
L. Semaškienė, V. Verbyla / Miestų želdynų formavimas 2017 1(14) 186–192 

186 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Suktaspyglės pušies (Pinus contorta Douglas ex Loudon) augimo 

Lietuvos sąlygomis įvertinimas 

 
Loreta Semaškienė*

1
, Vidmantas Verbyla

2
 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas 

Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno r., 

El. paštas: 
1
l.semaskiene@kmaik.lm.lt, 

2
vidmantas.verbyla@amvmt.lt 

(Gauta 2017 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2017 m. balandžio mėn.; prieiga internete nuo 2017 m. gegužės 8 d.) 

 

Anotacija 
Lietuvoje natūraliai auga tik 91 sumedėjusių augalų rūšis, iš jų – 25 medžių rūšys. Dabartinės (XXI a. pr.) 

Lietuvos klimato sąlygos palankios piečiau augančioms medžių rūšims plisti (Navasaitis ir kt., 2003). Viena didžiausių 

šiuolaikinių grėsmių biologinei įvairovei yra svetimžemių rūšių skverbimasis, todėl introdukcijai privaloma mokslinė 

kontrolė. Specialiųjų želdinių veisimui svetimžemių rūšių tyrimai mūsų klimato sąlygomis laikomi perspektyviais, ypač 

tų rūšių, kurios nesudaro jokios konkurencijos vietinėms medžių rūšims. 

Suktaspyglės ir paprastosios pušies palikuonių augimo tyrimai atlikti trijuose bandomuosiuose želdiniuose. Buvo 

įvertinti trys svarbiausi produktyvumo rodikliai: medelių aukštis, skersmuo ir viršūninio pumpuro dominavimas. 

Suktaspyglės pušies perspektyvumo ir galimybių auginti Lietuvos sąlygomis objektyviam įvertinimui, jos augimas buvo 

lyginamas su tuose pačiuose želdiniuose augančių geriausių Lietuvos paprastosios pušies populiacijų palikuonių ir su 

vietinių populiacijų palikuonių augimu. 

Reikšminiai žodžiai: svetimžemės rūšys, suktaspyglė pušis (Pinus contorta), bandomieji želdiniai, palikuonys, 

populiacija. 

 

Abstract 

In Lithuania naturally grow only 91 species of woody plants, including 25 species of trees. Current (beginning of 

the 21st century) Lithuanian climatic conditions are favorable for the spreading of southern tree species (Navasaitis et al 

2003). One of the greatest contemporary threats to biodiversity is the spreading of alien species, thus their introduction 

must be scientifically controlled. For the establishment of special plantations, research of alien species in our climatic 

conditions is considered perspective, especially the studies of those species which do not cause any competition to 

native tree species. 

Growth studies of Lodgepole and Scots pine offspring were carried out in three pilot plantations. Three most 

important productivity indicators of tree height, diameter and apical bud dominance were assessed. For an objective 

assessment of Lodgepole pine viability and potential to grow in Lithuanian conditions, its growth was compared with 

the growth of offspring of the best Lithuanian Scots pine and native populations growing in the same plantations. 

Key words: native species, Lodgepole pine (Pinus contorta), pilot plantations, offspring, population. 

 

Įvadas 
 

Gamta mūsų kraštui pašykštėjo medžių rūšių įvairovės. Lietuvoje natūraliai auga tik 

91 sumedėjusių augalų rūšis, iš jų – 25 medžių rūšys. Dabartinių Lietuvoje augančių medžių 

bendrijos formavosi maždaug prieš 10 tūkstančių metų po paskutinio ledynmečio periodo. Medynus 

Lietuvos miškuose sudaro maždaug pusė Lietuvos medžių rūšių, bet pagal klimato sąlygas galėtų 

augti žymiai daugiau. Dabartinės (XXI a. pr.) Lietuvos klimato sąlygos palankios pietesnėms 

medžių rūšims plisti (Sumedėjusių augalų , 2006). Kai kurios šalys gerokai praturtino savo miškus 

vertingomis, introdukuotomis (svetimžemėmis) medžių rūšimis (Marozas, 2011). Introdukavimas – 

(lot. introductio – įvedimas) – augalų rūšių ir veislių perkėlimas į naujas vietas, kur jie seniau 

neaugo. Introdukcijai privaloma mokslinė kontrolė (Danusevičius, 2012). Botanikos sodai ir 

arboretumai pagal savo funkcijas atlieka introdukuotų augalų mokslinius tyrimus, kurie apima 

daugelį rodiklių, tarp jų ir invazyvumą (Baliuckas ir kt., 2012). Tiriami tokie rodikliai: 

adaptyvumas, produktyvumas, atsparumas nepalankiems klimato veiksniams – šalčiams, šalnoms, 

staigiems temperatūrų pokyčiams, sniegolaužoms ir kt., atsparumas ligoms ir kenkėjams, 

natūralizacija vietos ekologinėmis sąlygomis – sėklų subrendimas, jų plitimas, introducento 

natūralizacijos laipsnis, invazijos pavojus vietinių rūšių atžvilgiu, įtaka kitų rūšių sąveikai 

kryžminimosi atžvilgiu, taip pat prognozės susietos su klimato kaita (Poškus, 2015). Tik sukaupus 
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pakankamai žinių, galima atrinkti ir atestuoti Lietuvai svetimžemes rūšis ar sukurtus hibridus 

(Armolaitis, 2012). Daug vertingų duomenų apie atskirų medžių rūšių introdukciją sukaupia miškų 

urėdijų specialistai, sodininkai mėgėjai, svetimžemių augalų auginimo entuziastai (Januškevičius, 

2000). 

Viena didžiausių šiuolaikinių grėsmių biologinei įvairovei yra svetimžemių rūšių 

skverbimasis. Siekiant išsaugoti vietines medžių rūšis, svetimžemių medžių rūšių veisimas Lietuvos 

miškuose šiuo metu nepageidautinas. Tačiau specialiųjų želdinių veisimui svetimžemių rūšių 

tyrimai mūsų klimato sąlygomis laikomi perspektyviais, ypač tų rūšių, kurios nesudaro jokios 

konkurencijos vietinėms medžių rūšims. Suktaspyglė pušis (Pinus contorta), natūraliai paplitusi 

Šiaurės Amerikos vakarinėje dalyje, gali augti kaip krūmas ar medis. Palankiomis sąlygomis 

tėvynėje gali užaugti iki 40–50 metrų aukščio, o Europoje dažniausiai siekia iki 30 metrų 

(Navasaitis, 2005). Palankiomis sąlygomis suktaspyglė pušis auga sparčiau už paprastąją pušį. 

Vakarų Europoje auginama trumpos apyvartos plantacijose ir palyginti per neilgą laiką gaunama 

daug medienos, tinkamos celiuliozei gaminti ir kitoms reikmėms. Bandymų tikslais 1975 m. buvo 

įveista Vaišvydavos, 1983 m. Ežerėlio, Kazlų Rūdos, vėliau Jūrės, Višakio Rūdos, Darbėnų 

girininkijose (Navasaitis, 2005). Suktaspyglė pušis daro įspūdį tuo, kad gerai auga labai 

nederlingose smėlio augavietėse ir gerai pakenčia sausrą, todėl gali būti panaudota pietryčių 

Lietuvos ypač nederlingų zandrinių smėlio dirvožemių, taip pat pustomų smėlynų, karjerų ar kopų 

apželdinimui. Ji yra labai atspari vėjams, galima naudoti miško pakraščių formavimui, be to, jos 

neliečia kanopiniai žvėrys, kurie daug žalos padaro kitų rūšių pušų želdiniams. Mūsų darbo tikslas 

buvo kaupti duomenis apie svetimžemių rūšių vertę mūsų šalyje – patyrinėti suktaspyglės pušies 

augimo spartą skirtingo derlingumo augavietėse trijuose Lietuvos gamtiniuose regionuose (kilmės 

rajonuose) ir palyginti jos augimo intensyvumą su paprastąja pušimi. 
 

Tyrimo metodai 
 

Suktaspyglės ir paprastosios pušies palikuonių augimo tyrimai atlikti trijuose 

bandomuosiuose želdiniuose, įveistuose paprastosios pušies kilmių rajonuose skirtinguose Lietuvos 

gamtiniuose regionuose – Žemaičių aukštumos, kuriai priklauso Telšių miškų urėdija, Dzūkų ir 

Sūduvos aukštumos, kuriai priklauso Varėnos miškų urėdija ir Aukštaičių aukštumos, kuriai 

priklauso Švenčionėlių miškų urėdija (1 lentelė). Suktaspyglės pušies sodinukai išauginti iš sėklų, 

surinktų VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Šališkių girininkijos suktaspyglės pušies 

sėklinėje plantacijoje. Kontrolei pasodinti sodinukai išauginti iš našiausių Lietuvos paprastosios 

pušies populiacijų sėklų mišinio, taip pat sodinukai išauginti iš tų kilmių rajonų populiacijų, 

kuriuose įveisti bandomieji želdiniai – Telšių miškų urėdijos Telšių populiacijos, Švenčionėlių 

miškų urėdijos Labanoro populiacijos bei Varėnos miškų urėdijos Veisiejų populiacijos.  
 

1 lentelė. Bandomųjų želdinių vietos charakteristika 

Table 1. Characteristics of the location of pilot plantations  

(*Rimkus, 1996; **Vaičys ir kt., 2006, Miško augaviečių tipai (95 p.) 

Eil. 

Nr. 

No 

VĮ miškų 

urėdija, 

girininkija 

SFE, forest 

district 

Plotas, 

ha 

Area, 

ha 

Geografinės 

koordinatės 

Geographical 

coordinates 

Aukštis 

virš jūros 

lygio 

Altitude 

Kontinentalumo 

indeksas* 

Continentality 

index* 

Kilmės 

rajonas 

The 

district 

of origin 

D.t.g.** 

Soil 

typolo-

gical 

group** 

Auga-

vietė 

Habitat Š.P. 

North 

latitude 

R.I. 

East 

longitude 

1. 
Telšių, 

Ūbiškės 
0,9 55 58 24 00 116 

Tarpinis 

Intermediate 26 
1 Ncl h-ox 

2. 
Varėnos, 

Perlojos 
0,8 54 12 24 27 128 

Tarpinis 

Intermediate 31 
6 Nal v(cl) 

3. 
Švenčionėlių

, Žeimenos 
0,5 55 06 23 00 153 

Tarpinis 

Intermediate 32 
3 Nbl v-m 
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Visose trijose vietose želdiniai įveisti 2006 metų pavasarį dvimečiais suktaspyglės ir 

paprastosios pušies sodinukais, išaugintais su apribota šaknų sistema, penkiais pakartojimais 

naudojant rendomizuotą mišrinimo schemą, 2x1,5 m atstumais. 

VĮ Telšių MU Ūbiškės g-jos želdiniuose vyrauja velėniniai jauriniai silpnai nujaurėję rišlaus 

smėlio ant įvairiagrūdžio smėlio dirvožemiai (balkšvažemiai). Augavietės našumo indeksas pagal 

medynų aukštį (m) brandos amžiuje P 30. Reljefas su nežymiu nuolydžiu šiaurės kryptimi. 

VĮ Varėnos MU, Perlojos g-jos želdiniuose vyrauja jauriniai silpnai nujaurėję purūs smėliai ant 

zandrinių, eolinių smėlių dirvožemiai. Reljefas lygus, augavietės našumo indeksas P 21. 

VĮ Švenčionėlių MU Žeimenos g-jos želdiniuose vyrauja velėniniai jauriniai silpnai nujaurėję rišlūs 

smėliai ant įvairiagrūdžių įvairios genezės dirvožemiai. Reljefas su nežymiu nuolydžiu šiaurės 

vakarų kryptimi, augavietės našumo indeksas P 27. 

Buvo vertinti trys svarbiausi produktyvumo rodikliai: medelių aukštis, skersmuo ir viršūninio 

pumpuro dominavimas. Dėl jauno želdinių amžiaus kol kas sunku įvertinti atsparumo (šalčiui, 

šalnoms, ligoms bei kenkėjams, aplinkos taršai ir kt.), kokybinius rodiklius (stiebo tiesumą, 

šakotumą, šakų storį, nusivalymą nuo šakų ir kt.), medienos technines savybes. 

Medelių aukštis išmatuotas teleskopine aukščio matavimo matuokle nuo šaknies kaklelio iki 

centrinio viršūninio pumpuro ± 2 cm tikslumu. Skersmuo išmatuotas žerglėmis 1,3 m aukštyje 

± 1 cm tikslumu. Viršūninio pumpuro dominavimas nustatomas balais. Pastarojo rodiklio 

įvertinimas buvo pasirinktas todėl, kad tai vienas iš svarbiausių medžio gyvybingumą ir medelio 

augimo energiją charakterizuojančių rodiklių. Juo remiantis galima prognozuoti medelio augimo 

intensyvumą ateityje, perspektyvių medelių skaičių ploto vienete ir kt. Išmatuota daugiau nei 600 

medelių. Iš viso atlikta beveik 2000 įvairių matavimų. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Suktaspyglės pušies augimo įvertinimas 

 

Suktaspyglės pušies perspektyvumo ir galimybių auginti Lietuvos sąlygomis objektyviam 

įvertinimui, jos augimas buvo lyginamas su tuose pačiuose želdiniuose augančių geriausių Lietuvos 

paprastosios pušies populiacijų palikuonių mišiniu ir su tų miško dauginamosios medžiagos kilmių 

rajonų (Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, 2007), kuriuose įveisti bandomieji želdiniai, 

populiacijų palikuonimis. Kitaip tariant, suktaspyglės pušies augimo intensyvumas lyginamas su 

geriausių Lietuvos populiacijų ir su vietinių populiacijų palikuonių augimu. 

Augimo į aukštį duomenys skirtinguose kilmių rajonuose ir augavietėse pateikti 2 lentelėje.  

 
2 lentelė. Suktaspyglės pušies ir geriausių Lietuvos paprastosios pušies populiacijų mišinio ir kilmių rajonų,  

kuriuose įveisti bandomieji želdiniai, vietinių populiacijų augimo palyginimas 

Table 2. Comparison of the growth of Lodgepole pine and a mix of the best Lithuanian Scots pine populations  

with the growth of local populations in the districts of origin where pilot plantations were established 

Populiacija 

Population 

Švenčionėliai Telšiai Varėna Vidurkis / Average 

Aukštis / Height 

m % m % m % m % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Paprastoji pušis (mišinys) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 
2,44 100,0 3,41 100,0 2,41 100,0 2,75 100,0 

Paprastoji pušis (vietinė) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (local) 
2,21 90,6 3,24 95,0 2,23 92,5 2,56 93,1 

Suktaspyglė pušis 

Lodgepole pine (Pinus contorta) 
2,45 100,4 3,12 91,5 2,57 106,6 2,71 98,5 

 Skersmuo / Diameter 

cm % cm % cm % cm % 

Paprastoji pušis (mišinys) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 
3,96 100,0 5,39 100,0 3,27 100,0 4,21 100,0 

Paprastoji pušis (vietinė) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (local) 
3,09 78,0 4,82 89,4 2,67 81,7 3,53 83,8 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Suktaspyglė pušis 

Lodgepole pine (Pinus contorta) 
3,18 80,3 4,16 77,2 3,64 111,3 3,66 86,9 

 Viršūninio ūglio dominavimas / Apical dominance 

balas 

point 
% 

balas 

point 
% 

balas 

point 
% 

balas 

point 
% 

Paprastoji pušis (mišinys) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 
3,23 100,0 3,25 100,0 3,30 100,0 3,26 100,0 

Paprastoji pušis (vietinė) 

Scots pine (Pinus sylvestris) (local) 
3,24 100,3 3,17 97,5 3,29 99,7 3,23 99,1 

Suktaspyglė pušis 

Lodgepole pine (Pinus contorta) 
2,52 78,0 3,46 93,9 3,36 101,8 3,11 95,4 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad suktaspyglės pušies augimas į aukštį lyginant su 

geriausių Lietuvos populiacijų palikuonių augimu beveik nesiskiria; vidutiniškai ji nusileidžia tik 

1,5 %. Nederlingoje Pietryčių Lietuvos Na augavietėje jos augimas į aukštį viršija paprastosios 

pušies augimą 6,6 %. Tuo tarpu derlingesnėje augavietėje, esančioje Vakarų Lietuvoje Žemaičių 

aukštumoje, suktaspyglės pušies augimas į aukštį nuo paprastosios pušies atsilieka 8,5 %. Vidutinio 

derlingumo augavietėje Nb, esančioje Rytų Lietuvoje, suktaspyglės pušies augimas į aukštį, 

lyginant su paprastąja pušimi, praktiškai nesiskiria (viršija tik 0,4 %) ir svyruoja matavimų 

paklaidos ribose. 

Suktaspyglės pušies augimą lyginant su to paties kilmių rajono paprastosios pušies augimu, 

kuriame yra įveisti bandomieji želdiniai (3 lentelė) matome, kad Vakarų Lietuvoje derlingoje 

augavietėje ji auga 3,7 % prasčiau nei vietiniai paprastosios pušies palikuonys. Rytų Lietuvoje 

vidutinio derlingumo augavietėje suktaspyglė pušis į aukštį auga 10,9 % geriau už vietinius 

palikuonis, o Pietryčių Lietuvoje nederlingoje augavietėje net 15,2 % geriau už vietinius palikuonis. 

 
3 lentelė. Suktaspyglės pušies ir paprastosios pušies vietinių populiacijų augimo palyginimas 

Table 3. Comparison of the growth of Lodgepole pine (Pinus contorta) and  

Scots pine (Pinus sylvestris) local population 

Rodiklis 

Index 

Švenčionėliai Telšiai Varėna 

Suktaspyglė 

pušis 

Pinus contorta 

Paprastoji pušis 

Labanoro 

popul. 

Pinus sylvestris 

Labanoras 

population 

Suktaspyglė 

pušis 

Pinus contorta 

Paprastoji pušis 

Telšių popul. 

Pinus sylvestris 

Telšiai 

population 

Suktaspyglė 

pušis 

Pinus contorta 

Paprastoji pušis 

Veisiejų popul. 

Pinus sylvestris 

Veisiejai 

population 

 Aukštis / Height 

H, m 2,45 2,21 3,12 3,24 2,57 2,23 

% 110,9 100 96,3 100 115,2 100 

 Skersmuo / Diameter 

D, cm 3,18 3,09 4,16 4,82 3,64 2,67 

% 102,9 100 86,3 100 136,3 100 

 Viršūninio ūglio dominavimas / Apical dominance 

Ūg., balai 

Shoot, points 
2,52 3,24 3,46 3,17 3,36 3,29 

% 77,7 100 109,1 100 102,1 100 

 

Palyginus suktaspyglės pušies skersmens augimą su tų pačių kilmių rajonų paprastosios 

pušies augimu (3 lentelė) matome, kad už Telšių vietines paprastąsias pušis ji augo 13,7 % prasčiau, 

o Švenčionėlių ir Varėnos bandomuosiuose želdiniuose suktaspyglė pušis už vietines paprastąsias 

pušis į skersmenį augo atitinkamai 2,9 % ir 36,3 % intensyviau. 

Viršūninio pumpuro dominavimo rodiklis atspindi ne tik medelio gyvybingumą, jo augimo 

energiją, bet tam tikra prasme yra jo kokybinis rodiklis, parodantis medelio šakotumą, lajos plotį ir 
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kt. Suktaspyglė pušis paprastai turi žemesnį viršūninio pumpuro dominavimo balą, nes ji daugiau 

šakota nei paprastoji pušis. Mūsų gautais duomenimis, visuose trijuose bandomuosiuose želdiniuose 

suktaspyglės pušies viršūninio ūglio dominavimo balas buvo vidutiniškai 4,6 % žemesnis nei 

paprastosios pušies. 2 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad aukščiausią viršūninio pumpuro 

dominavimo balą turi Varėnos bandomuosiuose želdiniuose augančios suktaspyglės pušys, kurios 

viršija paprastąsias 1,8 %. Telšių ir Švenčionėlių bandomuosiuose želdiniuose augančių 

suktaspyglių pušų viršūninio pumpuro dominavimo balas yra gerokai mažesnis, atitinkamai 6,1 % ir 

22,0 %. 

Palyginus suktaspyglės pušies skersmens augimą su tų pačių kilmių rajonų paprastosios 

pušies augimu (3 lentelė) matome, kad už Telšių vietines paprastąsias pušis ji augo 13,7 % prasčiau, 

o Švenčionėlių ir Varėnos bandomuosiuose želdiniuose suktaspyglė pušis už vietines paprastąsias 

pušis į skersmenį augo atitinkamai 2,9 % ir 36,3 % intensyviau. 

Viršūninio pumpuro dominavimo rodiklis atspindi ne tik medelio gyvybingumą, jo augimo 

energiją, bet tam tikra prasme yra jo kokybinis rodiklis, parodantis medelio šakotumą, lajos plotį ir 

kt. Suktaspyglė pušis paprastai turi žemesnį viršūninio pumpuro dominavimo balą, nes ji daugiau 

šakota nei paprastoji pušis. Mūsų gautais duomenimis, visuose trijuose bandomuosiuose želdiniuose 

suktaspyglės pušies viršūninio ūglio dominavimo balas buvo vidutiniškai 4,6 % žemesnis nei 

paprastosios pušies. 2 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad aukščiausią viršūninio pumpuro 

dominavimo balą turi Varėnos bandomuosiuose želdiniuose augančios suktaspyglės pušys, kurios 

viršija paprastąsias 1,8 %. Telšių ir Švenčionėlių bandomuosiuose želdiniuose augančių 

suktaspyglių pušų viršūninio pumpuro dominavimo balas yra gerokai mažesnis, atitinkamai 6,1 % ir 

22,0 %. 

Palyginus suktaspyglės pušies viršūninio ūglio dominavimo balą su tų pačių kilmių rajonų 

paprastosios pušies ūglio dominavimo balu matyti (3 lentelė), kad aukščiausią balą suktaspyglė 

pušis turi Telšių bandomuosiuose želdiniuose derlingoje augavietėje, kurioje viršija paprastosios 

pušies balą 9,1 %. Varėnos bandomuosiuose želdiniuose nederlingoje augavietėje viršūninio ūglio 

dominavimas lyginant su vietiniais paprastosios pušies palikuonimis tik 2,1 %, o vidutinio 

derlingumo augavietėje Švenčionėlių bandomuosiuose želdiniuose suktaspyglės pušies viršūninio 

ūglio dominavimas žymiai mažesnis už paprastosios pušies – 22,3 %. 

Suktaspyglės pušies augimas skirtingo derlingumo augavietėse buvo palygintas naudojant 

rangų metodą, kuris leidžia išvesti bendrą rodiklį iš skirtingas dimensijas turinčių rodiklių 

(4 lentelė). Normalu, kad derlingiausiuose dirvožemiuose, Nc augavietėje (Vaičys ir kt., 2006) 

suktaspyglė pušis augo geriausiai, bet atsiliko nuo to kilmės rajono paprastosios pušies. Labai 

nederlinguose dirvožemiuose Na augavietėje ji augo netgi geriau, nei vidutinio derlingumo 

dirvožemiuose Nb augavietėje ir ne tik prilygo bet ir smarkiai lenkė augimu to kilmių rajono 

paprastąją pušį. 
4 lentelė. Suktaspyglės pušies augimas skirtingose augavietėse 

Table 4. Growth of Lodgepole pine (Pinus contorta) in different habitats 

Objektas 

Object 

Aukštis 

Height 

Skersmuo 

Diameter 

Viršūninio pumpuro 

dominavimas 

Apical bud 

dominance 

Santykinis 

pranašumas 

Relative advantage 

Vid. m 

Average, 

m 

Rangas 

Rank 

Vid. cm 

Average, 

cm 

Rangas 

Rank 

Vid. 

balais 

Average 

score 

Rangas 

Rank 

Rangų 

sandauga 

Ranks 

product 

Vieta 

Place 

Švenčionėliai 2,45 III 3,18 III 2,52 III 27 III 

Telšiai 3,12 I 4,16 I 3,46 I 1 I 

Varėna 2,57 II 3,64 II 3,36 II 8 II 

Kadangi nederlinguose Pietryčių Lietuvos dirvožemiuose suktaspyglė pušis auga geriau už 

paprastosios pušies vietinės populiacijos ir geriausių Lietuvos populiacijų mišinį bei ja nesimaitina 

kanopiniai žvėrys (Aitken et al., 1994), ją racionalu auginti želdiniuose, skirtuose biomasei. 
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Išvados 

 

1. Suktaspyglė pušis tiek į aukštį (6,6 %), tiek į skersmenį (1,8 %) geriau už našiausių Lietuvos 

paprastosios pušies populiacijų palikuonių mišinį auga tik nederlingoje Na augavietėje 

pietryčių Lietuvoje. Vidutinio derlingumo augavietėje Nb rytų Lietuvoje ir derlingoje Nc 

augavietėje vakarų Lietuvoje suktaspyglės pušies augimas prilygo ar buvo prastesnis nei 

paprastosios pušies. 

2. Lyginant suktaspyglės pušies augimą su paprastosios pušies vietinių populiacijų, kuriose buvo 

įveisti bandomieji želdiniai, palikuonių augimu, nederlingoje augavietėje ji augo daug geriau: 

į aukštį – 15 %, į skersmenį – 36 %. Vidutinio derlingumo augavietėje suktaspyglės pušies 

augimas nebuvo toks intensyvus (atitinkamai 10 % ir 3 %), o derlingose augavietėse tiek į 

skersmenį, tiek į aukštį ji augo prasčiau (atitinkamai 4 % ir 14 %). 

3. Suktaspyglės pušies viršūninio pumpuro dominavimo balas neprilygsta paprastosios pušies 

našiausių Lietuvos populiacijų palikuonims ir yra mažesnis 22 %. Šis balas žymiau geresnis 

tik derlingoje augavietėje, lyginant su vietinės populiacijos palikuonimis (9 %). 

4. Įvertinus suktaspyglės pušies augimą pagal visus matuotus rodiklius, skirtinguose kilmių 

rajonuose ir skirtingo derlingumo dirvožemiuose įveistuose bandomuosiuose želdiniuose, 

nustatyta, kad geriausiai suktaspyglė pušis augo nederlinguose pietryčių Lietuvos 

dirvožemiuose, įveistuose bandomuosiuose želdiniuose. 

5. Pietryčių Lietuvoje nederlingose Na augavietėse biomasės išauginimui suktaspyglę pušį 

auginti yra racionaliau, nes ji čia auga 15 % aukštesnė ir 36 % storesnė už vietinę paprastąją 

pušį. Tokio žemo derlingumo augavietėse blogai auga bet kokios kitos sumedėjusių augalų 

rūšys. Be to, šios pušies nepažeidžia kanopiniai žvėrys.  

6. Rekomenduoti naudoti suktaspyglę pušį kitiems sortimentams išauginti dar per anksti, nes dėl 

santykinai mažo želdinių amžiaus suktaspyglės pušies savybes, tokias, kaip medžio ir 

medienos kokybinius rodiklius bei atsparumą nepalankiems faktoriams, objektyviai įvertinti 

sunku. 
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Assessment of Lodgepole pine (Pinus contorta Douglas ex Loudon) Growth in 

Lithuanian Conditions 
(Received in January, 2017; Accepted in April, 2017; Available Online from 8th of May, 2017) 

 
Summary 

 
Progeny growth studies of Lodgepole pine and Scots pine were carried out in three pilot plantations established 

in different Scots pine origin districts in different natural regions of Lithuania – Žemaičiai uplands, Dzūkai and Suduva 

uplands and Aukštaičiai highlands. In all the three locations plantations were established in the spring of 2006, using 

two-year-old Lodgepole pine and Scots pine seedlings grown with a closed root system, in five replications, and 

applying random mixing scheme of 2x1.5 m distances. 

Three the most important productivity indicators of tree height, diameter and apical bud dominance were 

assessed. The height of trees was measured using telescopic height measuring rod from the root collar to the central 

apical bud with ± 2 cm accuracy. Diameter was measured using calipers with 1.3 m ± 1 cm accuracy. Apical bud 

dominance was set in points. More than 600 trees were measured and about 2,000 different measurements were carried 

out. 

For an objective assessment of Lodgepole pine viability and potential to grow in Lithuanian conditions, its 

growth was compared with the growth of offspring of the best Lithuanian Scots pine and local populations growing in 

the same plantations. 

Lodgepole pine both in height (6.6 %) and in diameter (1.8 %) grows better than the offspring mixture of the 

most productive Lithuanian Scots pine populations on poor Na habitat in southeastern Lithuania. Pilot Lodgepole pine 

plantations, compared to the growth of offspring of Scots pine local populations, on poor habitats grew considerably 

better: in height – by 15 %, in diameter – by 36 %. Apical bud dominance of Lodgepole pine cannot compete with the 

offsprings of the most productive Lithuanian Scots pine populations and is lower by 22 %. Having assessed the growth 

of Lodgepole pine by all measured indicators in different regions of origin as well as on soils of different fertility, it was 

found that Lodgepole pine grows best in pilot plantations established on infertile soils of southeastern Lithuania. 

Growing of Lodgepole pine for biomass on infertile Na sites of southeastern Lithuania is more efficient because here it 

grows by 15 % taller and by 36 % larger in diameter than the native Scots pine. On such infertile sites poorly grow any 

other woody plant species. Due to the relatively young age of Lodgepole pine plantations, it is difficult to objectively 

assess tree properties, qualitative wood indicators and resistance to adverse factors. 

 


