auga (3 pav.).

Paplitimas, % / Distribution, %

Tilia cordata Mill. lajos formos / Crown shapes of lime trees
x2=26,12; p=0,001
100%
19
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8
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80%
60%
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20%
0%
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9
13
c
netaisyklinga / irregularly shaped
atv.kiaušiniška / reversed egg-shaped
elipsiška / elliptical

34

9
13

d

f

šluotiška / whisky
kiaušiniška / egg-shaped

Trofotopas /
trophotope

3 pav. Liepų įvairios formos lajomis pasiskirstymas atskiruose trofotopuose (medžių skaičius, %)
Fig.3. Crown shapes of lime trees in various trophotopes (number of trees, %)
Mažesnio derlingumo dirvožemiuose (c trofotope) vyrauja medžiai kiaušiniškomis
ar atvirkščiai kiaušiniškomis lajomis (3pav.). Derlinguose dirvožemiuose (d trofotope)
dažniausiai sutinkamos liepos vienpusėmis ir elipsiškomis lajomis. Labai derlinguose dirvožemiuose (f trofotope) dažnesni medžiai kiaušiniškomis ir atvirkščiai kiaušiniškomis
lajomis. Liepų vienpusėmis lajomis f trofotope rasta apie 13,3%. Visuose trofotopuose
panašiai paplitusios liepos elipsiškomis (apie 16-19%) ir šluotiškomis (9-10%) lajomis.
Toliau lyginome skirtinguose gamtiniuose miškų regionuose augančias liepas. Išanalizavus duomenis, nustatyta, kad mažalapių liepų lajų formos skirtinguose gamtiniuose
regionuose iš esmės nesiskiria (p>0,05)(3 lent.). Pajūrio žemumos regione vienodai gausiai
paplitusios liepos kiaušiniškomis ir vienpusėmis lajomis, atvirkščiai kiaušiniška ir elipsiška
lajos forma būdinga 30% (po 14,6%) liepų, 12,5% stebėtų medžių yra šluotiškos formos
lajomis. Panašiai stebėtos liepos pagal lajos formas pasiskirsto Pietų Lietuvos gamtiniame
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miškų regione – kiaušiniškos ir vienpusės lajos formos liepos sudaro daugiau kaip pusę
visų stebėtų medžių.
Medžių atvirkščiai kiaušiniškos formos lajomis rasta 18%, elipsiškomis lajomis 16,4%, šluotiškomis lajomis - apie 12 % (3 lent.). Šiek tiek skiriasi mūsų stebėtų liepų,
augančių Šiaurės Rytų gamtiniame miškų regione, pasiskirstymas pagal lajos formą. Šiame
regione dažniau sutinkamos liepos kiaušiniškomis ir elipsiškomis lajomis, mažiau rasta
liepų vienpusėmis ir šluotiškomis lajomis.
3 lentelė. Liepų įvairios formos lajomis pasiskirstymas gamtiniuose miškų regionuose (medžių skaičius, %)
Table 3. Crown shapes of lime in various forest natural regions (number of
trees, %)

Lajos forma
Crown shape
Kiaušiniška / egg-shaped
Netaisyklinga / irregularly shaped
Elipsiška / elliptical
Atv.kiaušiniška / reversed eggshaped
Šluotiška /whisky
Skėtiška, rutuliška /umbelliferous,
globular

Gamtinis miškų regionas
Forest natural region
Šiaurės Rytų
Pajūrio žemuma
Lietuva
Coastal lowland
North- eastern
29,2
38,5
29,1
17,7
14,6
21,9

Pietų Lietuva
Southern
Lithuania
26,7
26,7
16,4

14,6

16,7

18,1

12,5

5,2

12,1

0

3,0

2,7

Išvados
1. Lietuvos miškuose (medynuose) labiausiai paplitusios liepos kiaušiniškos formos lajomis. Mažiausiai rasta liepų, kurių lajos šluotiškos, o liepų su skėtiškomis ir rutuliškomis lajomis aptikti pavieniai individai.
2. Mažalapės liepos lajos forma priklauso nuo augavietės. Liepos kiaušiniškos formos lajomis vyrauja Ld, Lf, Šc ir Nc augavietėse. Daugiausiai medžių vienpuse (netaisyklingos formos) laja auga Nd ir Šd augavietėse. Atvirkščiai kiaušiniškos formos lajos liepos
dažniausios Lf, Nc ir Šc augavietėse. Šluotiškos lajos formos liepos dažniau sutinkamos Šd
ir Nc augavietėse. Elipsiškomis lajomis liepos dažnesnės Šd, Šc, Nd augavietėse.
3. Mažalapės liepos lajos forma priklauso nuo hidrotopo. Skirtinguose hidrotopuose augančios liepos išvysto skirtingos formos lajas. N hidrotope dominuoja liepos
netaisyklingomis lajomis, L hidrotope - medžiai kiaušiniškomis lajomis, o Š hidrotope –
liepos kiaušiniškos ir elipsiškos formos lajomis.
4. Skirtinguose trofotopuose dažniau paplitusios liepos skirtingos formos lajomis:
c trofotope vyrauja medžiai kiaušiniškomis lajomis; d trofotope dažniausiai sutinkamos
liepos vienpusėmis ir elipsiškomis lajomis; f trofotope dažnesni medžiai kiaušiniškomis ir
atvirkščiai kiaušiniškomis lajomis.
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5. Liepų lajų formos skirtinguose gamtiniuose miškų regionuose iš esmės nesiskiria. Visuose regionuose dominuoja liepos kiaušiniškomis lajomis, o Pajūrio žemumos ir
Pietų Lietuvos regionuose taip pat ir netaisyklingomis lajomis. Šiaurės Rytų Lietuvoje
dažniau sutinkamos liepos elipsiškomis lajomis.
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Dr. Loreta Semaškienė, Dovilė Gustienė
Crown shapes of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in Lithuanian forests
Summary
Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) is one of less wide spread species of trees
in Lithuanian forests. The aim of the work was to identify which crown forms of limes are
spread in different hydrotopes and trophotopes, sites and in forest natural regions. Plots
were selected in lime forests which have average productivity, stocking level, trees of 7-8th age classes and where lime trees comprise more than 50-60 percent. Circular 500 m2
plots were located in typical, homogeneous lime forests. 5-7 lime trees A class, I layer,
growing close to the centre of plots were selected for the identification of lime crown
shape.
It was determined that lime trees with egg-shaped crowns comprise 31,5% of all
investigated lime trees in the forests of Lithuania, limes with irregular crown – 23,8%,
elliptical crown – 15%, reversed egg-shaped – 18%. Lime trees with whisky crowns were
not abundant and limes with umbelliferous and globular crowns were very rare.
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The shape of lime crown depends on site. Lime crown shape differs the moston Nd
and Ld sites. Crown shapes of the studied limes differ on Šd and Ld, Šd and Šc sites. In Nd
and Šd sites limes with irregularly shaped crown are most frequent, in others – limes with
egg-shaped crowns. The crown form of limes differs in different hydrotopes. In N hydrotope (soils of normal moisture) limes with irregular-shaped crown prevail, in L hydrotope
(temporarily overmoistured soils) – egg-shaped crown, in Š hydrotope (sloped site) – eggshaped and elliptical crowns. Crown shape depends on the trophotope (richness, fertility of
site). Trees with egg-shaped crowns prevail in c trofotope. Limes with irregularly shaped
and elliptical crowns are mostly found in d trophotope (in fertile soils), and in f trophotope
trees with egg-shaped and reversed egg-shaped crowns are frequently found. In different
forest natural regions crown shapes of limes don’t differ. In all natural regions limes with
egg-shaped crowns prevail, in the Coastal lowland and in Southern Lithuania – irregularly
shaped crowns. In the North Eastern Lithuania limes with elliptical crowns are more frequent.
Keywords: Small-leaved lime, crown shape, site, hydrotope (moisture content of
soil), trophotope (fertility of soil), forest natural region.
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APLEISTŲ ŽEMIŲ 2013 – 2014 METŲ KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SAVIVALDYBĖSE SU VYRAUJANČIOMIS NENAŠIOMIS
ŽEMĖMIS
Edita Abalikštienė, Daiva Gudritienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvoje apleistų žemės ūkio paskirties žemių problema yra labai aktuali, ypač tose teritorijose kur vyrauja nederlingos žemės. Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti nenašių žemių regiono apleistų žemių statistiką, nustatytą skirtingais skaičiavimo metodais.
Esant poreikiui pradėta vykdyti apleistų žemių apskaita. Plotus galima nustatyti pagal statistinius duomenis bei taikant nuotolinio tyrimo metodu gautus duomenis. Lentelėje pateikiami
duomenys rodo, kad yra dideli skirtumai tarp apleistų žemių plotų, nustatytų skirtingais skaičiavimo
metodais, o tai gali sukelti daug problemų (ypač aiškinantis dėl žemės apmokestinimo pagrįstumo),
pradiniai tyrimų duomenys apie apleistas žemes turi būti tikslinami iš esmės.
Raktažodžiai: apleista žemė, deklaruojamos žemės ūkio naudmenos, Lietuvos Respublikos
teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys.

Įvadas
Lietuvoje apleistų žemės ūkio paskirties žemių problema yra labai aktuali, ypač tose teritorijose, kur vyrauja nederlingos žemės (Abalikštienė ir kt. 2013) - tai stipriai įtakoja
žemės ūkio naudmenų plotų pokyčius (Aleknavičius 2007, Aleknavičius ir kt. 2010).
Apleistų žemių plotų nustatymas yra priskirtas ŽIS tvarkymą vykdančioms institucijoms. Visa informacija apie apleistas žemes pagrindžiama tik kosminio vaizdo ir kitais
nuotoliniais metodais parengtų žemėlapių analize, todėl gauti apskaitos rezultatai neatitinka skirtumo tarp statistinių žemės ūkio naudmenų ir deklaruotų žemės ūkio naudmenų.
Visos Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemės ūkio naudmenų plotai nustatomi nuotoliniais kartografavimo metodais, tai yra interpretuojant Lietuvos Respublikos
teritorijos spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš dirbtinio Žemės palydovo, susietus su
1994 m. Lietuvos koordinačių sistema LKS-94. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT. Kartografinė informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų
plotus skelbiama Lietuvos erdvinės informacijos portale ir Žemės informacinėje sistemoje.
Jos pagrindu numatoma apskaičiuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypų apmokestinamąsias vertes.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti 2013 – 2014 metų apleistų žemių kartografinės medžiagos ir statistinius duomenis savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis.
Tikslo įgyvendinimui yra iškelti šie uždaviniai: pateikti nepanaudotos žemės statistinius duomenis nenašių žemių regionams; pateikti duomenis apie apleistų žemių plotus,
nurodytus kartografinėje medžiagoje.
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Tyrimo metodika ir objektas
Tyrimo tikslui ir keliamiems uždaviniams pasiekti buvo taikoma informacijos paieškos, sisteminimo, kartografinės medžiagos bei statistinių duomenų analizės, mokslinės
ir metodinės literatūros analizės, lyginamosios analizės ir apibendrinimo metodai.
Tyrimo objektu pasirinktas nenašių žemių regionas todėl, kad žemės našumas tiesiogiai įtakoja apleistų žemių statistiką.
Tyrimų rezultatai
Lietuvos mokslinėje literatūroje apleistos žemės sąvoka nėra įteisinta, todėl daug
kur ją apibūdinant buvo remiamasi Europos Sąjungos statistikos tarnybos apibrėžimu –
žemės ūkio veiklai nenaudojama žeme laikomi daugiau kaip 5 metus nedirbami jos plotai.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto šaltiniuose (Apleista..., 2011) nenaudojamos žemės ūkio naudmenos yra įvardijamos taip: plotai, anksčiau naudoti kaip žemės ūkio naudmenos, pastaraisiais metais nedirbami dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių (ūkininkaujančio asmens liga, nenaudinga auginti ir pan.) ir nenaudojami sėjomainos sistemoje.
Apleistos žemės atsiradimo priežastys gali būti pačios įvairiausios. Kartais apleistų
žemių atsiradimą, žemės apleidimą vienoje ar kitoje teritorijoje gali lemti net visas aplinkybių kompleksas.
J. Moravec ir R. Zemeckis (2007), P. Pointereau ir kiti (2008) nurodo, kad žemės
apleidimo priežastimis gali būti: gamtiniai veiksniai (sklypo nuolydis, žemės kokybė, reljefas), socialiniai (migracija), demografiniai veiksniai (senyvas ūkininkų amžiaus, mažas
gimstamumas), ekonominiai veiksniai (rizika dėl žemės ūkio produkcijos paklausos, padidėjusios išteklių kainos, per mažos išmokos), istoriniai veiksniai (smulki žemėnauda, kolektyvinės žemės ūkio sistemos griūtis), žemės perleidimo problemos ir kt.
Apleistas žemes tyrę specialistai (Kuliešis ir kt., 2010) jas siūlo vertinti administraciniu, ekonominiu, kraštovaizdžio ir agronominiu aspektais.
Esant poreikiui pradėti vykdyti apleistų žemių apskaitą ir jų plotus nustatyti pagal
statistinius duomenis galimi tokie skaičiavimai (atmetus sodininkų bendrijų ir jų narių žemę, kadangi laikoma, jog ji visa naudojama pagal nustatytą paskirtį):
1. Nustatyti apleistą valstybinę žemę (AŽ1). Žemės apskaitoje ji rodoma, kaip nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemės ūkio paskirties valstybinė žemė (joje esančios žemės
ūkio naudmenos).
2. Nustatyti sąlyginai apleistą (nepanaudotą) privačią žemę (AŽ2). Ji apskaičiuojama, kaip skirtumas tarp privačioje žemės ūkio paskirties žemėje esančių žemės ūkio naudmenų ir deklaruojamų žemės plotų. Nors AŽ2 gali būti ir dirbama, tačiau jei ji nedeklaruojama, daroma prielaida, kad ji apleista. Ši prielaida pagrįsta nuostata, jeigu žemės savininkas ar nuomininkas šios žemės nedeklaruoja, tai labai tikėtina, kad jis žemės netvarko ir
nedirba, nes reikalavimai gauti vienos ar kitos rūšies išmokas yra labai paprasti.
Apleistų žemių plotai Lietuvoje nuo 2013 m. yra nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais, tai yra interpretuojant Lietuvos Respublikos teritorijos spektrinius žemės
paviršiaus vaizdus iš dirbtinio Žemės palydovo, susietus su 1994 m. Lietuvos koordinačių

22

MATAVIMŲ INŽINERIJA
CADASTRAL SURVEYING

sistema LKS-94 (toliau – SŽPV). Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje
(AŽ_DRLT). Teisės aktuose numatyta, kad AŽ_DRLT ir SŽPV techninius reikalavimus
nustato, AŽ_DRLT atnaujinimą ir SŽPV įsigijimą organizuoja Nacionalinė žemės tarnyba.
AŽ_DRLT atnaujinamas kasmet.
Palyginus pagal šią tvarką 2014 m. parengtą apleistų žemių kartografinę medžiagą
ir jos pagrindu parengtus statistinius duomenis, darytina išvada, jog vien nuotoliniais kartografavimo metodais nustatant apleistas žemes galimos žymios paklaidos (1 lentelė).
1 lentelė. Apleistos žemės tyrimų duomenys savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis, ha
Table 1. Research data of abandoned land in municipalities dominated by inefficient land, ha

Savivaldybė
Municipality

Valstybinė žemė
Deklaruotas Statistinis
Nepanaudota žemė
State-owned land
plotas
privačios
Unused land
2014 01 01
Declared
žemės
area
plotas
NeįteisinNedeklaStatistical
Naudoja- ta naudoruota
Visa
2014 m.
area of
Undema
tis
Total
private
Used
Not legaliclared
land
zed for use
(Pžs+Vžn)
(Až1 + Až2)
2014 01 01
(Vžn)
– Dp
(Dp)
(Pžs)
(Až1)
(Až2)

Apleistos
žemės plotas
pagal VŽF
duomenis
Plots of
abandoned
land according to SLF
data
2014

Druskininkų

368

324

4355

7889

3902

4226

712

Elektrėnų

310

2141

13406

20759

7663

9804

965

Ignalinos

11410

2816

43233

45424

13601

16417

3311

Lazdijų

4111

2550

42761

50618

11968

14518

2091

Molėtų

3769

2086

37453

55425

21741

23827

3508

Plungės

2702

12

49297

50686

4091

4103

660

Rietavo

1292

50

16489

19567

4370

4420

299

Šalčininkų

12828

4297

50502

46927

9253

13550

2989

Šilalės

3365

1

65008

61285

-

-

899

Šilutės

18436

2

73631

63834

8639

8641

910

Švenčionių

11424

2628

31934

31892

11382

14010

2044

Telšių

4420

2878

63792

65215

5843

8721

808

Trakų

1531

316

22923

37192

15800

16116

6454

Utenos

3361

4717

41478

52762

14645

19362

3893

Varėnos

8673

1188

38726

35899

5846

7034

2409
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1 lentelės tęsinys
Table 1 continues
Vilniaus

2583

14085

38146

76966

41403

55488

10503

Zarasų

8735

533

33261

39385

14859

15392

3719

Iš viso nenašiose žemėse:

99318

40624

666395

761725

195006

235629

46174

265390

105914

2846626

2984859

445758

551672

86057

166072

65290

2180231

2223134

250752

316043

39883

In total Inefficient land:

Iš viso Lietuvoje:
Total in Lithuania:

Iš viso Lietuvoje, išskyrus
nenašias žemes:
Total in Lithuania, except
inefficient land:

Hektarai, Hectares

Atsižvelgiant į tai, kad skirtumai tarp apleistų žemių plotų, nustatytų skirtingais
skaičiavimo metodais, gali sukelti daug problemų (ypač aiškinantis dėl žemės apmokestinimo pagrįstumo), pradiniai tyrimų duomenys apie apleistas žemes gali būti tikslinami iš
esmės. Siūlytina pasinaudoti žemės naudojimo tyrimus atlikusių specialistų mokslinėje
ataskaitoje (Žemės..., 2011) pateiktomis rekomendacijomis tikslesniam apleistų žemių kartografavimui ir apskaitai.
Atlikta 2013 bei 2014 metų apleistų žemės plotų kartografinės medžiagos analizė
(1 pav.).
60000
50000
40000
30000
20000

10000
0

2013

2014

1 pav. Apleistos žemės plotas pagal kartografinės medžiagos duomenis
Fig. 1. Plots of abandoned land according to the data of cartographic material
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Hektarai, Hectares

2013 metais savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis buvo kartografuoti 118421 hektaras apeistų žemių. Apleistų žemių plotai Lietuvoje 2013 m. nustatyti
nuotoliniais kartografavimo metodais. Juos nurodžius internetiniuose puslapiuose, ūkininkai ir žemės savininkai, kurių sklypai atsidūrė Valstybės žemės fondo sudarytame apleistų žemių žemėlapyje, tačiau nebuvo apleisti, teikė pastabas. Atsižvelgiant į ūkininkų
prašymus ir pastebėtas klaidas žemėlapis buvo patikslintas. 2014 metais kartografuoti du
kartus maženi plotai – 46174 ha. Apleisti plotai kartografinėje medžiagoje sumažėjo dėl
žemėlapio klaidų, taip pat vengdami didesnių mokesčių kai kurie žemės savininkai apleistas žemes pradėjo naudoti/nuomoti.
Analizuojant 2013 ir 2014 metų statistinius duomenis didelių skirtumų nenustatyta
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2 pav. Nepanaudotos žemės plotas pagal statistinius duomenis
Fig. 2. Plots of unused land according to statistical data
Nepanaudota žemė nustatyta naudojantis žemės fondo duomenimis – statistinis
privačios žemės ūkio paskirties žemės naudmenų plotas susumuotas su naudojamu valstybinės žemės ūkio paskirties žemės naudmenų plotu. Gautas bendras galimas naudoti plotas,
kuris sumažintas deklaruotų pasėlių plotu. Prie šio ploto pridedama valstybės nesuteikta ir
neišnuomota žemės ūkio paskirties žemė (žemės ūkio naudmenos). 2013 metais tokių žemių savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis buvo 250166 ha, per metus jų
sumažėjo 4 tūkst. hektarų - iki 235629 ha.
Aptarimas
Žemės ūkio naudmenų apleidimo priežastys įvairios. Pagrindinėmis priežastimis
galėtų būti:
1. Žemės savininkas užsiima žemės ūkio veikla, tačiau šios žemės nedirba dėl:
- ekstensyvaus ūkininkavimo;
- didelių išlaidų žemės sukultūrinimui (sausinimo sistemų remontui, krūmų iškirtimui ir kt.);
- mažo našumo dirvožemių ar dėl nepatogių sąlygų naudoti žemės ūkio techniką.
2. Žemės savininkas neužsiima žemės ūkio veikla, o žemė nenaudojama:
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- dėl to, kad arti jos toje vietovėje nėra ūkininkaujančių asmenų, pageidaujančių šią
žemę nuomoti;
- dėl galimų didelių nuomininko išlaidų žemės sukultūrinimui;
- dėl to, kad žemė neišnuomota, kadangi yra mažo našumo dirvožemiai ar nepatogios sąlygos naudoti žemės ūkio techniką;
- dėl to, kad žemė neišnuomota, nes šių savininkų toje vietovėje ūkininkaujantys
asmenys negali surasti arba savininko prašomas žemės nuomos mokestis toje vietovėje
ūkininkaujantiems asmenims nepriimtinas, arba savininkas jos nuomoti nepageidauja;
- dėl kitų priežasčių.
Tikslingiausias tolesnis apleistos žemės sklypo naudojimas galėtų būti diferencijuojamas taip:
- naudoti ariamajai žemei (pasėliams), kultūrinėms pievoms arba naudoti natūralioms pievoms ir ganykloms;
- naudoti miško įveisimui ar medžiais savaiminukais apaugusių plotų perdavimui į
miško žemės kategoriją;
- esamos būklės nekeisti sudarant galimybę vykti renatūralizacijos procesams, t. y.
naudoti medžių ir krūmų želdiniams, pelkėms ar vandens telkiniams;
- planuoti žemės sklypą panaudoti kitai paskirčiai.
Žemės sklypams, kuriuos tikslinga grąžinti naudoti žemės ūkio veiklai, reikia papildomai nustatyti įsavinimo galimybes ir priemones (pvz., reikalingas tik dirvonų išarimas
arba medžių ir krūmų iškirtimas, arba sausinimo sistemos rekonstrukcija).
Išvados
1. Skirtumai tarp apleistų žemių plotų, nustatytų skirtingais skaičiavimo metodais,
gali sukelti daug problemų (ypač aiškinantis dėl žemės apmokestinimo pagrįstumo), pradiniai tyrimų duomenys apie apleistas žemes turi būti tikslinami iš esmės.
2. 2013 metais savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis buvo kartografuota 118 tūkst. hektarų apeistų žemių plotų. 2014 metais kartografuota ženkliai mažiau apleistų žemių – 46 tūkst. hektarų. Apleisti plotai kartografinėje medžiagoje sumažėjo
dėl žemėlapio klaidų, taip pat vengdami didesnių mokesčių kai kurie žemės savininkai
apleistas žemes pradėjo naudoti/nuomoti.
3. Savivaldybėse su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis 2013 metais buvo nepanaudotų žemės ūkio paskirties žemės ūkio naudmenų 250 tūkst. hektarų, per metus nepanaudotų žemių sumažėjo 14,5 tūkst. hektarų.
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Edita Abalikštienė, Daiva Gudritienė
Statistical and distant cartography data of abandoned (unused) land in 2013-2014
Summary
The problem of abandoned agricultural land is very relevant in Lithuania, particularly in the territories where poor soils are dominant. The aim of this research is to analyze
the statistics of abandoned land in the region of poor soils determined by different estimation methods.
Under necessity, the inventory of abandoned land was initiated. The areas weredetermined by statistical data and applying the results of distant research method. The data
presented in the Table show big differences between the areas of abandoned land determined by different calculation methods, and this may cause a lot of problems, in particular
when clarifying the validity of land taxation. Therefore, initial data of research concerning
abandoned land must be essentially revised.
Keywords: abandoned land, declared farming land, spatial data set of abandoned
land in the territory of the Republic of Lithuania.
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LIDAR IR ANALOGINIU METODU SUDARYTŲ HORIZONTALIŲ UŽSTATYTOJE TERITORIJOJE PALYGINIMAS
Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
LIDAR per trumpą laiką gali surinkti didelius informacijos kiekius apie analizuojamos teritorijos reljefą. Atliekant šį tyrimą naudota informacija gauta sukūrus horizontales pagal LIDAR
duomenis, kurių laiptas – 5 metrai bei GDB10LT turimas horizontales, kurių laiptas - taip pat 5
metrai, tačiau jos bazėje yra sukauptos vektorizuojant skenuotus tarybinio laikotarpio topografinius
žrmėlapius. Tyrimui parinkta atkarpa užstatytoje teritorijoje, kurios ilgis - 2579,05 m. Išanalizavus
tytimo metu gautus duomenis nustatyta, kad pasirinktoje 2579,05 m užstatytos teritorijos atkarpoje
dviem skirtingais metodais sudarytų horizontalių skirtumas - 10 m.
Manoma, kad pagrindinės skirtingais metodais sudarytų horizontalių nesutapimo priežastys
yra šios: klaidos senoje kartografinėje medžiagoje, koordinavimo nesutapimai, horizontalės sudarytos skirtingu laikotarpiu todėl gali būti dalinai pakitusios dėl vėjo ir vandens erozijos bei žmogaus
ūkinės veiklos.
Raktažodžiai: LIDAR, reljefas, horizontalės.

Įvadas
LIDAR metodu galima per trumpą laiką surinkti didelius aukščio (apdorojus dažniausiai nustatomas absoliutusis aukštis) informacijos kiekius (Žalnierukas ir kt., 2006).
Taikant šią modernią technologiją gaunami detalūs skaitmeniniai, topografiniai vietovės
modeliai kurie naudojami miestų modeliams, žemėlapiams sudaryti (Žalnierukas ir kt.,
2009). Pagal LIDAR technologiją sukaupti duomenys, anot A. Aleknavičiaus ir kt. (2008),
tarnauja, kaip pagrindas rengiant įvairius projektus.
Nuotolinio LIDAR skenavimo tikslas Lietuvoje – sudaryti LIDAR duomenų bazę,
pateiktą vietovės (Digital Terrain Model, toliau – DTM) duomenų ir žemės paviršiaus (Digital Surface Model, toliau – DSM) forma. Jis atliktas 2009 – 2010 metais. Šiame straipsnyje siekiama palyginti skirtingais būdais (57/37) sudarytas horizontales pastatais užstatytoje vietovėje, nustatyti jų sutapimus bei skirtumus.
Tyrimo tikslas – atlikti LIDAR ir analoginiu metodu sudarytų horizontalių užstatytoje teritorijoje palyginimą.
Tyrimų metodika
Tyrimui pasirinkta ši tema, kadangi įdomu palyginti jau turimą informaciją su nauja technologija gautais duomenimis. Atliekant šį darbą naudota informacija, gauta sukūrus
horizontales pagal LIDAR duomenis, kurių laiptas – 5 metrai bei GDB10LT turimas horizontales, kurių laiptas taip pat – 5 metrai, tačiau jos bazėje yra sukauptos vektorizuojant
skenuotus tarybinio laikotarpio topografinius žemėlapius. Kaip papildoma tyrimo priemonė, dar naudotas ORT10LT „Raudondvario“ žemėlapio lapas (nomenklatūra 57/37). Vietovės reljefo horizontalių pokyčių analizė buvo vykdoma lyginant atkarpos profilį. Darbas
atliktas ArcGis 10, AutoCAD 2010 programomis, o duomenys apdoroti Excel programa.
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Tyrimo rezultatai
Atkarpa pasirinkta tankiai užstatytoje teritorijoje (1 pav.). Pagal interpretavimo požymius užstatyta teritorija išsiskiria taisyklingomis formomis, savitu išsidėstymu, kontrastingu marginiu, kuri sudaro įvairiaspalviai, geometrinę išraišką turintys objektai (pastatai,
įvažiavimai, kiemo elementai). Ortofotografiniame žemėlapyje parinkta 2579,05 m ilgio
atkarpa Romainiuose.

1 pav. Pasirinkta atkarpa užstatytoje teritorijoje
Fig. 1. The chosen domain in a built-up area
Horizontalių išsidėstymas parinktoje atkarpoje pavaizduotas 2 paveiksle. Turimos
KDB10LT horizontalės pateiktos 2a paveiksle, o su LIDAR technologijos pagalba išbraižytų horizontalių – 2b pav. Iš pateikto paveikslo aiškiai matyti, kad nei viena tiek esamuose topografiniuose žemėlapiuose, tiek LIDAR technologija braižyta horizontalė nesutampa,
išskyrus altitudes, esančias atkarpos pabaigoje.

a

b

2 pav. Pasirinktos atkarpos padėtis užstatytoje teritorijoje esamuose topografiniuose žemėlapiuose (a) ir su LIDAR technologijos pagalba išbraižytose (b) horizontalėse
Fig. 2. The position of the chosen domain in built-up area in current topographic
maps (a) and in horizontals drawn with the help of LIDAR technology
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Tyrimo metu priimtas sprendimas, kad vien tik naudojantis vizualiniu horizontalių
vaizdu, jas palyginti sunku, todėl pasirinktai atkarpai sudarytas išilginis atkarpos profilis
pagal topografiniuose žemėlapiuose ir su LIDAR technologijos pagalba išbraižytas horizontales (3 pav.).

3 pav. Užstatytoje teritorijoje pasirinktos atkarpos išilginis profilis
Fig. 3. The longitudinal profile of the chosen domain in a built-up area
Nagrinėjamoje užstatytoje teritorijoje reljefas nėra labai išraiškingas: pakankamai
lygus, be staigių aukščių skirtumų, mažiausia altitudė - 55,8 m, o didžiausia – 72,0 m.
Aukščių vidurkis teritorijoje – 63,9 m. 2507,14 metrų atstumu nuo pasirinktos atkarpos
pradžios 70 m aukščio esamuose topografiniuose žemėlapiuose bei LIDAR metodu braižytos horizontalės skiriasi nedideliu 15 m atstumu (4 pav.).

4 pav. Artimas horizontalių išsidėstymas
Fig. 4. The location of horizontals which are near each other
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Manoma, kad šios horizontalės artimos, nes šioje vietoje yra įsiterpęs nedidelis
ariamosios žemės plotas ir aplink nėra pastatų, kurie galėtų įtakoti horizontalių nuokrypius.
Tuo tarpu visoje užstatytos teritorijos pasirinktoje atkarpoje nėra nei vienos charakteringos
horizontalių grupės, kurios visiškai sutaptų. Galima to priežastis – gana tankus pastatų išdėstymas vietovėje, jų metami šešėliai, aukštis trukdo kartografavimo darbams.
Išvados
1. Nustatyta, kad didžiausias skirtingais metodais sudarytų horizontalių aukščių
skirtumas pasirinktoje užstatytos teritorijos atkarpoje yra 10 metrų.
2. Visoje užstatytos teritorijos pasirinktoje atkarpoje nėra nei vienos charakteringos horizontalių grupės, kurios visiškai sutaptų, tačiau 50 % teritorijos nesutapimai neviršija 5 metrų ribos.
3. Nesutapimo priežastys yra šios: koordinavimo nesutapimai, horizontalės sudarytos skirtingu laikotarpiu, todėl gali būti dalinai pakitusios dėl vėjo ir vandens erozijos bei
žmogaus ūkinės veiklos.
Literatūra
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Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė
The comparison of horizontals created by LIDAR and analogical method in built-up
areas
Summary
LIDAR is able to collect large amounts of information on the terrain of the analysed area. During the analysis, the used information was created using horizontals by LIDAR data, which the step of – 5 meters, as well as GDB10LT horizontals, the step which
is also 5 meters, however, in this base they are stored vectorising scanned topographic
maps of the Soviet period. For the research there was selected a domain in a built-up area.
The length of it is 2579,05 m. Having analysed the data of research, it was found that the
horizontals, created by two different methods in the chosen 2579,05 m built-up area had a
difference of 10 m.
It is believed that the main reason of the discrepancy, using different horizontal
methods are as follows: mistakes in the old cartographic material, disparities of coordination. Also, the horizontals were created in different period of time, this they may be partially changed by wind and water erosion, and anthropogenic activities.
Keywords: LIDAR, terrain, horizontals.
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KLAIPĖDOS KELEIVIŲ IR KROVINIŲ TERMINALO KRANTINĖS NR. 81 GELŽBETONIŲ ANTSTATO KRAŠTINIŲ SIJŲ PLYŠIŲ ANALIZĖ
Raimondas Šadzevičius, Vincas Gurskis, Antanas Vaitiekūnas, Vitas Damulevičius
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Statant Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą krantinių Nr. 80 ir Nr. 81 gelžbetoninėse antstato kraštinės sijose po betonavimo atsirado plyšiai. Tyrimais nustatyta, kad krantinės gelžbetoninėse sijose plyšiai atsirado dėl betono susitraukimo deformacijų, nes
sijos betonuotos ant jau sukietėjusio gelžbetoninio pagrindo. Įprasto kietėjančio betono susitraukimo
deformacijos yra neišvengiamos, tačiau jų dydis priklauso nuo eilės veiksnių, kurie nagrinėjamose
konstrukcijose ypač pasireiškė, kadangi:
– betono mišinio V/C santykis viršija leistinas vertes;
– masyviai sienos konstrukcijai parinktas mažas užpildų stambumas (D=16 mm);
– pasireiškė betono mišinio išsisluoksniavimas bei galimai nepakankama kietėjančio betono priežiūra, šiam sluoksniavimuisi galėjo turėti įtakos sklidusis (slankumo klasė S3) betono mišinys.
Krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato kraštinėse sijose esančių plyšių plotis kinta nuo
0,05 iki 0,8 mm. Tai nekonstrukciniai plyšiai, todėl jie ženkliai nesumažina statinio mechaninio
atsparumo ir pastovumo, kuris yra vienas iš esminių statinio reikalavimų. Taip pat tyrimais nustatyta, kad ryšys tarp plyšio pločio ir atstumo tarp plyšių yra silpnas. Pagal tyrimų rezultatus pateikti
pasiūlymai, kaip pašalinti pleišėjimą sukėlusias priežastis.
Raktažodžiai: gelžbetoninė krantinė, betono susitraukimo deformacijos, plyšiai.

Įvadas
Kasmet į Klaipėdą vis daugiau turistų atvyksta keleiviniais keltais ir kruiziniais laivais, todėl uostas sparčiai rengiasi tinkamai ir kokybiškai juos aptarnauti ir priimti. Tuo
tikslu centrinėje uosto dalyje 2009 m. pradėtas statyti naujasis Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas, kuris miesto architektūrą pagyvins ypatingos konstrukcijos terminalo statiniu, uostas galės užtikrinti aukščiausio lygio spartų ir patogų keleivių aptarnavimą bei teikiamų paslaugų kokybę. Statant Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą krantinių Nr.
80 ir Nr. 81 gelžbetoninėse antstato kraštinės sijose atsirado plyšiai. Šių
plyšių pavojingumui įvertinti buvo atlikta ekspertizė (Gelžbetoninėse antstato
kraštinėse..., 2012).
Svarbiausias kriterijus vertinant naudojamo elemento supleišėjimą yra supleišėjimo
pavojingumas konstrukcijai. Šiuo požiūriu išskirtos plyšių grupės (Vaišvila, 2008):
1. Nepavojingi plyšiai, kenkiantys tik konstrukcijos paviršiaus kokybei.
2. Pavojingi plyšiai, žymiai susilpninantys konstrukcijos skerspjūvį. Šiai grupei
priskiriami besivystantys plyšiai.
3. Tarpinio pavojingumo plyšiai, kurie blogina elemento naudojimo savybes, sumažina konstrukcijos patikimumą ir ilgaamžiškumą, bet tiesioginio pavojaus nesukelia.
Šiuo atveju, kad konstrukcija suirtų, turi veikti papildomi nepalankūs veiksniai.
Žinant, kad plyšiai gali būti technologiniai ir atsivėrę konstrukcijų naudojimo metu, dėsningi, susidarę veikiant projektinėms apkrovoms, ir netikėti – nuo įvairių atsitiktinių
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poveikių, jų pagrindinė klasifikacija pagal priežastis ir požymius pateikta literatūroje (Jokūbaitis, 2012). Pagal šioje literatūroje pateiktus plyšių požymius technologiniai plyšiai
dažniausiai priskiriami 1-osios ar 2-osios kategorijos pažaidoms. Pagal tinkamumo ribinius
būvius projektuojami riboto pločio dėsningi normaliniai ir įstrižieji plyšiai, kurie susiformuoja nuo veikiančių įražų (Jokūbaitis, 2012) nemažina konstrukcijų laikomosios galios ir
praktiškai neturi įtakos jų ilgalaikiškumui, t. y. jie priskirtini 1-osios kategorijos defektams. Plyšių pločio apskaičiavimas atliekamas su sąlyga, kad plyšių plotis konstrukcijoje
dėl veikiančių poveikių ir jų derinių neviršija ribinės reikšmės (STR 2.05.05:2005 24 lentelė) ir priklauso nuo konstrukcijai keliamų reikalavimų, jos naudojimo sąlygų ir aplinkos
agresyvumo.
Kai nuo perkrovos šių plyšių pločiai tempiamosios armatūros lygyje viršija reglamentavimą projektavimo normose (STR 2.05.05:2005 24 lentelė wlim1 = 0,20mm), jie jau
laikomi pažaidomis. Krantinių projektavimui skirtose rekomendacijose (Recommendations..., 2004) nurodyta, kad plauko storio plyšiai nepavojingi konstrukcijai, kol jų plotis
neviršyja 0,25mm. Tam, kad būtų išvengta armatūros korozijos, būtina plyšius užsandarinti, jeigu jie nepriklauso „savaime užsigydančių“ plyšių kategorijai.
Darbo tikslas
Ištirti Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo krantinės Nr. 81 gelžbetoninėse antstato kraštinės sijose po betonavimo atsiradusių plyšių pavojingumą konstrukcijai. Tam
reikia išspręsti tokius uždavinius:
- nustatyti plyšių atsiradimo priežastis;
- pamatuoti plyšių atsivėrimo pločius ir patikrinti, ar jie neviršija jų ribinių leistinųjų reikšmių;
- įvertinti atstumus tarp plyšių.
Tiriamojo darbo objektas
Statomas statinys yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, rytiniame Danės
upės krante, Kuršių marių rajone. Krantinių Nr. 80, 81 rekonstrukcija su naujo pirso Nr.
80A, 81A statyba vykdoma tarp krantinių Nr. 79 ir 82. Tiriamojo objekto schema pateikta
1 pav.

1 pav. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo krantinių Nr. 80 ir Nr. 81 schema
Fig. 1. Scheme of quay No. 80 and 81 at Klaipėda passenger and cargo terminal
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Pagal STR 1.01.06:2013 jūrų uostų krantinės priskiriamos ypatingų statinių kategorijai, pagal STR 2.02.06:2004 CC2 - pasekmių klasei. Šiame darbe apsiribojama krantinės Nr. 81 plyšių tyrimu.
Tyrimų metodika
Tiriant krantinės Nr.81 gelžbetoninio antstato kraštinėse sijose esančius plyšius,
nustatyti atstumai tarp plyšių, išmatuotas plyšių plotis, plačiausiuose plyšiuose nustatytas
plyšių gylis naudojant ultragarsinį prietaisą.
Atstumo tarp plyšių įvertinimas. 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinės
sijos supleišėjusios, atstumai tarp plyšių išmatuoti naudojant metrą.
Plyšių pločio įvertinimas. Krantinės Nr. 81gelžbetoninio antstato kraštinėse sijose esančių plyšių plotis nustatytas naudojant plyšių pločio fiksavimo mastelinę liniuotę ir
mikroskopą Elkometer 7220 (2 pav.).

2 pav. Plyšių pločio matavimo iliustracija naudojant plyšių pločio fiksavimo liniuotę ir mikroskopą
Fig. 2. The illustration of crack width measurement using the crack width ruler
and microscope
Plyšių gylio įvertinimas. Krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato kraštinėse sijose
esančių plyšių gylis (1.2 lentelė) nustatytas Pundit Lab ultragarsiniu prietaisu (gamintojas
– Šveicarijos firma „Proceq“).
Tyrimo rezultatai
Atstumo tarp plyšių įvertinimas. 2012-08-13 ištyrus krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato kraštines sijas, pastebėti vertikalūs plyšiai kas 1-6,82 m (3 pav.).
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3 pav. 81 krantinės anstato kraštinių sijų pleišėjimo schema
Fig. 3. Scheme of cracking in the beams of superstructure in quay No. 81
Toje sijos dalyje (tarp Nr.10... 24 plyšių), kuri betonuota 2012-04-11 atstumai tarp
plyšių didesni, palyginus su sijos dalim (tarp Nr.1... 10 plyšių), kuri betonuota 2012-05-11.
Plyšių pločio įvertinimas. 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinių sijų plyšių
pločių matavimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Plyšių pločio matavimo rezultatai naudojant plyšių pločio fiksavimo liniuotę ir mikroskopą
Table 1. Crack width measurement results using a crack width ruler and microscope
81 krantinė/ quay No. 81

81 krantinė/ quay No. 81

1

Plyšio plotis paviršiuje, mm
Crack width at the surface,
in mm
2

3

Plyšio plotis paviršiuje, mm
Crack width at the surface,
in mm
0,18

1

0,1

4

0,21

2

0,1

5

0,15

Plyšio vieta
Location of crack

Plyšio vieta
Location of crack
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1 lentelės tęsinys
Table 1 continues
81 krantinė/ quay No. 81

81 krantinė/ quay No. 81

6

Plyšio plotis paviršiuje, mm
Crack width at the surface,
in mm
0,1

20

Plyšio plotis paviršiuje, mm
Crack width at the surface,
in mm
0,3

7

0,3

21

0,6 (0,65)

8

0,3 (0,35)

22 K

0,5 (0,6)

9

0,55

23

0,3 (0,25)

10

0,4

24

0,2 (0,21)

11

0,3 (0,35)

1'

0,2

12 K

0,5 (0,45)

1''

0,08

13

0,2

2'

0,1

14

0,4

5'

0,1

Plyšio vieta
Location of crack

Plyšio vieta
Location of crack

15

0,4

5''

0,05

16

0,3 (0,45)

5'''

0,1

17

0,2 (0,22)

11'

0,1 (0,1)

1

2

19'

0,2

18

0,3 (0,38)

20'

0,5 (0,45)

19 K

0,7 (0,8)

Pastaba: () - pateikti plyšio pločio matavimo duomenys gauti mikroskopu;
K - imtas betono bandinys (kernas) ties didžiausio pločio plyšiais
Note: () –the results of crack width measurements the of using a microscope;
K - concrete sample was taken near the cracks with maximum width
Apžiūros metu nustatyta, kad didžiausio pločio (iki 0,8 mm) yra 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinėje sijoje susiformavę plyšiai, jų plotis didėja nuo apačios link
viršaus. Sija betonuota seniausiai (2012-04-11).
Plyšių gylio įvertinimas. 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinių sijų plyšių
gylių matavimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Plyšių gylio matavimo rezultatai naudojant ultragarsinį prietaisą
Table 2. Measurement results of crack depth using an ultrasound device
Plyšio
vieta
Location
of crack

Atstumas
ib , m
Distance ib,
m

UG sklidimo
greitis /1 µs
US propagation
speed/1 µs

UG sklidimo
greitis /2 µs
US propagation
speed/2 µs

Plyšio gylis, m
The depth of
crack, m

Identifikacinis
numeris
Identification
number
ID235

81 krantinė/ quay No. 81
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NR.22

0,1/0,2

88,9 Š (253,5)V

163,6 Š (351,8) V

0,05 Š (0,149)V

NR.21

0,1/0,2

83,4

148,8

0,061

NR.19

0,1/0,2

98,1 Š (243,5)V

193,1 Š (192,9) V

0,02 Š (0,201)V

(108,6)V

(192,9) V

(0,062) V

ID236
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Pastaba: Š- matuotas plyšio gylis sijos šone (vertikalioje dalyje);
V- matuotas plyšio gylis sijos viršuje (horizontalioje dalyje)
Note : Š- measured depth of the crack on the side of the beam (on vertical part);
V- measured depth of the crack on the top of the beam (on horizontal part)
Nors ultragarsiniu prietaisu 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinėje sijoje ties
plyšiu Nr. 22 nustatytas plyšio gylis - 0,149 m, tačiau didžiausias gylis (0,201m) užfiksuotas
ties plyšiu Nr. 19. Gręžiant kerną 81 krantinės gelžbetoninio antstato kraštinėje sijoje ties
plyšiu Nr. 22 nustatyta, kad plyšiai nėra paviršiniai, o kerta sijos sluoksnius, gilesnius nei
kerno gręžimo gylis – 15 cm. Gręžimo metu naudotas vanduo, pasilikęs ertmėje: likusioje
išgręžus kerną, laikui bėgant filtravosi per plyšį gilyn ir, kaip matyti (4 pav.), sudrėkusi sijos
dalis rodo, kad plyšys yra per visą konstrukcijos aukštį.

4 pav. 81 krantinės sienos ties 22 plyšiu per visą aukštį supleišėjęs kernas; gręžimo metu naudoto vandens filtracija per plyšį, rodanti, kad plyšys kerta visą sienos storį
Fig. 4. Crack No. 22 over the entire height of the drilled sample from the wall of
quay 81; waste water used in the drilling process is filtering through the crack, indicating
that the crack passes through the entire thickness of the wall
Tyrimo rezultatų analizė
Plyšių atsiradimo priežastys. Remiantis krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato
kraštinėse sijose esančių plyšių natūriniais tyrimais galima tvirtinti, kad krantinės gelžbetoninėse sijose plyšiai atsirado dėl betono susitraukimo deformacijų, nes sijos betonuotos
ant jau sukietėjusio gelžbetoninio pagrindo. Šios deformacijos yra neišvengiamos, tačiau jų
dydis priklauso nuo literatūroje (Gurskis, 2008, 4.14 lentelė) nurodytų priežasčių:
– betono mišinio V/C santykio, kuris tyrimų objekte viršija leistinas vertes;
– mažo užpildų stambumo (D=16 mm), nes susitraukimas tiesiogiai priklauso nuo
užpildų dydžio ir jų užimamo tūrio dalies betone;
– betono mišinio išsisluoksniavimo bei galimai nepakankamos kietėjančio betono
priežiūros, nes paviršinis betono sluoksnis pasižymi mažesniu tankiu, stiprumu, todėl mažiau atsparus pleišėjimui. Taip pat tyrimų objekte betono mišinio padidintam sluoksniavimuisi galėjo turėti įtakos sklidusis (slankumo klasė S3). Šis trūkumas nepasireiškia arba
silpniau pasireiškia mažiau plastiškuose (slankumo klasės S1, S2) betono mišiniuose, be
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to, jų gamybai reikalingas mažesnis vandens kiekis, jie pasižymi mažesnėmis susitraukimo
deformacijomis.
Plyšių pločio ribinės reikšmės. Krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato kraštinėse
sijose esančių plyšių plotis kinta nuo 0,05 iki 0,8 mm. Tie plyšiai, kurių plotis >0,20mm,
laikytini pažaidomis, tačiau tikėtina sijų pleišėjimo priežastis: betono traukimasis kietėjant
ir džiūstant, o ne perkrova. Tai nekonstrukciniai plyšiai, todėl jie ženkliai nesumažina statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo, kuris yra vienas iš esminių statinio reikalavimų.
Bet kuriuo atveju plyšiams pasiekus 5 mm plotį, statinio būklė turėtų būti vertinama kaip
avarinė, nes tai atitiktų avarinės būklės požymius, nurodytus statybos techniniame reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ 1 priede.
Atlikus atstumo tarp plyšių ir plyšio pločio matavimus, sudaryta priklausomybė
(5pav.).
y = -0,3749x2 + 14,385x + 219,77
R² = 0,0596
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5 pav. 81 krantinės atstumo tarp plyšių priklausomybė nuo plyšio pločio
Fig. 5. Dependence of crack width and distance between the cracks quay No.81
Pagal tyrimų rezultatus, pateiktus 5 pav., matyti, kad ryšys tarp plyšio pločio ir atstumo tarp plyšių yra silpnas – determinacijos koeficientas R2 =0,06.
Išvados
Betono susitraukimo deformacijos sukėlė 81 krantinės sijų pleišėjimą, nes nebuvo
įrengtos temperatūrinės ir susitraukimo siūlės. Šių siūlių nereikėtų įrengti, jei krantinės
pagrindo plokštė ir sijos būtų betonuotos artimu metu, t.y. sijos betonuotos keletą dienų
vėliau nei pagrindo plokštė.
Pagal natūrinių tyrimų rezultatus krantinės Nr. 81 gelžbetoninio antstato kraštinėse
sijose esantys plyšiai priskirtini tarpinio pavojingumo plyšiams.
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Atlikus plyšių pločio priklausomybės analizę nuo atstumo tarp plyšių, nustatyta,
kad atstumas tarp plyšių beveik neįtakojo plyšio pločio.
Pasiūlymai
Siekiant sumažinti betono susitraukimo deformacijas – koreguoti betono sudėtį
naudojant stambesnius betono užpildus.
Siekiant kontroliuoti betono dangoje vykstančius susitraukimo (kietėjimo metu) ir
išsiplėtimo (keičiantis aplinkos temperatūrai) įtempius galimi du sprendimo būdai:
Pirmuoju atveju skaičiuojant konstrukcijas įvertinamos papildomos įrąžos, kurias
sukelia temperatūrinės ir drėgminės betoninių ir gelžbetoninių elementų deformacijos.
Antruoju atveju, kad temperatūrinės ir drėgminės deformacijos nebūtų didelės, turi būti įrengiamos deformacinės siūlės, kuriomis ilgi ir platūs statiniai ar konstrukcijos dalijami į atskiras dalis, vadinamas temperatūriniais blokais.
Temperatūrinių plyšių pločio kitimas per laiką turėtų būti stebimas įrengiant laikinus žyminius ar stacionarius mechaninius tenzometrus.
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Raimondas Šadzevičius, Vincas Gurskis, Antanas Vaitiekūnas, Vitas Damulevičius
The analysis of cracks in beams of reinforced concrete superstructures in quay No. 81
at Klaipeda Passenger and Cargo Terminal
Summary
Cracks appeared in reinforced concrete beams of the superstructure of quay No. 80
and 81 after the construction of Klaipeda Passenger and Cargo Terminal. Studies have
shown that cracks in reinforced concrete beams are caused by shrinkage strain when reinforced concrete beams become hardened. Normal shrinkage deformation of hardening concrete is inevitable, but it depends on a number of factors, in particular, that in the present
structures it occurred because:
- V / C ratio of concrete mixture exceeds the allowable values;
- coarseness of the selected aggregates (D = 16 mm) is too small for the construction of a massive wall;
- concrete stratification and possible lack of care for hardening concrete, this segregation could be affected by a too big spread of concrete mixture (class of slump S3).
Crack width on reinforced concrete beams in the superstructure of quay No.81 varies from 0,05 to 0,8 mm. These are non-structural cracks, thus they do not reduce significantly the mechanical strength and stability of the structure. Also, studies have shown that
the relationship between crack width and the distance between cracks is weak. Proposals
for the elimination of potential causes of cracking are presented according to the results.
Keywords: reinforced concrete piers, concrete shrinkage, cracks.
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STATISTINIO RYŠIO TARP METEOROLOGINIŲ VEIKSNIŲ IR GRUNTINIO VANDENS LYGIO TARPDRENYJE NUSTATYMAS VIDUTINIO SUNKUMO GRUNTUOSE
Vilimantas Vaičiukynas, Giedrius Balevičius, Vytautas Mickevičius
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Iškritus krituliams, gruntinio vandens lygio reikšmės (GVL) pjezometruose keičiasi ne iš
karto, o su tam tikru pavėlavimu (asinchroniškumu). Analizuojant kritulių ir gruntinio vandens
lygio aeracijos zonoje išmatuotus duomenis pastebimas nesutapimas. Grafiškai tokį neatitikimą
nustatyti sunku žinant, kad iškritus krituliams ant žemės paviršiaus, vanduo skverbiasi per grunto
sluoksnį iki drenažo vamzdžių ir tai įtakoja: grunto filtracinės savybės, kritulių kiekis, išgaravimas,
reljefas, gruntinio vandens lygis, augalinio grunto sluoksnio storis. Tyrimais nustatyta, kad nesutapimas tarp iškritusių kritulių ir gruntinio vandens lygio svyravimų aeracijos zonoje skirtinguose
gruntuose yra nevienodas. Didžiausias asinchroniškumas pastebimas sunkios mechaninės sudėties
dirvožemiuose, mažas asinchroniškumas stebimas laidžiuose gruntuose. Straipsnyje, remiantis lauko
natūriniais duomenimis ir statistiniais metodais nustatytas statistiškai reikšmingas laikas, kai iškritę
krituliai turi reikšmingą įtaką gruntinio vandens lygiui tarpdrenyje. Atlikus duomenų kokybinį vertinimą, asinchroniškumui nustatyti pasirinktas vienas iš neparametrinės statistikos ryšio nustatymo
būdų - Spearmen‘o ranginis koreliacijos koeficientas. Gauti rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingas ryšys nustatytas po dviejų dienų.
Raktažodžiai: aeracijos zona, asinchroniškumas, gruntinio vandens lygis, statistiniai metodai.

Įvadas
Iškritusių kritulių įtaką gruntinio vandens lygiui lemia aeracijos zonoje esančio
grunto hidrogeologinės sąlygos. Žinoma, kad kritulių ir polaidžio vandens patekimą į drenas įtakoja dirvožemio laidumas. Dirvožemio laidumas priklauso nuo jame esančios drėgmės. Sunkiuose gruntuose esant tam tikram drėgmės kiekiui gruntas išbrinksta, taip pablogindamas grunto filtracines savybes (Rimkus, Šaulys, 1998). Dėl šių priežasčių kritulių,
polaidžio vandens įsifiltravimas iki gruntinio vandens lygio depresijos kreivės viršaus yra
kintamas dydis. Atlikti O. Miseckaitės, L. Kinčiaus, M. Klimašausko drenažo nuotėkio
metiniai tyrimai (1989-2009 metais) rodo, kad tiriamuoju laikotarpiu didelę įtaką iškritusių
kritulių nuvedimui turi humuso sluoksnio storis. Esant pastorintam humusingo dirvožemio
sluoksniui drenažo nuotėkis sudarė 6-36 % kritulių kiekio lyginant su natūraliu dirvožemio
sluoksniu (3-29 %) (Miseckaitė ir kt., 2010). Atlikti A. Dirsės, Z. Galmino, G. Juodinio
humusingo dirvožemio įtakos drenažo nuotėkiui tyrimai rodo, kad esant storesniam humusingam dirvožemio sluoksniui vidutinis metinis drenažo nuotėkis didesnis 45 % (Dirsė ir
kt., 2002; Dirsė, Juodinis, 1997). Atlikti žemės dirbimo poveikio nuotėkiui tyrimai parodė,
kad sumažinto žemės dirbimo laukelyje dėl nesuardyto makroporų tinklo tarp paviršinio
dirvožemio sluoksnio ir giliau esančių gravitacinio vandens prisotintų dirvožemio sluoksnių didžioji besisunkiančių kritulių dalis patenka į drenas. Esant tradiciniam įdirbimui (2530 cm) susidariusios poros neturi tiesioginio ryšio su poarmeninėmis poromis, dėl to mažesnė kritulių dalis nuteka į drenas (Baigys, 2010). Tyrinėjant kritulių įtaką gruntinio vandens lygiui atsižvelgiant į baseino dydį (tyrinėjo Suhua Fu et al., 2011), nustatyta, kad
įtakos didumas priklauso nuo baseino dydžio: kuo didesnis baseinas, tuo mažesnė įtaka
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(Suhua et al., 2011). Atlikti tyrimai tarp dirvožemio drėgmės ir paviršinio nuotėkio kalvotame reljefe rodo, kad esant sausam dirvožemiui gruntinio vandens kilimas nustatytas iš
karto po susiformavusio paviršinio nuotėkio. Esant dirvožemiui drėgnam vandens kilimo
pikas nustatytas dar prieš susidarant paviršiniam nuotėkiui (Penna et al., 2011).
Įrengiant drenažą aktuali aeracijos, arba vandens neprisotinta zona, kurią riboja du
paviršiai – žemės paviršiaus ir gruntinio vandens lygis. Kadangi gruntinio vandens lygis
kinta laikui bėgant dėl meteorologinių, hidrogeologinių sąlygų, tai ir aeracijos zonos storis
keičiasi. (Juodkazis, Marcinonis, 2008). Gruntinio vandens lygį aeracijos zonoje lemia
minimalus gruntinio vandens depresijos paviršiaus gylis nuo žemės paviršiaus (Dijksma et
al., 1997). Laikoma, kad gruntinio vandens lygiui nukritus 0,50-0,60 m nuo žemės paviršiaus, galimas efektyvus mechanizuotas žemės įdirbimas (Tumas, 1981). Vadovaujantis
Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006, drenažo įrengimo paskirtis yra pažeminti vandens lygį iki projektinės sausinimo normos. Sausinimo norma skirtingoms žemės ūkio kultūroms skirtinga.
Krituliai per metus pasiskirsto nevienodai. Kritiškiausiu drenažo veikimo laikotarpiu laikomas pavasaris. Šiuo laikotarpiu į aeracijos zoną filtruojasi ne tik su krituliais iškritęs vanduo bet ir sniego tirpsmo vanduo. Tyrinėdamas kritulių pasiskirstymą R.Tumas
nustatė, kad pavasarį ir rudenį krituliai iškrinta tam tikru dėsningumu (Tumas, 1981).
Analizuojant kritulių įtaką drenažui nagrinėjama aktyvioji apykaitos zona, kurioje
formuojasi ir slūgso požeminis vanduo, susijęs su žemės ūkio naudmenų ir miškų
vegetacija, gyvūnų gyvavimo sąlygomis. Mokslininkų nustatyta, kad sunkios mechaninės
sudėties dirvožemiuose (molingos nuogulos), infiltracinės mitybos modulis sudaro nuo 1
iki 5 l s-1 km2. Lengvesnės mechaninės sudėties dirvožemiuose infiltracinė mityba svyruoja
nuo 0,3 iki 7,5 l s-1 km2 (Lietuvos…, 2005; Juodkazis, Marcinonis, 2008).
Kritulių įtaką gruntinio vandens lygiui geriausiai apibūdina GVL kitimo dinamika
atskiru laikotarpiu. Tai leidžia įvertinti, ar projektuojant drenažą atlikti skaičiavimai ir paklotas drenažas užtikrina pakankamą sausinimą (sausinimo normą). A. Rimidžio atlikti
gruntinio vandens lygio ir drenažo nuotėkio tyrimai parodė, kad šie faktoriai geriausiai
apibūdina drenažo sistemos veikimą ir yra tarpusavyje susiję (Rimidis, 2003).
Pikelių bandymų lauke ne kartą užfiksuotas paviršinio vandens užsilaikymas ilgesnį negu vienos dienos laikotarpį. Atsižvelgiant į šį faktorių galima daryti prielaidą, kad
atskirais atvejais tarp gruntinio vandens lygio ir drenažo nuotėkio gali būti stipri koreliacinė priklausomybė, tačiau tai negarantuoja efektyvaus kritulių nuvedimo per drenažą. Kritulių įtaka GVL gali priklausyti nuo daugelio veiksnių:, dirvožemio mechaninės sudėties,
paviršiaus nuolydžio, auginamų kultūrų, grunte esančių mikroorganizmų ir kitų organizmų,
gyvenančių aeracijos zonoje. Atskirų veiksnių įtaka yra sunkiai įvertinama, todėl įvertinant
drenažo sistemos veikimo efektyvumą svarbu įvertinti ir kritulių įtaką gruntinio vandens
lygiui.
Darbo tikslas
Nustatyti laiką, per kurį iškritę krituliai turi statistiškai reikšmingą įtaką gruntinio
vandens lygiui.
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Tiriamojo darbo objektas
Derlinguose sunkiuose gruntuose, kuriuose filtracijos koeficientas mažesnis už 0,1
m/p. sausinimas yra sudėtingas. Praktikoje, pvz. bandomajame objekte, ne vieną kartą užfiksuota, kad ne visada taikomos sausinimo priemonės sunkiuose gruntuose pakankamai
efektyvios. Tai ypatingai matosi lietingais metais, pavasario ir rudens metu nuimant derlių.
Kaip tyrimų laukas, pasirinktas objektas Kėdainių r. Pikelių kaime, apie 8 km nuo
rajono centro. Tai žemės, būdingos centrinei Lietuvos daliai su silpnai ir vidutiniškai banguotu reljefu (Zelionka, 1967). Lauko tyrimų objektas yra Greisupio upelio baseine, kur
pagal mechaninę sudėtį vyrauja lengvi ir vidutiniai moreniniai priemoliai, priesmėliai (1
pav.). Drėgmės atžvilgiu plotas maitinamas atmosferiniais krituliais, šaltiniuotų ir dribsmėlio plotų jame nėra. Šiaurinė jo dalis 1994 m. buvo rekonstruota, kadangi ankstyvaisiais
devintojo dešimtmečio metais pastebėta, jog labai lėtai slūgsta gruntinio vandens lygis ir
tai yra pagrindinė priežastis dėl ko pasėliai išmirksta. Plotas buvo nusausintas drenažu nuo
perteklinio drėgmės kiekio, kuris susidarydavo dėl nepakankamo natūralaus sausinamojo
tinklo: ankščiau iškastų grioviakase griovių tankumo, nelaidžių podirvio gruntų. Įvertinus
minėtus faktorius, daroma prielaida, kad minėtame plote galima drėgmės užsilaikymo žemės paviršiuje priežastis – nevienodi podirvio gruntai.

1 pav. Bandymų objektas Kėdainių r. Pikelių kaime.
Fig.1. Research object in Pikeliai village, Kedainiai distr.
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Tyrimų metodika
Kritulių ir gruntinio vandens lygio skaičiavimo duomenys ir sąlygos. Norint suprasti sudėtingų procesų reikšmę reikia ištirti ir jų ryšius su kitais procesais bei reiškiniais.
Žinoma, kad gruntinio vandens svyravimus tarpdrenyje ir priedrenyje įtakoja daug reiškinių ir procesų. Daugeliu atveju juos įvertinti sunku. Tokiais atvejais įprasta pasirinkti tik
pagrindinius faktorius ir procesus, darančius didžiausią įtaką nagrinėjamam kriterijui.
Duomenys apie kritulius imti iš Dotnuvos hidrometeorologinės stoties. Gruntinio
vandens lygis objekte stebėtas 212 dienų. Tyrimo laikotarpiu (1999-2005 m.) vidutinė
duomenų rinkimo laikotarpiu oro temperatūra – +3,3 0C, vid. kritulių kiekis – 2,6 mm/parą.
Nagrinėjant atskirais laikotarpiais (rudenio, pavasario) nustatyta, kad pavasario vidutinė
oro temperatūra – +4 0C, rudens – +2 0C, atitinkamai pavasarį vid. kritulių kiekis – 4 mm,
rudenį – 1,5 mm/parą. 1999-2005 m. gruntinio vandens lygio duomenys buvo renkami ne
kiekvieną dieną. Išskirti būtų galima 2004.03.16-2004.03.20, 2004.03.22-2004.03.27,
2004.03.29-2004.03.31 laikotarpius, kurių metu gruntinio vandens lygio duomenys buvo
matuojami kiekvieną dieną dėl didesnio kritulių kiekio.
Statistinio ryšio tarp meteorologinių veiksnių ir gruntinio vandens lygio nustatymui tarpdrenyje pasirinktas 2004.03.14-2004.04.16 laikotarpis. Šiuo laikotarpiu dėl intensyvių kritulių vandens lygio reikšmės pjezometruose buvo matuojamos kiekvieną dieną (2
pav. a, b, c, d, e).

a)
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b)

c)

d)
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e)
2 pav. Kritulių, temperatūros ir gruntinio vandens lygio tarpdrenyje dinamika nagrinėjamu laikotarpiu atskiruose drenažo sistemų pjezometruose
Fig. 2. Precipitation, temperature, and groundwater level dynamics between the
drains in separate drainage systems piezometers
Iš 2 paveiksle a, b, c, d, e pateiktų gruntinio vandens lygio reikšmių matosi, kad
gruntinio vandens lygiai matuojamu laikotarpiu pasiskirstę nevienodai nežiūrint į tai, kad
visos drenažo sistemos yra šalia viena kitos (1 pav.). Analizuojant pateiktus 2 pav. duomenis būtų sunku nustatyti kritulių poveikį gruntinio vandens lygiams tarpdrenyje, todėl tyrimų tikslui nustatyti naudoti statistiniai tyrimų metodai.
Duomenų kokybinis įvertinimas. Statistinio ryšio tarp meteorologinių veiksnių ir
gruntinio vandens lygio tarpdrenyje vidutinio sunkumo grunte nustatymui pirmiausiai įvertinamas lauke surinktų duomenų normalumas. Normaliojo skirstinio reikšmių intervalas
yra begalinis. Analizuojamų duomenų (Pikelių bandymų objekte) gruntinio vandens lygio
duomenų intervalą apibrėžia drenažo tranšėjos dugnas ir žemės paviršius. Tokiu atveju
gruntinio vandens lygio reikšmės negali būti mažesnės už nulį ir didesnės už drenažo tranšėjos gylį. Atsižvelgiant į šį faktą duomenų skirstinio laikyti normaliuoju negalime. Daugeliui statistinės analizės metodų pakanka, kad kintamojo skirstinys ar skirstiniai būtų pakankamai arti normaliojo skirstinio (Olsson et al., 2000). Nagrinėjamu atveju galima daryti
prielaidą, kad skirstinys gali būti artimas normaliajam. To patikrinimui reikia atlikti duomenų skirstinių tyrimą.
Pagrindiniai stebėjimai buvo vykdomi pavasarį ir rudenį esant aukščiausiam gruntinio vandens lygiui. Pavasarį stebėjimai pradedami vykdyti vasario pabaigoje ir baigiami
gegužės pradžioje. Stebėjimų pradžią lemia iškritusių kritulių kiekis, įšalo gylis ir oro temperatūra. Rudenį vandens lygio stebėjimai pradedami, nusistovėjus gruntiniam vandens
lygiui, tai yra prasidėjus ilgalaikiams lietums, kai susiformuoja pastovus drenažo nuotėkis.
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Stebėjimai baigiami, susiformavus pastoviam įšalui. Stebėjimai buvo atliekami keletą kartų per savaitę. Esant gausesniems krituliams stebėjimai buvo atliekami kiekvieną
dieną (2004.03.16 – 31). Vandens lygis buvo matuojamas elektrine matuokle 1 cm tikslumu, duomenys buvo užrašomi į lauko stebėjimo žurnalą, kuriame jie buvo perskaičiuojami
į gylius nuo žemės paviršiaus ir vandens slėgį virš drenos. Žinoma, kad esant mažų imčių
atvejui (n≤25) (Čekanavičius, Murauskas, 2002), skirstinį nustatyti sunku, todėl dėl mažos
kintamųjų imties ir dėl duomenų intervalo apibrėžtumo taikomos neparametrinių kriterijų
statistikos, kurios yra skirtos tokios imties duomenų statistiniam įvertinimui (Čekanavičius,
Murauskas, 2002; Rupšys, 2002; Gonestas, Strielčiūnas, 2003). Dažniausiai sutinkama,
kad duomenų skirstiniai yra artimi normaliajam. Nagrinėjamu atveju negalima šios prielaidos taikyti, kadangi nagrinėjami duomenys yra apibrėžti drenažo tranšėjos gyliu.
Norint patikrinti duomenų atitikimą normaliajam skirstiniui galima atlikti pasiskirstymo rodiklių sugretinimą pagal vidurkį, modą ir medianą. Esant normaliajam skirstiniui minėti rodikliai mažai tarp savęs skiriasi. Normalumo testai gali būti tikrinami naudojant Kolmogorovo-Smirnovo arba Shapiro-Wilk normalumo testus (1). Nustatant drenuoto
lauko vandens lygių kintamojo skirstinio normalumą patogiau naudoti Shapiro-Wilk kriterijų, nes jo statistika parodo skirstinio artimumą normaliajam skirstiniui (Vaitkevičius
2006).
2
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čia xi – lauke išmatuoti vandens lygiai, ar filtracinio vandens debitai; T – kriterijaus statistika; ai – apskaičiuojama konstanta (Vaitkevičius 2006):
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čia V – kovariacijos matrica, kuri parodo dviejų susijusių dydžių tarpusavio skaitinę charakteristiką; m – faktinės ir skaičiuojamosios reikšmės pagal normalųjį skirstinį
(Vaitkevičius 2006):
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(3)

Kuo gauta statistika arčiau 1, tuo skirstinys arčiau normaliojo esant atitinkamam
reikšmingumo lygmeniui (Vaitkevičius, 2006). Atsižvelgiant, kad normaliojo skirstinio
reikšmių intervalas yra begalinis (Olsson, 2000), o darbe analizuojamų duomenų intervalą
apibrėžia drenažo tranšėjos dugnas ir žemės paviršius, tokių duomenų priskirti normaliajam skirstiniui negalima, todėl toliau taikomi neparametriniai statistiniai skaičiavimo metodai.
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Kritulių įtakos gruntinio vandens lygiui nustatymo metodika. Analizuojant statistinį

ryšį tarp meteorologinių veiksnių ir gruntinio vandens lygio tarpdrenyje grafiškai tokį ryšį
nustatyti sunku, todėl ryšio stiprumo nustatymui naudotas vienas iš ryšio nustatymo statistinių metodų. Statistinio metodo pasirinkimą įtakojo duomenų kokybinis įvertinimas. Kadangi nustatyta, jog duomenys pasiskirstę ne pagal normalųjį skirstinį, ryšio nustatymui
pasirinktas vienas iš neparametrinių charakteristikų ryšio stiprumo įvertinimo metodų –
Spearmen‘o ranginis koreliacijos koeficientas. Šis koreliacijos koeficientas yra artimas
Pirsono koreliacijos koeficientui. Šio koeficiento taikymas tinka kiekybiniams kintamiesiems, kai skirstiniai nėra normalūs (Vaitkevičius, Saudargienė, 2006).
Nustatinėjant ryšį tarp kintamųjų pirmiausiai nustatoma, ar ryšys yra, vėliau nustatomas ryšio stiprumas. Įvertinus 2 pav. pateiktus duomenis, nustatyta, kad krituliai iškritę
tą pačią dieną, neturi įtakos GVL tarpdrenyje. Žinoma, kad krituliai gruntinio vandens lygio paviršių gali pasiekti po vienos ar keleto dienų, todėl ryšio stiprumas bėgant laikui keisis taip pat. Nenustačius ryšio tą pačią dieną, ieškomas reikšmingas ryšys po vienos, dviejų
ir daugiau dienų.
Tyrimo rezultatai
Tikrinant GVL pjezometruose surinktų duomenų normalumą ir naudojant ŠapiroWilk testą taikyta dvipusės alternatyvos statistinė hipotezė:
H0: skirstiniai reikšmingai skiriasi nuo normaliojo skirstinio,
H1: skirstiniai reikšmingai nesiskiria nuo normaliojo skirstinio (Čekanavičius,
Murauskas, 2002).
Gautos reikšmės pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Gruntinio vandens lygio tarpdrenyje ir kritulių kiekio matavimo dieną
koreliacija naudojant Shapiro-Wilk testą
Table 1. Correlation date of ground water level and rainfall in the area between
drains on the day of measurement using the Shapiro-Wilk test
Išmatuotų duomenų normalumo testas
Normality test of measured data
Drenažo sistemos Nr.
Statistika
p – reikšmė (reikšmingumo lygmuo)
Drainage systems
Statistics p – value (degree of significance is observed)
2 drenažo sistema
W
0,843
Pr<W
0,000
Drainage system 2
3 drenažo sistema
W
0,859
Pr<W
0,000
Drainage system 3
4 drenažo sistema
W
0,757
Pr<W
0,000
Drainage system 4
5 drenažo sistema
W
0,884
Pr<W
0,000
Drainage system 5
6 drenažo sistema
W
0,895
Pr<W
0,000
Drainage system 6
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Apibendrinant gautus 1 lentelėje duomenis nustatyta, kad remiantis Shapiro-Wilk
kriterijumi, galima teigti, jog visose drenažo sistemose išmatuoti gruntinio vandens lygių
duomenys pasiskirstę ne pagal normalųjį skirstinį (kai reikšmingumo lygmuo p<0,05),
todėl hipotezę apie nagrinėjamų duomenų skirstinio panašumą normaliajam reikia atmesti.
Taip pat matoma, kad pirmos rūšies klaidos tikimybė labai maža – tai patvirtina, kad nagrinėjant atskiras drenažo sistemas GVL skirstiniai nėra artimi normaliajam skirstiniui, todėl
statistinio ryšio tarp meteorologinių veiksnių ir gruntinio vandens lygio tarpdrenyje bus
naudojami neparametriniai statistiniai metodai.
Žinoma, kad dalis iškritusių kritulių nuteka dirvos paviršiumi, dalis išgaruoja, dalis
infiltruojasi į gruntą. Tikrinamas ryšys tarp gruntinio vandens lygio ir kritulių (2, 3, 4, 5
lentelės). Iškeliamos hipotezės: H0: Krituliai turi reikšmingą įtaką gruntinio vandens lygiui,
H1: Krituliai neturi reikšmingos įtakos gruntinio vandens lygiui.
2 lentelė. Gruntinio vandens lygio tarpdrenyje ir kritulių kiekio matavimo dieną
koreliacija
Table 2. Correlation of ground water level in the area between drains and amount
of rain on the day of measurement

Reikšmės
Variables

28PJ su krituliais
28PJ and precipitation
34PJ su krituliais
34PJ and precipitation
42PJ su krituliais
42PJ and precipitation
21PJ su krituliais
21PJ and precipitation
15PJ su krituliais
15PJ and precipitation

Reikšmių
sk.
Number of
values

Spearmeno rant-skirstinio su n-2 p – reikšmė (stebiginis koreliacijos
laipsniais tankio
mas reikšmingumo
koef.
funkcijos taškas
lygmuo)
Spearmen’s rank Density function point p - value (the significorrelation coefof t-distribution,
cance degree is
ficient
containing n-2 degrees
observed)

15

0,36

1,39

0,19

15

0,29

1,11

0,29

14

0,20

0,71

0,49

14

0,25

0,90

0,38

15

0,23

0,87

0,40
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3 lentelė. Gruntinio vandens lygio tarpdrenyje ir kritulių kiekio prieš 1matavimo
dieną koreliacija
Table 3. Correlation between ground water level in the area between drains and
amount of rain one day before the measurement

Reikšmės
Variables

28PJ su krituliais
28PJ and precipitation
34PJ su krituliais
34PJ and precipitation
42PJ su krituliais
42PJ and precipitation
21PJ su krituliais
21PJ and precipitation
15PJ su krituliais
15PJ and precipitation

Reikšmių
sk.
Number of
values

Spearmeno
ranginis koreliacijos koef.
Spearmen’s
rank correlation coefficient

t-skirstinio su n-2
laipsniais tankio
funkcijos taškas
Density function point
of t-distribution, containing n-2 degrees

p – reikšmė (stebimas reikšmingumo
lygmuo)
p - value (the significance degree is
observed)

15

0,34

1,32

0,21

15

0,46

1,88

0,08

14

0,32

1,18

0,26

14

0,09

0,31

0,76

15

0,19

0,71

0,49

4 lentelė. Gruntinio vandens lygio tarpdrenyje ir kritulių kiekio prieš 2 dienas koreliacij
Table 4. Correlation of ground water level in the area between drains and amount
of rain two days before the measurement

Reikšmės
Variables

28PJ su krituliais
28PJ and precipitation
34PJ su krituliais
34PJ and precipitation
42PJ su krituliais
42PJ and precipitation
21PJ su krituliais
21PJ and precipitation
15PJ su krituliais
15PJ and precipitation

Reikšmių sk.
Number
of values

Spearmeno
ranginis koreliacijos koef.
Spearmen’s rank
correlation coefficient

t-skirstinio su n-2
laipsniais tankio
funkcijos taškas
Density function
point of tdistribution, containing n-2 degrees

p – reikšmė (stebimas reikšmingumo
lygmuo)
p - value (the significance degree is observed)

15

0,66*

3,20*

0,01*

15

0,63*

2,90*

0,01*

14

0,60*

2,62*

0,02*

14

0,16

0,58

0,57

15

0,61*

2,78*

0,01*

*Žvaigždute pažymėtos reikšmės yra reikšmingos esant p <0,05
*Values marked with asterisk are significant when p <0,05

50

HIDROTECHNIKA
HIDROENGINEERING

5 lentelė. Gruntinio vandens lygio tarpdrenyje ir kritulių kiekio prieš 3 dienas koreliacija
Table 5. Correlation between ground water level in the area between drains and
amount of rain three days before the measurement

Reikšmės
Variables

28PJ su krituliais
28PJ and precipitation
34PJ su krituliais
34PJ and precipitation
42PJ su krituliais
42PJ and precipitation
21PJ su krituliais
21PJ and precipitation
15PJ su krituliais
15PJ and precipitation

Reikšmių
sk.
Number of
values

t-skirstinio su nSpearmeno ran2 laipsniais tankio
ginis koreliacijos
funkcijos taškas
koef.
Density function
Spearmen’s rank
point of tcorrelation coefdistribution, conficient
taining n-2 degrees

p – reikšmė (stebimas
reikšmingumo lygmuo)
p - value (the significance degree is observed)

15

0,50

2,08

0,06

15

0,45

1,83

0,09

14

0,29

1,07

0,31

14

0,09

0,30

0,77

15

0,60*

2,70*

0,02*

*Žvaigždute pažymėtos reikšmės yra reikšmingos esant p <0,05
*Values marked with asterisk are significant when p <0,05
Apskaičiuotas Spearmano ranginis korealiacijos koeficientas rodo, kad ryšys tarp
iškritusių kritulių reikšmingą įtaką vandens lygiui tarpdrenyje turėjo po dviejų dienų (4
lentelė) kai p<0,005. Po trijų dienų kritulių įtaka gruntinio vandens lygiui pradeda mažėti.
Galima daryti prielaidą, kad tik krituliai, iškritę prieš dvi dienas, turi reikšmingos įtakos
gruntinio vandens lygio kitimui. Vertinant ankstesnėmis ir vėlesnėmis dienomis ši įtaka
mažėja. Pastebėtina, kad tik 15 pj ir po trijų dienų nustatytas vidutinis ryšio stiprumas tarp
gruntinio vandens lygio ir kritulių (5 lentelė). Išsiskiria 21 pj, kuriame nenustatytas reikšmingas ryšys tarp gruntinio vandens lygio ir kritulių nei po vienos, nei po dviejų ir trijų
dienų (2, 3, 4, 5 lentelės). To priežastis galėjo būti matavimo metu klaidinantys gruntinio
vandens lygio duomenys matuotame pjezometre.
Atlikti tyrimai rodo, kad gruntinio vandens lygio dinamika po iškritusių kritulių
tarpdrenyje gali kisti dviejų, trijų dienų laikotarpyje (didžiausią įtaką turi krituliai iškritę
prieš dvi dienas). Projektuojant drenažą, siekiant pagreitinti iškritusių kritulių patekimą į
drenas reikia projektuoti tankesnį drenažą, didinti paviršiaus nuolydį į sausintuvų pusę,
naudoti kurminimą, gilųjį arimą arba drenažą sutankinti vietose, kuriose sodinami augalai,
mėgstantys sausesnį gruntą.
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Išvados
1. Analizuojant iškritusių kritulių įtaką gruntinio vandens lygiui tą pačią dieną nustatyta, kad krituliai neturi statistiškai reikšmingos įtakos.
2. Analizuojant kritulių įtaką GVL po vienos, dviejų ir trijų dienų nustatyta, kad
statistiškai reikšminga kritulių įtaka pastebima po dviejų dienų.
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Vilimantas Vaičiukynas, Giedrius Balevičius, Vytautas Mickevičius
Statistical relation between meteorological factors and ground water level in moderate soils
Summary
The analysis of rainfall and groundwater level graphs shows that there is a discrepancy (they are asynchronous). Graphically it is difficult to find this out, knowing that the
discrepancy depends on many factors: soil filtration properties, rainfall, evaporation, topography, ground water level. Studies have shown that different soils vary asynchronously.
This asynchronicity is observed in soils of heavy mechanical composition, low asynchronous observed in permeable soils. Of course, this asynchronicity is strongly influenced by
soil filtration properties of the aeration zone, which are difficult to determine. In the article,
based on field data, the asynchronicity between rainfall and groundwater level in the aeration zone using statistical methods is determined. Following a qualitative assessment of the
data, to find out the asynchronicity between precipitation and ground water in the aeration
zone one of nonparametric statistical methods is used, to determine the relationship Spearmen's rank correlation coefficient is applied.
Keywords: aeration zone, ground water level, asynchronicity, statistical methods.
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