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Anotacija 

Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti 6 introdukuotų maumedžių rūšių vegetacijos periodo dinamiką, įvertinti jos 

pokyčius, atsižvelgiant į šių rūšių natūralių arealų klimato atšiaurumo zonas. Larix decidua vegetacijos periodas 1957–

2016 metais pailgėjo 17 dienų, L. kaempferi – 16 d., L. laricina – 29 d. ir L. sibirica – 40 d., abiejų L. x marschlinsii ir 

L. sukaczewii rūšių vegetacijos periodas 1973–2016 m. pailgėjo 23 d. Į klimato šiltėjimą stipriau reagavo maumedžiai, 

introdukuoti iš vėsesnių klimato atšiaurumo zonų. Šiltėjant klimatui, maumedžiai Lietuvoje išlieka ilgiau dekoratyvūs. 

Reikšminiai žodžiai: maumedis, fenofazė, vegetacijos periodas, šiltėjantis klimatas, klimato atšiaurumo zona. 

 

Abstract 

The aim of this study was to estimate the dynamics of vegetation period of 6 introduced larch species, to 

evaluate its changes, considering the hardiness zones of natural habitats of these species. Vegetation period of Larix 

decidua during 1957–2016 period prolonged by 17 days, L. kaempferi – 16 days, L. laricina – 29 days, and L. sibirica – 

40 days, vegetation period of both L. x marschlinsii and L. sukaczewii species during 1973–2016 period prolonged by 

23 days. Larch species introduced from colder hardiness zones reacted stronger to climate warming. The decorativeness 

of larch in Lithuania lasts longer as climate gets warmer.  

Key words: larch, phenophase, vegetation period, climate warming, hardiness zone. 

 

Įvadas 

 

Augalų fenologija labai priklauso nuo metinių oro temperatūros svyravimų (Cleland, Chuine 

ir kt., 2007). Vegetacijos periodo jautrumas šiltėjančiam klimatui priklauso nuo medžių rūšies, tai 

svarbu adaptacijos procesams bei borealinių ekosistemų struktūros išlaikymui ateityje, kadangi ir 

toliau prognozuojamas klimato šiltėjimas (Šimatonytė, Žeimavičius, 2009). Vidutinė oro 

temperatūra yra tiesiogiai susijusi su augalų augimo sezonu, o tarp suminės temperatūros (laipsniais 

per tam tikrą dienų skaičių) ir augalų fenologijos yra tiesinė priklausomybė (Theurillat, Guisan, 

2001). Ankstyvieji fenologiniai reiškiniai (pavasario) kinta labiau nei vėlyvesni (vasaros, rudens) 

tiek laiko atžvigiu, tiek erdvėje (Menzel, Sparks ir kt. 2006a; Juknys, Kanapickas ir kt., 2016). 

Tyrimų, atliktų 21 Europos šalyje (1971–2000 metais) bei apimančių 542 augalų rūšis, 

rezultatai parodė, kad paankstėjo 78 % (iš jų 30 % statistiškai patikimai) ir tik 3 % statistiškai 

patikimai vėlavo lapuočių augalų rūšių žydėjimas bei vaisių subrendimas, o lapų geltimo ir kritimo 

datų pokyčiai buvo įvairialypiai (Menzel, Sparks ir kt., 2006b). Lietuvoje augalų augimo sezonas 

1974–2003 metais pailgėjo 8–16 dienų (Baronienė, Romanovskaja, 2005), eglės augimo laikotarpis 

nuo 1976–1980-ųjų iki 2006–2010-ųjų pailgėjo 0,3 dienos per metus (Vitas, 2011), 1956–2014 m. 

klevo vegetacijos periodas vidutiniškai pailgėjo 31 diena, beržo – 2 d., uosio – 39 d., ąžuolo – 14 d. 

ir liepos – 32 d. pailgėjo (Malakauskienė, 2015). Temperatūros pakilimas 1–3 
o
C pavasarį 

paankstins keliomis savaitėmis daugelio augalų lapų formavimąsi (Kutorga, Rukšėnienė, 2007). 

Šio tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvoje introdukuotų maumedžių rūšių: europinio (Larix 

decidua), japoninio (L. kaempferi), amerikinio (L. laricina), plačiažvynio (L. x marschlinsii), 

sibirinio (L. sibirica) ir rusinio (L. sukaczewii) maumedžio vegetacijos periodo dinamiką 1956–

2016 m. laikotarpiu, įvertinti jos pokyčius šiltėjant klimatui, taip pat atsižvelgiant į šių rūšių 

natūralių arealų klimato atšiaurumo zonas. 
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Tyrimų metodika 

 

Kasmetinė fenologinių įvykių laiko variacija yra didelė (dažnai per 1 mėnesį standartinis 

nuokrypis būna lygus nuo 5 iki 10 dienų tarp ankstyviausios ir vėlyviausios tam tikro reiškinio 

datos) (Badeck, Bondeau ir kt., 2004). Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos sode 

(Vidurio Lietuvoje) fenologiniai introdukuotų sumedėjusių augalų stebėjimai vykdomi kas antrą 

arba trečią dieną, galima stebėjimų paklaida ± 5 dienos. Šių stebėjimų duomenys ir panaudoti šiam 

tyrimui. 

Europinio (Larix decidua), japoninio (L. kaempferi, sinonimas L. leptolepis), amerikinio 

(L. laricina, sin. L. americana) ir sibirinio (L. sibirica) maumedžio rūšių stebėjimai vykdyti 1957–

2016 m. laikotarpiu. Plačiažvynis (L. x marschlinsii, sin. L. x eurolepis) ir rusinis (L. sukaczewii, 

sin. L. rossica) maumedžiai stebėti 1973–2016 m. laikotarpiu. Visos tirtos maumedžių rūšys VDU 

Kauno botanikos sode buvo introdukuotos 1926 m. Vegetacijos periodas apskaičiuotas tarp 

pumpurų brinkimo pradžios ir masinio spyglių kritimo pabaigos fenologinių fazių datų. 

Dendrologai dažnai Larix sukaczewii ir L. sibirica rūšis siūlo laikyti viena sibirinio 

maumedžio rūšimi, tačiau naujausi genetiniai tyrimai rodo, kad tai yra dvi skirtingos rūšys (Araki, 

Hemamali ir kt., 2008). Atliekant tyrimą šie maumedžiai taip pat traktuoti, kaip dvi skirtingos rūšys. 

1 lentelėje pateiktos tirtų introdukuotų maumedžių rūšių natūralių arealų klimato atšiaurumo zonos, 

pagal kurias L. sibirica, L. sukaczewii ir L. laricina galima priskirti vėsesnių natūralių augaviečių 

maumedžiams, o L. kaempferi ir L. marschlinsii – šiltesnių.  

 
1 lentelė. Introdukuotų Lietuvoje maumedžių rūšių natūralių arealų atšiaurumo zonos 

Table 1. Hardiness zones of natural habitats of larch species introduced to Lithuania 

Maumedžio rūšis 

Larch species 

Natūralių augaviečių atšiaurumo zona 

Hardiness zone of natural habitats  

Larix decidua 3–6 

Larix kaempferi 5–7 

Larix laricina 2–6 

Larix × marschlinsii   5–7* 

Larix sibirica 1–5 

Larix sukaczewii 1–5 

 

Pastaba: * – plačiažvynis maumedis yra japoninio ir europinio maumedžio hibridas, apie 1900 metus išaugintas 

Škotijoje. Mokslininkai šio hibridinio maumedžio augavietes priskiria 5–7 klimato atšiaurumo zonoms (Januškevičius, 

Baronienė ir kt., 2006; Navasaitis, 2008) 

Note: * – Larix × marschlinsii is a hybrid of Larix kaempferi and Larix deciduas, produced around 1900 in Scotland. 

Researchers that hybrid growing areas assigns to 5–7 climate hardness zones (Januškevičius, Baronienė ir kt., 2006; 

Navasaitis, 2008) 

 

Statistinei duomenų analizei apskaičiuoti šie parametrai: vidurkis, standartinė paklaida, tiesinė 

krypties funkcija. Pokyčiai 1957–2016 m. arba 1973–2016 m. buvo aproksimuoti tiesinės krypties 

funkcijos metodu, apskaičiuojant skirtumą tarp krypties funkcijos tiesės galutinės (2016 m.) ir 

pradinės (1957 arba 1973 m.) reikšmių. 

Lyginant su 20 a. pradžia Lietuvoje vidutinė metinė temperatūra pakilo 0,7–0,9 °C, vis 

dažniau kartojasi vasaros sausros (1992, 1994, 2002, 2006), stebima tendencija, kad Lietuvoje 

didėja kritulių kiekis šaltuoju metu laiku ir mažėja šiltuoju (Galvonaitė, Misiūnienė ir kt. 2007; 

Rimkus, Kažys ir kt., 2007). Ilgalaikių klimato pokyčių analizė parodė, kad vidutinė metinė 

temperatūra vidurio Lietuvoje statistiškai patikimai (p < 0,01) pakilo 0,93 °C 1920 – 2013 m. 

periodu, kai tuo tarpu statistiškai patikimo vidutinio metinio kritulių kiekio pokyčio šiuo periodu 

nenustatyta (Juknys, Kanapickas ir kt., 2016).  
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Vidutinės metinės temperatūros (°C) (1 pav.) ir kritulių kiekio (mm) (2 pav.) duomenys 

1956–2015 m. periodu gauti iš Kauno meteorologinės stoties (kuri nutolusi 3,6 km atstumu nuo 

VDU Kauno botanikos sodo). Vidutinės metinės temperatūros pokytis 1957–2016 m. buvo lygus 

+1,83 °C (p < 0,05) (aproksimuotas tiesinės krypties funkcijos metodu), o vidutinio kritulių kiekio – 

+7,20 (mm) (p > 0,05). Šie klimatinių rodiklių duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu laikotarpiu 

tirtų introdukuotų maumedžių aplinkoje klimatas šiltėjo. 
 

 

1 pav. Vidutinės metinės temperatūros kaita 1956–2015 m. Kauno regione (Vidurio Lietuvoje) 

Fig. 1. The dynamics of mean annual daily temperature in 1956–2015 at Kaunas region (Central Lithuania) 

 

 

2 pav. Vidutinio metinio kritulių kiekio kaita 1956–2015 m. Kauno regione (Vidurio Lietuvoje) 

Fig. 2. The dynamics of mean annual precipitation amount in 1956–2015 at Kaunas region (Central Lithuania) 

 

Rezultatai 

 

Šešių introdukuotų Lietuvoje maumedžių rūšių vegetacijos periodo dinamika pateikta 3–

8 pav. Iš paveikslų matyti, kad visų maumedžių rūšių vegetacijos periodas pailgėjo (tiek 1957–2016 

m., tiek 1973–2016 m. laikotarpiais). 
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3 pav. Europonio maumedžio (L. decidua) vegetacijos periodo dinamika 1957–2016 m. VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 3. Vegetation period dynamics of European larch (L. decidua)during 1957–2016 period at VMU botanical garden 

 

 

4 pav. Japoninio maumedžio (L. kaempferi) vegetacijos periodo dinamika 1957–2016 m. VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 4. Vegetation period dynamics of Japanese larch (L. kaempferi)  

during 1957–2016 period at VMU botanical garden 

 

 

5 pav. Amerikinio maumedžio (L. laricina) vegetacijos periodo dinamika 1957–2016 m. VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 5. Vegetation period dynamics of American larch (L. laricina) during 1957–2016 period at VMU botanical garden 
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6 pav. Plačiažvynio maumedžio (L. × marschlinsii) vegetacijos periodo dinamika 1973–2016 m. VDU Kauno bot. sode 

Fig. 6. Vegetation period dynamics of hybrid larch (L. × marschlinsii)  

during 1973–2016 period at VMU botanical garden 

 

 

7 pav. Sibirinio maumedžio (L. sibirica) vegetacijos periodo dinamika 1958–2016 m. VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 7. Vegetation period dynamics of Siberian larch (L. sibirica) during 1958–2016 period at VMU botanical garden 

 

 

8 pav. Rusinio maumedžio (L. sukaczewii) vegetacijos periodo dinamika 1973–2016 m. VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 8. Vegetation period dynamics of Russian larch (L. sukaczewii)  

during 1973–2016 period at VMU botanical garden 

 

Vidutinis Larix decidua vegetacijos periodas 1957–2016 m. pailgėjo 19 dienų, L. kaempferi – 

16 d., L. laricina – 29 d. ir L. sibirica – 40 d. (2 lentelė). Vidutinis Larix decidua vegetacijos 
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periodas 1973–2016 m. pailgėjo 17 dienų (0,4 d. per metus), L. kaempferi – 13 d. (0,3 d./m.), 

L. laricina – 28 d. (0,6 d./m.), L. x marschlinsii – 23 d. (0,5 d./m.), L. sibirica – 28 d. (0,7 d./m.) ir 

L. sukaczewii – 23 d. (0,5 d./m.).  

 
2 lentelė. Vidutinės maumedžių pumpurų brinkimo ir masinio spyglių kritimo fenofazių pradžios datos,  

vidutinis vegetacijos periodas bei jų pokyčiai (1957–2016 m. ir 1973–2016 m. laikotarpiais) 

Table 2. Mean start dates of larch bud swelling and massive needle falling phenophases,  

mean vegetation period and their changes (during 1957–2016 and 1973–2016 periods) 

Maumedžio rūšis 

Larch species 

Vidutinė pumpurų 

brinkimo fenofazės 

padžia 1957–2016 m. 

(dienos) 

Mean bud swelling 

phenophase start 

date in 1957–2016 

(days) 

Vidutinė pumpurų 

brinkimo fenofazės 

padžia 1973–2016 m. 

(dienos) 

Mean bud swelling 

phenophase start 

date in 1973–2016 

(days) 

Pumpurų brinkimo 

fenofazės datos 

pokytis 1957–2016 m. 

(dienos) 

The change of bud 

swelling phenophase 

date in 1957–2016 

(days) 

Pumpurų brinkimo 

fenofazės datos 

pokytis 1973–2016 m. 

(dienos) 

The change of bud 

swelling phenophase 

date in 1973–2016 

(days) 

Larix decidua Balandžio 1d. ± 1,53d. Kovo 31 d. ± 1,82 d. –15,31 –13,79 

Larix kaempferi Kovo 31 d. ± 1,35 d. Kovo 30 d. ± 1,67 d. –10,06 –13,95 

Larix laricina Balandžio 3d. ± 1,71d. Balandžio 2d. ± 2,05d. –22,01 –25,62 

Larix × marschlinsii  Kovo 31 d. ± 1,95 d.  –21,56 

Larix sibirica Kovo 30 ± 1,48 d. Kovo 29 d. ± 1,66 d. –11,03 –4,30 

Larix sukaczewii  Kovo 25 d. ± 1,76 d.  +3,06 

Maumedžio rūšis 

Larch species 

Vidutinė masinio 

spyglių kritimo 

fenofazės pradžia 

1957–2016 m. 

(dienos) 

Mean massive needle 

falling phenophase 

start date in 

1957–2016 (days) 

Vidutinė masinio 

spyglių kritimo 

fenofazės pradžia 

1973–2016 m. 

(dienos) 

Mean massive needle 

falling phenophase 

start date in 

1973–2016 (days) 

Masinio spyglių 

kritimo fenofazės 

datos pokytis 

1957–2016 m. 

(dienos) 

The change of 

massive needle falling 

phenophase date in 

1957–2016 (days) 

Masinio spyglių 

kritimo fenofazės 

datos pokytis 

1973–2016 m. 

(dienos) 

The change of 

massive needle falling 

phenophase date in 

1973–2016 (days) 

Larix decidua Lapkričio 3d. ± 1,82d. Lapkričio 4d. ± 2,24d. +1,58 +0,08 

Larix kaempferi Spalio 30 d. ± 1,91 d. Spalio 31 d. ± 2,35 d. +4,41 +0,13 

Larix laricina Lapkričio 1d. ± 1,86d. Lapkričio 2d. ± 2,27d. +6,44 +0,20 

Larix × marschlinsii  Lapkričio 5d. ± 2,92d.  +6,38 

Larix sibirica Spalio 29 d. ± 1,89 d. Spalio 31 d. ± 2,31 d. +21,75 +17,26 

Larix sukaczewii  Spalio 25 d. ± 2,54 d.  +20,88 

Maumedžio rūšis 

Larch species 

Vidutinis 

vegetacijos periodas 

1957–2016 m. 

(dienos) 

Mean vegetation 

period in 1957–2016 

(days) 

Vidutinis 

vegetacijos periodas 

1973–2016 m. 

(dienos) 

Mean vegetation 

period in 1973–2016 

(days) 

Vegetacijos periodo 

pokytis 1957–2016 

m. (dienos) 

The change of 

vegetation period in 

1957–2016 (days) 

Vegetacijos periodo 

pokytis 1973–2016 

m. (dienos) 

The change of 

vegetation period in 

1973–2016 (days) 

Larix decidua 217,92 ± 2,56 219,53 ± 2,99 +18,69 +16,84 

Larix kaempferi 213,43 ± 2,22 215,31 ± 2,68 +16,22 +12,98 

Larix laricina 211,19 ± 2,64 214,07 ± 3,16 +29,35 +27,52 

Larix × marschlinsii  220,52 ± 3,31  +22,88 

Larix sibirica 212,76 ± 2,88 217,30 ± 3,12 +40,23 +27,93 

Larix sukaczewii  214,14 ± 3,38  +22,55 

 

Atsižvelgiant į šių maumedžių natūralių arealų klimato atšiaurumo zonas (1 lentelė) matyti, 

kad iš vėsesnių klimato zonų introdukuoti maumedžiai į klimato šiltėjimą reaguoja stipriau (kiek 

skirtingai elgiasi hibridinis maumedis L. x marschlinsii, nors jo augavietėms priskiriamos 5–7 

klimato atšiaurumo zonos, jis į klimato šiltėjimą reagavo taip pat kaip ir vėsesnių zonų 
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maumedžiai). Mažiausiai jautrus klimato šiltėjimui buvo japoninis maumedis (introdukuotas iš 

šiltesnių klimato zonų), jo vegetacijos periodas pailgėjo mažiausiai. 

Vegetacijos periodo pailgėjimą L. decidua, L. kaempferi, L. laricina ir L. x marschlinsii 

maumedžių rūšims daugiausia lėmė paankstėjusi pavasarinių fenofazių pradžia, mažiau įtakos 

turėjo rudens fenofazės (2 lentelė). Iš vėsiausių klimato atšiaurumo zonų introdukuotų maumedžių 

rūšių (L. sibirica ir L. sukaczewii) pailgėjusį vagetacijos periodą daugiausiai lėmė rudens fenofazių 

vėlavimas. Įdomu tai, kad hibridinis plačiažvynis maumedis į klimato šiltėjimą reagavo kitaip nei jo 

tėvinės rūšys (L. decidua ir L. kaempferi): jo atsakas buvo daug stipresnis ir panašesnis į 

maumedžių rūšių introdukuotų iš vėsesnių klimato zonų. 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Įvairių maumedžių rūšių fenologinių tyrimų kol kas nėra daug, o daugelis jų skirti europinio ir 

sibirinio maumedžio fenologiniams dėsningumams nagrinėti. Europinio maumedžio fenologiniai 

pokyčiai priklauso nuo aukščio virš jūros lygio jo natūraliose augavietėse (Migliavacca, Cremonese 

ir kt., 2008). Stipri koreliacija (R
2
=0,91) nustatyta tarp vidutinių pavasario temperatūrų ir vidutinės 

europinio maumedžio augimo sezono pradžios datos, vidutinei pavasario temperatūrai pakilus 1 °C, 

maumedžio pumpurų sprogimo data paankstėjo 7 dienomis (Busetto, Colombo ir kt., 2010). 

Rezultatai iš VDU Kauno botanikos sodo fenologinių stebėjimų rodo, kad europinio maumedžio 

pumpurų brinkimo data 1973–2016 m. paankstėjo 0,3 d. per metus. 15 metų europinio maumedžio 

fenologiniai stebėjimai Čekijoje, rodo, kad pumpurų skleidimosi fenofazė vidutiniškai prasidėjo 

tarp kovo 29 ir balandžio 19 dienos (Bednarova, Merklova, 2014), VDU Kauno botanikos sode šio 

maumedžio pumpurų brinkimo fenofazė 1973–2016 m. vidutiniškai prasidėjo kovo 31 d. (± 2 d.).  

Sibirinis maumedis labai jautrus klimato šiltėjimui (Shuman, Shugart ir kt., 2011). Nors 

fenologiniai pokyčiai šiltėjant klimatui ir turi įtakos sibirinio maumedžio miškų ekosistemos tinklo 

anglies mainams (angliškai „net ecosystem exchange“), tačiau ji nėra tokia stipri kaip 

meteorologinių pokyčių (Xue, Guo ir kt., 2016), tai rodo, kad pailgėjęs vegetacijos periodas 

nebūtinai lemia didesnį anglies kaupimąsi ekosistemoje. VDU Kauno botanikos sode introdukuoto 

sibirinio maumedžio vegetacijos periodas pailgėjo daugiausiai iš tirtų 6 rūšių, jo vegetacijos periodo 

ilgėjimo greitis buvo didžiausias – 0,7 dienos per metus. Šiltėjant klimatui Sibire maumedžių ir 

lapuočių miškai transformuosis į visžalių spygliuočių miškus, tuo būdu sumažindami regioninį 

paviršiaus albedą (kiek procentų spinduliuotės atspindi paviršius) (Shuman, Shugart ir kt., 2011). 

Japonijoje vykdytų japoninio maumedžio fenologinių stebėjimų rezultatai rodo, kad šio 

maumedžio natūraliose augavietėse augimo sezonas vidutiniškai prasideda balandžio 23 d. (± 12 d.) 

ir baigiasi lapkričio 8 d. (± 8 d.) (Ide, Oguma ir kt., 2016). Japoninio maumedžio vegetacijos 

periodas VDU Kauno botanikos sode vidutiniškai prasidėjo kovo 30 d. (± 2 d.) ir baigėsi spalio 

31 d. (± 2 d.). Japoninio maumedžio fenologinis atsakas į temperatūros pokyčius natūraliose jo 

augavietėse buvo 4,5 dienos/ºC (R
2
=0,88) pavasarį ir 2,3 dienos/ºC (R

2
=0,74) rudenį (Ide, Oguma ir 

kt., 2016). Vidurio Lietuvoje japoninio maumedžio vegetacijos periodo ilgėjimo greitis buvo 

nedidelis – 0,13 dienos per metus. 

Į klimato šiltėjimą reagavo visų tirtų šešių maumedžių rūšių fenologiniai reiškiniai, 

stipriausiai reagavo maumedžiai introdukuoti iš vėsesnių klimato atšiaurumo zonų. Šiltėjant 

klimatui, ilgėjant maumedžių vegetacijos periodui, maumedžiai Lietuvoje išlieka ilgiau 

dekoratyvūs. 

 

Išvados 

 

1. Vidurio Lietuvoje (Kauno rajone) 1926 metais introdukuotų maumedžių rūšių vegetacijos 

periodas 1973–2016 m. šiltėjant klimatui prasitęsė: Larix decidua vegetacijos periodas 

pailgėjo 17 dienų (0,4 d. per metus), L. kaempferi – 13 d. (0,3 d./m.), L. laricina – 28 d. 
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(0,6 d./m.), L. x marschlinsii – 23 d. (0,5 d./m.), L. sibirica – 28 d. (0,7 d./m.) ir 

L. sukaczewii – 23 d. (0,5 d./m.). 

2. Vegetacijos periodo pailgėjimą L. decidua, L. kaempferi, L. laricina ir L. x marschlinsii 

maumedžių rūšims daugiausia lėmė paankstėjusi pavasarinių fenofazių pradžia, mažiau įtakos 

turėjo rudens fenofazės, o L. sibirica ir L. sukaczewii daugiausiai lėmė rudens fenofazių 

vėlavimas. 

3. Iš vėsesnių klimato zonų introdukuoti maumedžiai į klimato šiltėjimą reagavo stipriau, 

mažiausiai jautrus klimato šiltėjimui buvo L. kaempferi (jo vegetacijos periodas pailgėjo 

mažiausiai). 

4. Hibridinis maumedis L. x marschlinsii į klimato šiltėjimą reagavo kitaip nei jo tėvinės rūšys 

(L. decidua ir L. kaempferi): jo atsakas buvo daug stipresnis ir panašesnis į maumedžių rūšių 

introdukuotų iš vėsesnių klimato zonų. 
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Summary 

 
Plant phenology, based on variation with the annual course of weather elements, is one of the most responsive 

and easily observable traits in nature that change in response to climate. The aim of this study was to estimate the 

dynamics of vegetation period of 6 introduced to Lithuania larch species, to evaluate its changes, considering the 

hardiness zones of natural habitats of these species. 

Phenological observations of six introduced larch species: European (Larix decidua), Japanese (L. kaempferi, 

synonym L. leptolepis), American (L. laricina, syn. L. americana), hybrid (L. x marschlinsii), Siberian (L. sibirica) and 

Russian (L. sukaczewii) larch, were carried out in Vytautas Magnus University (VMU) Botanical Garden (central 

Lithuania) in 1957–2016 (except L. × marschlinsii and L. sukaczewii in 1973–2016). Possible error of investigation in 

VMU Botanical Garden was ±5 days. The duration of vegetative period (number of days) was calculated between the 

dates of beginning of bud swelling and the end of massive needle falling phenophases. Descriptive parameters (mean, 

standard error) were calculated for statistical data analysis. Changes in 1957 (or 1973)–2016 were approximated by 

linear trend method, taking the values in the beginning (start date) and the end (end date). According to L. sibirica, 

L. sukaczewii and L. laricina natural habitat hardiness zones, these species can be attributed to colder habitat larches, 

while L. kaempferi and L. marschlinsii – to warmer. 

In 1973–2016 as the climate was warming, the vegetation period of introduced (planted in 1926) larch species to 

Lithuanian central Kaunas region prolonged: Larix decidua by 17 days (0.4 days per year), L. kaempferi – 13 d. (0.3 

d./year), L. laricina – 28 d. (0.6 d./year.), L. × marschlinsii – 23 d. (0.5 d./year), L. sibirica – 28 d. (0,7 d./m.) ir 

L. sukaczewii – 23 d. (0,5 d./m.). The elongation of vegetation period was mostly determined by the advance of spring 

phenophases start and autumn phenophases had less influence for L. decidua, L. kaempferi, L. laricina and 

L. x marschlinsii, while vegetation period was mostly determined by the delay of autumn phenophases for L. sibirica 

and L. sukaczewii. Larch species introduced from colder hardiness zones reacted stronger to climate warming, least 

sensitive was Japanese larch (its vegetative period prolongation was least). Hybrid larch L. x marschlinsii responded to 

warming climate slightly different from its parent species (L. decidua and L. kaempferi): its reaction was stronger and 

more similar to reactions of larches introduced from colder habitats. The decorativeness of larch in Lithuania lasts 

longer as the climate gets warmer. 

 


