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Anotacija  
Šio darbo tikslas – įvertinti klimato sąlygų pokyčius Klaipėdos mieste, remiantis liepų genties (Tilia sp.) medžių 

dendrochronologiniais tyrimais. Klimato veiksnių poveikis liepų kamienų radialiajam metiniam prieaugiui vertintas 
1961-2010 m. laikotarpiu. Vertintos liepos, augančios 14-oje pagrindinių Klaipėdos miesto gatvių želdynų ir liepos, 
augančios sąlyginai švarioje teritorijoje, Karklės miške. Mažiausias vidutinis visų aptariamų gatvių želdynuose 
augančių liepų metinio prieaugio vidurkis nustatytas 2006 ir 2008 m (atitinkamai 0,177 ir 0,168 mm), didžiausias – 
1967 m. ir siekė 0,351 mm. Oro temperatūros didėjimas dažniausiai neigiamai veikė liepų, augančių urbanizuotoje 
aplinkoje, kamienų radialųjį prieaugį.  

Reikšminiai žodžiai: liepų kamienų metinis radikalusis prieaugis, klimato sąlygos, antropogeninė tarša. 

 
Abstract 
The aim of this research is to evaluate environmental conditions in Klaipėda city using dendrochronological 

indication methods. Climate factors influence on linden annual radial increment was evaluated in the period of 1961-
2010. Different age linden and their stem radial increment, growing in 14 main streets and in relatively clean area of 
Karklės forest was chosen for environmental condition assessment in Klaipėda. There were taken 183 experimental 
samples for dendrochronological analysis. In 2006 and 2008 minimum average linden stem annual radial increment in 
all the streets was (respectively 0.177 and 0.168 mm), and maximum – in 1967 (0.351 mm). Air temperature increase 
often adversely affected the trunk radial increment of lime, growing in urban environment.  

Key words: linden stem annual radial increment, climate factors, anthropogenic pollution. 
 

Įvadas 

 
Medžių metinių rievių analizė yra plačiai taikoma moderniose miškų kitimo, klimato kaitos 

bei miškų monitorinio studijose (Beniston, 2002; Kairiūkštis, 1995). Svarbiausi klimato rodikliai, 
naudojami dendrochronologiniuose tyrimuose – oro temperatūros bei kritulių kiekio periodų 
dinamika (Stravinskienė, 2002). Dendrochronologijos mokslo tyrimais nustatyta, kad metinių rievių 
formavimuisi Lietuvos sąlygomis didžiausią reikšmę turi aktyvios vegetacijos periodo (balandžio–
rugsėjo mėnesiai) temperatūros ir vasaros mėnesių krituliai (Stravinskienė, 2003). Optimaliomis 
sąlygomis klimato veiksnių koreliacija su medžių metinių rievių radialiuoju prieaugiu yra nežymi, 
tačiau kuo augimo sąlygos blogesnės, tuo jų poveikis medžių metinio radialiojo prieaugio 
formavimuisi didesnis (Läänelaid, 1994). Vyraujant nepalankioms sąlygoms, pav., esant didesniam 
oro užterštumui, yra natūralu aptikti medžių, suformavusių siauresnes metines rieves ir metai. Ši 
medžių savybė padeda dendrochronologinei praeities klimato rekonstrukcijai, įgalina patikimai 
atstatyti praeityje vykusius aplinkos pokyčius (Eronen, Zetterberg, 1996; Kalela- Brundin, 1999). 

Spygliuočiai pripažįstami geresniais aplinkos būklės indikatoriais negu lapuočiai (Dagys, 
1980), o paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) yra viena iš svarbiausių dendroekologiniu požiūriu 
rūšis Europoje (Schweingruber, 1996). Dėl šių priežasčių paprastoji pušis – viena iš išsamiausiai 
ištirtų rūšių tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse taikant dendroklimatologines priemones. 
Dendroklimatologiniais paprastosios pušies tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje pušų metinės rievės 
neigiamai reaguoja į šaltas žiemas ir vasaros sausras (Vitas, Erlickytė, 2008). Paprastoji pušis 
pasižymėjo dideliu jautrumu žiemos ir pavasario temperatūroms ir Lenkijos teritorijoje, kur metinės 
rievės sumažėjo po šaltos žiemos, nors ir palankiu vegetacijos periodu, o švelni žiema ir pavasaris 
be šalnų padarė teigiamą įtaką pušų metiniam radialiajam prieaugiui (Cedro, 2001). Skandinavijoje 
atlikti paprastosios pušies dendrochronologiniai tyrimai taip pat fiksuoja medžių teigiamus 
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radialiojo prieaugio atsakus į praėjusio sezono rudens/ankstyvos žiemos temperatūras (Linderholm, 
2003). Tirtose teritorijose atmosferos kritulių įtaka yra santykinai ne tokia žymi kaip oro 
temperatūros (Cedro, 2001). Tačiau paprastosios pušies tyrimai atlikti Ispanijoje parodė, kad 
krituliai vegetacijos periodu buvo lemiamas veiksnys, turėjęs įtakos radialiojo prieaugio didėjimui 
(Bogino, 2009). Tiriant skirtingas medžių rūšis dendrochronologiškai Lietuvoje nustatyta, kad 
nepriklausomai nuo atskirų veiksnių poveikio vienodai neigiamai medžiai reaguoja į šaltesnes nei 
norma žiemas ir vėsius 2–3 metų trukmės arba normalaus drėgnumo, bet labai sausas atskirų metų 
(ypač vasaros) klimato sąlygas (Karpavičius, 2004). Klimatas yra pagrindinis faktorius lemiantis 
medžių metinių rievių formavimąsi, bet  klimato veiksniai, kurie daro didžiausią įtaką radialiajam 
prieaugiui, gali skirtis tarp medžių rūšių, augavietės sąlygų, geografinės vietovės (Lo, 2010; Dagys, 
1980). Lapuočiai medžiai dendrochronologiniuose tyrimuose naudojami dar pakankamai retai, nors 
miestų želdynuose aptinkami dažniau nei spygliuočiai. Klaipėdos miesto gatvių želdynuose 
vyraujantys lapuočiai yra mažalapės ir kitų rūšių liepos (Tilia L.) 

Mažalapė liepa (Tillia cordata Mill.) pripažįstama kaip labai jautriai reaguojanti į aplinkos 
pokyčius, todėl yra naudojama urbanizuotos aplinkos būklės vertinimui (Meškauskienė, 2010). Tai 
patvirtina ir Didžiojoje Britanijoje atlikti liepų žiedadulkių tyrimai iš viduriniojo ir vėlyvojo 
Haloceno laikotarpio. Tyrimais nustatyta, kad būtent antropogeniniai veiksniai (kaimų kūrimasis ir 
žemdirbystės vystymasis) buvo priežastis žiedadulkių sumažėjimo 76-iose tirtose teritorijose iš 92-
jų visoje Didžiojoje Britanijoje (Grant, 2011). Dendrochronologinių tyrimų rezultatai leidžia daryti 
išvadas, kad miestų želdynuose liepų metinio radialiojo prieaugio mažėjimas ar didėjimas 
grindžiami kompleksiniu aplinkos taršos ir medžių augimui nepalankių ar palankių klimatinių 
sąlygų poveikiu (Stravinskienė, 2002).  

Šio tyrimo tikslas – įvertinti mažalapių liepų, augančių skirtingo užterštumo sąlygomis 
Klaipėdos miesto gatvių želdynuose, kamienų radialiojo prieaugio pokyčius skirtingais 
laikotarpiais. 

 

Tyrimų metodika  

 
Tyrimų teritorijų charakteristika. 

Buvo tiriamos pagrindinėse Klaipėdos miesto gatvėse augančios mažalapės liepos. Tyrimų 
teritorijose fiksuota skirtinga ekologinė situacija bei atmosferos oro kokybė (lentelė). Bangų g. ir 
Šilutės pl. jau daug metų vykdomas atmosferos oro monitoringas, kitose gatvėse visapusiški 
atmosferos oro kokybės tyrimai buvo atliekami 2005–2006 m. SO2 koncentracija tiriamose 
teritorijose neviršijo ribinės vertės, o NO2 koncentracija fiksuota gana skirtinga (lentelė). Taip pat 
buvo atsižvelgta į daugiamečius teršalų emisijos į atmosferos orą duomenis, kurie Klaipėdos mieste 
fiksuojami nuo 1995 metų (Aplinkos oro..., 2006; Projekto..., 2012). LR Statistikos departamento 
duomenimis iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą Klaipėdos mieste 1995–2001 m. buvo 
išmetama vidutiniškai po 3000 t SO2 kasmet, tuo tarpu nuo 2003 metų į atmosferos orą išmetamos 
SO2 kiekis sumažėjo daugiau nei 20 kartų. NO2 kiekis, patenkantis į atmosferos orą, minėtu 
laikotarpiu beveik nepasikeitė. Atsižvelgiant į skirtingą aplinkos kokybę, liepos buvo tiriamos 14-
oje gatvių. Kontrolinis variantas – Karklės miške augančių liepų kamienų gręžiniai.  

Liepų radialaus prieaugio dendrochronologiniai matavimai. 

Dendrochronologiniai tyrimai vertinant Klaipėdos miesto aplinkos oro kokybę buvo atlikti 
panaudojant liepų genties medžių kamienų eksperimentinius gręžinius. 

Imant eksperimentinius medžių kamienų mėginius buvo naudojamasi metodinėmis 
rekomendacijomis (Stravinskienė, 1994).  

Eksperimentiniai gręžiniai buvo imti 2011 m. balandžio–gegužės mėnesiais. Gręžimui buvo 
panaudotas Presslerio grąžtas. Gręžiama buvo apie 1,30 m aukštyje nuo medžio šaknies kaklelio, 
laikantis tos pačios šiaurės–rytų krypties. Eksperimento metu išgręžta 183 medžių gręžiniai.  
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Metinio radialiojo prieaugio matavimai atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos tyrimų 
centro dendroklimatologijos ir radiometrijos laboratorijoje. Matavimui panaudota vokiečių 
gamybos medžių rievių matavimo sistema LINTAB su kompiuterine programa WinTSAP 0.30 
(F.Rinn Engineering Office and Distribution, Heidelberg, Germany). Matavimo tikslumas – 
0,001mm.  

 
Lentelė. Mažalapių liepų tyrimo vietos Klaipėdos mieste, jų charakteristika 
Table. Territories of linden research in Klaipėda city, their characteristics 

Tyrimų vieta 

The territory of research 
Tyrimo vietos apibūdinimas 

Description the territory of research 
Molo g. (Melnragė) Rekreacinė zona, arčiau „Klaipėdos nafta“ įmonės teritorijos. Vidutinė metinė 

NO2 koncentracija 26–32 µg /m3. 
Liepojos g. Autotransporto įtaka, tankiai apgyvendintas rajonas. Vidutinė metinė NO2 

koncentracija – 26–32 µg /m3. 
Kretingos g. (prie geležinkelio) Traukinių įtakos zona. Vidutinė metinė NO2 koncentracija 26-32 µg /m3.  
Šilutės pl. (prie automatinės oro 
monitoringo stotelės) 

Autotransporto įtaka. Vidutinė metinė NO2 koncentracija monitoringo metu 
viršijo 40 µg /m3. 

Švyturio g. (palei „Klaipėdos 
naftą“)  

„Klaipėdos naftos“ poveikio zona. Vidutinė metinė NO2 koncentracija 26–32 
µg/m3. 

Liepų g. (palei Skulptūrų parką) Rekreacinė zona, gyvenamasis rajonas. Vidutinė metinė NO2 koncentracija – 
apie 32 µg /m3. 

Mokyklos g. Pramonės, autotransporto įtaka. Vidutinė metinė NO2 koncentracija – apie 32 
µg/m3. 

Bangų g. (prie automatinės oro 
monitoringo stotelės) 

Autotransporto įtaka, centrinė miesto dalis. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija – apie 32 µg /m3. 

Danės g. –Manto g. sankryža Autotransporto įtaka, dažnai lankoma miesto dalis. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija monitoringo metu viršijo 40 µg /m3. 

Daukanto g. –Manto g. sankryža Autotransporto įtaka, dažnai lankoma miesto dalis. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija monitoringo metu viršijo ribinę vertę – 51 µg /m3. 

Pilies g. –Daržų g. sankryža Autotransporto įtaka, uosto veiklos įtakos zona. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija monitoringo metu viršijo 40 µg /m3. 

Naikupės g. –Minijos g. sankryža Autotransporto įtakos zona, gyvenamasis rajonas. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija monitoringo metu viršijo ribinę vertę – 51 µg /m3. 

Debreceno g. Autotransporto įtaka, tankiai apgyvendintas rajonas. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija – 26–32 µg /m3. 

Statybininkų g. – Šilutės pl. 
sankryža 

Autotransporto įtakos zona, gyvenamasis rajonas. Vidutinė metinė NO2 
koncentracija – apie 32 µg /m3. 

Karklė (palei dviračių taką, Plocio 
ežerą) 

Kontrolė 

 
Radialiojo prieaugio eilučių sinchronizacija yra pagrindinis dendrochronologijos principas. 

Gali nebūti matavimo ar datavimo klaidų, bet prieaugis tarp atskirų medžių gali būti savaime 
nesinchroniškas. Dauguma mokslininkų sutaria, kad tokių medžių rievių duomenys tolimesnei 
analizei netinkami (Erlickytė, 2007). Datavimo kokybė ir sinchroniškumas tarp radialiojo prieaugio 
eilučių vertinta COFECHA 3.00 programa. Nesinchroniško prieaugio medžiai tolimesnei analizei 
nenaudoti.  

Siekiant kuo tiksliau įvertinti tiek fizinių, tiek cheminių veiksnių daromą įtaką liepų 
radialiajam prieaugiui, liepos augančios keturiolikoje Klaipėdos miesto gatvių, išskirtos į dvi 
grupes: sąlyginai jaunas (30–36 m.) ir sąlyginai senesnes (43–66 m.), taip nustatant aplinkos 
veiksnių daromą įtaką atskirų amžiaus grupių liepų radialiajam prieaugiui. 

Meteorologinės sąlygos. Klimato veiksnių (oro temperatūros ir kritulių) vidutiniai mėnesių ir 
metiniai parametrų duomenys pateikiami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos, Klaipėdos skyriaus. Panaudota laiko eilutė  nuo 1961 (nuo duomenų fiksavimo 
pradžios Klaipėdos mieste) iki 2010 m.  
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Tyrimo duomenų statistinis įvertinimas. Tyrimų duomenys apdoroti statistiniu paketu SPSS 
17.0. Nagrinėtų regresijos modelių tinkamumui įvertinti buvo naudotas determinacijos koeficientas 
R2. Duomenų pasiskirstymo pagal normalųjį skirtinį patikrinimui buvo naudojamas Shapiro-Wilk‘o 
testas. Tarp nagrinėjamų kintamųjų buvo tiriamas tiesinio koreliacinio ryšio stiprumas, kurį įvertina 
Pirsono koreliacijos koeficientas (r). Rezultatai laikyti statistiškai patikimais, jei paklaidų tikimybė 
p<0,05. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Skirtingo amžiaus liepų augimo dinamika Klaipėdos miesto gatvių želdynuose. 

Didelę įtaką metinių rievių pločiui turi medžių amžius: jauname amžiuje rievės plačios, 
vyresniame - siauresnės (Stravinskienė, 2002). Todėl, siekiant sumažinti amžiaus įtaką kamienų 
radialiajam prieaugiui, yra tikslinga skirtingo amžiaus liepas analizuoti skirtingo amžiaus grupėse.  

Liepų, priskirtų 30-36 amžiaus grupei, bendras vidutinis daugiametis kamienų radialusis 
prieaugis siekė 0,347 mm. Liepų kamienų radialus prieaugio daugiametis vidurkis, atitinkantis 
bendrą šios grupės medžių vidurkį, užfiksuotas Šilutės pl. (0,347 mm) želdynuose (1 pav.). 

Didžiausias vidutinis metinis liepų kamienų radialusis prieaugis užfiksuotas rekreacinėje 
teritorijoje Molo g. (0,411 mm), mažiausias – Liepojos g., prie intensyvaus autotransporto eismo 
gatvės (0,328 mm). Didesnis už vidutinį liepų kamienų radialusis prieaugis visose penkiose gatvėse 
nustatytas 1993, 1995–1996, 1998 metais. Didžiausias iš jų – 1996 m. (0,472 mm). Mažiausias 
vidutinis radialusis kamienų prieaugis, būdingas visoms aptariamų augaviečių liepoms, nustatytas 
2006 m. Mažiausiai priaugo kamienai tų liepų, kurios augo Molo gatvėje – 0,057 mm: iki 1996 m. 
fiksuojamas gerokai didesnis metinis prieaugis už vidutinį, o nuo 1996 m. pastebimas staigus 
metinio prieaugio mažėjimas (1 pav.). Tai būtų galima sieti su pakitusia aplinkos būkle dėl netoliese 
esančios „Klaipėdos naftos“ įmonės rekonstrukcijos bei plėtros darbų, vykdytų 1995–2002 m.  Dėl 
šių priežasčių minėtu laikotarpiu šioje teritorijoje fiksuotas oro užterštumo padidėjimas. Šioje 
gatvėje augančioms liepoms būdinga ir didžiausia metinio prieaugio dinamika aptariamuoju 
laikotarpiu. 

43–66 m. amžiaus grupės liepų vidutinis daugiametis kamienų radialusis prieaugis siekė 0,246 
mm. Seniausios pagal amžių liepos, kurių kamienų gręžiniai buvo analizuojame šiame tyrime, augo 
Bangų g. Kaip rodo metinių rievių skaičius, jos čia pasodintos 1944 m. Vidutinis metinis radikalusis 
šioje gatvėje augančių liepų kamienų prieaugis siekė  0,248 mm. Mažiausiai liepų kamienai priaugo 
1989 m. ir siekė 0,105 mm (2 pav.). 

Didžiausias vidutinis metinis radialusis liepų kamienų prieaugis aptariamojo amžiaus grupėje 
užfiksuotas Mokyklos g. (0,380 mm.). Liepos čia augo nuo 1963 metų, 1970 m. liepų kamienų 
prieaugis jau siekė 0,834 mm (2 pav.). Tuo tarpu liepų, augančių Daržų ir Pilies gatvių sankryžoje, 
vyresnių už liepas Mokyklos g. tik vieneriais metais, bendras metinis vidurkis siekė tik 0,259 mm. 
Didžiausias kamienų radialusis prieaugis čia nustatytas 1981 m., mažiausias – 1971 m. – 0,07 mm 
(3 pav.)  

Mažiausias vidutinis visų  aptariamų gatvių želdynuose augančių liepų metinio prieaugio 
vidurkis nustatytas 2006 ir 2008 m. (atitinkamai 0,177 ir 0,168 mm), didžiausias – 1967 m. ir siekė 
0,351 mm (2 ir 3 pav.).  
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1 pav. 30–36 m. amžiaus liepų kamienų radialiojo prieaugio dinamika skirtingų gatvių želdynuose 1974–2010 m. 
Fig. 1. 30-36 years old linden stem radial increment dynamics in various green areas in the period of 1974–2010 
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2 pav. 43–66 m. amžiaus liepų radialaus prieaugio dinamika centrinės Klaipėdos miesto dalies  

želdynuose 1944–2010 m. 
Fig. 2. 43-66 years old linden stem radial increment dynamics in central part of Klaipėda city green areas 

in the period of 1944-2010 
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3 pav. 43–66 m. amžiaus liepų radialaus prieaugio dinamika šalutinių Klaipėdos miesto gatvių  

želdynuose 1944–2010m. 
Fig. 2. 43-66 years old linden stem radial increment dynamics in secondary streets of Klaipėda city green areas in the 

period of 1944–2010 
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Didžiausi metinio radialaus kamienų prieaugio svyravimai užfiksuoti liepų, kurios augo 
kontroliniame medyne, Karklės miške. Nuo pat augimo pradžios 1956 m. stebimas tendencingas 
metinio prieaugio mažėjimas, tačiau nuo 1989 m. fiksuojamas radialaus prieaugio didėjimas. 
2003 m. fiksuojamas metinio prieaugio maksimumas – 0,658 mm. Tokios kamienų radialaus 
prieaugio augimo tendencijos nepasireiškė nei viename iš Klaipėdos miesto gatvių želdynų. Todėl 
galima daryti prielaidą apie skirtingo mikroklimato skirtingose augavietėse įtaką liepų augimui. 

Minijos ir Naikupės gatvių sankryžos želdynuose augančių liepų didžiausias metinis prieaugis 
nustatytas 1965 m. (0,544 mm).  Bendras daugiametis vidurkis šiuose želdynuose augančių liepų 
siekė 0,227 mm. Liepų g. augančių liepų metinio prieaugio daugiametis vidurkis siekė 0,265 mm. 
Mažiausias prieaugis nustatytas 2003 m. (0,15mm), o didžiausias – 1978 m. (0,529 mm). 
Statybininkų ir Šilutės pl. sankryžoje augančių liepų daugiametis metinio prieaugio vidurkis siekė 
0,344 mm. Minėtoje teritorijoje augančios liepos yra jauniausios šioje amžiaus grupėje, jos 
pasodintos 1967 m. Mažiausias metinis radialusis liepų prieaugis nustatytas 1981 m. (0,121 mm), o 
didžiausias 1998 m. (0,613mm). Tik metais vyresnių liepų, augančių Švyturio g., daugiametis 
metinis prieaugio vidurkis siekia 0,365 mm. Čia didžiausias metinis prieaugis siekė 0,613 mm. 
1988 m., o mažiausias – 1978 m. (0,062 mm).  

Stabiliausias liepų augimas fiksuotas Danės ir Manto gatvių sankryžoje augančių  liepų. Čia 
tik pirmaisiais augimo metais metinis prieaugis viršijo 0,300 mm., o tolimesnis daugiametis liepų 
kamienų radialus prieaugio vidurkis siekė 0,160 mm, o bendras daugiametis vidurkis siekė 0,169 
mm. Beje, verta paminėti, kad skverelyje prie Danės upės pasirinkta tyrimui pati seniausia liepa. Jos 
augimas matuojamas nuo 1904 m. Tačiau tolimesniuose tyrimuose jos matavimo duomenys 
nenaudoti dėl metinio prieaugio nesinchroniškumo su kitų medžių radialiuoju prieaugiu.  

Pastebėta, kad centrinėje Klaipėdos miesto dalyje liepų kamienų radialusis prieaugis, išskyrus 
liepas, augančias Daržų ir Pilies g. sankryžoje, maždaug apie 1989 m. pradeda mažėti, o tuo pačiu 
laikotarpiu šalutinėse miesto gatvėse, išskyrus Minijos ir Naikupės g. sankryžos želdynuose 
augančias liepas, nustatytas atvirkščias procesas – metinio prieaugio didėjimas iki 2006 m. Tai 
galima sieti su skirtingu miesto mikroklimatu skirtingose miesto gatvėse ir jo nevienoda įtaka 
panašaus amžiaus liepų augimui. 

Klimato sąlygų vertinimas dendrochronologinių tyrimų pagrindu. Ilgalaikiai klimato veiksnių 
svyravimai lemia medžių radialaus prieaugio dinamikos ypatumus (Bitvinskas, 1997). Vidutinė 
daugiametė oro temperatūra Klaipėdos mieste aptariamuoju laikotarpiu, t. y. 1961–2010 m. siekė 
7,4 ºC (4 pav., punktyrinė linija). Tačiau galima išskirti du ryškius etapus. Pirmasis etapas – 1961–
1989 m. Šiuo laikotarpiu fiksuota daugiausia žemesnės vidutinės metinės temperatūros už 
daugiametį vidurkį ir vidutiniškai siekė 7 ºC. Išsiskyrė 1969, 1976, 1985, 1987 metai, kai vidutinė 
metinė temperatūra nesiekė 6 ºC. Beje, 1987 metais fiksuojama žemiausia metinė temperatūra visu 
aptariamuoju laikotarpiu –5,3 ºC. 1969 metai išsiskyrė šalta žiema (–6,6 ºC) ir šaltu pavasariu 
(6,7 ºC). 1976 metams būdinga šalta žiema (–2,8 ºC) ir vasara (14,4 ºC). 1985 metais buvo šalta 
žiema (–6,3 ºC), 1987 metais – šalta žiema (–4,1 ºC), pavasaris ir vasara (12,9 ºC).  

Kitas laikotarpis – 1990–2010 m. Šiuo laikotarpiu vidutinė temperatūra siekė 8 ºC. Reikia 
pažymėti, kad 1990, 1992, 2000, 2002, 2006–2008 metais vidutinė metinė temperatūra viršijo 
daugiametę vidutinę daugiau nei 1 ºC. 1990 metais fiksuojama šilta žiema (2,6 ºC). 1992 metais – 
šilta žiema (1,9 ºC), pavasaris ir vasara (16 ºC), 2000 metams būdinga šilta žiema (1,9 ºC), 
pavasaris (10,6 ºC) ir ruduo (10,3 ºC), 2002 metams būdingas šiltas pavasaris (11,5 ºC), karšta 
vasara (18,9 ºC) ir šaltas ruduo (7,5 ºC), 2006–2008 metais fiksuoti šilti pavasariai (9,3–9,5 ºC) ir 
vasaros (18–17,4 ºC). Ir tik 1996 ir 2010 m. temperatūra nukrito žemiau daugiamečio temperatūros 
vidurkio: atitinkamai 6,3 ºC ir 6,7 ºC (4 pav.).  
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4 pav. Vidutinės metinės oro temperatūros dinamika 1961–2010 m. Klaipėdos miete (sudaryta pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos prie AM, Klaipėdos skyriaus duomenis) 

Fig. 4. The average annual air temperature dynamics in the period of the 1961–2010 in the city of Klaipeda (prepared 

in accordance with the Lithuanian Hydrometeorological Service under the AM, Klaipeda card details) 

 

Vidutinis daugiametis kritulių kiekis 1961–2010 m. laikotarpiu Klaipėdos mieste siekė 

740 mm/metus (5 pav., punktyrinė linija). Aptariamuoju laikotarpiu galima išskirti 1982–1997 

metus, kada metinis kritulių kiekis mažai kito ir mažai skyrėsi nuo daugiamečio vidutinio kiekio 

(svyruoja tarp 558 mm ir 890 mm), o nuo 1997 m. vėl būdinga padidėjusi svyravimų amplitudė 

(5 pav.).  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

Metai

M
e
ti

n
is

 k
r
it

u
li
ų
 k

ie
k

is
 (

m
m

)

 
5 pav. Metinio kritulių kiekio dinamika 1961-2010 m. Klaipėdos mieste (sudaryta pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie AM Klaipėdos skyriaus duomenis) 

Fig. 5. The amount of  precipitation dynamics in the period of the 1961 -2010 in the city of Klaipeda (prepared in 

accordance with the Lithuanian Hydrometeorological Service under the AM Klaipeda card details) 

 

Metai, kuriems būdingas itin mažas kritulių kiekis vegetacijos periodu – pavasarį ir vasarą: 

1964 (580 mm), 1969 (552 mm), 1971 (487 mm), 1975–1976 (405–553 mm), 1982 (494 mm), 1996 

(558 mm.), 2000 (575 mm), 2006 (562 mm) metai. 

1974 (902 mm), 1980 (972 mm), 1981 (1086 mm), 1998 (941 mm), 2007 (1037 mm), 2010 

(968 mm) metai pasižymėjo didesniu už daugiametį vidutinį kritulių kiekiu. 1974 m. išsiskyrė 

gausiu kritulių kiekiu vasarą (315 mm) ir rudenį (362 mm), 1980 m. – gausiais krituliais rudenį 
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(357 mm) ir žiemą (234 mm), 1981 ir 2007 metais fiksuota gausus kritulių kiekis visus metus, o 

1998 m. – gausus kritulių kiekis tik žiemą (202 mm) ir vasarą (304 mm), 2010 metai išsiskyrė 

gausiais krituliais vasarą (298 mm).  

Įvairių autorių atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad radialiojo prieaugio ryšiai su klimato 

rodikliais paprastai yra palyginti silpni (koreliacijos koeficientas neviršija 0,3–0,4) (Bitvinskas, 

1997; Juknys et al., 2002). Dendrochronologiniais tyrimais nustatyta, kad liepų metinis prieaugis 

silpniau negu miško ekosistemose augančių medžių reaguoja į oro temperatūros ir kritulių kiekio 

svyravimus, tai nulemia urbanizuotos aplinkos mikroklimato ypatumai ir lokalioji tarša 

(Stravinskienė, 2002).  

Tiesinės regresijos rezultatai rodo labai silpną liepų kamienų radialaus prieaugio 

priklausomybę nuo vidutinės metinės temperatūros dinamikos 1961–2010 m. skirtingose Klaipėdos 

miesto gatvių želdynuose. 

Stipriausias patikimas neigiamas ryšys tarp oro temperatūros ir liepų kamienų radialaus 

prieaugio užfiksuotas Daukanto ir Manto g. sankryžos želdynuose (r=–0,510 R²=0,260, 

y=0,486+0,0375x p=0,0002). Silpnesnis, tačiau patikimas neigiamas ryšys nustatytas tarp 

temperatūros ir liepų radialiojo prieaugio Bangų g. želdynuose (r=–0,352 R²=0,124, y=0,6096-

0,0486x p=0,0121). Likusiuose miesto gatvių želdynuose patikimų ryšių tarp liepų kamienų 

radialaus metinio prieaugio ir vidutinės metinės temperatūros pokyčių nenustatyta (p>0,05). O 

kontroliniame medyne, Karklės miške, augančios liepos, palyginus su miesto gatvėse augančiomis 

liepomis, gana stipriai ir patikimai teigiamai reagavo į temperatūros pokyčius tiriamuoju laikotarpiu 

(r=0,491 R²=0,241, y=–0,2972+0,0793x p=0,0003). Tai galima sieti su daroma išvada, kad 

„aplinkos tarša pakeičia radialiojo prieaugio ryšius su klimato veiksniais“ (Erlickytė, 2007). 

Skirtingas kritulių kiekis taip pat gana nevienodai įtakoja liepų augimą. Stipriausias teigiamas 

patikimas ryšys tarp vidutinio metinio kritulių kiekio ir kamienų radialaus prieaugio nustatytas tų 

liepų, kurios augo Pilies ir Daržų gatvių sankryžos želdyne (r=0,496 R²=0,246, y=0,0533+0,0003x, 

p=0,0003). Tai galima sieti su neigiamomis augavietės sąlygomis – ši teritorija yra stipriai 

urbanizuota jau daug dešimtmečių (intensyvus eismas, tankus teritorijos užstatymas, uosto veikla). 

Galima teigti, kad šiuo atveju daroma stipriai urbanizuotos teritorijos neigiama įtaka liepų augimui, 

kur dėl nepalankios augimo sąlygos susidaro tikimybę kritulių trūkumui, todėl didėjantis jų kiekis 

teigiamai veikia medžių augimą. Tai patvirtina išvadą, kad tirtų liepų urbanizuotoje teritorijoje 

metinis radialusis prieaugis silpniau negu miško ekosistemose augančių medžių reaguoja į oro 

temperatūros ir kritulių kiekio svyravimus, tai lemia urbanizuotos aplinkos mikroklimato ypatumai 

bei lokalioji tarša (Stravinskienė, 2002). 

Kitose gatvėse liepų augimo intensyvumo priklausomybės nuo kritulių kiekio nenustatyta 

(p>0,05). Karklės miške augančių liepų krituliai taip pat neįtakojo (r=0,10 R²=0,01 p=0,4959).  

Panašūs rezultatai gauti ir 1993–1995 m. atliktais dendrochronologiniais paprastosios pušies 

tyrimais Kauno mieste. Įvertinus metinio prieaugio dinamiką 1969–1994 m. nustatyti prieaugio 

minimumai 1979–1981 m. ir 1991–1993 m., prieaugio maksimumai – 1971–1974 m. ir 1983–

1989 m. Nuo 1993 m. stebimas metinio prieaugio didėjimas (Stravinskienė, 1997). Tai parodo, kad 

tiek spygliuočių, tiek lapuočių medžių urbanizuotoje teritorijoje radialiojo prieaugio atsakas į 

aplinkos pokyčius yra panašus. 

 

Išvados 

 

1. Meteorologinių sąlygų įtaka liepų kamienų radialiajam prieaugiui gana prieštaringa. 

Mažiausias vidutinis liepų kamienų metinio prieaugio vidurkis nustatytas 2006 ir 2008 m 

(atitinkamai 0,177 ir 0,168 mm), didžiausias – 1967 m. (0,351 mm), nors žymesnių 

meteorologinių sąlygų pokyčių tuo metu neužfiksuota. 30–36 metų amžiaus liepų vidutinis 

daugiametis kamienų radialusis prieaugis buvo 1,4 karto didesnis už 43–66 metų amžiaus 

liepų kamienų radialujį prieaugį tais pačiais metais.  
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2. Meteorologinės sąlygos mažalapių liepų augimo intensyvumą skirtingose augavietėse paveikė 
nevienodai, nors kryptingos tendencijos nenustatyta. Stipriausias patikimas neigiamas ryšys 
tarp oro temperatūros ir liepų kamienų radialaus prieaugio užfiksuotas Daukanto-Manto g. 
sankryžos (r=–0,510, p<0,05) ir Bangų g. želdynuose (r=–0,35, p<0,05). Kontroliniame 
medyne, Karklės miške, augančias liepas oro temperatūra veikė teigiamai (r=0,491, p<0,05). 
Stipriausias teigiamas patikimas ryšys tarp kritulių kiekio ir liepų kamienų radialiojo 
prieaugio nustatytas Pilies ir Daržų gatvių sankryžoje esančiame želdyne (r=0,496, p<0,05).  

3. Remiantis liepų kamienų radialiojo daugiamečio prieaugio rodikliais galima teigti, kad 
palankiausios sąlygos liepoms augti buvo: Liepojos (R²=0,70, p<0,0006), Kretingos (R²=0,65, 
p<0,014), Mokyklos (R²=0,77, p<0,002) gatvėse ir Statybininkų-Šilutės pl. (R²=0,73, 
p<0,004) sankryžoje, t. y. teritorijose, kuriose monitoringo metu fiksuotas didesnis oro 
užterštumas SO2 ir NO2 junginiais, palyginus su kitomis tyrimų teritorijomis. Tai reiškia, kad 
nedidelės, ribinių verčių neviršijančios cheminių elementų koncentracijos atmosferos ore turi 
teigiamą (cheminiai elementai panaudojami kaip maisto medžiagos) arba neutralią įtaką liepų 
kamienų radialiajam prieaugiui.  

4. Liepų kamienų radialusis metinis prieaugis yra mažai jautrus aplinkos oro kokybės ir klimato 
veiksnių pokyčiams. Todėl ateityje taikant dendrochronologinius tyrimus, būtų tikslinga 
įtraukti daugiau veiksnių, darančių įtaką liepų augimui, taip pat dendrochronologinių tyrimų 
duomenis derinti su morfologinių parametrų stebėjimais. 

 
Padėka: Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos tyrimų centro Dendroklimatologijos ir 

radiometrijos laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Adomui Vitui už pagalbą atliekant liepų 

kamienų gręžinių dendrochronologinius matavimus, taip pat Klaipėdos universiteto Ekologijos ir 

aplinkotyros studijų programos magistrei Agnei Duobinienei. 
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Summary 

 
The aim of this research is to evaluate environmental conditions in Klaipėda city using dendrochronological 

indication methods. Climate factors influence on linden annual radial increment was evaluated in the period of 1961-
2010, and complex influence of climate factors and environmental pollution on linden radial increment was evaluated in 
the period of 1995-2010. Different age linden and their stem radial increment, growing in 14 main streets and in 
relatively clean area of Karklės forest was chosen for environmental condition assessment in Klaipėda. There were 
taken 183 experimental samples for dendrochronological analysis. Analysis of complex climatic factors and 
anthropogenic air pollution showed that positive influence of these environmental conditions was made on linden 
annual radial increment in Liepojos, Kretingos, Mokyklos Streets and in Statybininkų-Šilutės pl. crossroad. In 2006 and 
2008 minimum average of linden stem annual radial increment in all the streets was (respectively 0.177 and 0.168 mm), 
and maximum – in 1967 (0.351 mm). Air temperature increase often adversely affected the trunk radial increment of 
lime, growing in urban environment. 30-36 years old linden radial increment was 1,4 time bigger than radial increment 
of 43-66 years old linden. 


