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Černulienė S. 2018 Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) plitimas ir ekologiniai 

ypatumai Lietuvos sąlygomis. Daktaro disertacija, vadovas dr.V. Stakėnas, Lietuvos agrarinių 

ir miškų mokslų centras, Girionys, 153 p., 41 pav., 36 lent., 293 bibliogr.šalt. 

 

Anotacija 

Lietuvoje šiuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų rūšių. Svetimžemiai augalai 

turi neabejotiną reikšmę ekonomikai, aplinkai ir socialiniam žmonių gyvenimui. Perkelti arba 

persikėlę iš savo natūralaus paplitimo teritorijų (arealų), prisitaikydami prie naujų augimo są-

lygų, jie keičia savo fenologiją, biologiją, o kartais netgi ima genetiškai skirtis nuo motininių 

populiacijų. Apie vienus svetimžemius augalus turime pakankamai informacijos, apie kitus to-

kios informacijos stinga arba ji yra prieštaringa. Tarp pastarųjų augalų yra iš Šiaurės Amerikos 

kilusi ir jau senokai introdukuota į Europą baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.). Lietu-

voje robinija, kaip svetimžemė rūšis, palyginti sparčiai plinta kai kuriuose ekotopuose (pvz. Kur-

šių nerijoje), todėl 2012 metais Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie LR Aplinkos ministerijos 

ji įtraukta į invazinių rūšių sąrašą, o 2016 metais baltažiedė robinija paskelbta naikintina mies-

tuose ir gyvenvietėse.  

Siekiant reguliuoti natūralų baltažiedės robinijos plitimą būtinos žinios apie šios rūšies 

natūralaus atsikūrimo galimybes po įvairių trikdžių ir gausos kontrolės priemonių (kirtimų, her-

bicidų) panaudojimo. Šio darbo tikslas buvo ištirti Lietuvoje augančios baltažiedės robinijos pap-

litimą, plitimo ypatumus bei ekologines savybes. 

Tyrimo objektas – baltažiedė robinija. Tyrimai atskleidė, jog Lietuvos sąlygomis balta-

žiedė robinija intensyviai plinta į atviras erdves po mechaninių (kirtimai) bei stichinių (miško 

gaisrai) pažeidimų, tuo tarpu medynuose ir biogrupėse jos atsikūrimas yra nežymus. Plynai iš-

kirstuose plotuose baltažiedė robinija intensyviai atsikuria kelmų ataugomis, o gaisravietėse – 

šaknų atžalomis. Antrais metais po robinijos medyno nukirtimo baltažiedės robinijos savaimi-

nukų skaičius viršijo 17 tūkst. vnt./ha. Iš jų beveik 70 % sudarė kelmų ataugos. Baltažiedės ro-

binijos po medyno lajomis atsikuria negausiai – nepažeistuose medynuose  robinijos savaimi-

nukų kiekis po laja vidutiniškai siekė 340 vnt./ha. Baltažiedė robinija nuo biogrupės arba tikėtino 

motinmedžio į atviras erdves plito 11–28 metrų atstumu. Iš visų apskaitytų savaiminukų 59 % 

buvo kelmų ataugos, 38 % – šaknų atžalos ir tik 3 % – sėklinės kilmės savaiminukai. Mažą 

sėklinės kilmės savaiminukų dalį veikiausiai nulėmė žemas sėklų daigumas natūraliomis sąlygo-

mis (sudygo tik apie 3,3 % sėklų); tuo tarpu laboratorijoje atlikto robinijos sėklų daigumo testo 

duomenimis 47,5 % sėklų buvo daigios. Baltažiedės robinijos rametos, priklausančios tam pa-

čiam klonui formuoja atskiras grupes tirtuose bareliuose. Kloninės grupės pradininkas yra sėkli-

nės kilmės individas, kuris daugindamasis šaknų atžalomis formuoja kloninę grupę. Gauti erdvi-

nio pasiskirstymo bareliuose rezultatai parodė, kad baltažiedės robinijos sąžalynų pradininkai 

buvo sėklinės kilmės medžiai, kilę iš skirtingų sėklų šaltinių. 

 

Raktiniai žodžiai: baltažiedė robinija, plitimas, fenologija, mikrosatelitinė analizė 

 

Autoriaus adresas: Miškų institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Liepų g. 1, 

53101, Kauno r., Girionys, el. p. scernuliene@gmail.com  
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Černulienė S. 2018 Spreading and ecological peculiarities of the black locust (Robinia  

pseudoacacia L.) in Lithuanian conditions. Doctoral dissertation, main supervisor dr. V. Stakėnas, 

Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Girionys, 153 p., 41 fig., 36 tables, 293 

references. 
 

Abstract 

At present Lithuania has about 550 alien plants. They undoubtedly have a significant impact 

on economics, environment and social life. After transfering from the natural range and trying to 

adjust to the new growing conditions, some species change their phenology and biology. In certain 

cases such species start to genetically deviate from original populations. There is sufficient amount 

of information about several species of alien plants whereas for some species there is a lack of 

information or it is controversial. Black locust (Robinia pseudoacacia L.), a North American  

species, naturalized in Europe many years ago, falls into the alien species group with inssuficient 

and controversial information. In Lithuania the black locust as an alien species spread very fast in 

certain ecotypes such as Curonian Spit and, therefore, in 2012 Invasive Species Council under the 

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania included it into the list of invasive species 

whereas in 2016 the black locust was declared to be eliminated in cities and villages. 

In order to regulate natural spreading of the black locust, one must accept the importance 

of knowledge concerning possibilities of natural regeneration of the species after certain  

disturbance and application of measures for abundance control such as cutting the plant or using 

herbicides. The aim of the dissertation was to investigate the distribution, spread peculiarities 

and ecological properties of the black locust in Lithuania.  

The research object was the black locust. The investigations have revealed that in Lithuanian 

conditions the plant intensely spreads into open spaces after mechanical (cutting down) or natural 

(forest fires) disturbances meanwhile in stands and bio-groups regeneration of black locust is  

insignificant. In clear cut areas the black locust rapidly regenerates via stump sprouts and via root 

suckers in fire places. During the second year after the clear-cut of black locust stand, the number 

of saplings exceeded 17 thousand per ha. Among them stump sprouts constituted about 70%. On 

the other hand the black locust regenerates slowly under the canopy. In undisturbed stands the 

number of saplings reached on average 340 per ha. The black locust spreads to open spaces from 

the bio-group or the potential maternal plant within the distance of 11–28 meters. The black locust 

regenerationin open space was comprised of 59% of stump sprouts, 38% – root suckers and 3% 

were of sexual origin (seed-regenerated). A small number of sexual origin plants was most likely 

determined by low seed germination rate under natural conditions (only 3.3% of seeds germinated). 

Meanwhile according to the the black locust germination test conducted in a laboratory, 47.5% of 

seeds were fertile. Black locust ramets, which belong to the same clone, form separate groups in 

the investigated plots. The founder of the clone group is a seed-regenerated individual, which  

propagates by root suckers and forms a clone group. The molecular analysis results obtained in 

investigated black locust sample plots reveals that the founders of black locust vegetation were 

seed-regenerated trees descended from different seed sources.  
 

Key words: black locust, spreading, pfenology, microsatellite analysis 

 

Author's address: Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 

Liepu street, 1, 5310, Kaunas district, Girionys., e-mail: scernuliene@gmail.com 
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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS IR SĄVOKOS 

 

ABI – Applied Bio System (kompanija, gaminanti prietaisus) 

AMOVA – molekulinės variacijos analizė (Analysis of Molecular Variation) 

CTAB – heksadeciltrimetilamonio bromido buferis;  

DNR – deoksiribonukleorūgštis;  

dNTP – deoksi Nukleotid Tri Fosfatai; 

EDTA – Etileno Diamino Tetraacto rūgštis; 

G × E – genotipo ir aplinkos sąveika;  

He – tikėtinas heterozigotiškumas (angl. expected heterozygosity);  

Ho – faktinis (nustatytas) heterozigotiškumas (angl. observed heterozygosity);  

Mgcl2 –  magnio chloridas; 

Nacl – natrio chloridas; 

PGR – polimerazinė grandininė reakcija (angl. polymerase chain reaction, PCR);  

PD – skiriamoji geba (angl. power of discrimination) 

SSR – mikrosatelitai, paprastos pasikartojančios sekos (angl. simple sequence repeats, SSR);  

UPGMA – porų grupavimo pagal aritmetinius vidurkius metodas su vienodais svoriais (angl. 

Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean); 

Alelis – viena iš kelių tos pačios DNR (arba RNR) sekos formų;  

Efektyvus alelių skaičius – tai alelių skaičius, kuris gali egzistuoti populiacijoje;  

Genotipas – (↗ genas + ↗ tipas) organizmo paveldimumo faktorių visuma; siauresne 

reikšme – visuma genų, esančių organizmo chromosomose visuma;  

Inbrydingas – (angl. inbreeding < in – viduje + breeding – veisimas), artimos giminystės 

individų poravimas(is); įvaisa; 

Lokusas – vieta, kurią chromosomoje užima vienas genas (geno lokusas);  

Klonas – (angl. clone  < gr. klon – šakelė, ūglis, atžala) – organizmo palikuonys, tokie pat 

pagal paveldėtąsias savybes; dauginami ūgliais, atlankomis, gumbais, svogūnais, šak-

niastiebiais; 

Rameta – individualus augalo klonas, kilęs vegetatyvinio dauginimo būdu iš vieno atskiro 

augalo ir dažnai fiziškai su juo susijęs.  

EMMU – eksperimentinė mokomoji miškų urėdija; 

MU – miškų urėdija; 

TAE – Tris acetato EDTA elektroforezės buferis. 
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ĮVADAS 

 

Darbo aktualumas. Lietuvoje šiuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų 

rūšių (http://www.glis.lt). Daugelis jų naujas buveines susirado spartėjančios globalizacijos 

laikotarpiu dėl tikslinės žmogaus veiklos arba atsitiktinių veiksnių (Richardson et al. 2014). 

Svetimžemiai augalai turi neabejotiną reikšmę ekonomikai, aplinkai ir socialiniam žmonių 

gyvenimui. Perkelti arba persikėlę iš savo natūralaus paplitimo teritorijų (arealų), prisitaiky-

dami prie naujų augimo sąlygų, jie keičia savo fenologiją, biologiją, o kartais netgi ima ge-

netiškai skirtis nuo motininių populiacijų (Richardson and Rejmanek 2011). Apie vienus 

svetimžemius augalus turime pakankamai informacijos, apie kitus tokios informacijos stinga 

arba ji yra prieštaringa. Tarp pastarųjų augalų yra iš Šiaurės Amerikos kilusi ir jau senokai 

introdukuota į Europą baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.). Lietuvoje ši rūšis dau-

giausiai paplitusi sodybose, dažnai auginama pakelių želdiniuose, tačiau miškuose ji sutin-

kama gana retai. Baltažiedė robinija pasižymi geromis dekoratyvinėmis savybėmis, gražiais 

gausiais ir medingais žiedais, greitu augimu ir gera medienos kokybe. Mediena pagal fizines 

ir mechanines savybes prilygsta kietųjų lapuočių medienai. Lietuvoje ir Europoje robinija 

turi labai nedaug natūralių kenkėjų ir patogenų (Sheppard et al. 2006; Ivinskis and Rimšaitė 

2008), yra nereikli dirvožemio derlingumui ir drėgmei (Redei et al. 2008). Matyt, dėl šių 

savybių robinija plačiai introdukuota daugelyje Europos ir Azijos šalių, o kai kuriose šalyse 

(pavyzdžiui, Vengrijoje) netgi vykdoma robinijos selekcija (Redei et al. 2008). Daugelio 

tyrinėtojų darbai rodo, kad robinija lyginant su vietinėmis rūšimis geriau prisitaiko prie 

vykstančios klimato kaitos. Be to, ši rūšis dėl greito augimo rekomenduojama energetinių 

plantacijų veisimui (Redei et al. 2008). Japonijos mokslininkai teigia, kad robinija, kaip pio-

nierinė rūšis, gerai atsikuria atvirose vietose ir sparčiai plinta po miško gaisrų, kirtimų ar 

gausesnių vėjavartų (Jung et al. 2009; Kurokochi et al. 2010). D. Patalauskaitės (2007) ty-

rimų rezultatai parodė, kad po lapuočių lajomis robinija nėra konkurencinga. Teigiama  

(Vitkova et al. 2017), kad miškuose, pasižyminčiuose aukštu pagrindinių rūšių medžių kon-

kurencingumu bei ūksmingumu, o taip pat brandžiuose medynuose robinija sutinkama retai.  

Daugelis autorių nurodo šaknų atžalas, kaip svarbiausią plitimo būdą, tačiau po kir-

timų žymiai padidėja kelmų ataugų dalis. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad robinija  

(Europoje) daugiausiai plinta kelmų bei šaknų atžalomis, ypač tais atvejais, kai yra pažei-

džiamas ar nukertamas motinmedis (Patalauskaitė 2007; Lygis ir Bakys 2011). Vietose, kur 

įsikuria baltažiedė robinija, yra stebimas biologinės įvairovės sumažėjimas ir kraštovaizdžio 

pokyčiai (Maekawa and Nakagoshi 1997), nes ši sparčiai auganti medžių rūšis formuoja 

vienarūšius medynus, neleidžia atsikurti vietinėms medžių rūšims.  

Lietuvoje trūksta išsamesnių mokslinių tyrimų apie svetimkraščių medžių rūšių įskai-

tant baltažiedę robiniją paplitimą, invazyvumą bei poveikį miško fitocenozėms (Straigytė 

and Baliuckas 2015).   

Lietuvoje robinija, kaip svetimžemė rūšis, palyginti sparčiai plinta kai kuriuose eko-

topuose (pvz. Kuršių nerijoje), todėl 2012 metais Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie LR 

Aplinkos ministerijos ji įtraukta į invazinių rūšių sąrašą, o 2016 metais baltažiedė robinija 

paskelbta naikintina miestuose ir gyvenvietėse (www.am.lt). 

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12288
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Siekiant reguliuoti natūralų baltažiedės robinijos plitimą būtinos žinios apie šios rū-

šies natūralaus atsikūrimo galimybes po įvairių trikdžių ir gausos kontrolės priemonių (kir-

timų, herbicidų) panaudojimo. Pasaulyje baltažiedės robinijos atsikūrimas tiriamas naudo-

jant kraštovaizdžio informaciją, tokią kaip GIS (geografinė informacinė sistema) nuotraukos 

(Maekawa and Nakagoshi 1997), tiesioginius ekologinius atsikuriančių sėjinukų stebėjimus 

(Takahashi et al. 2008).  

Lietuvoje kol kas nėra atlikta išsamių tyrimų apie baltažiedės robinijos biologiją, pro-

duktyvumą, invazyvumą, plitimo greitį ir gausos reguliavimo priemonių efektyvumą arba 

tyrimai yra epizodiški, nagrinėjantys tik kai kuriuos robinijos ekologijos aspektus (Patalaus-

kaitė 2007; Ivinskis and Rimšaitė 2008; Lygis ir Bakys 2011). Aukščiau išvardintos robini-

jos savybės nevienodai pasireiškia skirtinguose ekotopuose bei klimato regionuose. Todėl 

siekiant sėkmingai reguliuoti šios rūšies gausą tokių mokslinių tyrimų aktualumas yra nea-

bejotinas.  

 

Mokslinės hipotezės: 

 

1. Lietuvoje baltažiedė robinija intensyviai plinta į atviras erdves po mechaninių (kir-

timai) bei stichinių (miško gaisrai) pažeidimų, o po didesnio glaudumo medynų la-

jomis nėra konkurencinga; 

2. Baltažiedės robinijos sėklų daigumas natūraliomis sąlygomis yra nežymus, o gene-

ratyvinis robinijos atsikūrimas yra nereikšmingas. 

 

Ginamieji teiginiai: 

 

1. Baltažiedė robinija intensyviai plinta vegetatyviniu būdu į atviras erdves tik po me-

chaninių (kirtimai) bei stichinių pažeidimų (gaisrai); 

2. Lietuvoje baltažiedė robinija daugiausiai plinta šaknų atžalomis ir kelmų ataugomis, 

o generatyvinis robinijos atsikūrimas yra nereikšmingas;  

3. Baltažiedės robinijos genotipai sąžalynuose yra genetiškai artimi ir formuoja erdviš-

kai glaudžias klonines grupes, o tarp sąžalynų nustatyti didesni genetiniai skirtumai 

rodo, jog pastarieji kilo iš skirtingų sėklinės kilmės augalų; 

4. Fenologinių baltažiedės robinijos ankstyvųjų (vegetatyvinių) fazių pradžios ir kul-

minacijos datas lemia efektyvių temperatūrų sumos.  

 

Darbo tikslas – ištirti Lietuvoje augančios baltažiedės robinijos paplitimą, plitimo 

ypatumus bei ekologines savybes. 
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Mokslinių tyrimų uždaviniai: 

 

1. Įvertinti baltažiedės robinijos paplitimo mastą Lietuvos miškuose ir miestų želdy-

nuose; 

2. Ištirti savaiminio baltažiedės robinijos plitimo skirtinguose ekotopuose ypatumus; 

3. Nustatyti sėklinių ir vegetatyvinių palikuonių plitimo dėsningumus baltažiedės ro-

binijos sąžalynuose mikrosatelitinės analizės metodu; 

4. Ištirti baltažiedės robinijos fenologijos ypatumus, įvertinti medžių būklę Lietuvos 

želdiniuose. 

 

Darbo mokslinis naujumas 

 

Disertaciniame darbe ištirtas baltažiedės robinijos paplitimas Lietuvos miškuose ir 

miestų želdynuose. Išaiškinta, kad baltažiedė robinija intensyviai plinta vegetatyviniu būdu 

į atviras erdves po mechaninių (kirtimai) bei stichinių (miško gaisrai) pažeidimų, tuo tarpu 

medynuose ir biogrupėse jos atsikūrimas yra nežymus. Nustatyta, kad plynai iškirstuose plo-

tuose baltažiedė robinija intensyviai atželia iš kelmų (gausiai formuoja kelmų ataugas), o 

gaisravietėse efektyviai plinta šaknų atžalomis. Lietuvos sąlygomis nustatytas robinijos pli-

timo nuo biogrupės arba tikėtinų motinmedžių į atviras erdves intensyvumas bei vegetatyvi-

nių savaiminukų plitimo nuotolis.  

Genetiniai tyrimai mikrosatelitų metodu atskleidė, kad skirtingi robinijos genotipai 

sąžalynuose yra genetiškai artimi. Tarp sąžalynų rasti didesni genetiniai skirtumai parodė, jog 

pastarieji kilo iš skirtingų sėklinės kilmės augalų. Tokiu būdu sėklinės kilmės baltažiedės ro-

binijos individų rametos, priklausančios tam pačiam klonui, formuoja erdviškai glaudžias klo-

nines grupes. 

Fenologinių stebėjimų duomenys parodė, kad nuo oro temperatūros, išreikštos efek-

tyvių temperatūrų suma, priklauso fenologinių fazių pradžios ir pabaigos datos bei jų trukmė.  

Šiame disertaciniame darbe atlikti tyrimai reikšmingi tuo, kad tyrimo rezultatai sutei-

kia naujų žinių ir vertingos informacijos apie baltažiedės robinijos savaiminio plitimo ypa-

tumus. Šios žinios gali būti vertingos baltažiedės robinijos, kaip invazinės rūšies, plitimo ir 

gausos valdymui. 

 

Disertacinio darbo aprobavimas 

 

Disertacijos tyrimų rezultatai paskelbti dviejuose moksliniuose straipsniuose, prista-

tyti trijose tarptautinėse konferencijose. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 
1.1. Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) paplitimas, biologinė ir  

ekologinė charakteristika  

 
1.1.1. Paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje 

 

Baltažiedė robinija natūraliai paplitusi Šiaurės Amerikoje. Jos arealas Šiaurės Ameri-

kos rytuose driekiasi nuo Centrinės Pensilvanijos ir Pietų Ohajo iki Šiaurės rytų Alabamos, 

Šiaurės Džordžijos ir Šiaurės vakarų Karolinos; Šiaurės Amerikos vakaruose – nuo pietinės 

Misūrio dalies, Šiaurės Arkanzaso iki Rytų Oklahomos (Little 1971; Navasaitis 2004)  

(1 pav.). Nuošalios populiacijos paplitusios Šiaurės Indianos ir Ilinojaus valstijose, Alaba-

moje, Kentukyje ir Džordžijoje. Auga nedidelėmis grupėmis, pavieniui lapuočių miškuose 

arba formuoja medynus (Little 1971). 

2009 metų duomenimis baltažiedė robinija buvo paplitusi visoje Jungtinių Amerikos 

valstijų (JAV) teritorijoje ir kai kuriose Kanados valstijose. Šiaurės Amerikoje ši rūšis yra 

sodinama miškuose, urbanizuotose teritorijose ir plinta į aplinkines teritorijas (Vines 1960; 

Martin and Hutchins, 1981; Great Plains Flora Association 1986; Godfrey 1988; Huntley, 

1990; Gleason and Cronquist 1991; Kudish 1992; Wunderlin and Hansen 2003). 

 

 
1 pav. Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) paplitimas Jungtinėse Amerikos valstijose  

Fig. 1. Black locust (Robinia pseudoacacia L.) distribution in United States 

 

Baltažiedė robinija introdukuota į daugelį pasaulio šalių; dėl sugebėjimo greitai augti 

ir didelio ekologinio plastiškumo – atsparumo įvairiems aplinkos veiksniams, gebėjimo pri-

sitaikyti prie naujų aplinkos sąlygų ji plačiai paplito Europoje, Afrikoje, Azijoje. Kaip egzo-

tinė ir atspari nepalankioms klimato sąlygoms, rūšis didelį pasisekimą turi centrinės Europos 



 

14 

šalyse, Kinijoje, Pietų Korėjoje. Į Europą prancūzo botaniko Žano Robeno dėka atgabenta 

apie 1600 metus ir pasodinta Paryžiaus botanikos sode. Būtent Ž. Robeno garbei šis medis 

buvo pavadintas robinija (Maurinis 1978). Vos po šimto metų baltažiedė robinija jau plačiai 

paplito Europos dekoratyviniuose želdiniuose, ją imta auginti ir Rusijos pietinėse srityse 

(Maurinis 1978). Viena robinijos išplitimo priežasčių už arealo ribų buvo jos atsparumas 

vietinėms ligoms ir kenkėjams, priešingai nei savo gimtinėje – Amerikoje (Hanover 1992). 

Balkanų šalyse baltažiedė robinija buvo sodinama siekiant apželdinti plynai iškirstus beko-

čio ąžuolo miškus, o buvusioje Tarybų Sąjungoje (TSRS) buvo dažnai veisiama miestų žel-

dynuose, parkuose, ypač šiltesniuose šalies rajonuose (Hruska 1991). Baltažiedė robinija 

pakeitė Europinio kaštainio miškus šiaurės Italijoje ir Šveicarijoje, kurie labiausiai nukentėjo 

1980 metais nuo patogeninio grybo Cryphonectria parasitica ir šakninio puvinio 

Phythophtora cambivora (Sabo 2000).   

Europoje baltažiedė robinija buvo veisiama Vokietijoje (apsauginiams želdiniams 

prie geležinkelių sankasų, pylimų, gatvių posūkiuose, pakelėse, šlaituose), Austrijoje, tuo-

metinėje Jugoslavijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Graikijoje ir kitose šalyse bei Naujojoje 

Zelandijoje (Schultze-Motel 1966).  

Šiuo metu robinija yra labiausiai paplitusi Vengrijoje (apie 24 % miškų) (Tobisch and 

Kottek 2013), kur robinijos miškų procentinė dalis yra didesnė nei kitose Europos šalyse 

(Walkovszky 1998). XVIII amžiaus pabaigoje Vengrijoje šią rūšį pradėta sodinti parkuose, 

pakelėse, vėliau ji sodinta apsauginiais tikslais siekiant apsaugoti smėlio dirvožemį nuo ero-

zijos (Sajermann 1983). Vengrijoje robinija auginama daugiausiai pietuose ir pietvakariuose 

ir šia rūšimi apsodinti plotai vis didėja (Tobisch and Kottek 2013). Kitose vidurio Europos 

šalyse dauguma medynų yra įvairiarūšiai. Gryni ir beveik gryni medynai, kur robinijos yra 

daugiau nei 75 %, apima tik 0,1 % miškų ploto (State Forest Service Mapping Department 

2006). Slovėnija yra viena iš labiausiai miškingų Europos valstybių, tačiau robinijos medy-

nai sudaro tik 4,7 % viso miško ploto, daugiausiai šalies pietvakariuose ir rytuose (Vitkova 

et al. 2017). Baltažiedė robinija taip pat aptinkama apleistuose laukuose, kurie apželia mišku 

pietinės Lenkijos ąžuolo-pušies miškų zonoje (Dzwonko and Loster 1997). Lenkijoje ši rūšis 

auga beveik visoje šalyje, nors didžiausia koncentracija yra vakaruose. Robinija užima 

273000 ha miškų ir sudaro 3,4 % Lenkijos valstybinių miškų, tačiau, kaip dominuojanti rū-

šis, užima 8000 ha arba 0,1 % miškų ploto (Wojda et al. 2015). Slovakijoje robinijos medy-

nai paplitę pietinėje ir pietrytinėje Pannono žemumoje su centru Dunojaus slėnyje (Bencat 

1995; Petrášová et al. 2013) ir sudaro 1,7 % Slovakijos valstybinių miškų. Čekijoje robinijos 

medynai sudaro maždaug 0,5 % miškų ploto, tačiau šiuo metu yra sodinamos naujos planta-

cijos (FMI 2014). Baltažiedė robinija auga visoje Latvijos teritorijoje. Ji plačiai auginama 

parkuose, miesto želdiniuose, ruderalinėse ir pusiau natūraliose buveinėse, apleistose ir net-

varkomose sodybose, pakelėse (Laivinš et al. 2009). Vokietijoje ji yra taip pat gana plačiai 

paplitusi, apimanti 0,3 % viso miškų ploto, bet visiškai jos nėra kalnuotose vietovėse 

(Grünewald et al. 2009; Kanzler et al. 2015). Austrijoje robinija retai sodinama miškuose, 

kur jos medynai sudaro tik 0,2 % miškų (Berg et al. 2016), tačiau yra plačiai paplitusi šiltuose 

ir sausuose Burgenlando regionuose, Štirijos rytinėje dalyje įskaitant nacionalinius parkus 

bei gretimus miškus Alpių prieškalnėse (Berg et al. 2016; Kleinbauer et al. 2010). 
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Šveicarijoje robinija sudaro tik nedidelę dalį miškų (apie 0,2%), dažniausiai auga mišriuose 

medynuose (Berg et al. 2016). Didžiojoje Britanijoje baltažiedė robinija laikoma žemumų 

rūšimi (Preston et al. 2002) – ji paplitusi Anglijos pietinėje, pietrytinėje ir vidurinėje dalyse. 

Tačiau rūšis taip pat buvo užfiksuota šiaurės rytų Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Kornvalyje 

(BSBI 2012).  

Dr. Audriaus Skridailos (1996) duomenimis, baltažiedė robinija Vilniaus universiteto 

botanikos sode į sumedėjusių augalų sąrašą įtraukta 1802 metais. Lietuvos miškuose pirmieji 

bandymai veisti baltažiedę robiniją pradėti antroje XX a. pusėje (Gudžinskas 1999). Pirmieji 

želdiniai įveisti Dzūkijoje – Punios šile (1954 m.), Marcinkonių (1956, 1957 m.), Kašėtų 

miškuose (1956 m.), maždaug tuo pačiu metu robinija pradėta sodinti ir Kuršių nerijos miš-

kuose (Januškevičius ir kt. 2006).  

Lietuvoje baltažiedė robinija labai mėgstama, kaip dekoratyvinis medis, tačiau ne vi-

suose rajonuose vienodai gausiai auginama. Baltažiedė robinija dažna miestų gatvėse. Daž-

niau rūšis sutinkama Kaune, Kuršių nerijoje, Alytuje, Druskininkuose, Švėkšnos, Belvede-

rio, Burbiškio parkuose, o šiaurinėje ir rytinėje respublikos dalyse ji sutinkama retai (Rama-

nauskas 1963). Negausiai bandyta veisti miškuose siekiant pakeisti (1980–1990 metų laiko-

tarpiu) dėl oro taršos žuvusius pušynus (prie Jonavos) ar paįvairinti gamtovaizdį (Kuršių 

nerijoje).  

 

1.1.2. Rūšies biologija 

 

Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.) – magnolijūnų (Magnoliophyta) sky-

riaus, pupinių šeimos, robinijų genties lapuotis medis. Tai vidutinio 15–25 (30) m aukščio 

medis. Liemuo tiesus, išbėginis. Geresnėse augavietėse jis gali pasiekti 30 metrų ar didesnį 

aukštį ir 122 cm ar didesnį skersmenį. Harlow et al. (1979) mini, kad yra pasitaikę 52 metrų 

aukščio ir 1,6 metro skersmens medžių. Laja retoka, ovališka ar netaisyklinga, iki 15 m plo-

čio. Vainikas ažūrinis, todėl po robinijomis gali augti pusiau pavėsį pakenčiantys augalai.  

Baltažiedė robinija gyvena 80–100 metų. Medis pasižymi greitu augimu dėl augalų 

šaknyse gyvenančių atmosferos azotą fiksuojančių gumbelinių Rhizorbium genties bakterijų 

(Prentice 1987). Navasaitis (2004) mini, kad Lietuvoje baltažiedė robinija yra tolerantiška 

vietai, puiki miško medžių rūšis su dažna ir gausia sėklų produkcija ir santykinai aukštu 

našumo potencialu.  

Robinija pasižymi plačia paviršine šaknų sistema, nors atsižvelgiant į dirvožemio tipą 

gali suformuoti ir gilias vertikaliąsias šaknis (Strode 1977; Huntley 1990; Czarapata 2005). 

Horizontaliųjų šaknų ilgis siekia nuo 1 iki 1,5 karto medžio aukščio (Cutler 1978; Huntley 

1990). Phillips & Shure (1990) nurodo, kad robinijos šaknų ilgis gali siekti 50 metrų. Pietva-

karių Oklahomoje (JAV) buvo rastos robinijos, turinčios 6,1–7,6 metrų ilgio vertikaliąsias 

šaknis (Bunger and Thomson 1938; Roach 1965; Huntley 1990). Gebėjimas giliai įsišaknyti 

leidžia šiai rūšiai augti ir daug sausesnėse vietovėse nei įprasta natūraliame paplitimo areale 

(Cutler 1978). Pietryčių Ohajo valstijoje (JAV) vertikaliųjų šaknų nebuvo rasta, bet nustatyta 

plati šoninių šaknų sistema – dauguma smulkių šaknų rastos iki 15 cm gylyje (Zimmerman 

1984). Skurdžiuose dirvožemiuose (pvz., smėlio kopose) būdingas ryškus horizontalių šaknų 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Balta%C5%BEied%C4%97_robinija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Magnolij%C5%ABnai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pupiniai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Robinija
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vystymasis, kur robinija, kaip ir kitos tokiems dirvožemiams tolerantiškos rūšys, (pvz. pušis 

ar beržas) gali formuoti 10, 20 ar net 40 metrų ilgio šaknis ir sudaryti didelę šaknų konku-

renciją (Lyford and Wilson 1964).  

Baltažiedės robinijos pasižymi kvapniu įspūdingu, daug nektaro išskiriančiu žiedynu, 

kuris natūraliame rūšies areale pasirodo po lapų susprogimo balandžio – birželio mėnesį 

(Huntley 1990). Pasitaikę atvejų, kai robinijos JAV pietryčiuose žydėjo net vasario mėnesį 

(Duncan W. and Duncan M. 1988). Ankštys (vaisiai) subręsta rugsėjo – spalio mėnesį ir, 

neišbėrusios sėklų, per žiemą laikosi ant medžių. Sėklos byra nuo rugsėjo iki balandžio mė-

nesio (Olson and David 1974; Navasaitis 2004). Robinijos pradeda derėti maždaug apie šeš-

tuosius metus ir gausiau dera kas du metai. Geriausiai dera 15–40 metų amžiaus medžiai. 

Vienas brandus medis vidutiniškai gali užauginti apie 45 kg vaisių (7–15 kg sėklų) (Roach 

1965; Olson and David 1974). 

 

1.1.3. Baltažiedės robinijos atsikūrimo ir plitimo ypatumai 

 

Vegetatyvinis dauginimasis yra svarbus robinijos įsikūrimui, plitimui ir išlikimui. Ma-

noma, kad jis yra labiau paplitęs nei dauginimasis sėklomis (Grese 1992; Bossard et al. 2000; 

Sutherland et al. 2000). Robinija dažniausiai plinta šaknų atžalomis arba kelmų ataugomis 

(Sterrett and Chappell 1967; Zimmerman 1984; Elliott and Vose 1995; Dooley 2003; 

Mehrhoff et al. 2003; Czarapata 2005). Nauji žėliniai dažniausiai atsiranda, kaip atsakas į 

kamieno ar šaknies pažeidimą (Huntley 1990; Dooley 2003; Mehrhoff et al. 2003): po kir-

timų (Sterrett and Chappell 1967; McComb and Muller 1983; Beck 1988; Elliott and Vose 

1995; Call and Nilsen 2003), gaisrų (Elliott and Vose 1995; Czarapata 2005), vėjo ar ligų 

pažeidimų (Czarapata 2005). Šaknų ataugų žėlimas, paprastai pasireiškiantis po medienos 

ruošos darbų (Beck 1988), sąlygoja robinijos plitimą iš miškų ar plantacijų į naujas teritorijas 

(Hardt and Forman 1989; Kilgore and Telewski 2004). 

Robinija dažniausiai atsikuria šaknų atžalomis. Intensyvus šaknų augimas paprastai 

prasideda, kai augalai yra 4 ar 5 metų amžiaus (Grese 1992; Huntley 1990) ir sparčiai auga 

gerai apšviestose vietose, atviruose plotuose ir ypač smėlingose dirvose (Grese 1992). Dau-

guma atžalų išauga šaknų atsišakojimuose ar auga iš senesnių šaknų, bet taip pat formuojasi 

ir iš vienerių ar dvejų metų pluoštinių šaknų (Fowells 1965).  

Šaknų atžalų skaičiui įtakos turi šaknų sužalojimas, temperatūra ir sezoniniai fiziolo-

giniai pokyčiai. Fizinis šaknų pažeidimas didina šaknų atžalų susidarymą. Rumunijoje pra-

ėjus vieneriems metams po kenkėjų pažeidimo buvo iškirsti robinijos medžiai, o kirtimo 

metu buvo pažeistos šaknys. Čia daugiau atžalų išaugo atvirose vietose, įsaulėje, ypač smė-

lingame priemolyje, tuo tarpu šešėlyje, tankiuose krūmynuose ar sunkiame dirvožemyje at-

žalų formavosi pastebimai mažiau (Tanasescu 1970). Kelmų ataugų skaičius gerai apšvies-

tose vietose buvo 77 % didesnis nei ataugų skaičius pavėsyje. Didesnis ataugų kiekis atvirose 

vietose gali būti skatinamas didesnių dienos ir nakties temperatūros svyravimų nei pavėsyje 

(Sterrett et al. 1968). 

Angliavandenių ir auksinų koncentracijų sezoniniai svyravimai daro įtaką šaknų for-

mavimuisi. Angliavandenių ir auksino lygiai yra didžiausi prie atžalų viršūnių, kai augimas 
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yra aktyviausias birželio mėn. (Sterrett et al. 1968). Atliktas tyrimas parodė, kad šaknų at-

žalos rečiau susiformuoja birželio mėnesį kirtimų metu nei kitų mėnesių metu tikriausiai dėl 

to, kad didelis auksino lygis slopina atžalų augimą, o šaknų angliavandenių atsargos yra 

mažos. Robinijos šaknų segmentai, imti skirtingais mėnesiais, formavo skirtingus šaknų at-

žalų kiekius: birželio mėn. 6 %, rugpjūčio mėn. 61 %, lapkričio mėn. 89 % ir kovo mėn. 

94 % (Sterrett et al. 1968). Mažas šaknų atžalų kiekis birželio mėnesį gali būti nulemtas 

didelio auksinų kiekio, kas greičiausiai stabdo šaknų atžalų susiformavimą. Vėliau, dėl šak-

nyse esančios auksino oksidazės, neutralizuojančios auksiną, šaknų atžalų susidarymas  

išauga. Ši oksidacijos sistema taip pat aktyvuojama šaknų pažaidų atveju, kas leidžia for-

muotis šaknų atžaloms (Sterrett and Chappell 1967). Sterrett & Chappell (1967) tyrimas 

parodė, kad išoriškai naudojamas auksinas, taikomas šaknies nuopjovoms, slopina šaknų at-

žalų formavimąsi, tačiau ta pati auksino koncentracija neslopina kelmų ataugų susidarymo.  

Iš šaknų atžalų išaugę baltažiedės robinijos medžiai tarpusavyje sujungti pluoštinėmis 

šaknimis, taip sudarydami medžių giraites su senesniais augalais centre, o jauniausiais – pe-

riferijoje. Nustatyta, kad robinijos radialinis plitimas didėja geometrine progresija: nuo 1,0  

iki 3,0 metrų per metus (McIntyre 1929). 

Robinija atželia iš atsitiktinių pumpurų, esančių ant nukirstų medžių kelmų ir hori-

zontaliųjų šaknų (Boring and Swank 1984; Jung et al. 2009; Kurokochi et al. 2010). Tačiau 

taip pat įrodyta, kad robinijai būdingas ir lytinis dauginimasis miškuose (sėklomis) – medžiai 

generuoja didelius sėklų kiekius (Takahashi et al. 2008; Masaka et al. 2010), iš kurių kai 

kurios sudygsta be skarifikacijos, pavyzdžiui, šilumos šoko (Masaka and Yamada 2009).  

 

1.1.4. Rūšies ekologijos ypatumai 

 

Baltažiedė robinija klasifikuojama, kaip drėgną ir labai drėgną klimatą mėgstanti rū-

šis. Natūralaus paplitimo areale robinija dažniausiai auga drėgnuose turtinguose priemolio 

arba klinčių kilmės dirvožemiuose be ryškaus podirvio. Dirvožemio pH paprastai svyruoja 

4,6–8,2 ribose. Mineralinių medžiagų koncentracijų dirvožemyje tyrimai parodė, kad jos ne-

turi didelės įtakos šios rūšies medžių augimui (Roach 1965). Vakarų Virdžinijos (JAV) 

kalnų šlaituose robinija buvo sėkmingiausiai kultivuojama rūšis, tačiau sodinukų išgyvena-

mumas mažėjo didėjant šlaitų nuolydžiui (Brown 1962). 

Natūraliame paplitimo areale robinija yra labai jautri konkurencijai ir netoleruoja už-

pavėsinimo (Trimble 1972). Tankiuose miškuose ji sutinkama tik kaip dominuojantis medis. 

Tik jauname amžiuje dėl greito augimo gali sėkmingai konkuruoti su kitomis medžių rūši-

mis. Auginant robinijas atvirose teritorijose susidariusi tanki žolinė danga turi teigiamos į-

takos jos žėlimui – apsaugo jaunus daigus nuo žuvimo (Roach 1965). Pagal H. Ellenbergo 

ekologinę skalę, baltažiedė robinija priskiriama šviesamėgiams augalams (dažniausiai auga 

vietose, kur apšvietimas po medžių lajomis ne mažesnis kaip 10 %), tačiau jauniems auga-

lams reikia dar daugiau saulės šviesos (Ellenberg et al. 1991). Pagal autochtoninės dendro-

floros ekologinę charakteristiką, Lietuvoje vyrauja pusiau šviesamėgių augalų rūšys (Ozo-

linčius 2005). Lyginant su Lietuvoje augančiais sumedėjusiais augalais robinija yra ypač 

šviesamėgė: ji gerai jaučiasi tik atviroje ir saulėtoje vietoje, gali augti saulėkaitoje, pietų 
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pusėje (Januškevičius ir Budriūnas 1987; Navasaitis 2004). Tankumyne augantys medžiai 

užauga labai aukšti, todėl kamienai būna ploni, o laja reta (Ramanauskas 1963). Pagal 

N. Nesterovičiaus (1969) klasifikaciją, kuri parengta Baltarusijos teritorijai, robinija taip pat 

priskiriama prie šviesamėgių rūšių.  

Baltažiedė robinija užima tarpinę padėtį tarp vidutinio šiltumo ir šiltų vietų augalų 

(augavietės – nuo žemumų iki kalnų; prieškalnių augalai; Vidurio Europos šiaurinėje dalyje 

auga tik sąlygiškai šiltose žemumose) (Ellenberg et al. 1991). Lyginant su Lietuvos dendro-

flora robinija labiau termofiliška rūšis – pagal H. Ellenbergo ekologinę skalę, Lietuvos dend-

rofloroje vyrauja (61%) vidutinio šiltumo vietas mėgstančių augalų rūšys. Nors baltažiedė 

robinija yra vidutiniškai atspari šalčiams, pietų ir centrinės natūralaus paplitimo arealo dalių 

lygumose šaltas oras gali padaryti jai žalos (Roach 1965). Trimble (1972) duomenimis,  

Apalačių kalnų regione (JAV) augantys medžiai yra labai jautrūs šalčiams. Teigiama, kad 

rūšis yra labai jautri gaisrų poveikiui, tačiau mokslininkai Ilinojuje, tirdami robinijos medy-

nus, padarė išvadą, kad po gaisro vietovės greitai virsta robinijos tankumynais (Anderson et 

al. 1980). 

Baltažiedė robinija puikiai prisitaiko ir išgyvena po gaisro. Sėkmingam sėklų dygimui 

robinijos sėklos reikalauja skarifikacijos, t. y. sąlygų, kurios gali atsirasti po gaisro. Strait 

(1986) teigia, kad robinija, kaip ir kitos ankštinių augalų sėklos, turi kietą apvalkalą, kuris 

geriausiai gali būti sunaikinamas su ugnies pagalba. Tačiau, jei sėklos žūsta po miško gaisro, 

robinijos vegetatyvinės atsikūrimo galimybės skatina jos gebėjimą išlikti ar išplisti į išdegu-

sias teritorijas (Bossard et al. 2000; Sutherland et al. 2000). Miško gaisro metu dažniausiai 

nudega augalo kamienai, bet ugnis gali  stimuliuoti kelmų ataugų ir šaknų atžalų plitimą. 

Vakarų Šiaurės Karolinoje (JAV), iškirtus ir vėliau sudegus miško plotui, po keturių metų 

robinijų stiebų skaičius padidėjo 10 kartų (Clinton and Vose 2000). Mišriame ąžuolų me-

dyne Džordžijoje (JAV), praėjus metams po silpno gaisro, robinijų stiebų skaičius padidėjo 

12 kartų lyginant su teritorija, kurioje nebuvo gaisro (Markwith and Parker  2003). Šiaurės 

Karolinos (JAV) mišriame kietųjų lapuočių medyne po gaisro apie 60 % robinijos medžių 

žuvo, tačiau, praėjus vieneriems metams po gaisro, nustatytas 30 kartų didesnis sėjinukų 

skaičius nei medyne prieš gaisrą. Atlikta apskaita parodė, kad 62 % robinijos sėjinukų sudarė 

šakninės atžalos ir 38 % buvo sėklinės kilmės daigai (Elliott et al. 2004).  

Baltažiedė robinija yra lengvai ir intensyviai plintanti pionierinė rūšis, kuri greitai 

pasklinda ir kolonizuoja plačiame intervale labai sausas ir vidutiniškai sausas buveines įs-

kaitant stačius uolėtus šlaitus, kietas uolienas (Bartha et al. 2008; Cierjacks et al. 2013;  

Vítková and Kolbek 2010). Robinija dominuoja ankstyvosiose miško atkūrimo stadijose 

(Radtke et al. 2013) ir greitai kolonizuoja atviras vietas, tokias, kaip priemiesčio dykvietes, 

kasybos vietoves (Hardt and Forman 1989; Johnson and Skousen 1990; Muncy 1989; Rafaill 

1988), apleistus laukus  (Bazzas 1968; Clebsch and Busing 1989; Medley and Krisko 2007) 

ir ganyklas, miško properšas ir ugnies pažeidžiamas vietas (Cierjacks et al. 2013; Maringer 

et al. 2012).  

Jauname amžiuje dėl gebėjimo plisti šaknų atžalomis bei kelmų ataugomis po įvairių 

trikdžių robinijos dažnai auga tankiais brūzgynais, sudarydamos klonines grupes (Czarapata 

2005; Huntley 1990; Call and Nilsen 2003). Paprastai senesni medžiai yra centre, o jauniausi 
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– išsidėstę medyno pakraščiuose (Czarapata 2005). Vyresnio amžiaus robinijos medynai 

dažniau pasitaiko nedideliu tankumu.  

Robinijoms būdingas greitas augimas (Elliott et al. 1998; Gould et al. 2004; Wilson 

and Shure 1993) ir spartus gausumo didėjimas (Boring and Swank 1984; Elliott et al. 2002; 

Elliott and Knoepp 2005). Pavyzdžiui, praėjus trims metams po kirtimų Nantahalo naciona-

liniame miške vakarinėje Šiaurės Karolinos dalyje (JAV), robinijų skaičius padidėjo 9 kartus 

viename medyne ir 12 kartų kitame medyne (Elliott and Knoepp 2005). Kai kuriais atvejais 

robinija dominuoja įvairiarūšiuose medynuose (Boring and Swank 1984; Montagnini et al. 

1993), nors šis dominavimas dažnai yra trumpalaikis (Boring and Swank 1984; Elliott et al. 

1998). Pavyzdžiui, mišriuose ąžuolo miškuose robinija buvo aiškiai dominuojanti rūšis pra-

ėjus 4 ar 5 metams po kirtimo, tačiau kiti medžiai pralenkė robiniją po 6 ar 7 metų, nors ji 

vis dar liko viena iš labiausiai paplitusių rūšių.  

Natūralaus arealo ribose baltažiedė robinija smarkiai pažeidžiama vabzdžių ir ligų. 

Daugelyje vietų aptinkami robinijos vabalo ūsuočio Megacyllene robiniae, ugniuko  

Ecdytolopha insiticiana, minuotojų Odontota dorsalis ir šerdies puvinį sukeliančių kempi-

ninių grybų Polyporus robiniophilus ir Phellinus rimosus pažeisti medžiai. Dėl puvinio me-

diena tampa mažai tinkama naudojimui. Vabalas ūsuotis Megacyllene robiniae sipriausiai 

paveikia jauno amžiaus bei nederlingose augavietėse augančius robinijos medžius (Roach 

and Benjamin 1965). Megacyllene robiniae kamienų bei Ecdytolopha insiticiana šakelių pa-

žeidimai gali būti viena iš didesnio robinijų mirtingumo priežasčių. Robinijos taip pat gali 

nukentėti ir dėl įvairių kitų kenkėjų atakų, tokių kaip aukšliagrybis Aglaospora profusa ar 

kempininis grybas Polyporus rimosus  (Baker 1972).  

Dažniausiai natūraliame paplitimo areale pasireiškiančios baltažiedės robinijos ligos 

yra šerdies puvinys Phellinus rimosus ir “raganos šluotos” liga, kurią sukelia virusas  

Chlorogenus robiniae. Vienuose regionuose (pvz., JAV Teksaso valstija) medžiai jautresni 

aukšliagrybio Phymatotrichum omnivorum šaknų puviniui (Hepting 1971), kituose – šerdies 

puviniui. Pavyzdžiui, Naujajame Brunsvike (Kanada) sodinti robiniją nerekomenduojama 

dėl didelio aukšliagrybio Nectria cinnabarina sukelto šakų džiūvimo ir medžių mirtingumo 

bei dėl vietinių spygliuočių medžių rūšių stelbimo miško želdiniuose (Sickle 1974).  

Jauni augalai gali nukentėti dėl žvėrių daromos žalos. Atlikti tyrimai pietinėje Apa-

lačų dalyje parodė, kad apie 90 % ūglių buvo nuskabyti elnių (Conner et al. 1975). 

 

1.1.5. Baltažiedės robinijos genetinė įvairovė  

 

Mikrosatelitiniai žymenys žymi aukšto polimorfizmo kartotinių sekų vietas genome 

ir yra tikslus genetinės įvairovės nustatymo metodas, leidžiantis tiksliai identifikuoti popu-

liacijas ir individus.  

Mikrosatelitinė analizė arba trumpų pasikartojančių sekų metodas (angl. SSR) – tai 

polimerazės grandinine reakcija (PGR) paremtas tyrimo metodas. Mikrosatelitiniai žymenys 

yra DNR fragmentai, susidedantys iš tandemiškai pasikartojančių motyvų, dažniausiai 1–5 

bazių porų (bp) ilgio. Tokie fragmentai pagausinami su PGR pagalba. Tandeminiai pasikar-

tojimai daugiausiai sudaryti iš dinukleotidų CA ir GA, kurie dažni eukariotų genomuose. 
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Tokie pasikartojimai randami daugelyje organizmo vietų ir sudaro atskirą pasikartojančios 

DNR klasę. Abipus mikrosatelitinių pasikartojimų dažniausiai yra aptinkamos unikalios 

DNR sekos, randamos organizmų genomuose tik vienoje konkrečioje vietoje (lokuse). Tai 

leidžia sukurti pradmenis tokių DNR lokusų amplifikacijai. Mikrosatelitinių žymenų meto-

das buvo sukurtas žmogaus genomo tyrimams (Weber and May 1989), o vėliau pritaikytas 

augalams (Morgante and Olivieri 1993). Šie žymenys yra populiarūs genetiniuose tyri-

muose, nes yra itin polimorfiški – daugybė skirtingų alelių yra aptinkami viename mikrosa-

telitiniame lokuse, kur kiekvienas alelis pasižymi skirtingu tandeminių pasikartojimų skai-

čiumi.  

Mikrosatelitiniai žymenys yra multialeliniai, plačiai išsibarstę visame genome ir pa-

kankamai nesudėtingai įvertinami (Morgante and Oliveri 1993; Devey et al. 1996; Powell et 

al. 1996; Barreneche et al. 1998). Augalų tyrimuose mikrosatelitai dažnai naudojami tėvys-

tės nustatymui ir kryžminimosi įvertinimui, o populiacijų genetikos tyrimuose jie labai nau-

dingi medžių selekcijos programose. 

Pirmieji mikrosatelitiniai pradmenys medžiams buvo sukurti spindulinei pušiai (Pinus 

radiata) (Smith and Devey 1994). Vėliau pradmenys buvo sukurti ir daugeliui kitų medžių 

rūšių, tokių kaip ąžuolas (Querqus spp.) (Dow et al. 1995; Isagi and Suhandono 1997), eu-

kaliptas (Eucalyptus spp.) (Byrne et al. 1996), veimutinė pušis (Pinus strobus) (Echt et al. 

1996), paprastoji eglė (Picea abies) (Pfeiffer et al. 1997) ir kt. Šiuo metu mikrosatelitiniai 

pradmenys yra sukurti beveik visoms medžių rūšims, kadangi sukurti vienai medžių rūšiai 

jie sėkmingai pritaikomi giminingoms medžių rūšims tirti. Pirmieji mikrosatelitiniai prad-

menys baltažiedei robinijai sukurti 2002 metais Lian ir Hogetsu (Lian and Hogetsu 2002). 

Baltažiedė robinija buvo panaudota, kaip modelinis medis somatinėse ląstelėse atsi-

randančioms mikrosatelitų mutacijoms tirti. Buvo aptiktas hipermutabilus dinukleotidinis 

mikrosatelitinis lokusas Rops15, pasižymintis itin aukštu mutacijų dažniu net lyginant su 

anksčiau nustatytu mikrosatelitinių lokusų mutacijų dažniu augaluose (Lian et al. 2004). Šie 

tyrimai patvirtino keletą mikrosatelitų mutacijų ypatybių: pirma, mutacijų dažnis priklauso 

nuo dinukleotidinių pasikartojimų skaičiaus; mutacijos ilgesniuose aleliuose atsiranda daž-

niau; antra, mutuojančiame alelyje dažniau atsiranda insercijos nei delecijos, kai mutuoja 

mažiau pasikartojimų turintis alelis, ir aptikta daugiau delecijų nei insercijų mutuojant il-

giausiam aleliui; trečia, didžioji šiame tyrime stebėtų mutacijų dalis buvo ilgio pasikeitimai 

tik vienu ar keliais pasikartojančiais motyvais. 

Baltažiedės robinijos populiacijų genetinės struktūros aprašymas naudojant izofer-

mentų žymenis buvo pradėtas Surles et al. 1989 metais ir vėliau tęstas Surles et al. (1990) ir 

Bongarten (1992). Natūraliame baltažiedės robinijos areale buvo nustatyta labai didelė ge-

netinė įvairovė tarp skirtingų sėklų šaltinių ir žema geografinė variacija. Surles et al. (1989) 

atliktame tyrime nustatytas kryžmadulkos laipsnis buvo 0,87. Pagal alozimų duomenis FIT 

ir FIS vertės svyravo tarp skirtingų lokusų, bet dažniausiai buvo teigiamos, kas rodo hetero-

zigotų trūkumą. Tik 12 % genetinės įvairovės buvo aptikta tarp skirtingų sėklų šaltinių. 

Geografinės populiacijų struktūros požymių šiuose tyrimuose galbūt nebuvo aptikta dėl to, 

kad baltažiedė robinija buvo plačiai dauginama JAV naudojant iš sėklų išaugintus sodmenis. 

Vien tik 1940 metais 65 milijonai baltažiedės robinijos sodinukų buvo pasodinti Tenesio 
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valstijos slėniuose siekiant atkurti miškus po to, kai atsirado daug apleistos ir nebenaudoja-

mos žemės ūkio paskirties žemės. Iki 1947 metų 15000 hektarų apleistų atvirų kasyklų buvo 

apželdinta šios rūšies sodmenimis (Keresztesi 1980). Taip pat milijonai sodinukų buvo pa-

naudoti šalikelių šlaitų sutvirtinimui. Pažymėtina, kad iki 1950 metų dauguma JAV naudotų 

baltažiedės robinijos sėklų buvo atvežtos iš nenustatytų plantacijų Europoje (Baldwin 1942). 

Baltažiedė robinija pasižymi aukšta alozimų įvairove. Genetinė šios rūšies įvairovė 

yra aukštesnė, nei daugelio spygliuočių medžių rūšių, ir lenkia kai kurių lapuočių, tokių kaip 

žaliojo alksnio (Bousquet et al. 1987), ąžuolo (Manos and Fairbrothers 1987) ir eukalipto 

(Brown et al. 1975; Moran and Hopper 1983). Robinija taip pat pasižymi didesniu nei vidu-

tinis heterozigotiškumo lygiu (0,21) (Loveless and Hamrick 1989). 

Baltažiedės robinijos dauginimasis vegetatyviškai gali padėti šiai rūšiai išsaugoti di-

delį genetinės įvairovės lygį. Nors individualus kamienas pasižymi santykinai trumpa gyve-

nimo trukme (dažniausiai 20 metų), klonai gali išlikti žymiai ilgesnius periodus. Pietų Apa-

lačiuose (JAV) baltažiedės robinijos regeneracija po miško sunaikinimo dažniausiai vyksta 

iš šaknų atžalų netgi tada, kai gyvų kamienų visiškai nebėra likę. Šaknų sistema gali išsilai-

kyti vėlyvos sukcesijos medynuose ir gali išauginti naujus ūglius, atsiradus tinkamoms švie-

sos sąlygoms (Boring and Swank 1984). Individualaus baltažiedės robinijos klono gyvavimo 

periodas yra pakankamai ilgas – tokiu būdu klonas pergyvena besikeičiančias aplinkos sąly-

gas, kas skatina rūšies heterozigotiškumą. Vegetatyvinis baltažiedės robinijos dauginimasis 

taip pat gali sumažinti genetinės įvairovės praradimą tuo metu, kai populiacijose pasireiškia 

butelio kaklelio efektas. Dar daugiau, dėl besikaupiančių mutacijų klonavimo būdu besidau-

ginančios rūšys palaiko aukštesnį individualų heterozigotiškumą nei lytiškai besidauginan-

čios rūšys (Nei 1976; Ellstrand and Roose 1987). 

Baltažiedės robinijos medynai pasižymi klonine struktūra, kuri buvo nustatyta gene-

tiniais žymenimis (McCaigb et al. 1993, Chang et al. 1998). Kloninė atskiro medyno struk-

tūra susiformuoja dėl baltažiedės robinijos gebėjimo daugintis šaknų atžalomis.  

 

1.2. Baltažiedės robinijos ūkinė vertė 

 

1.2.1. Mediena ir nemedieninės kilmės produktai 

 

Medienos savybės. Baltažiedės robinijos mediena turi gelsvai balsvą balaną ir žalsvai 

geltonai rusvą branduolį. Šviežiai nukirsta mediena esti žalios spalvos, po džiovinimo medis 

įgauna auksiniai rudą atspalvį (Ramanauskas 1963). Mediena žiedaindė, rievės gerai mato-

mos visuose pjūviuose, turi gražią tekstūrą tiek spinduliniame, tiek ir tangentiniame pjū-

viuose, balana labai siaura, aiškiai skiriasi nuo branduolio, šerdies spinduliai siauri, bet gerai 

matomi. Balanos plotis priklauso nuo to, kada pradėjo formuotis branduolys. Robinijos bran-

duolys pradeda formuotis jau trečiaisiais medžio gyvenimo metais, tuo tarpu kai kitų medžių 

rūšių jis formuojasi gerokai vėliau, pavyzdžiui, ąžuolo – 8–12 metų amžiuje, pušies – 30–

35 metų amžiuje. Todėl robinijos balana būna tik kelių milimetrų pločio, o pušies – maždaug 

10 kartų platesnė (Jakimavičius 1998). Vėlyvoji mediena sudaro beveik 80 % visos robinijos 

medienos tūrio (Jakimavičius 1998). Žiedaindžių lapuočių rievės platėja dėl geriau 
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išsivysčiusios vėlyvosios zonos, t. y. kuo vėlyvoji rievė platesnė, tuo geresnės medienos fi-

zikinės mechaninės savybės. Robinijos mediena kieta, sunki, turi gražią tekstūrą, atspari pu-

vimui. Anot Jakimavičiaus (1998), jos fizikinės-mechaninės savybės geresnės net už ąžuolo 

ar uosio; džiovinama beveik nesideformuoja ir neskyla.  

Medienos tankis yra viena iš svarbiausių jos kokybės charakteristikų. Kuo medienos 

tankis didesnis, tuo ir medienos mechaninės savybės geresnės. Baltažiedės robinijos tankis 

esant 12% drėgnumui yra 580–900 kg/m3 (Jakimavičius 1998), tuo tarpu ąžuolo ir buko me-

dienos tankis apie 670–760 kg/m3, o pušies – 500–540 kg/m3 (www.robinie.dk). Medienos 

tankis priklauso ne tik nuo jos drėgnumo ir medžio rūšies, bet ir nuo augimo sąlygų bei 

vietos kamiene. Robinijos, kaip ir daugelio rūšių, tankiausia mediena yra kamieno apačioje, 

o kylant į viršų jos tankis mažėja (Jakimavičius 1998). 

Lietuvoje mediena pagal kietumą grupuojama į tris klases: labai kieta, kurių galinis 

kietumas, kai drėgnumas lygus 12 %, yra didesnis kaip 80,0 N/mm2, kieta – 40–80,0 N//mm2 

ir minkšta – mažiau kaip 40,0 N/mm2 (pušis, eglė, tuopa, kedras, liepa ir kt.). Robinija, 

skroblas priskiriami prie labai kietą medieną turinčių rūšių pagal galinį kietumą. Dėl savo 

kietumo baltažiedės robinijos mediena gali būti naudojama kasyklose, pabėgiams, drožinė-

jimui ir tekinimui (Schultze-Motel 1966), hidrotechniniams statiniams, baldams, parketui, 

mašinų detalėms – mediniams sraigtams, guoliams (Jakimavičius 1998). 

Robinijos mediena yra labai atspari lenkimui (158 MPa) (Jakimavičius 1998) ir gniuž-

dymui (62–81 MPa) (www.robinie.dk); lenkimui ji atsparesnė nei ąžuolas (107,5 MPa), uo-

sis (123 MPa) ar skroblas (137 MPa). Pagal pagrindines tamprumo savybes robinija prilygsta 

ąžuolo medienai. Pagal atsparumą smūgiams ji panaši į uosio medieną. Robinijos mediena 

sunkiai pasiduoda rankiniam ir mechaniniam apdirbimui dėl ryškaus skirtumo tarp minkštos 

ankstyvosios medienos ir tvirtos vėlyvosios medienos. Klijuojasi patenkinamai, gerai priima 

dažus ir poliravimą, bet sunkiai prakalama vinimis (Jakimavičius 1998). 

Medingumas. Robinija priskiriama prie ypač medingų augalų (Januškevičius ir Bud-

riūnas 1987) ir vaidina svarbų vaidmenį bitininkystėje (Keresztesi 1980). Robinijų žieduose 

yra gausu nektaro, iš vieno medžio bitės gali surinkti iki 15 kg medaus (Ramanauskas 1963). 

Daugiausiai nektaro bitės surenka iš medžių, augančių priesmėlyje ir smėlyje, kai dažnai lyja 

ir žydintys augalai nestokoja drėgmės (Farkas and Zajatz 2007). 

Kai kurių baltažiedės robinijos veislių medžiai gausiau žydi ir išskiria daugiau nektaro 

nei originali baltažiedė robinija. Vengrijoje išbandytos 49 veislės (Keresztesi 1974). Kai ku-

rios veislės pasižymėjo 18–32 % didesniu medienos ir net 74 % didesniu nektaro produkty-

vumu lyginant su originalia baltažiedės robinijos rūšimi (Matyas 1979). Kaip labiau tinkan-

čias bitininkystėje, Kersztesi (1968) mini gausiai žydinčias baltažiedės robinijos veisles, to-

kias kaip pvz., R.p.decaisneana, kuri lyginant su įprasta baltažiedės robinijos rūšimi produ-

kuoja didesnį nektaro kiekį ir žydi truputį vėliau; o tarprūšinis hibridas Robinia pseudoacacia x 

R.neomexicana turi antrą žydėjimo periodą rugpjūtį ar rugsėjį. R. pseudoacacia var. 

Rectissima varietetas pasižymi ypatingai greitu augimu ir kamieno tiesumu (Huang et al. 

1975).  

Robinijų medus – šviesiausias, beveik baltas, su vos pastebimu gelsvu ar žalsvu ats-

palviu. Vienas iš svarbiausių medaus kokybės rodiklių yra taip vadinamas diastazės skaičius. 

http://www.robinie.dk/
http://www.robinie.dk/
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Diastazė – tai vienas iš 14-os fermentų, randamų meduje. Diastazės fermentas skaido krak-

molą į aminodekstrinus. Šio fermento aktyvumas išreiškiamas diastazės skaičiumi. Pagal 

Lietuvos standartą Nr.1466:1997, kokybiško medaus šis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 

8 vienetai. Robinijų medaus diastazės skaičius svyruoja nuo 8 iki 16 vienetų (Farkas and 

Zajatz 2007). Baltažiedės robinijos medus pasižymi geru fruktozės (43 %) ir gliukozės 

(26 %) santykiu, kas leidžia medui ilgai nesutirštėti (Serra et al. 2000). Robinijų medus pa-

sižymi dideliu elektriniu laidumu, kas rodo aukštą mineralinių medžiagų kiekį (Farkas and 

Zajatz 2007). Tiriant robinijų medų nustatytos teigiamos sąsajos tarp antioksidacinio akty-

vumo (AA) ir kitų medaus parametrų, kurie naudojami apibrėžiant medaus kokybę hidrok-

simetilfurfuralio (HMF) kiekio, laktoninio rūgštingumo, spalvos intensyvumo (Oddo et al. 

1995). Robinijų medus pasižymi mažu drėgmės kiekiu – 16 % (Oddo et al. 1995). 

Baltažiedės robinijos vaidina svarbų vaidmenį Vengrijos bitininkystėje – jos yra me-

dunešio pagrindas (Sajermann 1983). Apytikriais skaičiavimais surenkant po 2 mg nektaro 

iš vieno žiedo per dieną ir vidutiniškai esant 5,46 dienos žydėjimo periodui 1970 metais 

Vengrijoje buvo gauta 176,8 t nektaro ir 88,4 t medaus per metus (Keresztesi 1974).  

Kitos panaudojimo galimybės. Daugelyje šalių už natūralaus paplitimo arealo ribų 

robinijos gali būti auginamos ne tik dėl medienos ar medaus produkcijos, bet ir kaip pašarinis 

augalas, kadangi robinijų lapai turi daug baltymų. Pvz., Pietų Korėjoje baltažiedžių robinijų 

lapai yra naudojami kiaulių ir viščiukų penėjimui (Keresztesi 1984; Keresztesi 1980), Grai-

kijoje robinijos auginamos avių pašarui. Pašarui naudojami jauni augalai, kol stiebas yra 

nesumedėjęs, o prielapiai – nedygliuoti. Atsižvelgiant į plantacijos tankumą derlius (sausos 

masės kiekis) gali siekti nuo 3420 iki 4690 kg/ha sausos masės kiekio (Barrett et al. 1990). 

Graikijoje iš robinijos plantacijų buvo gauta (394 kg/ha) pašarų (Ainalis and Tsiuovaras 

1998). Vengrijoje robinijos medžiai yra naudojami medienai, kartims, kurui, lapai naudo-

jami pašarui, žiedai dėl nektaro ir žiedadulkių resursų bitininkystėje (Keresztesi 1980).  

Robinijų žiedai taip pat naudojami gaminti arbatai nuo kosulio, sirupui, džemui bei 

parfumerijoje (Keresztesi 1988). Sėklos kaip pašaras vertinamos mažai, nors Šiaurės Ame-

rikoje sudaro dalį putpelių, kitų paukščių bei įvairių gyvūnų raciono (Strode 1977).  

Želdynuose baltažiedės robinijos gali būti sodinamos pavieniui (kaip soliterai puoš-

niais žiedais), gerai matomose vietose, taip pat šie augalai tinka įvairių spalvinių derinių bei 

akcentų sudarymui. Augalai tinka sodinti grupėmis 3–5 m atstumu tarp augalų, masyvų su-

darymui (Januškevičius ir Budriūnas 1987). Dėl rūšies sugebėjimo augti nederlinguose smė-

lynuose, degraduotuose dirvožemiuose robinija plačiai naudojama išgraužoms, pustomiems 

smėlynams sutvirtinti, o stepėse – laukų apsauginiams želdinimas sudaryti (Beckett and  

Negusanti 1990; Hoagland 2000).  

Iš pradžių robinija buvo sodinama medienos gamybai, nes ji sparčiai auga, produkuoja 

geros kokybės medieną; be to, robinijos biomasė gali būti naudojama biokuro gamybai arba 

erozijos kontrolei (Gohre 1952). XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje buvo surengtos didelio 

masto apželdinimo mišku kampanijos visoje Europoje (Vítková et al. 2017). Visų pirma, 

buvo želdomos didelės nederlingos ganyklos – robinija pradėta naudoti dirvožemio pageri-

nimui. Lapai naudoti pašarams, medienos ir biomasės gamybai, medžiai auginti, kaip me-

dingi augalai (Papanastasis et al. 1998; Rédei et al. 2008). Be to, medis tinka sodinti mieste 
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ar pramoninėse zonose dėl tolerancijos oro taršai, sausrai, toksinams, druskoms ar maisto 

medžiagų neturtingam dirvožemiui (Hillier and Lancaster 2014). Šiandien Europoje balta-

žiedė robinija yra antras labiausiai paplitęs svetimžemis lapuotis medis po raudonojo ąžuolo 

(Quercus rubra), naudojamas miškininkystei ir medienos gamybai Europoje (MCPFE 

2007).  

Yra susiformavusių arba sukurta nemažai baltažiedės robinijos dekoratyvių formų 

(veislių). Labiausiai žinomos: 

• ‘Unifolia’ – vienalapė forma su vienu dideliu, iki 7 cm ilgio lapeliu arba su šiek tiek 

mažesniais lapeliais (Ramanauskas 1963). 

• ‘Frisia’ forma buvo išauginta Olandijoje 1935 metais. Lapai įprastos formos, nedi-

deli, švelnūs, bet pasižymi įspūdinga geltona spalva visą vasarą ir auksiniu atspalviu 

rudenį. Žydi gegužės – birželio mėnesį baltais žiedais (Little 1979). 

• ‘Pyramidalis’ (‘Fastigiata’) – tai tvirtas koloninės formos nedygliuotomis šakelėmis 

medis, turintis didelį privalumą sodininkystėje. Ji kilusi 1850 metais, bet vis dar 

plačiai naudojama (Little 1979). 

• ‘Myrtifolia’ – lapai sudėtiniai, siauri, ilgakočiai, lapelių daug, jie nedideli (Navasai-

tis 2004). 

• ‘Umbraculifera’ – suformuoja tankią metro skersmens rutulišką lają. Dažniausiai 

skiepijama į rūšinio augalo kamienus 2 m aukštyje. Tokie medeliai tinka taisyklingų 

formų sodui arba sodinami tarp žemesnių augalų ir padeda sukurti ritmą bei harmo-

niją. Pirmasis medis buvo išvestas 1811 metais (Little 1979). 

Vilniaus botanikos sode auga trys dekoratyvinės baltažiedės robinijos formos: ‘Pyra-

midalis’, ‘Tortuosa’ ir ‘Unifolia’ (Januškevičius ir Budriūnas 1987). 

 

1.2.2. Baltažiedė robinija plantaciniuose želdiniuose: Europos patirtis 

 

Europoje baltažiedė robinija dėl savo spartaus augimo, efektyvaus vegetatyvinio dau-

ginimosi, atsparumo kenkėjams ir ligoms bei gerų medienos savybių yra laikoma tinkamu 

augalu trumpos apyvartos želdiniams veisti. Dėl puikių energetinių savybių (Rédei et al. 

2008) per pastaruosius kelis dešimtmečius Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir 

Austrijoje padidėjo susidomėjimas robinijos panaudojimu biomasės gamybai tiek miškuose, 

tiek plantaciniuose želdiniuose (Rédei et al. 2008; Grünewald et al. 2009; Rédei and Veperdi 

2009; Kohan 2010; Wojda et al. 2015), tiek ir po rūdos kasybos darbų užterštuose dirvo-

žemiuose (Grünewald et al. 2009; Böhm et al. 2011). Pigiausias tokių plantacijų pasirinki-

mas yra pertvarkyti esamus tradicinius robinijos miškus, kurių dauguma yra žemos kokybės. 

Tačiau pertvarkytų robinijos miškų plantacijų trūkumas yra tas, kad medžių pasiskirstymas 

čia nėra toks įprastas, kaip trumpos apyvartos želdiniuose, įkurtuose buvusiose žemės ūkio 

naudmenose, optimizuotose energijos gamybai (Rédei and Veperdi 2009; Wojda et al. 

2015). Baltažiedės robinijos plantacijose didžiausias biomasės prieaugis pasiekiamas 12–15 

metų (ir ilgesnėse) rotacijos plantacijose. Ilgesnė rotacija neretai pasirenkama dėl mažesnių 

išlaidų piktžolių kontrolei, tręšimui, mažesniais derliaus nuėmimo kaštais, didesniu galutiniu 

produktyvumu, stambesnių sortimentų pasiūla, ilgesniu plantacijos gyvavimo laiku. 
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Vokietijos Brandenburg’o srityje plantacijoms veisti naudojamos tuopos (Populus), 

gluosniai (Salix) bei robinijos (Robinia), tačiau dėl sauso klimato geriausius rezultatus davė 

būtent baltažiedė robinija (R. pseudoacacia L.): iki 10 t s.m./ha per metus. Robinija paprastai 

veisiama sodinant apie 10000 vnt./ha. Vieno hektaro plantacijos įveisimo ir pirminės prie-

žiūros savikaina gali siekti apie 2000 EUR. Pažymėta, kad didžiausią ekonominį efektą iš 

visų energetinių želdinių duoda robinijų trumpos apyvartos plantacijos: mažiausi pradiniai 

įdėjimai bei didžiausias pelnas (Lygis 2006). 

Austrijoje kai kurios greitai augančių medžių rūšys (alksniai, beržai, robinija, spyg-

liuočiai) plantacijose duoda mažesnį nei 8 t/ha s.m. metinį prieaugį, tačiau robinijų planta-

cijos laikomos perspektyviomis dėl mažiau intensyvios priežiūros (dirvos įdirbimas, piktžo-

lių kontrolė, tręšimas). Ši rūšis mažiau nei tuopos ar gluosniai yra jautrios maistmedžiagių 

nepritekliui, prastesnei piktžolių kontrolei. Alksniai ir baltažiedė robinija mažiau ir lėčiau 

reaguoja į tręšimą (Lygis ir kt. 2006). 

Vengrijoje baltažiedė robinija yra viena iš tinkamiausių medžių rūšių energetinių 

plantacijų įveisimui bei esamų tradicinių miškų transformavimui į energetinius miškus. 

Vengrijoje robinijos plantacijose atliktų eksperimentų metu buvo patikrinta, kokią įtaką 

prieaugiui turi želdinių tankumas, ir palygintos paprastoji (laukinė) baltažiedė robinija ir ke-

letas jos veislių. Nustatyta, kad biomasės prieaugis priklauso nuo įvairių veiksnių: tankumo, 

selekcijos metodo. Karoly Redei, su kolegomis nagrinėdamas įvairaus tankumo robinijos 

želdinių prieaugį nustatė, kad 5 metų želdiniai, įveisti didžiausiu tankumu (1,5x0,3 m) pro-

dukuoja 6,5 t/ha einamąjį metinį sausos masės prieaugį. Rečiau įveisti želdiniai (1,5x0,5 m) 

ir (1,5x1,0 m) produkavo atitinkamai 33 % ir 51 % mažesnį prieaugį. Tie patys autoriai, 

nagrinėdami skirtingų robinijos veislių želdinius nustatė, kad veislės ‘Ulloi’ (8,0 t/ha) ir  

‘Jaskiseri’ (7,3 t/ha) produkuoja nuo 9 % iki 19 % didesnį einamąjį metinį sausos masės 

prieaugį lyginant su originalia baltažiedės robinijos rūšimi (Redei et al. 2008). Tačiau san-

tykinai maža biomasės produkcija ir periodiškas organinių medžiagų pašalinimas energeti-

nėse plantacijose sukelia ilgalaikį dirvožemio išeikvojimą, sumažėja dirvožemio produkty-

vumas jau po dviejų rotacijos laikotarpių (Vasilopoulos et al. 2007). 

Baltažiedės robinijos energetiniai želdiniai kartais auginami kaip giraitės, kadangi 

toks būdas turi nemažai privalumų: įsteigimo išlaidos yra mažos lyginant su plantaciniais 

želdiniais, kur daug lėšų yra skiriama plantacijos dirvožemio paruošimui, plantacijos prie-

žiūrai ir kt. bei vystantis miškui iš ankstesnio miško šaknų sistemos galima per trumpą lai-

kotarpį gauti didelį biomasės kiekį. Tačiau pastarasis auginimo būdas turi ir trūkumų – me-

džių pasiskirstymas atžalinės kilmės medyne nėra toks vienodas, kaip energetinės produkci-

jos plantacijose. Atžalinės kilmės medyne dendromasės kiekis paprastai būna mažesnis ir 

augimo trukmę labai veikia netolygus stiebų pasiskirstymas (Redei et al. 2008). 

2011 metais Vengrijoje atliktais tyrimais lyginant baltažiedės robinijos ir jos klonų 

vidutinį metinį prieaugį nustatyta, kad brangios klonų medžiagos naudojimas trumpos apy-

vartos želdinių plantacijoms našumui didelės pridėtinės vertės nesuteikia (Redei 2011). Ty-

rimai taip pat parodė, kad derliaus nuėmimas 3 metų amžiaus želdinių nėra priimtinas, nes 

5–7 metų amžiaus plantacijose sausos dendromasės vidutinis metinis prieaugis buvo 1,5–3 

kartus didesnis nei 3 metų želdinių (Redei 2011). Tiriant biomasės produkcijos 
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priklausomybę nuo želdinių tankumo nustatyta, kad esant apie 50 % didesniam tankumui 

vidutinis metinis biomasės prieaugis padidėja tik 15 % (Redei 2010).  

Geri biomasės produktyvumo rezultatai robinijos plantacijose buvo gauti Italijoje – 

12,5 t/ha/m. sausos masės (Facciotto et al. 2009). Taip pat šių tyrimų metu robinijos planta-

cijos parodė atsparumą daugumai kenkėjų. Robinijos plantacijos reikalavo mažiau priežiū-

ros lyginant su tuopų ar gluosnių plantacijomis. Italijoje baltažiedė robinija veisiama ener-

getiniuose želdiniuose daugiau dėl šios rūšies sugebėjimo augti skurdesniuose, sausesniuose 

dirvožemiuose (pvz. viržynuose) ir gerinti dirvožemio struktūrą, taip pat – dėl greito augimo 

jauname amžiuje. 

Austrijoje baltažiedės robinijos plantacijose didžiausias biomasės prieaugis pasiektas 

12–15 metų (ir ilgesnėse) rotacijose (Lygis ir kt. 2006). 

Ispanijoje baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.) veisiama saikingai drėkina-

muose dirvožemiuose, ši azotą fiksuojanti rūšis pagerina sąlygas vėliau tose žemėse veisia-

miems kitų medžių rūšių plantaciniams želdiniams (Lygis ir kt. 2006). 

Auginti trumpos apyvartos želdinius ekonomiškai gali apsimokėti, kuomet pasiekia-

mas apie 12 t/ha metinis sausos masės prieaugis. Pavyzdžiui, Airijoje yra apskaičiuota, kad 

esant minėtam plantacijų metiniam prieaugiui, plantaciniai miško želdiniai duoda daugiau 

pelno nei tradicinis žemės ūkis. Europoje toks metinis prieaugis pasiekiamas gluosnių, 

tuopų, eukaliptų, robinijų plantacijose, tinkamai parinkus vietą želdiniams veisti bei taikant 

pažangias technologijas (Lygis ir kt. 2006). Vokietijoje neblogus rezultatus parodė robinijos 

trumpos apyvartos energetinės plantacijos: nustatyta, kad jos gali būti auginamos ir produ-

kuoti nemažai biomasės net ir menkai drėkinamuose dirvožemiuose (Hummel et al. 1989). 

Siekiant įvertinti robinijos augimą ekstremaliomis sąlygomis buvo apželdinti keturi ekspe-

rimentiniai laukeliai plotuose, likusiuose po anglių kasybos. Buvo įvertinta 3–14 metų am-

žiaus robinijos stiebų ir 4–14 metų amžiaus šaknų biomasės produkcija. Biomasės kiekis 

svyravo nuo 3 iki 10 t/ha sausos masės per metus, šis kiekis gerokai viršijo tokiomis pačio-

mis sąlygomis augintų tuopų ir gluosnių biomasės kiekį (Grünewald et al. 2009). 

Robinija auginama ne tik trumpos apyvartos energetinėse plantacijose, bet ir sutrum-

pintos apyvartos plantacijose fanerai, popiermedžiams bei ilgos apyvartos plantacijose geros 

kokybės pjautinei medienai gauti. Vengrijoje pjautinės medienos produkcijai auginami bal-

tažiedės robinijos medžiai yra tiesesni nei dauguma medžių Šiaurės Amerikoje. Vengrijoje, 

kur kenkėjai nedaro jokios žalos, robinija yra svarbus medis padarinės medienos produkcijai 

(Barrett et al. 1990). Ilgos rotacijos želdiniai auginami siekiant pagaminti pjautinius rąstus 

ir kitą statybinę medieną: aukštos kokybės pjautinius rąstus gaminant iš I ir II našumo klasės 

želdinių; dalį pjautinių rąstų ir aukštos kokybės karčių ir ramsčių – iš III ir IV našumo klasės 

želdinių; karčių, ramsčių ir kitos mažų matmenų medienos – iš dar mažesnio našumo želdi-

nių (Redei 1992; Redei and Meilby 2000; Redei et al. 2007). Vengrijoje atlikti tyrimai rodo, 

kad einamojo metinio prieaugio maksimumas pasiekiamas apie 20-uosius plantacijos gyva-

vimo metus, o tuo tarpu vidutinis metinis prieaugis būna didžiausias apie 35–40 metus  

(Redei et al. 2008). 

Remiantis našumo tyrimais nustatyta, kad 35–40 metų amžiaus I ir II našumo klasių 

robinijos medžių tūris gali siekti nuo 340 iki 425 m3/ha, 30-ies metų apyvartos miškuose 
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įvairiose našumo klasėse tūris svyruoja nuo 80 iki 280 m3/ha. I ir II našumo klasių 35–40 

metų apyvartos miškų bendras tūrio metinis prieaugis siekia 12–14 m3/ha, III–IV našumo 

klasės 30-ies metų apyvartos tūris – 8–9 m3/ha, galiausiai prasčiausi yra 20–25 metų apy-

vartos želdiniai, kuriuose metinis medienos prieaugis siekia 4–6 m3/ha (Redei et al. 1984). 

Deja, Lietuvos ,,Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose“ (2008) buvo įteisinta nuos-

tata, kad ,,vidutinės ir ilgos rotacijos plantaciniai želdiniai, kurių auginimo trukmė ilgesnė 

kaip 5 metai, priskiriami miško želdiniams“, t. y. ūkininkams netiesiogiai buvo uždrausta 

pelningai auginti bet kokius miško želdinius, išskyrus karklus. Nuostatuose nebuvo atsiž-

velgta ir į tai, kad pagal visuotinai priimtą klasifikaciją netgi labai trumpos apyvartos (ener-

getiniai) miško želdiniai auginami 4–15 metų (Lygis ir kt. 2006). 

 

1.2.3. Baltažiedės robinijos radialusis prieaugis 

 

Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka medžių rūšių augimui gali būti įvertinta 

metinės rievės pločio variacijos dinamika per tam tikrą laikotarpį (Cedro 2012; Rashidi et 

al. 2012; Cedro and Nowak 2015; Kalbarczyk and Ziemiańska 2016). Medžio rievės plotį 

veikia keletas vidinių ir išorinių veiksnių, tarp kurių klimatas laikomas vienu svarbiausių 

veiksnių dėl besikeičiančio kritulių kiekio ir oro temperatūros sąlygų (Ladányi and Blanka 

2015). Esant skirtingoms aplinkos sąlygoms kinta medžio metinės rievės formavimosi in-

tensyvumas ir pačios rievės struktūra (Stravinskienė 2009).  

Turint informacijos apie medžio rieves galima vertinti ne tik medžių radialiojo (skers-

mens) prieaugio kiekybinius ir kokybinius rodiklius, tačiau ir gamtinės aplinkos bei klimato 

pokyčius. Lietuvoje dendrochronologiniai tyrimai įskaitant klimato sąlygų poveikį metinės 

medžių rievės pločiui daugiausiai vykdyti su spygliuočiais medžiais (paprastąja egle bei pap-

rastąja pušimi) (Stravinskienė and Šimatonytė 2008; Vitas et al. 2008). Rievės plotis yra 

nepastovus dydis. Jis priklauso ne tik nuo medžio rūšies, bet ir nuo jo amžiaus, klimato, 

dirvožemio sąlygų. Kiekviena rievė susideda iš dviejų dalių: minkštesnės ir dažniausiai švie-

sesnės spalvos, vadinamos ankstyvąja mediena, ir išorinės, dažniausiai tamsesnės dalies,  

esančios žievės pusėje, kartais tamsesnės, vadinamos vėlyvąja mediena. Ankstyvoji mediena 

susidaro pavasarį arba pirmoje vasaros pusėje, o vėlyvoji – vasaros gale. Ankstyvosios ir 

vėlyvosios medienos pločio santykis labai svyruoja ir priklauso tiek nuo medžio rūšies, tiek 

nuo einamųjų metų klimato sąlygų, lemiančių rievės plotį. Pavyzdžiui, eglės kamiene vėly-

vosios medienos pločio dalis rievėje gali svyruoti nuo 5 iki  35 % (Jakimavičius 1998). 

Ankstyvoji mediena ypač aiškiai matoma kietųjų lapuočių – ąžuolo, uosio, guobos, tarp jų 

ir baltažiedės robinijos kamienų skerspjūviuose, nes šios rūšys suformuoja daug plačių ir 

gerai matomų vandens indų, sudarančių lyg žiedą iš poringo audinio. Žiedaindžių lapuočių 

(ąžuolo, uosio) rievės platėja dėl geriau išsivysčiusios vėlyvosios zonos, t. y. platesnės vė-

lyvosios rievės – tai lemia ir geresnes medienos mechanine savybes.  

Medžių rievių plotis ženkliai priklauso nuo medžio amžiaus, todėl, kad būtų galima 

įvertinti klimato sąlygų įtaką radialiajam medžio prieaugiui, duomenis reikalinga standarti-

zuoti. Tam dendrochronologijoje naudojami metinio radialiojo prieaugio indeksai, reiškian-

tys konkrečių kalendorinių metų radialiojo prieaugio santykį su metų prieaugio norma 
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(Stravinskienė 2009). Prieaugio indeksai dažniausiai skaičiuojami dviem būdais – kaip ei-

namųjų metų rievės pločio santykis su prieaugio norma dažniausiai skaičiuojant 11-os metų 

periodui (Stravinskienė 2009), arba kaip santykis su prieaugio kreive (Fritts and Swetman 

1989). Moksliniuose tyrimuose dažniausiai analizuojama atskirų mėnesių ar periodų viduti-

nės oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaka medžio radialiajam prieaugiui. Koreliacijos tarp 

medžių prieaugio ir klimato rodiklių kintamumą lemia oro temperatūros ir kritulių kiekio, 

kaip svarbiausių medžių radialiojo prieaugio veiksnių, santykis atskirais periodais (daugeliu 

atvejų esant didesniam kritulių kiekiui oro temperatūra būna žemesnė). Klimato sąlygų me-

džių būklei ir prieaugiui įvertinti dažnai naudojami įvairūs hidroterminiai koeficientai, reiš-

kiantys oro temperatūros ir kritulių kiekio santykį (Ozolinčius and Stakėnas 2001; Stakėnas 

et al. 2012). Baltažiedės robinijos dendrochronologiniai tyrimai Lietuvoje nebuvo vykdyti.  

Graikų mokslininkai (Adamoloulos and Voulgaridis 2002) nurodo, kad robinijos au-

gimo į aukštį ir skersmenį greitis padidėja per pirmuosius 5–9 augimo metus ir vėliau pa-

laipsniui mažėja. Vengrijoje atlikti tyrimai parodė, kad baltažiedė robinija sparčiausiai auga 

pirmus penkerius savo gyvenimo metus (Redei 2003). Aplinkos sąlygų ir medžio rievių plo-

čio santykiai tai pačiai rūšiai gali skirtis dėl klimato skirtumų tarp skirtingų vietovių (Rashidi 

et al. 2012; Cedro and Nowak 2015).  

Medžio rievės plotį lemia ne tik natūrali medžio senėjimo tendencija, individualios 

medžio genetinės savybės ir antropogeniniai veiksniai, bet ir meteorologinės sąlygos  

(Feliksik and Wilczyński 2008; García-Suárez et al. 2009; Kutnar and Kobler 2013). 

Z. Ladányi ir V. Blanka (2015), panaudodami Furerio miškų aridiškumo indeksą (Forest  

Aridity Index) bei Palfai sausros indeksą (Palfai Drought Index) nustatė, kad koreliacinis 

ryšys tarp klimato rodiklių labai kinta atsižvelgiant į vietovės geografinę padėtį ir augavietės 

sąlygas. Minėti autoriai tvirtina, kad didžiausi koreliacijos koeficientai būna sausringesnėse 

vietose, o rievės pločio jautrumas klimato veiksniams turi tendenciją didėti didėjant medžių 

amžiui, išskyrus pakankamai drėgme aprūpintas vietoves (Ladányi and Blanka 2015).  

Koreliacijos tarp oro sąlygų ir baltažiedės robinijos metinės rievės pločio 1971–

2013 m. šiaurinėje Lenkijos dalyje analizė parodė, kad oro temperatūra ir krituliai turi dide-

lės įtakos robinijos rievės pločiui (Feliksik and Wilczyński 2008). Oro temperatūra, žemesnė 

nei vidutinė sausio–balandžio mėn. (ypač vasario ir kovo mėn.) ir aukštesnė nei vidutinė 

gegužės–rugsėjo mėn. (ypač liepos ir rugsėjo mėn.), neigiamai paveikė robinijos metinės 

rievės plotį. Panašus neigiamas poveikis buvo sukeltas drėgmės pertekliaus rugsėjo ir gruo-

džio mėnesiais bei drėgmės stygiaus lapkričio mėn. Feliksik ir Wilczyński (2008) taip pat 

nustatė, kad šaltos žiemos ir žemos oro temperatūros ankstyvą pavasarį bei mažas kritulių 

kiekis vasarą (birželio–liepos mėn.) buvo svarbiausi meteorologiniai elementai, slopinantys 

radialųjį baltažiedės robinijos kamienų augimą. 

Lenkų tyrėjų (Kalbarczyk and Ziemianska 2016) duomenimis, per 1925–2014 metų 

laikotarpį vidutinis robinijos atskirų medžių rievės plotis Vakarų Lenkijoje svyravo nuo 1,35 

iki 4,00 mm. Užfiksuota didelė oro temperatūros, santykinio oro drėgnumo ir kritulių (kri-

tulių kiekio ir sniego dangos storio) įtaka robinijos rievės pločiui. Esant aukštesnei nei vidu-

tinė oro temperatūra žiemą ir žemesnei už vidutinę oro temperatūrą liepos mėnesį formavosi 

platesnės medžio rievės. Didžiausias baltažiedės robinijos poreikis vandeniui buvo stebimas 
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birželio–rugpjūčio laikotarpiu prieš vėlyvosios rievės formavimąsi. Taip pat nustatytos 

reikšmingos koreliacijos tarp medžio rievės pločio ir santykinės oro drėgmės (Kalbarczyk 

and Ziemianska 2016).  

Analizuojant oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką robinijos medžių prieaugiui me-

džio rievių pločius labiausiai veikė praėjusių metų gruodžio mėnesio oro temperatūra, taip 

pat sausio ir vasario kritulių kiekis bei einamųjų metų balandžio ir liepos mėnesio krituliai. 

Per analizuojamą daugiametį laikotarpį nustatyti septyni išskirtiniai metai įskaitant tris pa-

didėjusio (1986, 1989, 1996) ir keturis sumažėjusio prieaugio (1963, 1983, 1990, 1991) me-

tus. Tai reiškia, kad kas 8–9 metus robinijos medžio rievių pločiai 75 % buvo platesni ar 

siauresni lyginant su praėjusiais metais (Kalbarczyk and Ziemiańska 2017). 

 

1.3. Baltažiedės robinijos invazyvumas  

 

Baltažiedės robinijos, tinkamos auginimui, savybės buvo vertinamos labai seniai, ta-

čiau jos, kaip invazinės rūšies supratimas pradėtas vertinti tik po ~ 1950 m. (Berg et al. 

2016). Iki 1924 m. buvo laikoma natūralizuotu medžiu, kurio neigiamas poveikis nebuvo 

suvokiamas kaip problema (Hegi 1935). Nykstant miškams kai kuriose Europos valstybėse 

(tokiose, kaip Vengrija, Čekija) robinija tapo ekonomiškai ir ekologiškai svarbia rūšimi. Ji 

užėmė vietinių medžių rūšių, tokių kaip ąžuolas, nišą ir tapo svarbiu kraštovaizdžio ir vietos 

ekonomikos elementu. Nuo robinijos ekonominio pripažinimo iki jos atmetimo dėl neigiamo 

poveikio biologinei įvairovei praėjo beveik du šimtmečiai (Vítková et al. 2017). Šis medis 

įvairiose Pietų ir Centrinės Europos šalyse tapo neatsiejama kultūros dalimi: dažnai minimas 

dainose, eilėraščiuose, literatūroje ir net kulinarijos receptuose (Vítková et al. 2017). Visoje 

Europoje robinija šiuo metu laikoma neatskiriama kraštovaizdžio dalimi (Lindemann–

Matthies 2016). Vengrijoje – tai netgi neoficialus nacionalinis medis (Keresztesi 1988). Šie 

faktai rodo, kad robinija negali vienareikšmiškai būti vertinama tik kaip įsibrovėlė.  

Anot Daehler (1998) greitas vegetatyvinis dauginimasis ir azoto fiksacija yra pagrin-

diniai rodikliai, rodantys augalo invazyvumą. Baltažiedė robinija yra viena iš agresyviausių 

invazinių neofitų Vidurio Europoje (Ivajnšič et al. 2012). Robinijos invazyvumas taip pat 

nurodomas ir kitose šalyse, tokiose kaip Kipras, Prancūzija, Graikija, Olandija, Šveicarija 

bei Jungtinė Karalystė (Enescu and Danescu 2013). 

Robinija paplitusi visoje Europoje, nuo Sicilijos Italijoje iki Pietų Norvegijos ir nuo 

Portugalijos pakrančių regionų iki Kaukazo (Gederaas et al. 2012; Vilà et al. 2009). Pagrin-

dinis šios svetimžemės rūšies paplitimo centras yra Viduržemio jūros regionas, kuriame vy-

rauja šiltas kontinentinis klimatas ir reta ilgalaikė sausra (Kowarik 2010). Baltažiedė robinija 

gali augti įvairiame aukštyje – aptinkama nuo jūros lygio iki 1640 m aukščio Pietų Alpėse. 

Ši rūšis buvo įveista Europoje XVII a. pradžioje ir buvo plačiai veisiama XVIII a. ir XIX a. 

Šiuo metu tai vyksta 42 Europos šalyse, iš kurių 32 – natūralizuota (Pyšek et al. 2009). 

Vengrijoje baltažiedės robinijos medynai užima 460000 ha plotą (Rédei et al. 2014), Prancū-

zijoje – 200000 ha (Service de l’Inventaire Forestier et Statistique, 2012), Rumunijoje – 

250000 ha, Italijoje – 370000 ha ir Bulgarijoje – 150000 ha (Nicolescu and Hernea 2017).  
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Baltažiedė robinija yra tarp 40 labiausiai invazyvių gaubtasėklių augalų pasaulyje 

(Richardson and Rejmánek 2011) ir yra įtraukta į kelias invazinių augalų duomenų bazes 

(EPPO, GISD, DAISIE, CABI). Rūšis priskiriama 26-ioms didžiausią neigiamą poveikį tu-

rinčioms augalų rūšims Europoje (Rumlerová et al. 2016) ir yra daugelyje šalių „juodajame“ 

sąraše (Vinogradova et al. 2010; Gederaas et al. 2012; Jogan et al. 2012; Seitz and Nehring 

2013). Nors šiuo metu baltažiedė robinija įvardijama tarp 100 labiausiai invazinių svetim-

žemių rūšių Europoje (Krumm and Vítková 2016; Brundu and Richardson 2016), tik kelios 

šalys yra ėmęsi priemonių, kad sustabdytų jos plitimą (European Commission 2013). 

Bandymai įtraukti baltažiedę robiniją tarp invazinių svetimžemių ES rūšių (ES Reg-

lamentas 1143/2014 ir 1141/2016) inicijavo viešas diskusijas tarp įvairių interesų grupių; po 

ilgų svarstymų robinija buvo pašalinta iš pirmojo Sąjungos sąrašo. Tačiau atskiros valstybės 

narės, atsižvelgdamos į rūšies invazyvumą ir daromą žalą, gali imtis neatidėliotinų priemo-

nių prieš robiniją arba įtraukti ją į valstybių narių susirūpinimą keliančių invazinių svetim-

žemių rūšių sąrašą. Akivaizdu, kad požiūris į robiniją skirtingose ES valstybėse vis dar ski-

riasi. Kai kuriose šalyse jos ekonominis panaudojimas netgi skatinamas (pvz., Vengrija, 

Lenkija ir Vokietija). Tačiau ekonominė nauda niekada neturėtų būti iškeliama aukščiau in-

vazinės rūšies poveikio aplinkai (Vitkova et al. 2017).  

Robinijos pašalinimas iš medynų yra labai sudėtingas, brangus ir daug laiko užimantis 

procesas. Robinijos gyvybingumas, išskirtinis gebėjimas plisti, spartus augimas, gausus 

sėklų produktyvumas ir azoto fiksavimas stipriai ir dažnai negrįžtamai keičia ekosistemas. 

Nupjautų medžių kelmai labai greitai išaugina atžalas be intensyvaus tvarkymo. Kita vertus, 

nepaisant bendro teiginio, kad robinija sumažina biologinę įvairovę, kai kuriais ypatingais 

atvejais ji gali turėti priešingą poveikį, pavyzdžiui, intensyviai naudojamame žemės ūkio 

kraštovaizdyje, kur robinijos salelės didina biologinę įvairovę, suteikia prieglobstį augalams, 

bestuburiams ir stuburiniams gyvūnams. Todėl optimalus robinijos valdymas turi būti atlie-

kamas nepakenkiant kraštovaizdžiui pasirinktose vietovėse ir griežtai reguliuojamas vertin-

gose biologinės įvairovės požiūriu vietose (Pergl et al. 2016a). 

Kaip ir daugelis invazinių rūšių, robinija suformavo prieštaringus požiūrius dėl jos 

teigiamo ekonominio, bet neigiamo poveikio aplinkai ir dėl skirtingų grupių (gamtos apsau-

gos, miškininkystės, miesto apželdinimo, bitininkų, visuomenės ir t. t.) interesų konfliktų. 

Konfliktas tarp teigiamo ir neigiamo poveikio ekosistemų funkcionavimui kelia problemų 

visame pasaulyje (Richardson and Rejmánek 2011). Robinija yra prieštaringai vertinamų 

medžių rūšių pavyzdys (Pergl et al. 2016b, Vítková et al. 2016, Vítková et al. 2017). 

Didelės šios rūšies prisitaikymo galimybės nulėmė platų robinijos panaudojimą dau-

gelio šalių miškų ūkyje, kas leido ją natūralizuoti. Rumunijos patirtis, įgyta sėkmingai ap-

želdant degradavusias dėl sausrų žemes baltažiede robinija, yra labai svarbi globalinio atši-

limo kontekste. Tikimasi, kad šios rūšies svarba padidės ateityje dėl jos plačios ekologinės 

amplitudės ir biologinių savybių, leidžiančių augti labai sausringose vietose (Enescu and 

Danescu 2013). Pasak Enescu & Danescu (2013), robinija turėtų būti laikoma daugiau, kaip 

naudinga daugiafunkcinė medžių rūšis su aukštu miško dirvožemio pagerinimo potencialu 

nei pavojingu invaziniu neofitu. Bet kokiu atveju, šios rūšies plitimas turėtų būti atidžiai 
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stebimas gamtiniuose draustiniuose ir maistingų medžiagų neturtinguose kraštovaizdžiuose 

bei sausose vietose, kur ji gali pridaryti žalos.  

Tikėtina, kad Didžiojoje Britanijoje dėl klimato kaitos bus palankios sąlygos robinijos 

augimui. Prisitaikymo prie klimato kaitos rezultatas gali būti, kad robinija bus sodinama ne 

tik miškuose (Ray et al. 2010), bet ir kaip trumpos apyvartos želdiniai atsinaujinančios ener-

gijos gamybai (Gruenewald et al. 2007; Engel and Knoche 2011) bei miesto želdiniuose 

(Roloff et al. 2009). Dėl to gali labai padidėti robinijos invazija į kitas teritorijas. Modeliuo-

jant klimato kaitos poveikį Austrijoje robinijos intensyviai plito į saugomas teritorijas 

(Kleinbauer et al. 2010). 

Rūšis gali toleruoti tiek toksiškus, tiek labai sausus dirvožemius, kur ši rūšis yra sodi-

nama dirvožemio derlingumo didinimui (Chmielewski et al. 2005; Kleinbauer et al. 2010; 

Sukopp and Wurzel 2003).  

Ekonominė nauda komplikuoja robinijos, kaip invazinės rūšies, keliančios rimtą 

grėsmę gamtos apsaugai, suvokimą, todėl skirtingose Vidurio Europos šalyse jos išplitimas 

į natūralias ir nykstančias buveines yra skirtingas. Nuo 1992 m. ES LIFE programa remia 

įvairius projektus, kuriuose siekiama pašalinti robiniją iš buveinių, kurioms ši rūšis kelia 

didžiausią grėsmę (Silva et al. 2014). Kadangi šiuo metu nėra veiksmingo ir bendrai taikomo 

šios rūšies plitimo kontrolės metodo (Böcker and Dirk 2007; Pergl et al. 2016a; Schmiedel 

et al. 2015), būtina parengti integruotus veiksmų planus, naudoti specifinius metodus, lei-

džiančius išskirti mažiau rizikingas vietas, kur robinija gali būti tikslingai auginama ir visiš-

kai robiniją išnaikinti gamtosaugos prasme vertingose teritorijose (Pergl et al. 2016a;  

Vítková et al. 2016).  

Latvijoje atlikti tyrimai parodė, kad robinija daugiausiai plinta tik naujose teritorijose 

po miško gaisrų ar plynų kirtimų, kurių dėka padidėja apšvietimas bei sumažėja žolinės au-

galijos. Pasak šio tyrimo autorių robinija daro labai mažą poveikį visuomenei, aplinkai bei 

ekonomikai, todėl augalo invazyvumo lygmuo mažesnis už vidutinį (Straigytė et al. 2015). 

Kadangi miškininkystė yra vienas iš pagrindinių invazinių svetimžemių medžių rūšių 

įvedimo būdų (Richardson and Rejmánek 2011; Richardson et al. 2014), Europos miškinin-

kystės sektoriuje raginama įgyvendinti naują Europos reglamentą ir įtraukti atitinkamas prie-

mones, kad būtų galima sėkmingai sumažinti invazinių rūšių problemą miškuose ir greti-

mose buveinėse (Sitzia 2014; Sitzia et al. 2016). Robinijos sąžalynų naikinimui šiuo metu 

miškų ūkyje dažniausiai naudojamas kirtimas įskaitant pakartotinį atželiančių medžių nukir-

timą, tačiau šis metodas neapsaugo nuo robinijos plitimo į gretimus miškus (Radtke et al. 

2013). Plantacijose auginama robinija per 20 metų gali išplisti 50 ir daugiau metrų į aplinki-

nes teritorijas (Crosti et al. 2016). 

Jei baltažiedė robinija būtų įtraukta į Europos Sąjungos valstybių narių susirūpinimą 

keliančių invazinių svetimžemių rūšių sąrašą (Reglamento (ES) Nr. 2016/1141 12 straips-

nis), pagal 7, 8, 13 ir 17 straipsnius būtų įgyvendintos valdymo priemonės įskaitant preven-

ciją, ankstyvą aptikimą ir greitą likvidavimą. Be to, Europos Taryba skatina parengti Elgesio 

kodeksą dėl sodinamų invazinių svetimžemių medžių, kurį sudaro keturiolika principų. Šiais 

principais siekiama užkirsti kelią naujoms introdukcijoms ir mažinti, kontroliuoti bei su-

švelninti neigiamą jų poveikį, susijusį su invazinių medžių auginimu plantacijose (Brundu 



 

32 

and Richardson 2016). Šis kodeksas būtų savanoriškas įrankis, kuris nekeičia įstatymais  

nustatytų reikalavimų pagal tarptautinius ar nacionalinius teisės aktus. 

 

1.4. Baltažiedės robinijos pokyčiai už natūralaus arealo ribų ir šios rūšies poveikis 

vietinėms biocenozėms 

 

Yra žinoma, kad augalai, perkelti arba persikėlę iš savo natūralaus paplitimo teritorijų 

(arealų), prisitaikydami prie naujų augimo sąlygų, keičia savo fenologiją, biologiją, o kartais 

netgi ima genetiškai skirtis nuo motininių populiacijų. Tas pasakytina ir apie baltažiedę ro-

biniją.  

Daugelyje Europos šalių robinijos auga labiau sausesnėse vietose nei savo gimtinėje – 

Amerikoje. Savo tėvynėje baltažiedė robinija auga vietose, kur iškrinta apie 1000 mm kritu-

lių per metus, bet Europoje gali augti ir vietose, kur iškrinta ne daugiau kaip 400 mm kritulių 

ar net esant dažnai pasikartojančioms ilgoms sausroms (Orwa 2009). 

Literatūroje teigiama, kad lyginant su kitomis medžių rūšimis, robinija sulapoja vėlai 

ir meta lapus anksti rudenį, lapai skleidžiasi vėlai, antrojoje gegužės pusėje (Navasaitis 

2004), o krinta vėlai rudenį, dažniausiai šalnų pakąsti (Ramanauskas 1963).  

Europoje baltažiedė robinija beveik neturi natūralių priešų. Remiantis V. Juronio au-

galų suskirstymu pagal atsparumą kenkėjams ir ligoms (4 grupės), baltažiedė robinija pri-

skiriama 2 – atsparių augalų grupei (Januškevičius ir Budriūnas 1987). Tačiau Vilniaus, 

Kauno, Ignalinos ir Neringos miestuose 2007–2008 metais buvo aptikti nauji Lietuvos fau-

nai keršųjų kandelių (Lepidoptera, Gracillariidae) rūšies Phyllonorycter robiniella ir  

Parectopa robiniella lapų pažeidimai. Šiaurės Amerikoje šių kenkėjų lervų buvo randama 

ant baltažiedės, lipniosios, plaukuotosios, puošniosios robinijų lapų. Phyllonorycter robi-

niella pirmą kartą aptikta 1984 metais Vakarų Europoje (Šveicarijoje), o šiuo metu sparčiai 

plinta į rytus. Parectopa robiniella pirmą kartą aptikta Italijoje 1970 metais. Manoma, kad 

šių keršųjų kandelių rūšys Lietuvoje plinta dėl klimato kaitos, o jų plitimui įtakos turi vyrau-

jantys vėjai ir transportas (Ivinskis and Rimšaitė 2008; Noreika 2007). 

Pagal H.Ellenbergo ekologinę skalę robinija klimato kontinentiškumo požiūriu pris-

kiriama prie subokeaninių augalų (aptinkami centrinėje Vidurio Europos dalyje ir ryčiau) 

(Ellenberg et al. 1991) – tai dažniausiai Lietuvoje aptinkamos rūšys (61%) (Ozolinčius 

2005). 

Europoje robinija dažniausiai auginama sausuose ir vidutinio drėgnumo dirvo-

žemiuose (Ellenberg et al. 1991; Januškevičius ir Budriūnas 1987). Tokius dirvožemius daž-

niausiai mėgsta Lietuvos autochtoninės dendrofloros rūšys (Ozolinčius 2005). Robinijos la-

bai atsparios sausrai, o drėgnoje ir sunkioje žemėje sunkiau peržiemoja (Ramanauskas 

1963). Pagal dirvožemio rūgštingumą priskiriama prie indiferentiškų (Ellenberg et al. 1991) 

rūšių, kurios Lietuvoje sudaro 21 % visų autochtoninių sumedėjusių augalų rūšių (Ozolin-

čius 2005). Januškevičius teigia, kad robinijos aptinkamos neutraliuose, silpnai šarminiuose 

arba šarminiuose dirvožemiuose bei ypatingai mėgsta kalkingą dirvą (Januškevičius ir Bud-

riūnas 1987). Pagal poreikį azotui dirvožemyje robinija priskiriama prie derlingų ir ypač 

daug azoto turinčių dirvožemių augalų (Ellenberg et al. 1991). Lietuvoje neaptikta rūšių, 
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mėgstančių ypač daug azoto turinčius dirvožemius. Aukščiausiu poreikiu, kaip ir baltažiedė 

robinija, pasižymi vienintelė rūšis – karklavijas (Ozolinčius 2005). Tačiau Lietuvoje robini-

jos dažniausiai aptinkamos nederlingame ir vidutinio derlingumo dirvožemiuose (Januške-

vičius ir Budriūnas 1987). Augdami nederlingame ir skurdžiame grunte, augalai formuoja 

gilias šaknis, vėliau susidaro plačiai besidriekiančios šoninės šaknys (Januškevičius ir Bud-

riūnas 1987; Ramanauskas 1963). Robinijos nebijo persodinimo ir karpymo, taip pat vėjo 

(Ramanauskas 1963).  

Baltažiedė robinija priskiriama prie atspariausių SO2 dujoms, chlorui, amoniakui (Da-

gys 1980), dulkėms (Илькун 1978) augalų. Lietuvoje dėl tuometinio Jonavos „Azoto“ įmo-

nės teršalų poveikio žuvus eglynams ir pušynams, 1981 m. 4–6 km spinduliu nuo gamyklos 

buvo veisiami nauji želdiniai daugiausiai panaudojant nitrofiliškas, teršalams atsparias su-

medėjusių augalų rūšis: baltažiedę robiniją, raudonuogį šeivamedį, uosialapį ir paprastąjį 

klevą, juodalksnį, maumedžius, raudonąjį ir paprastąjį ąžuolą. Per 0,5–2,5 km nuo „Azoto“ 

geriausiai augo gamyklos teršalams atsparios baltažiedė robinija (vidut. metinis prieaugis į 

aukštį – 61 cm) bei  kanadinė tuopa – 52 cm tiek ir vyresniame amžiuje mažai atsparūs – 

hibridinė drebulė bei savaiminės kilmės karpotasis beržas. Tyrimai parodė, kad tinkamų žel-

dinimui tokiomis sąlygomis medžių rūšių nėra daug, kadangi aplink Jonavos „Azotą“ vy-

rauja nederlingi jauriniai dirvožemiai – čia tikslinga veisti daugiausiai karpuotojo beržo žel-

dinius juos mišrinant su baltažiede robinija, raudonuoju ąžuolu, šeivamedžiais (Vaičys and 

Armolaitis 1986; LMI 1992). 

Dėl dirvožemio gerinimo savybių savo natūralaus paplitimo areale robinija dažnai 

mišrinama su kitomis medžių rūšimis. Robinijų miškuose daug rūšių gali būti auginamos 

antrajame arde (Roach and Benjamin 1965). Atlikus tyrimus nustatyta, kad robinijos medžiai 

buvo vertingi dėl kitų medžių užpavėsinimo mišrinant kartu su graikiniais riešutmedžiais 

(Juglans regia L.), gelsvažiedžiu tulpmedžiu (Liriodendron tulipifera L.) bei sidabriniu 

klevu (Acer Saccharinum L.) (Seidel and Brinkman 1962). 

Dėl robinijos poveikio Lietuvos miško fitocenozėms kol kas nėra vieningos nuomo-

nės. Vieni autoriai mano, kad robinija Lietuvoje sparčiai plinta ir yra laikytina invazine rū-

šimi. Pavyzdžiui, po 2006 m. kilusio gaisro Kuršių nerijoje Smiltynės miške robinijos sąža-

lynų plotas gaisravietės teritorijoje kasmet padidėja maždaug 30 proc. Kuršių nerijoje robi-

nijos intensyviai skverbiasi į greta augančius kalninės ir paprastosios pušų, beržų medynus, 

sudaro tankius sąžalynus ir visiškai pakeičia buveines ir netgi robinijų iškirtimas neduoda 

naudos – plitimas šaknų atžalomis dėl kirtimo tik suintensyvėja (Lygis et al. 2012). Galbūt 

todėl robinija įtraukta į Lietuvos gamtos fondo skelbiamą 7 pavojingiausių Lietuvos svetim-

žemių augalų sąrašą (http://www.glis.lt). Patalauskaitė mano, kad robinija nėra konkuren-

cingas augalas vietinėms rūšims. Atlikus robinijos išlikimo galimybes Kauno rajono Romai-

nių miškuose paaiškėjo, kad natūraliuose lapuočių medynuose jauni augalai nesudarė kon-

kurencijos vietinėms rūšims (kaip Tilio-Quercetum roboris) (Patalauskaitė 2007). 

Vidurio Europos buveinės, į kurias dažniausiai įsiveržė robinija yra šios: 1) sausos ir 

pusiau sausos pievos; 2) sausieji miškai ir krūmai; 3) aliuvinės buveinės; 4) agrariniai krašto-

vaizdžiai su laukais, vaismedžių sodais, vynuogynais, gyvatvorėmis, raguvomis, ir pakelė-

mis; 5) miesto ir pramonės aplinka įskaitant užterštus dirvožemius ir 6) daugumos buveinių 
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biotinių ir abiotinių veiksnių pažeistos zonos, pvz. priešgaisrinės zonos, vėjavartų plotai, 

užtvindytos vietovės, miško kirtimai ar degradavusios miško plantacijos (Chmura 2004; 

Csontos 2010; Maringer et al. 2012). Nors robinija dažnai kolonizuoja skirtingų tipų lapuo-

čių daugiaardžius medynus (ąžuolo, ąžuolo ir skroblo, buko miškus) (Botta-Dukát 2008; 

Essl and Hauser 2003; Kleinbauer et al. 2010; Wojda et al. 2015), tačiau ji nėra aptinkama 

brandžiuose miškuose ar krūmynuose. Po įvairių stichinių pažeidimų dėl atsiradusių pro-

peršų (pvz., po medžių žūties dėl ligų ar kenkėjų, gaisrų, vėjavartų ar kirtimų) tankiuose 

medynuose gali atsirasti tik pavieniai robinijos medžiai ar medžių grupės (Radtke et al. 

2013).  

Robinija palyginti yra silpnas konkurentas mišriuose sparčiai augančių tiek vietinių, 

tiek svetimžemių rūšių, tokių kaip Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris, Acer 

negundo ir Ailanthus altissima medynuose, o taip pat Prunus spinosa ar Lycium barbarum 

krūmynuose (Pietrzykowski and Krzaklewski 2006). Įdomu tai, kad lėtai besivystančių vie-

tinių medžių jaunuolynai, tokie kaip ąžuolai, praranda konkurenciją su robinija (Vítková et 

al. 2016). 
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2. TYRIMŲ OBJEKTAI IR METODAI 

 

2.1. Baltažiedės robinijos paplitimo Lietuvos miškuose ir miestų želdynuose  

įvertinimas  

 

 Baltažiedės robinijos paplitimo Lietuvos miškuose tyrimas atliktas analizuojant 

sklypinės miškotvarkos medžiagą. Sklypai su baltažiedėmis robinijomis miškuose buvo at-

rinkti naudojantis 2006–2013 metų sklypinės miškų inventorizacijos medžiaga. Pateiktoje 

miškotvarkos statistikoje, nemaža dalis miško sklypų, kuriose galėjo augti robinija, taksato-

rių buvo įvertinta, kaip kiti „kietieji lapuočiai“. Bendradarbiaujant su miškotvarkos tarnyba 

ir remiantis gautais taksoraščiais buvo tiksliai nustatytos robinijos augavietės. Paplitimas 

Lietuvos miestų ir gyvenviečių želdiniuose atliktas, remiantis miesto želdinių inventorizaci-

jos medžiaga, atlikta vykdant Lietuvos savivaldybių želdinių inventorizacijos ir tvarkymo 

projektus. Miestų želdinių inventorizacijos medžiaga gauta bendradarbiaujant su pagrindi-

niais projekto vykdytojais: VĮ valstybės žemės fondo kraštotvarkos ir teritorijų planavimo 

skyriaus darbuotojais bei dr. J. Bačkaičiu. Želdinių sanitarinė būklė buvo vertinta pagal 

,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse“ nustatytą metodiką (2008). 

Tokiu būdu medžių būklė vertinta 6 balų sistema (1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenki-

nama, 4 – bloga, 5 – labai bloga, 6 – sausuolis) atsižvelgiant į keletą rodiklių: defoliacijos 

laipsnį; ligų intensyvumą bei kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį; medžio kamieno (žie-

vės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, puvinių lokalizacijos vietas ir pažeidimo intensy-

vumą; genėjimo intensyvumo laipsnį ir kt. 

 

2.2. Baltažiedės robinijos atsikūrimo bei plitimo Lietuvos miškuose įvertinimas 

 

2.2.1. Baltažiedės robinijos atsikūrimas ir plitimas 

 

Baltažiedės robinijos atsikūrimo bei plitimo tyrimai atlikti 2014–2015 m. tuometinėse 

Dubravos eksperimentinės-mokomosios (EMMU), Jonavos ir Kretingos miškų urėdijose 

(MU). Tyrimai buvo atliekami trimis etapais: 1) robinijos plitimo (atsikūrimo) įvertinimas 

plynai iškirtus želdinius; 2) baltažiedės robinijos atsikūrimo po medyno lajomis, kurių sudė-

tyje buvo robinija, tyrimai; 3) robinijos plitimo į atviras erdves arba į kitų rūšių medynus 

tyrimai. 

Atliekant tyrimus robinijos savaiminukai buvo vertinami pagal aukščio grupes, kur I 

grupė apėmė savaiminukus iki 0,5 m aukščio, II grupė – 0,5–1,5 m aukščio savaiminukus, 

III grupė – 1,5–3 m aukščio savaiminukus, IV grupė – daugiau kaip 3 m aukščio savaiminu-

kus. Tai standartinė metodika, naudojama nacionalinėje miškų inventorizacijoje (NMI 

2009). Taip pat pagal galimybes buvo nustatoma savaiminukų kilmė bei reikšmingi jų pa-

žeidimai. Vyresnio amžiaus medelių kilmę nustatyti sudėtinga, nes vyresniame amžiuje su-

siformuoja ryškesnės horizontalios šaknys ir medelius sunku atskirti nuo šaknų atžalų. Nus-

tatant kilmę, išskyrėme vegetatyvinius (kelmų ataugos ir šaknų atžalos) bei generatyvinius 
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(sėklinės kilmės) savaiminukus. Kelminė savaiminukų kilmė buvo fiksuojama tuomet, kai 

prie jų buvo matomas robinijos kelmas ar jo liekanos.  

Atžalinės kilmės savaiminukai išauga iš horizontalios motinmedžio šaknies (2.2.1 

pav.), bet vėliau išaugina ir savo „inkarinę” šaknį. 

 
2.2.1 pav. Atžalinės kilmės baltažiedės robinijos šaknys 

Fig. 2.2.1. The roots of black locust sucker 
 

Sėklinės kilmės robinijos savaiminukai iš pradžių formuoja vertikalią „morkos tipo” 

šaknį (2.2.2 pav.), todėl jaunus savaiminukus nesudėtinga išrauti. Vėliau formuojasi hori-

zontalios šaknys, todėl sėklinė kilmė buvo vertinta tik I-os ir II-os aukščio grupės savaimi-

nukams.  
 

 
2.2.2 pav. Sėklinės kilmės baltažiedės robinijos savaiminuko šaknys 

Fig. 2.2.2. The roots of black locust seedling 
 

Pirmajame etape tyrimai atlikti transektose, išskirtose vykdant kelio platinimo darbus, 

iškirstose 5–6 metrų pločio pakelės juostose Dubravos EMMU Vaišvydavos ir Šilėnų giri-

ninkijose, kur prieš maždaug tris dešimtmečius buvo įveistos baltažiedės robinijos. Robinijų 

atsikūrimo apskaitai pakelės juostose buvo išskirtos trys 5 metrų pločio ir 50 metrų ilgio 

transektos. Tokios pat transektos buvo išskirtos ir miško pakraštyje (kontrolei), šalia augan-

čiame medyne, kur baltažiedė robinija sudarė apie 5 % medyno sudėties. Šiose transektose 

buvo skaičiuojami visi I–IV-os aukščio grupės baltažiedės robinijos savaiminukai, pagal ga-

limybes nustatoma jų kilmė, įvertinami medžių pažeidimai bei nustatomas robinijos kelmų 

skaičius.  



 

37 

Baltažiedės robinijos plitimo medynuose, kurių sudėtyje buvo robinija, tyrimai vyk-

dyti Jonavos MU. Čia buvo išskirti 6 tyrimo bareliai, kuriuose robinija, kaip viena iš ats-

pariausių oro taršai rūšių, prieš tris dešimtmečius buvo įveista viena ar mišrinant su kitomis 

rūšimis (maumedžiu, paprastuoju ąžuolu, raudonuoju ąžuolu, uosialapiu klevu ir kt.) Jona-

vos azotinių trąšų gamyklos „Azotas“ (dabar AB „Achema“) emisijų poveikio zonoje. Ty-

rimo bareliuose (sklypuose) sisteminiu būdu buvo išdėstyta po 10 vieno aro ploto (10x10 m) 

apskaitos aikštelių. Šiose aikštelėse be bendros medyno charakteristikos (pirmojo ir antrojo 

ardo medžių rūšys, vidutinis skersmuo, aukštis) buvo vykdoma pomiškio (savaiminukų) kie-

kio pagal aukščio grupes ir jų gyvybingumo (gyvybingas, pažeistas ar žuvęs) apskaita. Išs-

kirtų tyrimo barelių charakteristika pateikiama 2.2.1 lentelėje.  
 

2.2.1 lentelė. Tirtų miško sklypų Jonavos miškų urėdijoje charakteristika 

Table 2.2.1. The stand characteristics of studied sites in Jonava State Forest Enteprise 

Girininkija / 

Forest district 

Kvartalas / 

Block  

Sklypas / 

Site 

Medyno rūšinė  

sudėtis* / 

Species composition 

of stand *  

Amžius / 

Age 

Skalsumas / 

Stocking 

level 

Pastabos / 

Remarks 

Jonava 268 4 4A4Ar2B+Rb,K 33 0,7  

Jonava 268 2 5M4A1+Rb,D,K 30 0,7  

Jonava 269 7 7B1A1D1K+Rb 30 0,7 

2013 metais  

iškirsta Rb ir Ku 

Rb and Ku were 

cuted in 2013 

Jonava 270 24 5A2Ar2B1Rb 29 0,6  

Jonava 54 15 8Rb1M1B+A,D 29 0,8  

Jonava 61 3 8Rb2B 30 0,8  

*– Rb – baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia); B – beržas (Betula sp.); M – europinis maumedis 

(Larix decidua); A – papr. ąžuolas (Quercus robur); P – paprastoji pušis (Pinus sylvestris); D – dre-

bulė (Populus tremula); Ku – uosialapis klevas (Acer negundo); K – paprastasis klevas (Acer plata-

noides); Ar – raudonasis ąžuolas (Quercus rubra). 

 

Baltažiedės robinijos plitimo į atviras erdves arba į kitų rūšių medynus tyrimai atlikti 

Dubravos ir Kretingos MU. Iš viso tyrimai atlikti 11-oje laikinų tyrimo barelių (2.2.2 len-

telė).  

Tyrimo metu nustatytas kiekvieno savaiminuko atstumas nuo motinmedžio ar biogru-

pės, aukščio grupė, būklė (gyvybingas, pažeistas ar žuvęs). Atstumui ir azimutui nustatyti 

buvo panaudoti „Sylva 40“ kompasas, pritaikytas dirbti su štatyvu, bei „Haglof“ tolimatis. 

Tokiu būdu buvo nustatytas kiekvieno savaiminuko atstumas ir azimutas nuo atskaitos taško 

(štatyvo padėties). 

Nustatant jų atstumą nuo biogrupės (medyno su robinija ribos), kadangi didesnė dalis 

savaiminukų padėties buvo užfiksuota ne stačiu kampu nuo matavimo taško, buvo naudoja-

mos trigonometrinės formulės. Vertinti pagrindiniai rodikliai – žėlinių tankis ir jų paskli-

dimo atstumas nuo potencialių motinmedžių ar jų biogrupių. Savaiminukų plitimo analizei 

naudota „Microsoft Excel“ programa. 
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2.2.2 lentelė. Miško sklypų Dubravos ir Kretingos miškų urėdijose charakteristika 

Table 2.2.2. The stand characteristics of studied sites in Dubrava and Kretinga State Forest Enteprises 

Girininkija / 

Forest district 

Kvar-

talas / 

Block 

Sklypas / 

Site 

Augavietė/ 

miško tipas / 

Forest site/ 

forest type 

Amžius, 

metai / 

Age 

Medyno rū-

šinė sudėtis* / 

Species  

composition* 

Išskirta  

biogrupė / 

Studied biogroup 

Vaišvydava 85 20 Nbl/vm 88 10P+B,E 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Vaišvydava 86 17 Nbl/vm 88 10P 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Vaišvydava 86 19 Nbl/vm 93 9P1B 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Vaišvydava 87 20 Nbl/v 83 10P+B 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Vaišvydava 87 16 Lbl/vm 83 10P1E 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Vaišvydava 47 42 Ncp/ox 58 10B+P,A 
Medynas 

Stand 

Vaišvydava 65 2 Ncl/ox 58 8P2B+M,L 

Kauno marių  

želdiniai 

Protective stands of 

Kaunas lagoon  

Juodkrantė 20 14 Nb/v 9 10Rb 
Degvietė 

Burner area 

Juodkrantė 20 19 Nb/v 64 10Rb 
Iškirsta plynai 

Clear-cut 

Juodkrantė 20 5 Na/cl – – 
Degvietė 

Burner area 

Juodkrantė 20 8 Na/cl – 10P+B,Rb 
Medynas prie degvietės 

Stand near burner area 

*– Rb – baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia); B – beržas (Betula sp.); M – europinis maumedis 

(Larix decidua); A – papr. ąžuolas (Quercus robur); P – paprastoji pušis (Pinus sylvestris); E – pap-

rastoji eglė (Picea abies); L – mažalapė liepa (Tilia cordata). 

 

2.2.2. Sėklų daigumo laboratorijoje ir natūraliomis sąlygomis įvertinimas 

 

Baltažiedės robinijos sėklų daigumo kokybės įvertinimui 2015 metais buvo surinktos 

sėklos Dubravos EMMU Vaišvydavos girininkijos keturiuose medynuose. Vaisiai buvo ski-

nami nuo vidutinės medžio lajos dalies, dedami į krepšius ir keletą dienų padžiovinami kam-

bario temperatūroje. Išdžiūvę vaisiai išlukštenami ir sėklos supilamos į stiklinius indus. Sėk-

los buvo sėjamos šviežios, tuoj pat surinktos nuo medžio. Daigumas buvo nustatomas trimis 

pakartojimais, kiekvienam iš jų imant po 100 sėklų. Iš viso vertinta 1200 sėklų daigumas. 

Daigumo tyrimai buvo vykdomi Valstybinės miškų tarnybos laboratorijoje pagal naudojamą 

sėklų daigumo tyrimo metodiką (Valstybės žinios 2003): iš gerai išmaišytų švarių sėklų at-

sitiktine tvarka atskaičiuojama 100 sėklų. Sėklos negali būti sąmoningai atrenkamos, nes tai 

gali iškreipti analizės rezultatus. Sėklos tolygiai išdėstomos ant drėgnos terpės paliekant vie-

nodus tarpus tarp jų, kad greta esančios sėklos neturėtų didelės įtakos išaugančių daigų vys-

tymuisi. 



 

39 

Mėginiai buvo padalyti į mažesnės apimties pamėginius po 50 sėklų. Tai reikalinga 

tam, kad būtų užtikrinamas tolygus sėklų išdėstymas. Prieš daigumo tyrimą buvo įvertintos 

tuščios ir vabzdžių pažeistos sėklos, kurios apskaitytos ir atmestos (nedaiginamos). 

Prieš daiginimą buvo nudrožta dalis sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 3 valan-

doms sėklos pamerktos vandenyje. Daiginimas buvo vykdomas ant dvisluoksnio filtrinio 

popieriaus 20–30 °C temperatūroje steriliose stiklinėse Petri lėkštelėse. Daiginimo terpė 

buvo gausiai sudrėkinta analizės pradžioje, o išgaravimas sumažintas, uždengus gerai pritai-

kytus dangtelius. Pirmas sudygusių robinijos sėklų skaičiavimas buvo vykdomas 7-ąją dieną 

po patalpinimo į daigyklą, galutinis skaičiavimas – 14-ąją dieną. Kas dvi dienos buvo vyk-

domi ir tarpiniai skaičiavimai, pašalinami gerai išsivystę daigai, kad netrukdytų vystytis li-

kusiems daigams. Daigai, kurie išsivystė tiek, kad visas jų pagrindines dalis galima tiksliai 

įvertinti, buvo pašalinami iš mėginio atliekant pirmą ar bet kurį tarpinį skaičiavimą. Labai 

supuvę daigai taip pat buvo pašalinti, kad sumažėtų antrinės infekcijos rizika, bet nenorma-

lūs daigai, turintys kitų defektų, buvo paliekami ant daiginimo terpės iki paskutinio skaičia-

vimo. Normaliems daigams buvo priskiriami sveiki daigai, kurių visos pagrindinės dalys 

buvo gerai išsivysčiusios, išaugusios, proporcingos ir sveikos, taip pat daigai su nežymiais 

trūkumais, kurių pagrindinės dalys turėjo tam tikrų nežymių trūkumų, bet visais kitais at-

žvilgiais šie daigai atrodė pilnaverčiai ir visapusiškai išsivystę, panašiai kaip sveiki to paties 

tyrimo daigai. Nenormaliems daigams buvo priskiriami daigai, neturintys kurios nors pag-

rindinės dalies arba taip smarkiai ir nepataisomai pažeisti, kad nebegalės toliau proporcingai 

vystytis, taip pat deformuoti ar neproporcingai išsivystę, ar turintys fiziologinių nukrypimų 

daigai, kurių pagrindinės dalys deformuotos ar neproporcingos bei supuvę daigai, kurių bent 

viena iš pagrindinių dalių taip pažeista ar supuvusi dėl pirminės infekcijos, kad daigas nebe-

gali toliau normaliai vystytis. 

Sėklų daigumo kokybės įvertinimui natūraliomis sąlygomis sėklos buvo surinktos 

2016 metais Dubravos EMMU Vaišvydavos girininkijos keturiuose medynuose. Vaisiai 

buvo skinami nuo viršutinės bei vidurinės medžio lajos dalies, nes jos yra stambesnės, di-

desnio daigumo, dedami į krepšius ir keletą dienų padžiovinami kambario temperatūroje. 

Išdžiūvę vaisiai išlukštenami ir sėklos supilamos į stiklinius indus. Sėklos buvo sėjamos 

šviežios, tuoj pat surinktos nuo medžio. Tyrimams buvo išskirti 7 tyrimo variantai, besiski-

riantys savo sėjimo vieta ir pobūdžiu: (1) robinijų medyne po laja; (2) ant miško paklotės po 

laja; (3) mineralizuotoje juostoje ant paviršiaus; (4) mineralizuotoje juostoje įterpiant į 

gruntą; (5) ant samanų dangos po laja; (6) mineraliniame dirvožemyje ant paviršiaus; (7) 

mineraliniame dirvožemyje įterpiant į gruntą. Sėjimas buvo atliktas trimis pakartojimais, 

20x20 cm ploteliuose, pasėjant po 20 vnt. sėklų. Sudygusių sėklų skaičiavimas buvo vykdo-

mas, praėjus 10-iai dienų po pasėjimo, galutinis skaičiavimas – po 30-ies dienų. Sėklos buvo 

vertintos kaip daigios, susiformavus pirmajam lapeliui. 
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2.2.3. Genetiniai tyrimai  

 

Mėginių surinkimas. Lapų mėginiai genetiniams tyrimams rinkti 2016 m. liepos 

mėn. Dubravos miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos (1–4) ir Kretingos miškų urėdijos 

Juodkrantės (5) girininkijos medynuose (2.2.3 lentelė). Iš viso surinkta 379 individų lapų 

mėginiai, 99 – Vaišvydavos pirmajame, 49 – Vaišvydavos antrajame, 76 – Vaišvydavos tre-

čiajame, 45 – Vaišvydavos ketvirtajame ir 110 – Juodkrantės penktajame bareliuose. Su-

rinkti lapų mėginiai buvo džiovinami kambario temperatūroje drėgmę sugeriančiuose popie-

riaus vokuose. Išdžiovinti mėginiai buvo laikomi kambario temperatūroje iki analizės atli-

kimo.   

 

2.2.3 lentelė. Miško sklypų, kuriuose atlikti genetiniai tyrimai, charakteristika 

Table 2.2.3. The stand characteristics of geneticaly investigated sites in Dubrava and Kretinga State 

Forest Enteprises 

Barelio pavadinimas / 

Name of plots 

Urėdija / 

Forest  

enterprise 

Kvartalas / 

Block 

Sklypas / 

Site 

Augavietė/ 

miško tipas / 

Forest site/ 

forest type 

Vaišvydava 1 Dubravos 85 21 Nbl/vm 

Vaišvydava 2 Dubravos 87 20 Nbl/vm 

Vaišvydava 3 Dubravos 87 22 Nbl/vm 

Vaišvydava 4 Dubravos 86 18 Nbl/vm 

Juodkrantė 5 Kretingos 20 14 Nb/v 

 

DNR išskyrimas. Genominė DNR buvo išskirta iš lapų mėginių naudojant modifi-

kuotą CTAB išskyrimo metodą (Menkis et al. 2015). Lapų paviršius nebuvo sterilizuojamas. 

DNR išskyrimui buvo naudojamas 1 g sausos medžiagos, kuri buvo homogenizuota skys-

tame azote naudojant farforinius tiglius ir grūstuvėlius. Homogenizuoti audiniai nedelsiant 

buvo sudedami į 2 ml eppendorf mėgintuvėlius ir iš karto užpilami 1 ml ekstrakcijos buferio 

(3 % cetiltrimetilamonio bromido, 2 mM EDTA, 150 mM Tris-HCl, 2,6 M NaCl, pH 8). 

Mėginiai buvo inkubuoti 1 valandą 65 °C temperatūroje. Po inkubacijos mėginiai buvo cent-

rifuguojami, o paviršinė frakcija perkeliama į naujus 1,5 ml mėgintuvėlius ir sumaišyta su 

tokiu pačiu kiekiu chloroformo. Tuomet mišinys buvo centrifuguojamas 8 min. 10000 apsi-

sukimų per minutę greičiu, paviršinė frakcija dar kartą perkelta į naują mėgintuvėlį, o DNR 

išsodinta dvigubu tūriu šalto izopropanolio bei praplauta 70 % etanoliu. Gauta DNR ištir-

pinta 50 μl sterilaus dejonizuoto vandens. Kiekviename mėginyje DNR koncentracija buvo 

nustatyta Implen spektrofotometru „Implen“ (Implen, Vokietija).  

Mikrosatelitinė analizė. Praskiesti iki 10–20 ng/μl genominės DNR mėginiai buvo 

atskirai amplifikuojami (DNR pagausinimas) naudojant keturias skirtingas pradmenų poras 

(2.2.4 lentelė). Amplifikacijai naudoti fluorescentine žyme žymėti pradmenys, sukurti Lian 

ir Hogetsu (2002). 
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2.2.4  lentelė. Baltažiedės robinijos tyrimams naudotos pradmenų poros 

Table 2.2.4. Fluorescently labeled primer pairs, used for black locust research 

Pradmuo/ 

Primer 
Pradmens seka 5’–3’ / 

Primer sequence 5’–3’ 

Žymė/ 

Label 

Pasikartojantis 

motyvas / 

Repeat motif 

Fragmento 

dydis (bp) / 

Fragment size  

Rops 02 CAGAACTGTGGAGAATAATTCT-

GAACCG 

6-Fam (AC)13(AT)4 102 – 138 bp 

 CGCCATCTGTTAGTTTGTTGC    

Rops 05 TGGTGATTAAGTCGCAAGGTG Ned (AC)2GC(AC)7 114 – 146 bp 

 GTTGTGACTTGTACGTAAGTC    

Rops 06 CTAAGGAGGTGCTGACCCTC Pet (GT)3ACA(GT)11 112 – 146 bp 

 TTAATCTGTGATGGGACACTG    

Rops 08 TTCTGAGGAAGGGTTCCGTGG Vic (CA)8TA(CA)3 190 – 206 bp 

 GTTAAAGCAACAGGCACATGG    

 

PGR (polimerazės grandininė reakcija) reakcija buvo atliekama 15 μl tūryje. Ji susi-

dėjo iš 40 ng genominės DNR, 5 pmol fluorescentine žyme žymėto tiesioginio pradmens, 

5 pmol atbulinio pradmens, 0,2 U Dream Taq DNR polimerazės (Thermo Fisher Scientific, 

Vilnius, Lietuva), 30 μM dNTP mišinio (Thermo Fisher Scientific, Vilnius, Lietuva) ir 1x 

Dream Taq buferio (Thermo Fisher Scientific, Vilnius Lietuva). PGR atliktos GenePro Bioer 

amplifikatoriumi (Bioer Technology, Hangzhou, Kinija). PGR sąlygos buvo: 1 min. 94 °C 

temperatūroje – denatūracija, vienas ciklas; 30 s 94 °C temperatūroje – DNR atskyrimas,  

30 s 53 °C temperatūroje – pradmenų prilipimas ir 30 s 72 °C temperatūroje – fragmentų 

sintezė kartojant 29 ciklus; ir pabaigai – vienas ciklas, susidedantis iš 30 s 94 °C, 30 s 53 °C 

ir 5 min. 72 °C temperatūroje. 

PGR produktų elektroforezė buvo atliekama 1 % agarozės (Thermo Fisher Scientific, 

Vilnius Lietuva) gelyje, kiekvieno pavyzdžio naudojant po 5 μl PGR produkto. Elektrofo-

rezė buvo leidžiama 45 min. 0,5 x TAE (Thermo Fisher Scientific, Vilnius Lietuva) elektro-

forezės buferį. Fragmento dydžio nustatymui naudotas MassRuler Mix standartas (Thermo 

Fisher Scientific, Vilnius Lietuva). Gauti fragmentai ryškinti etidžio bromidu ir fotografuoti 

UV šviesoje naudojant BioDocAnalyze gelių dokumentavimo sistemą (Biometra, Vokitija). 

Keturiomis pradmenų poromis PGR metu gauti mikrostatelitiniai fragmentai buvo su-

maišomi kartu imant po 1 μl kiekvieno PGR produkto. Gautas PGR produktų mišinys buvo 

tirpinamas 15 μl formamido ir 0,5 μl vidinio dydžio standarto (Gene Scan 600 Liz standard, 

ABI, Waltham, JAV). Mikrosatelitų fragmentų dydžiai buvo atskiriami naudojant ABI 3500 

genetinį analizatorių (ABI, Waltham, JAV). Fragmentų dydžio vertinimas buvo atliktas nau-

dojant Geneious kompiuterinę programą (http://www.geneious.com, Kearse et al., 2012). 

Paveiksle pateiktas fragmentų vizualizacijos pavyzdys (2.2.3 pav.). DNR dydžio standartas 

skirtas įvertinti DNR fragmento dydžiui bazių poromis. 
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2.2.3 pav. DNR fragmentų dydžio vizualizacija ABI 3500 genetiniu analizatoriumi (ABI, Waltham, JAV) 

Fig. 2.2.3. DNA fragment size visualisation using ABI 3500 genetic analyzer 
 

Statistinis duomenų apdorojimas atliktas GenAlEx kompiuterine programa (Peakall 

and Smouse 2006, 2012). Naudojant šią programą buvo nustatytas skirtingų genotipų skai-

čius tirtuose bareliuose, kiekvieno genotipo rametų skaičius, buvo apskaičiuota polimorfinių 

alelių skaičius tarp skirtingų genotipų ir jų procentinė išraiška tirtuose bareliuose. Alelių 

dažnio nustatymui buvo naudojama formulė: 

FreqAllele_x=(2Nxx+Nxy)/2N, 

čia Nxx yra homozigotų, turinčių X alelį skaičius, o Nxy yra skaičius heterozigotų, turinčių 

X alelį (Y gali būti bet kuris kitas alelis), skaičius N – genotipų skaičius. 

Šanono informacijos indeksas (I) buvo apskaičiuotas pagal Brown ir Weir (1983) for-

mulę: 

𝐼 = − ∑(𝑝𝑖  ln ) (𝑝𝑖), 

čia ln – natūrinis logaritmas, o pi – i-tojo alelio dažnis. 

Efektyvių alelių skaičius Ne buvo apskaičiuotas naudojant formulę: 

𝑁𝑒 =
1

∑ 𝑝𝑖
2, 

čia pi – i-tojo alelio dažnis. 

Nustatytas heterozigotiškumas (Ho) buvo apskaičiuotas pagal formulę: 

Ho=(Heterozigotų skaičius)/N, 

čia N – tirtų genotipų skaičius. 

Tikėtinas heterozigotiškumas (He) buvo apskaičiuotas pagal formulę: 

𝐻𝑒 = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2, 

čia pi yra i-tojo alelio dažnis populiacijoje (barelyje). 

Naudojant tikėtiną ir nustatytą heterozigotiškumo vertes buvo apskaičiuotas fiksacijos 

indeksas (F): 
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𝐹 =
𝐻𝑒 − 𝐻𝑜 

𝐻𝑒
, 

čia 𝐻𝑒 – tikėtinas heterozigotiškumas, 𝐻𝑜 – nustatytas heterozigotiškumas. 

Viename lokuse kodominantiniams genetiniams žymenims genetinė įvairovė (hetero-

zigotiškumas) buvo padalinta į genetinę įvairovę tarp populiacijų ir jų viduje (tarp individų) 

(Hartl and Clark 1997): 

�̅�𝑜 –  nustatytas heterozigotiškumas, vidutinė subpopuliacijų vertė; 

�̅�𝑒 – tikėtinas heterozigotiškumas, vidutinė subpopuliacijų vertė; 

𝐻𝑇 – bendras tikėtinas heterozigotiškumas. 

𝐻𝑜 = ∑ 𝐻𝑜

𝑘

𝑗=1

/𝑘, 

čia Ho – nustatytas heterozigotiškumas subpopuliacijoje; i, k – bendras tirtas subpopuliacijų 

kiekis. 

𝐻𝑒 = 1 − ∑ 𝑝𝑖,𝑠
2

ℎ

𝑗=1

, 

𝐻𝑒 = ∑ 𝐻𝑒

𝑘

𝑗=1

/𝑘, 

čia He yra tikėtinas heterozigotiškumas subpopuliacijos s viduje, pis yra i-tojo alelio dažnis 

subpopuliacijoje s. Alelių dažnių kvadratų suma yra skaičiuojama visiems aleliams (nuo i 

iki h).  

𝐻𝑇 = 1 − ∑ 𝑝𝑇𝑖
2  ,

ℎ

𝑗=1

 

čia HT yra bendras tikėtinas heterozigotiškumas, pTi yra I alelio dažnis visoje populiacijoje. 

Jei subpopuliacijų mėginių skaičius yra lygus, tuomet pTI = vidutinis pi, kur vidutinis pi yra i 

alelio dažnio aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas visose vienodo dydžio subpopuliacijose. 

Naudojant vidutinį tikėtiną ir nustatytą heterozigotiškumus bei bendrą heterozigotiš-

kumą buvo apskaičiuoti pagrindiniai Wright’o F statistikos indeksai (Wright 1946; 1951; 

1965): 

𝐹𝐼𝑆 =
𝐻𝑒 − 𝐻𝑜

𝐻𝑒
 , 

čia FIS – inbrydingo koeficientas, apskaičiuojamas tarp populiacijos individų lyginnt su sub-

populiacijų koeficientu, �̅�𝑒 – tikėtino heterozigotiškumo vidutinė vertė subpupuliacijose ir 

�̅�𝑜 – nustatyta vidutinė heterozigotiškumo vertė subpopuliacijose. 
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𝐹𝐼𝑇 =
𝐹𝑇 − 𝐻𝑜

𝐹𝑇
 , 

čia FIT – inbrydingo koeficientas tarp individų lyginant su bendru koeficientu, HT – bendras 

tikėtinas heterozigotiškumas ir �̅�𝑜 – nustatyta vidutinė heterozigotiškumo vertė subpopulia-

cijose. 

𝐹𝑆𝑇 =
𝐻𝑇 − 𝐻𝑒

𝐻𝑇
 , 

čia FST – inbrydingo koeficientas subpopuliacijose lyginant su bendru koeficientu,  

HT – bendras tikėtinas heterozigotiškumas ir �̅�𝑒 – tikėtina vidutinė heterozigotiškumo vertė 

subpopuliacijose. 

Molekulinės variacijos (AMOVA) analizė atlikta naudojant hierarchinę AMOVA 

(Excoffier et al. 1992; Mengoni and Bazzicalupo 2002), naudojant GenAlEx v. 6.5 (Peakall 

and Smouse 2006; 2012) programą. Genetinio atstumo įvertinimui buvo nustatytas FST in-

deksas ir visa variacija padalinta į variaciją tarp tyrimo barelių (populiacijų) ir jų viduje. 

Fiksacijos indekso tikimybė P buvo apskaičiuota naudojant standartinę pakartojimų analizę 

(9999 pakartojimų) ir visus duomenis bei naudojant sumažintą iki vienos kiekvieno genotipo 

kopijos duomenų rinkinį. 

Alelių dažnio nuokrypiai nuo Hardžio-Wainbergo pusiausvyros (HWE) buvo apskai-

čiuoti naudojant šią formulę: 

𝑋2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 ,

𝑘

𝑖=1

 

čia nuo i-ojo iki k-tojo genotipų suma yra nulemta O – nustatytas tam tikras individų skaičius 

ir E – tikėtinas to paties genotipo skaičius, apskaičiuojamas diploidiniams organizmams, 

kaip kvadratu pakeltas alelio dažnis (p2) homozigotams arba kaip 2pq heterozigotams, kur p 

yra alelio dažnis, o q – 1–p. Laisvės laipsnių skaičius Chi kvadrato testui buvo apskaičiuotas 

naudojant formulę LL = [Na(Na–1)]/2, kur Na yra alelių lokuse skaičius. 

Tikimybė, jog du skirtingi genotipai turės tą patį alelių derinį visais tirtais žymenimis 

(PD), buvo suskaičiuota pagal Aoki (2002). 

𝑃𝐷 = 1 − ∑(𝑝𝑖)4

𝑖=1

− ∑ 4 𝑥

𝑗>1

 (𝑝𝑖 𝑥 𝑝𝑗)2. 

Naudojant GenAlEx kompiuterinę analizės programą buvo apskaičiuoti vidupopulia-

ciniai genetinės įvairovės indeksai. 

Nei genetinis tapatumas (I) (Nei, 1972; 1978): 

𝑁𝑒𝑖 𝐼 =
𝐽𝑥𝑦

√(𝐽𝑥𝐽𝑦)
 , 
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𝐽𝑥𝑦 = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑝𝑖𝑦,

𝑘

𝑖=1

  𝐽𝑥 = ∑ 𝑝𝑖𝑥 
2

𝑘

𝑖=1

 𝑖𝑟 𝐽𝑦 = ∑ 𝑝𝑖𝑦
2

𝑘

𝑖=1

, 

čia I yra Nei genetinis tapatumas, pix ir piy yra i-tojo alelio dažniai populiacijose x ir y. Keletui 

lokusų Ixy ir Iy yra apskaičiuojami sumuojant skirtingų lokusų ir alelių reikšmes ir padalinant 

jas iš lokusų skaičiaus. Tokios vidutinės reikšmės yra panaudojamos apskaičiuoti Nei I.  

𝐼 = − ∑(𝑝𝑖 𝑙𝑛)(𝑝𝑖). 

Nei genetinis atstumas (Nei 1972; 1978) buvo apskaičiuotas naudojant formulę: 

𝑁𝑒𝑖 𝐷 = − ln(𝐼), 

čia ln yra natūrinis logaritmas, o I yra Nei genetinis tapatumas. 

Dendrograma buvo nubraižyta naudojant kompiuterinę duomenų analizės programą 

PAST versija 2.17 (Hammer et al. 2001), naudojant UPGMA grupavimo metodą (Sneat and 

Sokal 1973), kur suporuotų grupių panašumo dydis – Euklidinis atstumas, apskaičiuotas re-

miantis Nei genetinių atstumų matrica (Nei 1978). Dendrogramos šakų patikimumas buvo 

nustatytas naudojant įkėlas (angl. bootstraps) (Suzuki and Shimodaira 2004). 

Molekulinė baltažiedės robinijos populiacijų variacija buvo nustatyta naudojant hie-

rarchinę AMOVA (Excoffier et al. 1992; Mengoni and Bazzicalupo 2002) GenAlEx v. 6.5 

(Peakall and Smouse 2006; 2012). Genetinio atstumo nustatymui buvo apskaičiuoti FST ir 

RST fiksacijos indeksai, o visa variacija padalinta į tarp ir vidupopuliacinę. Fiksacijos indeksų 

tikimybė P buvo nustatyta, atlikus standartinę pakartojimų analizę, naudojant tik skirtingų 

genotipų duomenų rinkinį su 9999 pakartojimų. 

Bajeso klasterinė analizė buvo atlikta kompiuterine programa STRUCTURE versija 

2.1 (Pritchard et al. 2000); buvo nustatytas labiausiai tikėtinas klasterių (K) skaičius, į kurį 

nustatyti baltažiedės robinijos genotipai buvo priskiriami su tam tikromis tikimybėmis. Ge-

notipo išankstinis priskyrimas populiacijai nebuvo taikomas. Skaičiavimuose panaudotas 

Markov’o grandinės ilgis su 100000 pakartojimų, kuris buvo simuliuojamas dar su 10000 

pakartojimų. Kiekvienas skaičiavimas pakartotas 10 kartų. Labiausiai tikėtinas klasterių 

skaičius buvo nustatytas pagal delta K (ΔK) kriterijų, naudojantis Structure Harvester kom-

piuterine programa, remiantis antros kartos tikimybių pasikeitimu (ΔK) (Evanno et al. 2005). 

 

2.3. Baltažiedės robinijos medžių būklės tyrimai  

 

Pagal sklypinės miškų inventorizacijos duomenų bazėse esančią medžiagą buvo at-

rinkti miško sklypai, kurių sudėtyje buvo 40 ar daugiau procentų baltažiedės robinijos. Ka-

meralinių darbų metu tuometinėje Dubravos ir Jonavos miškų urėdijose atrinkti keturi skly-

pai (2.3.1 lentelė), kurių tinkamumas tyrimams buvo tikrinamas vietoje. Trijuose sklypuose 

baltažiedė robinija medyno sudėtyje sudarė daugiau kaip 80 %.  

Išskirtuose tyrimo bareliuose buvo vykdomi dendrometriniai (matuojamas medžių 

skersmuo ir aukštis) ir medžių būklės tyrimai, taip pat įvertintos ekologinės augavietės 
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sąlygos (nustatytas dirvožemio tipas, atlikta jo cheminė analizė; įvertintas pomiškio, trako 

bei gyvosios dirvožemio dangos projekcinis padengimas bei rūšinė įvairovė).  

Dirvožemio sudėties nustatymui buvo paimti dirvožemio sudėtiniai ėminiai. Ėminiai 

rinkti 2.3.1 lentelėje aprašytuose keturiuose tyrimo bareliuose, trijuose dirvožemio 

horizontuose (miško paklotėje bei 0–10 ir 10–20 cm mineralinio dirvožemio horizontuose).  
 

2.3.1 lentelė. Tyrimo barelių baltažiedės robinijos medžių būklės įvertinimui charakteristika  

Table 2.3.1. Charakteristics of the studied black locust stands  

Barelio  

pavadinimas/ 

Name of sample 

plot 

Urėdija / 

State Forest 

enterprise 

Girinin-

kija / 

Forest 

district 

Am-

žius/ 

Age 

Rūšinė sudėtis*/ 

Species  

composition* 

Skalsu-

mas/ 

Stocking 

level 

Augavietė / 

Forest site 

Lokenėliai  Jonava Jonava 27 8Rb1A1B 0,8 Lcl 

Medelynas  Jonava Jonava 27 8Rb2B 0,8 Ncl 

Achema  Jonava Jonava 30 10Rb 0,6 Ncl 

Šlienava  Dubrava Šlienava 55 4L2U3Rb1Bt 0,8 Šdp 

*– Rb – baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia); B – beržas (Betula sp.); A – papr. ąžuolas (Quercus 

robur); Bt – baltalksnis (Alnus incana); L – mažalapė liepa (Tilia cordata).  
 

Paklotės ėminiai rinkti naudojant 25x25 cm metalinį rėmą, o mineralinio dirvožemio 

ėminiai rinkti naudojant specialų zondą. Kiekviename barelyje ėminiai rinkti 10 pakartojimų 

(dešimtyje sistemiškai 5 metrų atstumu vienas nuo kito tiesia linija išdėstytų vietų). Labora-

torinėmis sąlygomis buvo nustatyta paklotės masė (absoliučiai sauso svorio – ėminių dalį 

išdžiovinus termostate, 105 ºC temperatūroje). Mineralinio dirvožemio bei miško paklotės 

ėminiai, skirti cheminėms analizėms, džiovinti kambario temperatūroje (orasausiai). Dirvo-

žemio cheminė analizė atlikta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agro-

cheminių tyrimų laboratorijoje. Dirvožemio ėminiuose buvo nustatytas pH (KCl suspensi-

joje – LST ISO 10390:2005), judriojo fosforo (P2O5) ir judriojo kalio (K2O) (Egner-Riehm-

Domingo (A–L) metodu), organinės anglies (sauso deginimo prie 900 ºC metodu – ISO 

10694:1995), kalcio ir magnio (0,1 M BaCl2 ištraukoje – ISO 11260:1994) bei visuminio 

azoto (Kieldalio metodas – ISO 11261:1995) koncentracijos.  

Baltažiedės robinijos būklė vertinta pagal Europos miškų monitoringe naudojamus 

rodiklius, tokius kaip medžių lajų defoliacija, lapijos dechromacija, medžių išsivystymo 

klasė (pagal Kraftą), lajų matomumas ir apsupimas, derėjimo balas, antrinių ūglių gausa, lajų 

skaidrumas (peršviečiamumas), vizualiai matomi biotiniai ir abiotiniai medžių pažeidimai 

(UN/ECE 2010; Stakėnas ir Beniušis 2013). Apskaitai ir vertinimui buvo parinkti 212 robi-

nijos medžių, augančių keturiuose tyrimo bareliuose (po 53 medžius kiekviename barelyje) 

(2.3.1 lentelė). 

Europos miškų sveikumo monitoringe medžių lajų defoliacija yra vienas iš pagrindi-

nių medžių būklės vertinimo rodiklių. Defoliacija buvo vertinta pagal lapų netekimą lyginant 

su turinčiu visą lapiją (etaloniniu) medžiu, išreikštu procentais. Medžių būklės vertinimui 

buvo pasinaudota specialiu atlasu (Muller and Stierlin 1990). Etaloniniu medžiu paprastai 

būna arba tos pačios augimo ir vystymosi klasės, tokio paties šakojimosi tipo medis, augantis 

kur nors netoliese, arba atitinkama to medžio nuotrauka (UN/ECE 2010). Kuo mažesnė 
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defoliacija, tuo medžiai yra sveikesni – geriau auga, turi visą lapiją. Pagal lajų defoliacijos 

rodiklius medžiai skirstomi į 5 pažeidimo klases: 

• 0 klasė – sąlygiškai sveiki medžiai (defoliacija iki 10 %);  

• 1 klasė – menkai pažeisti medžiai (defoliacija 11–25 %);  

• 2 klasė – vidutiniškai pažeisti medžiai (defoliacija 26–60 %);  

• 3 klasė – stipriai pažeisti medžiai (defoliacija 61–99 %);  

• 4 klasė – žuvę medžiai (100 %). 

Medyne kiekvienam medžiui buvo nustatyta Krafto (biosociologinė) klasė, nusakanti 

medžio padėtį arde. Biosociologinė klasė svarbi, nes nuo medžio išsivystymo laipsnio prik-

lauso svarbiausias medžių būklę apibūdinantis rodiklis – lajos defoliacija. Blogėjant medžio 

biosocialinei padėčiai lajos defoliacija dažniausiai didėja (Ozolinčius ir Stakėnas 1996). 

Kitas labai svarbus medžių būklės rodiklis yra vizualiai nustatomi biotiniai ir abioti-

niai medžių pažeidimai. Išskiriamos tokios pažeidimų grupės: biotiniai – sukelti žvėrių, 

vabzdžių – kenkėjų, ligų ir žmogaus veiklos bei abiotiniai – dažniausiai sukelti klimatinių 

reiškinių. Kiekviena šių pažeidimų grupių yra detaliau skirstoma pagal pažeidimo vietą,  

pažeidžiantį veiksnį. Pagal tarptautinės miškų būklės stebėjimo programos „ICP-Forest“ pa-

ruoštą pažeidimų vertinimo metodiką (UN/ECE, 2010) buvo nustatoma pažeidimo vieta me-

dyje, aprašomi pažeidimo simptomai ir požymiai, nustatomas pažeidimą sukeliantis veiks-

nys ir pažeidimo intensyvumas.  

Kameralinių darbų metu, buvo užfiksuotos bendros vietovės ir medyno, kur yra  

išskirtas barelis, charakteristikos: barelio adresas, medyno charakteristikos (medyno rūšių 

sudėtis, skalsumas, medyno vidutinis amžius ir kt. taksaciniai rodikliai), augavietė, miško 

tipas (2.3.1 lentelė).  

Derėjimo laipsnis vertintas balais: 0 – medis nedera (derėjimo nematyti), 1 – menkas 

derėjimas, 2 – vidutiniškas derėjimas, 3 – gausus derėjimas.  

Medžių apsupimas vertintas 6 balų skale; o matomumas – 4 balų skalėse (http://icp-

forests.net/page/icp-forests-manual).  

 

2.4. Baltažiedės robinijos fenologiniai tyrimai 
 

Stacionariniai baltažiedės robinijos fenologiniai stebėjimai 2012–2017 m. buvo atlie-

kami Dubravos EMMU Vaišvydavos girininkijoje. Stebėjimams parinktos 25 baltažiedės 

robinijos. Tie patys individai stebėti šešis metus iš eilės. Stebėjimai buvo atliekami atsižvel-

giant į individualias kiekvieno medžio sezoninio vystymosi ypatybes. Fenologinės datos re-

gistruotos kiekvienam medžiui atskirai ir gautos fazių fenologinės eilės. Parinkę stebimus 

medžius vienoje vietoje, gavome daugiametes fenologines eiles, apibūdinančias fenologinių 

fazių pradžios kasmetinius svyravimus.  

Išanalizuoti stebėjimo metų meteorologinių sąlygų duomenys. Vidutinės laikotarpio 

oro temperatūros ir efektyvių temperatūrų sumos apskaičiuotos, remiantis Girionių ir Kauno 

meteorologinių stočių 2012–2017 m. stebėjimų duomenimis. Oro sąlygų ypatybės apibūdin-

tos palyginant su daugiamečiais meteorologiniais duomenimis. Fenologinės fazės buvo 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
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registruojamos pagal fenologinių stebėjimų programą (2.4.1 lentelė), paruoštą pagal  

S. Nacevičiaus (1975) metodinius nurodymus sumedėjusiems augalams stebėti.  

 

2.4.1 lentelė. Baltažiedės robinijos fenologinių stebėjimų  programa pagal Nacevičių (1975) 

Table 2.4.1. Programme of the black locust phenological observations according to S. Nacevičius 

(1975)  
Augalo organų sezoninio vystymosi etapai / 

Stages of seasonal development of a plant 

Fenologinės fazės / 

Phenological stage 

I. Pumpurų augimas / 

Growth of buds 

1. Pumpurų sprogimo pradžia / Beginning of bud 

break 

2. Masinis pumpurų sprogimas / Massive bud break 

II. II. Lapų augimas ir brendimas /  

Growth and maturity of leaves 

1. Lapų augimo pradžia / Beginning of leaf  growing 

2. Masinis sulapojimas / Massive unfolding of leaves 

III. Lapų kritimas / 

Leaf shed 

1. Lapų kritimo pradžia / Beginning of leaf shed 

2. Lapų kritimo pabaiga Ending of leaf shed 

IV. Žydėjimas /  

Blooming 

1. Žiedynų augimo pradžia / The beginning of the 

inflorescence growth 

2. Žydėjimo pradžia / Beginning of blooming 

3. Masinis žydėjimas / Massive blooming 

4. Žydėjimo pabaiga / End of blooming 

V. Vaisių formavimasis ir brendimas / 

Fruits formation and maturity 

1. Vaisių augimo pradžia / End of fruit growth 

2. Vaisių brendimo (nokimo) pabaiga / End of seed 

ripening 

 

Fenologinių reiškinių pradžia nustatyta stebint pumpurus, lapus, žiedus. Lapams ir 

žiedams medžio viršūnėje apžiūrėti naudoti žiūronai.  

Fenologinių stebėjimų metu stebėta medžių sezoninio vystymosi dinamika. Kiekybi-

niai fazių rodikliai nustatyti, vizualiai įvertinus augalo organų, kurių fenologinė fazė prasi-

dėjo, kiekį visoje lajoje (procentais). Pagal augalo organų, pasiekusių stebimą fazę, kiekį 

lajoje visos fazės suskirstytos į du vystymosi laikotarpius: 1) fenologinės fazės pradžia – 5–

10 % augalo organų pradėjo augti ir vystytis; 2) masinis fazės periodas – 50 % pumpurų ir 

lapų auga ir vystosi. Vystymosi laikotarpiai leidžia stebėti augalų vystymosi eigos dinamiką.  

Vegetatyvinių organų fenologinės fazės nustatytos pagal tokius požymius (2.4.1 pav.). 

Pumpurų sprogimas. Baigiasi lapų augimas pumpuro viduje ir prasideda jų augimas 

išorėje. Sprogstant pumpurams iš po besiskiriančių pumpuro žvynelių pirmiausiai pasirodo 

prielapių viršūnėlės. Fazės pradžia registruojama, kai iš po prielapių pasirodo žalios tikrųjų 

lapų viršūnėlės. Vegetatyvinių pumpurų sprogimo pradžia laikoma sumedėjusių augalų ve-

getacijos pradžia.  

Sulapojimas. Fazė registruojama, išsprogus pumpurams, kai augantys lapai pradeda 

skleistis. Šioje fazėje lapalakščiai išsiskleidžia, jau yra rūšiai būdingos formos, bet dar 

gležni, susiraukšlėję, smulkūs. Pumpurų nebėra. Medžiai tampa žalios pavasarinės spalvos. 

Fazė dar vadinama sužaliavimu. Nustatant kiekybinius fazės rodiklius iš akies apskaičiuoja-

mas lajos paviršius, padengtas išsiskleidusių jaunų lapų.  
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        a           b 

       c   d 

2.4.1 pav. Vegetatyvinių organų fenologinės fazės (a – pumpurų sprogimas, b – masinis sulapojimas, 

c – lapų kritimo pradžia, d – lapų kritimo pabaiga) 

Fig. 2.4.1. Phenological stage (a – beginning of bud break, b – massive bud break, c – beginning of 

leaf shed, d – end of leaf shed) 
 

Lapų kritimas. Fenologinės fazės pradžia žymima, nukritus po lajomis pirmiems pa-

geltusiems lapams. Kiti kiekybiniai fazės rodikliai nustatomi pagal lajos nuplikimą. Lapų 

kritimo pabaiga žymima tuomet, kai nukrenta dauguma lapų. Lapų kritimo pabaiga yra fe-

nologinis indikatorius, kad augalai baigė vegetaciją ir pereina į rudens – žiemos ramybės 

būseną. Lapų kritimo pabaiga yra laikoma medžių vegetacijos periodo pabaiga, o laikotarpis 

nuo pumpurų sprogimo pradžios iki lapų kritimo pabaigos vadinamas vegetaciniu laikotar-

piu.  

Generatyvinių organų fenologinių fazių diagnostiniai požymiai (2.4.2 pav.). 

Žydėjimas. Žiedų su išsivysčiusiu apyžiedžiu žydėjimo pradžia registruojama, kai vi-

siškai išsiskleidžia pirmųjų žiedų vainikėlis. Žydėjimo pabaiga registruojama, kai vainikla-

piai nuvysta, pradeda džiūti ir vainikėlis nukrinta. 

Vaisių užsimezgimas. Fenologinė fazė nustatoma pagal aiškiai matomą mezginės pa-

didėjimą, kuris rodo, kad vaisiai (ankštys) pradeda formuotis.  

Vaisių brendimas (nokimas). Tai vaisių vystymosi baigiamoji fazė, kai vaisiai pasie-

kia įprastus matmenis, įgyja būdingus rūšiai išorinius požymius: formą, spalvą, plaukuo-

tumą, konsistenciją ir kt. Fazės pradžia žymima, kai 5–10 % vaisių subręsta. Kiti kiekybiniai 

fazės rodikliai nustatomi vizualiai įvertinant lajoje subrendusių ir nesubrendusių vaisių kie-

kio santykį. Fazės pabaiga registruojama, kai visos robinijos ankštys prinoksta (paruduoja). 
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 a  b 

 c  d 

2.4.2 pav. Generatyvinių organų fenologinės fazės (a – žiedynų augimas, b – masinis žydėji-

mas, c – vaisių augimo pradžia, d – vaisių brendimo pabaiga) 

Fig. 2.4.2. Phenological stage (a – beginning of the inflorescence growth, b – massive  

blooming, c – end of fruit growth, d – end of seed ripening) 
 

Fenologinių duomenų analizė. Svarbiausi fenologinių stebėjimų duomenys yra:  

• fenologinė data – konkreti kalendorinė stebimos fenologinės fazės pradžios data; 

• fenologinė amplitudė – laikotarpio trukmė (paromis) tarp tos pačios fenologinės fazės 

vėlyviausios (Fmax) ir ankstyviausios (Fmin) pradžios datos. Afen = Fmax – Fmin; 

• fenologinis tarpsnis (laikotarpis) – laikotarpio trukmė tarp anksčiau ir vėliau vykusios 

ar būsimos fenologinės fazės pradžios datų; 

• fenologinis intervalas – laikotarpis tarp skirtingų augalų formų fenologinių datų. 

Atlikus fenologinius stebėjimus ir suregistravus fenologinių fazių datas, jas reikėjo apdo-

roti matematiniais statistiniais metodais. Skaičiavimams užregistruotos kalendorinės datos pa-

keistos sąlyginiais nepertraukiamos eilės skaičiais (atskaita pradėta nuo kovo 1 d. – 03.01.=1, 

03.02.=2 ir 04.01.=32 t. t.). Naudojant nepertraukiamos eilės skaičius patogiau skaičiuoti statis-

tinius rodiklius, fenologines amplitudes, ilgai vykstančių fenologinių fazių trukmę. Fenologinių 

stebėjimų duomenys apdoroti biologiniuose tyrimuose taikomais tradiciniais matematiniais – 

statistiniais metodais. Analizei atlikti naudota programa STATISTICA. Apskaičiuotos pagrindi-

nės statistikos: kiekvienos fazės vidutinė data (X), standartinis nuokrypis (S). Tiesinės koreliaci-

jos metodas pritaikytas fenologinių fazių tarpusavio ryšiams, taip pat ryšio su ekologinių sąlygų 

parametrais priklausomybei analizuoti. Ryšio stiprumas įvertintas pagal kintamumo lygių skalę: 
 

Tiesinės koreliacijos  

koeficientas r 

nuo 0,9 (-0,9) 

iki 1,0 (-1,0) 

nuo 0,7 (-0,7) 

iki 0,9 (-0,9) 

nuo 0,5 (-0,7) 

iki 0,7 (-0,7) 

nuo 0,3 (-0,3) 

iki 0,5 (-0,5) 

nuo 0,3 iki -0,3 

(r arti 0) 

Koreliacijos (teigiamos – 

neigiamos) ryšio stiprumas 
labai stipri stipri vidutinė silpna labai silpna 



 

51 

3. TYRIMO REZULTATAI IR DISKUSIJA 

 
 3.1. Baltažiedės robinijos paplitimo Lietuvoje tyrimai 

 

Pagal 2006–2013 m. atliktos sklypinės miškų inventorizacijos duomenis, Lietuvos 

miškuose rasti 59 sklypai, kuriuose auga baltažiedės robinijos. Bendras šių sklypų užimamas 

plotas siekia apie 49 ha. 

Baltažiedė robinija, kaip vyraujanti rūšis, aptinkama 24 sklypuose, kurių plotas sudaro 

apie 14 ha. Devyniuose sklypuose baltažiedė robinija auga, kaip antroji pagal dažnumą me-

džių rūšis kitų medžių rūšių medynuose. Tokių sklypų plotas sudaro apie 6,3 ha (3.1.1 len-

telė). Daugiausiai sklypų su baltažiede robinija yra centrinėje (22) ir vakarinėje (21) Lietu-

vos dalyse (3.1.1 pav.). 

 

3.1.1 lentelė. Baltažiedės robinijos paplitimas Lietuvos miškų urėdijose 

Table 3.1.1. Distribution of stands with black locust in Lithuanian State Forest Enterprises 

Miškų urėdija 

ar kitas admi-

nistracinis  

vienetas / 

State Forest  

Enterprise or  

administrative 

unit 

Vyraujanti rūšis/ 

Dominant species 

Antra pagal  

dažnumą rūšis / 

Secondary species 

Trečia – penkta pagal 

dažnumą rūšis  

Third-fifth species 

Visi sklypai / 

Total 

Sklypų 

skaičius, 

vnt. 

Number 

of plots 

Sklypų               

plotas, 

ha 

Area, 

ha 

Sklypų 

skaičius, 

vnt. 

Number 

of plots 

Sklypų 

plotas, 

ha 

Area, 

ha 

Sklypų 

skaičius, 

vnt. 

Number 

of plots 

Sklypų                   

plotas, 

ha 

Area, 

ha 

Sklypų 

skaičius, 

vnt. 

Number 

of plots 

Sklypų 

plotas, 

ha 

Area, 

ha 

Veisiejai 1 0,3 2 0,9 1 1,2 4 2,4 

Kuršių nerijos 

nacionalinis  

parkas  

Kursiu nerija 

National Park 

11 2,7 2 1,1 

 

 

8 3,0 21 6,8 

Vilniaus miestas 

Vilnius sity 
5 1,8    

2   
0,2 7 2,0 

Jonava 3 1,7 3 2,6 4  10,0 10 14,3 

Dubrava 4 7,0   8  13,2 12 20,2 

Nemenčinė   1 0,1   1 0,1 

Trakai   1 1,6 2 1,0 3 2,6 

Šalčininkai     1 0,1 1 0,1 

Iš viso/ 

Total: 
24 13,5 9,0 6,3 27 28,7 59 48,5 

 

Baltažiedė robinija gausiausiai auga Dubravos miškų urėdijoje, medynų bendras plotas 

užima 20,2 ha.  
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3.1.1 pav. Baltažiedės robinijos medynų užimami plotai (ha) atskirose Lietuvos miškų urėdijose 

3.1.1 pav. The total area of black locust stands (ha) in Lithuanian State Forest Enterprises 

 

Šalies miškuose daugiausiai sklypų, kuriuose baltažiedė robinija yra penktos (19 

sklypų), šeštos (13 sklypų) ir antros (9 sklypai) amžiaus klasių. Didžiausią plotą (24,9 ha) 

užima penktos amžiaus klasės medžiai (3.1.2 pav.).  

 

 
3.1.2 pav. Apskaitytų sklypų su baltažiede robinija skaičius ir užimamas plotas pagal amžiaus klases 

Fig. 3.1.2. Number and area of sample plots with black locust by age classes 

 

Baltažiedės robinijos pasiskirstymas pagal amžiaus klases Lietuvos regionuose nevie-

nodas. Centrinėje šalies dalyje yra daugiausiai sklypų su jaunais baltažiedės robinijos 

1 2 3 4 5 6 7 11

Amžiaus klasės / Age classes

Sklypų skaičius, vnt. /

Number of plots

Plotas, ha / Area, ha
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želdiniais, neviršijančiais penktos amžiaus klasės. Vakarinėje šalies dalyje daugiausiai yra 

šeštosios amžiaus klasės medžių, kurie išsidėstę per 10 sklypų.  

Daugiausiai sklypų su baltažiede robinija inventorizuota Nb augavietėje (apie 50 % 

visų sklypų). Nemaža dalis auga Nc augavietėje (29 %), o kitose augavietėse aptikta tik po 

kelis sklypus. Baltažiedė robinija taip pat dažna Na augavietėje, kur ji sutinkama tarp kitų 

vyraujančių medžių rūšių (3.1.3 pav.). Tai patvirtina, kad robinija yra plataus ekologinio 

diapazono rūšis, mėgstanti sausus ir vidutinio drėgnumo derlingus dirvožemius (Ellenberg 

et al. 1991).  

 

 
3.1.3 pav. Baltažiedės robinijos medynų pasiskirstymas pagal augavietės tipą 

Fig. 3.1.3. Distribution of stands with black locust by forest sites 

 

Medynų, kuriuose vyrauja baltažiedė robinija, pagal boniteto klases daugiausiai yra 4 

klasės – 9 sklypai, mažiausiai sklypų yra su trečios bonitetinės klasės medynais. Vienuolika 

sklypų yra medynuose, kur robinija užima tik trečią-penktą vietą medyno sudėtyje.  Čia vy-

rauja pirmos bonitetinės klasės medžiai. Visų sklypų, kuriuose auga baltažiedė robinija, skal-

sumas svyruoja nuo 0,3 iki 0,9. Daugiausiai sklypų yra vidutinio skalsumo (0,7) – 18 sklypų; 

0,8 ir 0,6 skalsumo rasta po 13 sklypų. Mažiausias skalsumas (0,3) yra nustatytas tik viename 

sklype, kur robinija užima tik 3-ią vietą medyno sudėtyje. 

Baltažiedė robinija auga daugelyje Lietuvos dekoratyvinių želdinių, parkų, skverų bei 

privačiose valdose. Dažniausiai ši rūšis aptinkama Prienų, Birštono rajonuose, Panevėžio, 

Alytaus ir Kauno miestuose bei miestų parkuose (3.1.4 pav.). 
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3.1.4 pav. Baltažiedės robinijos paplitimas (vnt.) Lietuvos miestų želdiniuose ir parkuose pagal  

savivaldybes 

3.1.4 pav. Distribution of black locust (units) in cities urban green areas and parks of the  

Lithuanian municipality 
 

Remiantis Lietuvos miestų želdinių ir parkų inventorizacijos duomenimis vertinant bal-

tažiedės robinijos medžių būklę, nustatytas vidutinis (kurių būklė apie 1,8 balo, t.y. tarp geros 

ir vidutinės) sanitarinės medžių būklės balas. Apie 24 % vertintų robinijos medžių buvo pa-

tenkinamos, blogos ir labai blogos būklės (3–5 balai). Apie 80 % blogos ir labai blogos būklės 

želdinių buvo vyresnio amžiaus; jų skersmuo siekė 30–70 cm. Daug geresnė būklė buvo jau-

nesnių medžių, kurie iki vertinimo buvo patyrę mažiau ar iš viso nepatyrę genėjimo ar kitokių 

mechaninių sužalojimų. Medžių būklės blogėjimą veikė įvairūs neigiami abiotiniai, biotiniai 

ir antropogeniniai veiksniai. Daugeliui medžių nustatytos kamieno žaizdos (48 %), puviniai 

(46 %), netinkamas genėjimas, daugiakamieniai, įvairūs pasvirimai ir t. t. 

 

3.2. Baltažiedės robinijos atsikūrimo ir plitimo Lietuvoje tyrimai 

 

3.2.1. Baltažiedės robinijos atsikūrimas ir plitimas 
 

Robinijos plitimo (atsikūrimo) įvertinimas, plynai iškirtus želdinius. Atlikus tyrimus 

Dubravos EMMU Vaišvydavos ir Šilėnų girininkijų pakelės juostose išskirtose transektose, 

rasta vidutiniškai po 32 (nuo 23 iki 37), t. y. beveik 1300 vnt./ha baltažiedės robinijos kelmų, 

kurių skersmuo viršijo 4 cm. Antrais metais po nukirtimo visų robinijos savaiminukų skai-

čius viršijo 17 tūkst. vnt./ha (3.2.1 lentelė). Iš jų vidutiniškai beveik 70 % sudarė kelmų 
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ataugos. Iš vieno kelmo išaugo 9 ir daugiau ataugų, o buvusių medžių šaknų sistemos sufor-

mavo vidutiniškai po 4 atžalas. McIntyre (1929) duomenimis, Pensilavanijoje (JAV) iš vieno 

kelmo nukirsti robinijos medžiai vidutiniškai išaugino 10 ataugų, kurios per vieną sezoną 

pasiekė 3,0 m aukštį. Mūsų tyrimo metu savaiminukų skaičiui įtakos galėjo turėti tai, kad 

medžiai kirsti pavasarį, o tokiu metu kertant medžius yra skatinamas vegetatyvinis žėlimas. 

Nurodoma (Kurokochi et al. 2010), kad po plynų kirtimų robinija gausiausiai atželia pirmąjį 

pavasarį po kirtimo ir šie savaiminukai sudaro beveik tris ketvirtadalius visų per pirmuosius 

ketverius metus susiformavusių savaiminukų. Vertinant kelmų ataugų ir šaknų atžalų santykį 

transektose pagal medelių aukščio grupes išryškėjo, kad savaiminukų kelmų ataugų dalis 

didėjo didėjant jų aukščiui. Jeigu iki 0,5 m aukščio robinijos kelmų ataugos vidutiniškai 

sudarė tik 38 %, tai 1,5–3 m aukščio kelmų ataugos sudarė apie 90 % visų savaiminukų 

(3.2.2 pav.). Šakninės kilmės atžalų, kurių aukštis buvo daugiau kaip 3 m, nebuvo rasta 

(3.2.1 lentelė). Kitų autorių duomenimis, robinijos šaknų atžalos siekė 2,7 m antrais metais 

po nukirtimo (McIntyre 1929) bei kelmų ataugos vidutiniškai siekė 4,4 m aukščio, praėjus 

trims metams po kirtimo (Sterrett et al. 1968).  

 

3.2.1 lentelė. Baltažiedės robinijos savaiminukų skaičius medelių aukščio grupėse Dubravos ekspe-

rimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje (vidurkis   vidurkio paklaida) 

Table 3.2.1. The number of the black locust saplings according to height groups in Dubrava State 

Forest Enterprise (mean   SE) 

Savaiminukų kilmė / 

Genesis of saplings 

Savaiminukų skaičius aukščio grupėse, vnt./ha / 
Number of saplings in height groups ha-1 

<0,5 m 0,5–1,5 m 1,5–3 m >3 m Total 

Šaknų atžalos / 

Root suckers 
3413 341 1387 116 347 116 0 5147 188 

Kelmų ataugos / 

Stump sprouts 
2080 441 5200 1342 4200 212 427 237 11907 1903 

Visi savaiminukai / 

All saplings 
5493 910 6587 1233 4547 324 427 237 17053 2070 

 

 
3.2.1 pav. Kelmų ataugų dalis (%) Dubravos urėdijos transektose pagal savaiminukų aukščio grupes 

Fig. 3.2.1. The part (in %) of stump sprouts according to the height of saplings 
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Šio darbo rezultatai patvirtina nuomonę, kad kelmų ataugos pasižymi didesne augimo 

potencija nei šaknų atžalos. Išskirtose transektose kelmų ataugos vidutiniškai sudarė 70 % 

visų savaiminukų. Japonų mokslininkų (Kurokochi et al. 2010) duomenimis, kelmų ataugos 

po plynų kirtimų sudarė daugiau kaip pusę (60 %) savaiminukų.  

Baltažiedės robinijos atsikūrimas medynuose po laja. Jonavos MU išskirtuose tyrimo 

bareliuose nustatytas mažesnis savaiminukų skaičius nei pakelės transektose Dubravos 

EMMU. Čia vidutiniškai 1 ha plote rasta daugiau kaip 1000 atžalų bei ataugų (3.2.2 lentelė).  

 

3.2.2 lentelė. Baltažiedės robinijos savaiminukų kiekis Jonavos miškų urėdijos išskirtuose tyrimo ba-

reliuose 

Table 3.2.2. The number of black locust saplings in studied plots in Jonava State Forest Enterprise   

Barelio 

 Nr. / 

Plot number  

Medžių 

skaičius, 

vnt./ha 

Number of 

trees 

ha-1 
 

Kelmų 

skaičius, 

vnt./ha 

Number 

of stumps 

 ha-1  

Savaiminukų 

skaičius, 

vnt./ha 

Number of 

saplings 

ha-1 

Savaiminukų skaičius aukščio  

grupėse, vnt./ha 

Number of saplings in height groups 

ha-1 

Kelmų 

ataugų 

dalis / 

Part of 

sprouts, 

% 
<0,5 m 0,5–1,5 m 1,5–3 m >3 m 

1 70 50 1180 150 360 420 250 10,2 

2 130 0 210 20 90 90 0 0 

3 30 320 4320 390 1760 1700 470 37,5 

4 60 0 160 40 40 80 0 0 

5 600 0 80 0 0 30 50 0 

6 460 0 190 0 0 20 170 0 

Vidurkis ir vidurkio 

paklaida / Mean 

and standart error 

225 99 62 52 1023 680 100 62 375 282 390 269 157 75 30,2 6,1 

Vidurkis ir vidur-

kio paklaida be 3 

barelio / Mean and 

standart error 

except sample  

plot 3 

264 111 10 10 364 205 42 28 98 68 128 74 94 50 2,0 2,0 

 

Didžiausias savaiminukų kiekis nustatytas II-oje ir III-oje aukščio grupėse (apie 375–

390 vnt./ha). Iš jų tik 30,2 procentus sudarė kelmų ataugos. Kelmų ataugų buvo rasta 

338 vnt./ha, o visų savaiminukų (daugiausiai šaknų atžalų) – 1023 vnt./ha.  Lyginant su Dub-

ravos EMMU atliktais matavimais čia nustatytas daugiau kaip dešimt kartų mažesnis tiek 

šaknų atžalų, tiek ir kelmų ataugų kiekis. Vertinant 3.2.2 lentelėje pateiktus duomenis be 

trečiojo tyrimo barelio, kur 2013 metais buvo iškirstos robinijos ir uosialapiai klevai, o po 

to ženkliai padaugėjo ataugų ir atžalų kiekiai rezultatų, matome, kad baltažiedės robinijos 

savaiminukų kiekis po medyno lajomis yra nežymus. Šie duomenys patvirtina D. Patalaus-

kaitės (2007) teiginį, kad po lapuočių lajomis robinija nėra konkurencinga. 

Atliekant savaiminukų gyvybingumo vertinimą tyrimo bareliuose rasta 7,5 % sausuo-

lių, t. y. žuvusių savaiminukų. Vidutiniškai tirtuose bareliuose pažeisti savaiminukai sudarė 

0,6 %. Visais tirtais atvejais robinijos savaiminukai buvo pažeisti elninių gyvūnų. Tyrimai 

pietų Apalačiuose (JAV) parodė, kad visiems pažeistiems jauniems robinijos 
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savaiminukams 92 % buvo nustatyti elninių žvėrių pažeidimai (Delia-Bianca and Frank 

1965). Baltažiedės robinijos ir paprastosios pušies miškingose vietovėse Vengrijoje apie 

75 % tauriųjų elnių mitybos racione dominavo jauni baltažiedės robinijos savaiminukai 

(Matria et al. 2004).  

Mūsų atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad po kirtimų ženkliai padidėjo šaknų atžalų bei 

kelmų ataugų kiekiai. Ataugų pagausėjimas po kirtimų gerokai viršijo atžalų pagausėjimą. 

Be to, bent jau pirmaisiais metais po kirtimų kelmų ataugos buvo gyvybingesnės nei šaknų 

atžalos.  

Baltažiedės robinijos plitimas į atviras erdves arba į kitų rūšių medynus. Baltažiedės 

robinijos plitimo į atviras erdves arba į kitų rūšių medynus tyrimo objektuose vyravo I-os ir 

II-os aukščio grupių savaiminukai (3.2.2  pav.).  

 

 
3.2.2 pav. Baltažiedės robinijos savaiminukų procentinis skirstinys pagal aukščio grupes Dubravos 

ir Kretingos miškų urėdijose (I grupė < 0,5 m aukščio savaiminukai, II grupė – 0,5–1,5 m aukščio 

savaiminukai, III grupė – 1,5–3 m aukščio savaiminukai, IV grupė – > 3 m aukščio savaiminukai) 

Fig. 3.2.2. Distribution (%) of black locust saplings according to the height groups in Dubrava and 

Kretinga State Forest Enterprise 

 

Maksimalus robinijos plitimo atstumas (28 metrai) nuo tikėtino motinmedžio nustaty-

tas Kretingos MU Juodkrantės girininkijoje – degvietėje (3.2.3 pav.). Toliausiai robinija 

plito sklypuose, prie kurių buvo atviros erdvės arba retmės, todėl plitimo įvertinimui kiek-

viename tyrimo objekte atstumą išreiškėme kvartiliais. I-os ir II-os aukščio grupės savaimi-

nukų santykinė dalis didėjo tolstant nuo biogrupės (3.2.4 pav.), o III-os ir IV-os – mažėjo.  
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3.2.3 pav. Baltažiedės robinijos savaiminukų plitimo atstumas nuo biogrupės ar tikėtino motinmedžio 

pagal savaiminukų aukščio grupes Dubravos ir Kretingos miškų urėdijose (I grupė < 0,5 m aukščio 

savaiminukai, II grupė – 0,5–1,5 m aukščio savaiminukai, III grupė – 1,5–3 m aukščio savaiminukai, 

IV grupė – > 3 m aukščio savaiminukai) 

Fig. 3.2.3. The distance of the black locust saplings from the biogroup or the probable maternal plant 

by sapling height groups in Dubrava and Kretinga State Forest Enterprises 

 

 

 
3.2.4 pav. Baltažiedės robinijos savaiminukų dalis aukščio grupėse pagal išplitimo atstumo kvartilius 

Dubravos ir Kretingos miškų urėdijose 

Fig. 3.2.4. The percentage of saplings in different height classes according to quartile of distribution 

distances in Dubrava and Kretinga State Forest Enterprises 

 

Nustatyta, kad iš visų apskaitytų savaiminukų 58,8 % buvo kelmų ataugos, 38,4 % – 

šaknų atžalos ir tik 2,8 % sudarė sėklinės kilmės savaiminukai. Sėklinė kilmė buvo vertinta 

tik I-os ir II-os aukščio grupės savaiminukams, todėl šioje imtyje sėjinukų dalis gali būti 

nežymiai didesnė. III-os ir IV-os klasės savaiminukų kilmę nustatyti sudėtinga, nes 
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vyresniame amžiuje susiformuoja ryškesnės horizontalios šaknys ir medelius sunku atskirti 

nuo šaknų atžalų. Sėklinės kilmės savaiminukai rasti tik dviejuose tyrimo objektuose. 

 

3.2.2. Sėklų daigumas laboratorijoje bei sėklų dygimas įvairiuose substratuose  

 

Baltažiedės robinijos sėklų daigumo laboratoriniai tyrimai parodė, kad 47,5 % sėklų 

buvo daigios (3.2.5 ir 3.2.6 pav.), o 35,8 % sėklų susiformavo nenormalūs daigai: pažeisti, 

deformuoti ar neproporcingai išsivystę. 

 
3.2.5 pav. Sudygusios baltažiedės robinijos sėklos 

Fig. 3.2.5. Germinated seeds of black locust 

 

 
3.2.6 pav. Baltažiedės robinijos sėklų daigumo rodiklių vidurkiai ir jų standartinės paklaidos 

Fig. 3.2.6. Germination rate (mean  standart deviation) of black locust seeds 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad laboratorijoje sėjimui atrinkus sėklas ir atlikus apskaitą, 

6,3 % sėklų buvo pažeista sėklaėdžio kenkėjo Megastigmus spp. Daiginimo metu supuvusių 

sėklų rasta tik 10 %.  

Kai kurie autoriai teigia, kad robinijos sėklų daigumas laboratorijoje siekia 68 %  

(Vines, 1960). Sėklų skarifikacija karščiu, šalčiu, sieros rūgštimi ar sėklos nudrožimas padi-

dina sėklų daigumo laipsnį nuo 67 % iki 95 % (Singh et al. 1991; Masaka and Yamada 2009, 
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Morimoto et al. 2010). Cierjacks su bendraautoriais (2013) teigia, kad apdorojus sėklas 

sieros rūgštimi (60 min), daigumas padidėjo iki 65 %, kai neapdorotų sėklų daigumas siekė 

vos 3 %.  

Mūsų atlikto tyrimo metu nustatyta, kad robinijos sėklų daigumas natūraliomis sąly-

gomis buvo žemas – 3,3 % (3.2.3 lentelė). Po trijų savaičių sėklos sudygo tik lengvame 

mineraliniame dirvožemyje – ant dirvos paviršiaus (apie 13,0 %) ir mineralizuotoje juos-

toje – ant dirvos paviršiaus (10,0 %) (3.2.7 pav.). 

 

3.2.3 lentelė. Baltažiedės robinijos sėklų daigumas skirtingomis natūraliomis sąlygomis 

Table 3.2.3. Germination of black locust seeds in diferent natural conditions 

  

Dygimo aplinka ir sąlygos / 

Conditions for germination 

 

Sudygusių sėklų skaičius (%) / 

Number of germinated seeds, (%) 

1  2  3  
Vid. / 

Average 

Baltažiedžių robinijų medyne po laja / 

Under the canopy of the black locust stand 
0 0 0 0 

Ant miško paklotės po laja / 

On the surface of forest floor 
0 0 0 0 

Mineralizuotoje juostoje ant paviršiaus / 

On the mineral firebreak 
10 5 15 10 

Mineralizuotoje juostoje įterpiant į gruntą / 

In the ground of mineral firebreak 
0 0 0 0 

Ant samanų dangos po laja / 

On the moss cover under crown canopy 
0 0 0 0 

Mineraliniame dirvožemyje ant paviršiaus / 

On the mineral soil 
20 15 5 13,3 

Mineraliniame dirvožemyje įterpiant į gruntą/ 

In the mineral topsoil 
0 0 0 0 

Iš viso: 

Total: 
4,3 2,8 2,8 3,3 

 

Gauti rezultatai patvirtina teiginį, kad baltažiedės robinijos atsikūrimas po medyno 

laja nėra gausus, o daigų išsilaikymas menkas dėl šešėlio netoleravimo (Peloquin and Hie-

bert 1999; Mehrhoff et al. 2003; Kowarik 1990) bei suvešėjusios žolių augmenijos (Kowarik 

1996). Natūraliame areale natūraliomis sąlygomis baltažiedės robinijos daigumas yra ma-

žas –  svyruoja nuo 3,5 % iki 16,3 % (Roberts and Carpenter 1983). Japonijos mokslininkai 

teigia, kad robinijos daigumas natūraliomis sąlygomis siekia 2 % (Jung et al. 2009). Grese 

(1992) tyrimo metu sėklų daigumas natūraliomis sąlygomis siekė tik apie 5 %.  
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3.2.7 pav. Mineralizuotoje juostoje ant dirvos paviršiaus sudygusios baltažiedės robinijos sėklos 

Fig. 3.2.7. Seeds germinated on the soft mineral firebreak 

 

Nustatyta, kad sėklos lengviau dygsta, o sėjinukai geriau išgyvena sutrikdytuose (at-

vertuose) plotuose, kur vyrauja smėlio ar priesmėlio dirvožemiai (ypač išdegusiose vieto-

vėse) (Kowarik 1996; Maringer et al. 2012; Vítková and Kolbek 2010). 

 
3.2.3. Baltažiedės robinijos populiacijų genetiniai tyrimai 

 

Genetiniai baltažiedės robinijos tyrimai atlikti penkiuose tyrimo bareliuose: Dubravos 

EMMU Vaišvydavos girininkijos (1–4) ir Neringos MU Juodkratės (5) girininkijos medy-

nuose. Iš viso surinkti 379 individų lapų mėginiai: 99 – pirmame, 49 – antrame, 76 – tre-

čiame, 45 – ketvirtame ir 110 – penktame bareliuose.  

Atlikus genetinę surinktų mėginių analizę, buvo nustatytas unikalių genotipų skaičius 

bei klonų proporcija besiformuojančiuose medynuose (3.2.4 lentelė).  

 

3.2.4 lentelė. Baltažiedės robinijos medžių skaičius tirtuose bareliuose ir gauti genotipų analizės duo-

menys 

Table 3.2.4. The number of black locust trees used for genetic analysis and the obtained genotypic 

analysis data 

Barelio  

pavadinimas / 

Name of plot 

 

Apskaitytų  

individų  

skaičius, vnt. / 

Number of 

recorded 

 individuals 

Unikalių geno-

tipų skaičius, 

vnt. / 

Number of 

 unique  

genotypes 

Genotipų su 

viena rameta 

skaičius, vnt./ 

The number of 

genotypes  

containing 1 

ramet 

Klonų  

proporcija  

barelyje, %/ 

Proportion 

of clones in a 

plot, % 

Vidutinis 

klono  

dydis, vnt./ 

Mean size 

of clone 

Vaišvydava 1 99 45 29 70 4,37 

Vaisvydava 2 49 21 11 77 3,8 

Vaisvydava 3 76 11 4 94 10,28 

Vaisvydava 4 45 23 14 68 3,44 

Juodkrantė 110 19 8 92 9,27 

Iš viso 

Total 
379 119 66 83 5,9 
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Nustatytas skirtingų genotipų skaičius vietovėse kito nuo 11 iki 45, o genotipų, turin-

čių daugiau nei vieną rametą, proporcija sąžalynuose varijavo nuo 70 iki 94 %. Kadangi 

skirtingų genotipų skiriamosios gebos (PD) tikimybė nustatyta visiems keturiems naudo-

tiems mikrosatelitiniams lokusams buvo daugiau nei 0,9999 (3.2.6 lentelė), to paties geno-

tipo rametos neabejotinai buvo priskirtos tai pačiai kloninei grupei. Nei vienas nustatytas 

genotipas nebuvo rastas daugiau nei viename tyrimo barelyje, t.y. visi tyrimo bareliai pasi-

žymėjo unikaliu genotipų rinkiniu.  

Japonijoje atliktame pakrančių baltažiedės robinijos medynų atsikūrimo tyrime buvo 

nustatyti šiek tiek mažesni unikalių genotipų skaičiai ir didesnė genotipų, turinčių daugiau 

nei vieną rametą, proporcija tirtuose medynuose (Kurokochi et al. 2010). Mūsų gautus re-

zultatus galima būtų paaiškinti dar tik besiformuojančia robinijos medynų struktūra. Japoni-

joje tyrimai buvo atlikti jau susiformavusiuose medynuose tiriant jų atsikūrimą po plynų 

kirtimų. Baltažiedė robinija yra pionierinė medžių rūšis, kuri prastai auga pavėsyje, todėl 

medynuose su susivėrusiomis lajomis retai įsikuria nauji genotipai (generatyvinis daugini-

masis šioje rūšyje yra gana neefektyvus). 

Remiantis genetinių tyrimų rezultatais buvo sudarytos visų tirtų barelių baltažiedės 

robinijos genotipų erdvinio išsidėstymo schemos (3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 ir 3.2.12 pa-

veiksluose). 
 

 
3.2.8 pav. Erdvinė Vaišvydavos pirmojo barelio baltažiedės robinijos genotipų išsidėstymo schema 

Fig. 3.2.8. Spatial scheme of the black locust genotype distribution in Vaišvydava first sample plot 
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3.2.9 pav. Erdvinė Vaišvydavos antrojo barelio baltažiedės robinijos genotipų išsidėstymo schema 

Fig. 3.2.9. Spatial scheme of the black locust genotype distribution in Vaišvydava second sample plot 

 

 

 
3.2.10 pav. Erdvinė Vaišvydavos trečiojo barelio baltažiedės robinijos genotipų išsidėstymo schema 

Fig. 3.2.10. Spatial scheme of the black locust genotype distribution in Vaišvydava third sample plot 
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3.2.11 pav. Erdvinė Vaišvydavos ketvirtojo barelio baltažiedės robinijos genotipų išsidėstymo schema 

Fig. 3.2.11. Spatial scheme of the black locust genotype distribution in Vaišvydava fourth sample plot 

 

 
3.2.12 pav. Erdvinė Juodkrantės penktojo barelio baltažiedės robinijos genotipų išsidėstymo schema 

Fig. 3.2.12. Spatial scheme of the black locust genotype distribution in Juodkrantė fifth sample plot 

 

Kaip matosi iš pateiktų schemų, baltažiedės robinijos genotipai, priklausantys tam pa-

čiam klonui, auga gana glaudžiomis grupėmis. Panaši medynų struktūra buvo aptikta ir kitų 

autorių tyrimuose (Kurokochi et al. 2010; Chang et al. 1998), kur nustatyta, kad baltažiedės 

robinijos klonai formuoja atskiras grupes ir tik retais atvejais skirtingų klonų individai auga 

pramaišiui. 

Didžiausias absoliutus galimai sėklinės kilmės (individualus genotipas, turintis tik 

vieną rametą) individų skaičius buvo rastas Vaišvydavos pirmame tyrimo barelyje – 29. 

Vaišvydavos antrasis ir Vaišvydavos ketvirtasis tyrimo bareliai pasižymėjo panašiu santyki-

niu galimai sėklinių individų kiekiu. Vaišvydavos trečiojo ir Juodkrantės barelių individai 

priklausė didelėms klonų grupėms, čia buvo rasta mažai individualių genotipų su viena ra-

meta. 
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Atskirai reiktų aptarti Juodkrantės tyrimo barelį, kuriame buvo senų (apie 50 m. am-

žiaus) baltažiedės robinijos medžių grupė (3.2.12 pav. schemoje pažymėta punktyrine linija). 

Tikėtina, kad šie medžiai yra ne savaiminės kilmės, o pasodinti. Kaip rodo tyrimų duomenys, 

6 iš 9 senų medžių išplito į gretimai esantį plotą šaknų atžalomis ir suformavo klonines gru-

pes. Tikėtina, kad keletas kitų kloninių grupių kilo iš vieno sėklinio palikuonio.  

Gauti erdvinio pasiskirstymo bareliuose rezultatai rodo, kad baltažiedės robinijos 

sąžalynų pradininkai buvo sėklinės kilmės medžiai. Vėliau tirtuose plotuose šie medžiai plito 

šaknų atžalomis, taip sudarydami atskiras klonines grupes, o atsiradus tinkamoms sąlygoms 

(žolinės dangos suardymai, tinkamas drėgmės režimas ir pan.), plito ir sėklomis. Taip galima 

būtų paaiškinti skirtingų genotipų atsiradimą, kurie dabar auga pramaišiui su kloninės kilmės 

augalais. Lygindami šiuos duomenis su gautais Japonijos mokslininkų Kurokochi et al. 

(2010) rezultatais matome, jog Lietuvoje besiformuojančiuose baltažiedės robinijos sąžaly-

nuose medžių kloninė struktūra yra ne taip ryškiai išskirta. Taip gali būti dėl to, jog Japoni-

joje tirti robinijos medynai susiformavo po anksčiau augusių medynų plynų kirtimų. Ten 

medžiai suformavo naujus medynus, plisdami šaknų atžalomis. Tuo tarpu Lietuvoje mes 

stebime tik pirminę medynų formavimosi stadiją.  

Yra nustatyta, jog baltažiedė robinija nuolat plinta šaknų atžalomis, užimdama laisvus 

šalia esančius plotus (Gyokusen et al. 1991). Mūsų tirtuose sąžalynuose medžių plitimas 

šaknų atžalomis buvo labiau atsitiktinio pobūdžio, nes čia motininiai medžiai niekuomet ne-

buvo kertami. Plynai iškirtus robinijos medynus, jie atsikuria šaknų bei kelmų atžalomis, 

formuodami tankius sąžalynus (Boring and Swank 1984; Iwai 1986; Gyokusen et al. 1991; 

Elliott et al. 1998; Iliev et al. 2005). Gausus atsikūrimas plynoje kirtavietėje yra būdingas ne 

tik baltažiedei robinijai, nes plyni miško kirtimai skatina daugelio medžių rūšių atsikūrimą 

kelmų atžalomis (Negreros-Castillo and Hall 2000; Keim et al. 2006). Mūsų tirtuose bare-

liuose medynų formavimasis dar nėra pasiekęs galutinės stadijos, čia stipriai veikia konku-

rencinė kova (diferenciacija ir eliminacija), o tai taip pat gali paveikti atsitiktinį skirtingų 

genotipų rametų išsidėstymą. Kaip pažymi Japonijos mokslininkai Kurokochi et al. (2010), 

aiški kloninė baltažiedės robinijos medynų sandara gali susiformuoti dėl konkurencinio kitų 

klonų atstūmimo. Taip susiformuoja medynas, kuriame atskiri baltažiedės robinijos genoti-

pai formuoja klonines grupes, augančias greta viena kitos.  

Tiriant kloninę baltažiedės robinijos medynų struktūrą neretai gaunami prieštaringi 

rezultatai. Šiaurės Karolinoje Coweeta vietovėje (JAV), ištyrus plynai iškirstą populiaciją, 

buvo nustatyta nuo 12 iki 90 genotipų: 50 % genotipų turėjo tik vieną rametą (McCaigb et 

al. 1993). Tyrimo bareliuose daugelis baltažiedės robinijos klonų buvo persimaišę tarpusa-

vyje, nors kai kurie formavo kompaktiškas to paties klono grupes. Buvo keliama hipotezė, 

kad genotipinis ar vietai specifinis mirtingumas gali lemti intensyvų kai kurių klonų daugi-

nimąsi (plitimą), kai kiti klonai arba prarado rametas arba nesuformavo naujų. McCaigb et 

al. (1993) pabrėžė, jog lytinio dauginimosi intensyvumas, lytinio dauginimosi proporcija ir 

skirtumai tarp sėjinukų ir šaknų atžalų išgyvenimo gali būti potenciali kloninės struktūros 

variacijos tarp baltažiedės robinijos populiacijų priežastis. Kitokie kloninės struktūros ty-

rimų rezultatai gauti, ištyrus dvi vietines natūralaus baltažiedės robinijos paplitimo arealo 

populiacijas: dviejuose 350 x 225 m plotuose buvo rasta 13 ir 14 skirtingų genotipų (Chang 
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et al. 1998). Dauguma klonų antroje populiacijoje buvo išsidėstę labai lokaliai ir klonai ma-

žai persidengė tarpusavyje. Klono užimamas plotas kito nuo 30x30 m iki 110x120 m. Tačiau 

dalis klonų sudarė keletą atskirų grupių, nutolusių viena nuo kitos netgi daugiau kaip per 

200 m. Tirtose populiacijose taip pat buvo rasta jaunų augalų bei keletas didelių medžių, 

kurie nebuvo priskirti nei vienam klonui. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, ar šie individai yra 

sėklinės kilmės. Tikėtina, kad nustatyta baltažiedės robinijos medynų kloninė struktūra su 

nedideliu genotipų skaičiumi susiformavo dėl populiacijos įsikūrimo iš nedidelio skaičiaus 

sėklinės kilmės individų, o vėliau klonų plitimas vyko vegetatyviškai. Tiriant tokias balta-

žiedės robinijos populiacijas yra aptinkami skirtingo amžiaus ir dydžio to paties klono me-

džiai nepaisant susidarančių palankių sąlygų ir galimybių lytiniam dauginimuisi (Chang et 

al. 1998).  

Labai skirtingi gauti rezultatai neleidžia daryti apibendrinimų apie kloninę baltažiedės 

robinijos populiacijų struktūrą. Mišrios strategijos gali lemti didelę populiacijų variaciją, le-

miančią klonų įvairovę, kuri formuojasi, kaip atsakas ekologiniams faktoriams, nulemian-

tiems vieną ar kitą dauginimosi modelį (Eckert and Barrett 1993). Minėti autoriai ypač pab-

rėžė, kad kloninė įvairovė veikiausiai buvo reguliuojama ekologinių veiksnių, kurie paveikė 

sėklų produkciją ir sėjinukų įsitvirtinimą, taip pat kloninė įvairovė galėjo būti paveikta ge-

netiškai sąlygoto lytinio sterilumo. Todėl svarbu nustatyti nelytinio ir lytinio dauginimosi 

proporcijas daug sėklų produkuojančiose populiacijose kartu nustatant ekologinius fak-

torius, kad būtų galima patvirtinti ar atmesti Eckert ir Barrett (1993) hipotezę. 

Atlikus mikrosatelitinę analizę, iš viso buvo rasti 44 polimorfiniai aleliai (lokuse 

Rops02 – 15 alelių, Rops05 – 11 alelių, Rops06 ir Rops08 po 9 alelius). Alelių dažniai skir-

tinguose bareliuose pateikti 3.2.13 paveiksle. 
 

 
3.2.13 pav. Baltažiedės robinijos alelių struktūra penkiuose tirtuose bareliuose (Vaišvydavos 1–4 ir 

Juodkrantės) (Na – skirtingų alelių skaičius; Na dažnis >= 5% – skirtingų alelių skaičius, kurių dažnis 

>= 5%; Ne – efektyvus alelių skaičius; I – Šanono informacijos indeksas; Privačių alelių skaičius – 

alelių, unikalių vienai populiacijai, skaičius; Paplitusių alelių skaičius (<= 25%) – lokaliai paplitusių 

alelių skaičius (dažnis >= 5%), sutinkamų 25% ar mažiau populiacijų; Paplitusių alelių skaičius  

(<= 50%) – lokaliai paplitusių alelių skaičius (dažnis >= 5%), sutinkamų 50% ar mažiau populiacijų). 

Fig. 3.2.13. Allelic patterns of black locust across sample plots (Vaišvydava 1–4 and Juodkrantė)  

(Na – No. of different alleles; Na frequency >= 5% – No. of different alleles with a frequency >= 5%; 

Ne – No. of effective alleles; I – Shannon’s information index; No. private alleles – no. of alleles 

unique to a single provenance; No. LComm alleles (<= 25%) – no. of locally common alleles 

(frequency >= 5%), found in 25% o fewer provenance; No. LComm alleles (<= 50%) – no. of locally 

common alleles (frequency >= 5%), found in 50% o fewer provenance). 
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Nustatyti skirtingų alelių dažniai skirtinguose baltažiedės robinijos bareliuose skyrėsi. 

Privatūs aleliai buvo rasti keturiuose iš penkių tirtų barelių (3.2.5 lentelė). Po tris privačius 

alelius buvo rasta Vaišvydavos pirmajame ir Juodkrantės bareliuose, o Vaišvydavos trečia-

jame ir ketvirtajame – po vieną. Privatūs aleliai buvo rasti trijuose iš tirtų lokusų, daugiausiai 

jų nustatyta Rops02 lokuse (penki iš aštuonių privačių alelių). 
 

3.2.5 lentelė. Privatūs (unikalūs vienam iš tirtų baltažiedės robinijos barelių) mikrosatelitiniai aleliai 

Table 3.2.5. Private (unique to a single sample plot) microsatellite alleles 

Bareliai / 

Sample plots 

Lokusas / 

Locus 

Alelio dydis, bp / 

Allele size, bp 

Alelio dažnis populiacijoje/ 

Allele frequency 

Vaišvydava 1 Rops02 124 0,030 

Vaišvydava 1 Rops02 128 0,035 

Vaišvydava 1 Rops02 138 0,091 

Vaišvydava 3 Rops05 130 0,092 

Vaišvydava 4 Rops02 106 0,011 

Juodkrantė Rops02 126 0,023 

Juodkrantė Rops05 146 0,027 

Juodkrantė Rops08 206 0,059 
 

Visiems tirtiems mikrosatelitiniams lokusams buvo nustatyti pagrindiniai genetiniai 

parametrai, kurie pateikti 3.2.6 lentelėje. 
 

3.2.6 lentelė. Pagrindiniai baltažiedės robinijos mikrosatelitinių lokusų statistiniai parametrai su stan-

dartinėmis paklaidomis. Fst ir Rst diferenciacija pateikta lentelėje yra tarp tyrimo barelių 

Table 3.2.6. Main statistical parameters with standard errors of black locust microsatellite 

loci. Fst and Rst differentiation is among black locust sample pots 

        Lokusas / Locus                                             
 

Indeksas / Index 

Rops02 Rops05 Rops06 Rops08 Iš viso / 

Total 

Na 8,0 ± 1,095 7,2 ± 0,583 5,8 ± 0,8 6,6 ± 0,245 6,9 ±0,39 

Ne 3,865 ± 0,573 3,97 ± 0,31 3,351 ± 0,359 3,437 ± 0,414 3,656 ± 0,205 

I 1,57 ± 0,124 1,588 ± 0,051 1,344 ± 0,121 1,416 ± 0,099 1,479 ± 0,053 

Ho 0,823 ± 0,078 0,886 ± 0,051 0,812 ± 0,097 0,794 ± 0,084 0,829 ± 0,037 

He 0,719 ± 0,038 0,742 ± 0,019 0,688 ± 0,033 0,690 ± 0,041 0,710 ± 0,016 

F -0,140 ± 0,084 -0,193 ± 0,057 -0,205 ± 0,18 -0,137 ± 0,061 -0,169 ± 0,05 

Rst 0,157** 

(0,106**) 

0,052** 

(0,062**) 

0,068** 

(0,065**) 

0,120**  

(0,111**) 

0,093** 

(0,078**) 

Fst 0,151**  

(0,08**) 

0,166** 

(0,092**) 

0,180**  

(0,125**) 

0,121** 

(0,064**) 

0,155** 

(0,091**) 

PD 0,963 0,959 0,946 0,918 0,999993 

** – tikimybė, kad tirti baltažiedės robinijos bareliai tarpusavyje skiriasi patikimai, kai p<0,01. 

Na – skirtingų alelių skaičius; Ne – efektyvių alelių skaičius; I – Šanono informacijos indeksas; Ho – nustatytas 

heterozigotiškumas; He – tikėtinas heterozigotiškumas; F – inbrydingo koeficientas; Rst – fiksacijos indeksas, 

skliausteliuose pateikta indekso vertė apskaičiuota naudojant sumažintą iki vienos kiekvieno genotipo kopijos 

duomenų rinkinį; Fst – fiksacijos indeksas, skliausteliuose pateikta indekso vertė apskaičiuota naudojant suma-

žintą iki vienos kiekvieno genotipo kopijos duomenų rinkinį; PD – skiriamosios gebos tikimybė. 

** – probability that investigated black locust plots differs significantly when p<0,01. 

Na – No. of different alleles; Ne – No. of effective alleles; I – Shannon’s information index; Ho – observed 

heterozygosity; He – expected heterozygosity; F – inbreeding coefficient, Fst – fixation index,  presented in 

brackets were calculated using data set reduced to one copy of each genotype; Rst – fixation index,  presented 

in brackets were calculated using data set reduced to one copy of each genotype; PD – probability of discrimi-

nation ability. 
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Visuose tirtuose lokusuose nustatytas efektyvus alelių skaičius buvo ženkliai mažes-

nis nei nustatytas skirtingų alelių skaičius. Nustatytas heterozigotiškumas visuose tirtuose 

lokusuose viršijo apskaičiuotą tikėtiną heterozigotiškumą. Inbrydingo koeficientas visuose 

tirtuose lokusuose buvo šiek tiek neigiamas. Tai rodo neigiamą asortatyvinį kryžminimąsi 

arba atranką, nukreiptą prieš homozigotas. Toks rezultatas buvo tikėtinas, nes ankstesni bal-

tažiedės robinijos tyrimai atskleidė, jog šios rūšies individai nepasižymi savidulka 

(Kerezstesi 1980). Kitų autorių duomenimis, baltažiedės robinijos kryžmadulkos laipsnis yra 

mažesnis nei 1,0, o santykinis piestelių ir kuokelių brandos tyrimas atskleidė, jog šios rūšies 

žiedai yra protogininiai, bet to paties medžio žiedų brandos variacija sudaro galimybes gei-

tonogaminiam kryžminimuisi (Surles et al. 1990). Fst ir Rst fiksacijos indeksai visiems tir-

tiems mikrosatelitiniams lokusams buvo nustatyti patikimi, o tai rodo reikšmingą populiacijų 

diferencijaciją. Tokie duomenys rodo, kad tyrimams pasirinkti mikrosatelitiniai lokusai yra 

tinkami baltažiedės robinijos populiacijų genetinės struktūros nustatymui. 

Mikrosatelitiniai duomenys buvo patikrinti dėl nukrypimų nuo Hardžio Wainbergo 

pusiausvyros (3.2.7 lentelė).  

 

3.2.7 lentelė. Tikimybė, kad lokusas tirtuose robinijos bareliuose nukrypsta nuo Hardžio Wainbergo 

pusiausvyros 

3.2.7 lentelė. Probability that investigated black locust locus deviated from Hardy-Weinberg          

equilibrium 

               Lokusas /Locus 
 

 

Bareliai / Sample plots 

Rops02 Rops05 Rops06 Rops08 

Vaišvydava 1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Vaišvydava 2 0,159 0,045 0,005 0,201 

Vaišvydava 3 0,265 0,274 0,057 0,045 

Vaišvydava 4 <0,001 <0,001 0,003 0,036 

Juodkrantė 0,005 0,008 0,012 0,001 

 

Gauti duomenys atskleidė, kad Vaišvydavos antrasis ir trečiasis robinijos bareliai 

menkai nukrypsta nuo Hardžio Wainbergo pusiausvyros, tuo tarpu likusieji bareliai, ypač 

Vaišvydavos pirmasis, yra itin stipriai veikiami evoliucinių jėgų, nes visi tirti lokusai nuk-

rypsta nuo pusiausvyros. Nuokrypiai nuo Hardžio Wainbergo pusiausvyros gali atsirasti dėl 

mutacijų, natūralios atrankos, neatsitiktinio kryžminimosi, genų dreifo ir genų tėkmės. Pa-

našūs rezultatai buvo gauti, ištyrus alofermentų variaciją 23 sėklų rinkiniuose, surinktuose 

natūraliame baltažiedės robinijos areale Šiaurės Amerikoje (Surles et al. 1989). Mūsų atliktų 

tyrimų metu nustatyta, kad baltažiedės robinijos palikuonys nėra Hardžio Wainbergo pu-

siausvyroje. 

Remiantis gautais genetinės analizės duomenimis buvo apskaičiuoti pagrindiniai tirtų 

barelių genetiniai parametrai (3.2.8 lentelė). 
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3.2.8 lentelė. Vidupopuliaciniai tirtų baltažiedės robinijos barelių genetinės įvairovės indeksai ir jų 

standartinės paklaidos 

Table 3.2.8. Withinpopulation genetic diversity indices with standard deviations of the investigated 

black locust sample plots 

   Indeksas /Index      

 

Bareliai / 

 Sample plots 

 

N 

 

Na 

 

Ne 

 

I 

 

Ho 

 

He 

 

F 

Vaišvydava 1 99 
8,75± 

1,109 

4,161± 

0,785 

1,613± 

0,203 

0,801± 

0,103 

0,724± 

0,064 

-0,092± 

0,064 

Vaišvydava 2 49 
6± 

0,816 

2,895± 

0,248 

1,296± 

0,097 

0,796± 

0,093 

0,647± 

0,03 

-0,234± 

0,152 

Vaišvydava 3 76 
6 ± 

0,707 

3,185± 

0,165 

1,37 ± 

0,086 

0,918± 

0,031 

0,683± 

0,017 

-0,349± 

0,078 

Vaišvydava 4 45 
7 ±  

0,408 

4,074± 

0,256 

1,569± 

0,022 

0,856± 

0,049 

0,752± 

0,016 

-0,137± 

0,054 

Juodkrantė 110 
6,75± 

0,75 

3,964± 

0,338 

1,550± 

0,065 

0,775± 

0,130 

0,742± 

0,022 

-0,032± 

0,149 

Iš viso 

Total 

75,8± 

6,0 

6,9 ±  

0,39 

3,656± 

0,205 

1,479± 

0,053 

0,829± 

0,037 

0,71± 

0,016 

-0,169± 

0,050 

N – individų skaičius; Na – skirtingų alelių skaičius; Ne – efektyvus alelių skaičius; I – Šanono infor-

macijos indeksas; Ho – nustatytas heterozigotiškumas; He – tikėtinas heterozigotiškumas; F – fiksa-

cijos indeksas.  

N – a number of individuals; Na – a number of different alleles; Ne – an efficient number of alleles;  

I – Shannon’s information index; Ho – observed heterozygosity; He – expected heterozygosity;  

F – fixation index. 

 

Atlikta mikrosatelitinė analizė atskleidė, kad skirtingų alelių skaičius baltažiedės ro-

binijos bareliuose svyravo nuo 6,00 iki 8,75. Efektyvus alelių skaičius svyravo nuo 2,895 iki 

4,161, ir vidutiniškai siekė 3,656. Didžiausias heterozigotiškumas buvo nustatytas Vaišvy-

davos trečiajam bareliui, o mažiausias – Juodkrantės. Didžiausias tikėtinas heterozigotišku-

mas buvo apskaičiuotas Vaišvydavos ketvirtajam, o mažiausias – Vaišvydavos antrajam ba-

reliams. Nustatytas aukštas heterozigotiškumo lygis bei didelis skirtingų alelių skaičius rodo 

aukštą baltažiedės robinijos genetinę įvairovę. 

Aukštesnė nei spygliuočių medžių rūšims bei kai kuriems lapuočiams genetinė balta-

žiedės robinijos įvairovė buvo nustatyta ir tiriant alozimus (Brown et al. 1975; Moran and 

Hopper 1983; Bousquet et al. 1987; Manos and Fairbrothers 1987). Aukštu heterozigotiš-

kumo lygiu baltažiedė robinija pasižymi dėl ilgaamžiškumo, kuomet tas pats klonas išgy-

vena įvairias besikeičiančias aplinkos sąlygas (Surles et al. 1989). Nustatytas bendras vi-

siems bareliams fiksacijos indeksas su minuso ženklu rodo, jog bareliai pasižymi šiek tiek 

neigiamu asortatyviniu kryžminimusi, atranka prieš homozigotas. Stipriausias neigiamas  

asortatyvinis kryžminimasis nustatytas trečiajam Vaišvydavos bareliui. Neigiamas asortaty-

vinis kryžminimasis buvo tikėtinas robinijos tyrimų rezultatas, nes ši rūšis pasižymi ne tik 

generatyviniu, bet ir vegetatyviniu dauginimusi, o siekiant išlaikyti aukštą genetinės įvairo-

vės lygį rūšiai svarbu išsaugoti aukštą heterozigotiškumą. Aukštas genetinės įvairovės lygis 

yra svarbus robinijai, kuri yra pionierinė medžių rūšis. Petit ir Hampe (2006) yra pastebėję, 
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kad atranka prieš homozigotas arba heterozigotų pranašumas yra tikėtinas genominis ilgai 

gyvenančių ir plačiai paplitusių skirtingose aplinkos sąlygose miško medžių bruožas. Ka-

dangi baltažiedė robinija pasižymi ilgaamžiškumu (dėl savo kloninio dauginimosi ir šaknų 

atžalų formavimo) (Dooley 2003; Elliott et al. 1998; Rice et al. 2004; Sterrett and Chappell 

1967) ir gausiu derėjimu (Olson and David 1974; Roach and Benjamin 1965), susidaro pa-

kankamai geros sąlygos gyvybingų genų derinių susiformavimui natūralios atrankos būdu. 

Siekiant nustatyti genetinį tirtų baltažiedės robinijos barelių giminingumą buvo aps-

kaičiuoti Nei genetiniai atstumai tarp barelių (3.2.9 lentelė).  

 

3.2.9 lentelė. Nei genetiniai atstumai (pateikti apatinėje lentelės dalyje) ir Fst vertės (pateiktos viršu-

tinėje lentelės dalyje) tarp poromis paimtų baltažiedės robinijos barelių. Skliausteliuose pateiktos Fst 

vertės, gautos naudojant sumažintą iki vienos kiekvieno genotipo kopijos duomenų rinkinį 

Table 3.2.9. Pairwise Nei genetic distance (given in the lower part of the table) and pairwise Fst 

values (given in the upper part of the table) are between black locust sample plots. Fst values presen-

ted in brackets were calculated using data set reduced to one copy of each genotype 

Vaišvydava 1 
 

0,181*** 

(0,135***) 

0,190*** 

(0,096***) 

0,109*** 

(0,057***) 

0,132*** 

(0,075***) 

Vaišvydava 2 0,705  
0,180*** 

(0,031*) 

0,180*** 

(0,129***) 

0,167*** 

(0,116***) 

Vaišvydava 3 0,846 0,604  
0,133*** 

(0,070***) 

0,153*** 

(0,053**) 

Vaisvydava 4 0,454 0,750 0,512  
0,139*** 

(0,091***) 

 Juodkrantė 0,569 0,657 0,624 0,694  

Bareliai / 

Plots 

 

Vaišvydava 1 

 

Vaišvydava 2 

 

Vaišvydava  3 

 

Vaišvydava 4 

 

Juodkrantė 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

Nustatyta, kad vidutinis genetinis atstumas tarp tirtų baltažiedės robinijos barelių Lie-

tuvoje yra 0,642. Genetiškai panašiausi buvo Vaišvydavos pirmasis ir ketvirtasis bareliai. 

Labiausiai išsiskyrė Vaišvydavos pirmasis ir trečiasis bareliai. Tikėtina, kad robinijos Vaiš-

vydavos pirmajame ir ketvirtajame tyrimo barelyje buvo sodintos tais pačiais metais ir iš tos 

pačios partijos sodinukų. 

Mikrosatelitinės analizės duomenys leido apskaičiuoti Fst fiksacijos koeficientą tarp 

tirtų baltažiedės robinijos populiacijų. Fst koeficiento vertės tarp visų populiacijų yra pati-

kimos, nors naudojant iki vienos genotipo kopijos sumažintą duomenų rinkinį jos buvo šiek 

tiek mažesnės (3.2.9 lentelė). Gauta baltažiedės robinijos populiacijų diferenciacija buvo 

lauktas rezultatas, nes ši rūšis dar tik įsikuria Lietuvoje ir daugelis jos medynų atsirado dėl 

žmogaus poveikio (išplito nuo įveistų dekoratyvinių želdinių arba populiacijos pradininkai 

buvo pasodinti specialiai). Gana aukštos nustatytos Fst koeficiento vertės taip pat rodo su-

mažėjusį genų srautą į šiuos barelius (populiacijas), o toks rezultatas labai tikėtinas dėl šios 

rūšies biologijos ypatybių (robinija daugiausiai plinta šaknų atžalomis ir tik esant palan-

kioms sąlygoms – sėklomis).  
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Nustatytas bendras migrantų skaičius per vieną generaciją visiems tirtiems bareliams 

buvo lygus 1,359 (iki vienos kiekvieno genotipo kopijos sumažintam duomenų rinkiniui šis 

skaičius buvo 2,499). Bendras migrantų skaičius per vieną generaciją tirtiems robinijos ba-

reliams vis tik rodo, kad tarp barelių vyksta gana intensyvūs genų mainai ir kad tikimybė, 

jog šie bareliai atsiskirs, yra maža (Eriksson et al. 2006). Aukštas Fst koeficiento vertes taip 

pat galėjo nulemti ir gana mažas unikalių genotipų skaičius tirtose populiacijose (jis svyravo 

nuo 11 iki 45). 

Siekiant nustatyti panašumus tarp tirtų baltažiedės robinijos barelių, remiantis Nei ge-

netinių atstumų matrica, UPGMA grupavimo metodu buvo sudaryta genetinė dendrograma 

(3.2.14 pav.).  

 

 
3.2.14 pav. Penkių baltažiedės robinijos barelių dendrograma, sudaryta remiantis Nei geneti-

nių atstumų matrica. Grupavimas atliktas naudojant UPGMA metodą ir poravimo algoritmą bei Euk-

lidinių atstumų panašumo matą (Boot N=1000) 

Fig. 3.2.14. Dendrogram of five black locust plots was designed on the basis of Nei genetic 

distance matrix. Grouping was conducted using UPGMA method and pairing algorithm as well as 

Euclidean distance similarity measurement (Boot N=1000) 

 

Gautoje dendrogramoje penki tirti baltažiedės robinijos bareliai sudaro du atskirus 

klasterius. Pirmajam priklauso trys bareliai, du – iš Vaišvydavos girininkijos ir Juodkrantės. 

Kitą klasterį sudaro du likusieji Vaišvydavos girininkijos baltažiedės robinijos bareliai. Pir-

majam klasteriui buvo priskirti giminingiausi Vaišvydavos pirmasis ir ketvirtasis bareliai. 

Mikrosatelitiniai duomenys taip pat buvo panaudoti siekiant apskaičiuoti, kokią gene-

tinės įvairovės dalį galima paaiškinti molekuline variacija tarp tirtų populiacijų ir tarp indi-

vidų populiacijos viduje. Multilokusinė AMOVA analizė (Excoffier et al. 1992; Mengoni 

and Bazzicalupo 2002) atskleidė didesnę tarppopuliacinę Fst indekso variaciją (9–14 %), nei 

Rst indekso variaciją (7 %). Kaip parodyta 3.2.15 ir 3.2.16 paveiksluose, 86 % (91 %) ir 

93 % variacijos yra paaiškinama variacija tarp individų, o likusi variacijos dalis yra dėl mo-

lekulinės variacijos tarp atskirų robinijos barelių (populiacijų) (3.2.10 lentelė).  
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    a    b 

3.2.15 pav. Molekulinė variacija, a – Fst duomenys pilnam duomenų rinkiniui, b – Fst duomenys 

sumažintam iki vienos kiekvieno genotipo kopijos duomenų rinkiniui 

Fig. 3.2.15. Molecular variation, a – Fst values calculated for full data set, b – Fst values  

calculated using data set reduced to one copy of each genotype 

 

   a    b 

3.2.16 pav. Molekulinė variacija, a – Rst duomenys pilnam duomenų rinkiniui, b – Rst duomenys 

sumažintam iki vienos kiekvieno genotipo kopijos duomenų rinkiniui 

Fig. 3.2.16. Molecular variation, a – Rst values calculated for full data set, b – Rst values  

calculated using data set reduced to one copy of each genotype 

 

 

3.2.10 lentelė. Penkių tirtų baltažiedės robinijos barelių AMOVA genetinės analizės duomenys. 

Skliausteliuose pateikti duomenys, gauti naudojant sumažintą iki vienos kiekvieno genotipo kopijos 

duomenų rinkinį 

Table 3.2.10. AMOVA genetic analysis data for black locust.  The data provided in the brackets was 

obtained by using the data set reduced up to one copyof each genotype 

Variacija / 

Source of  

variation 

Laisvės 

laipsniai / 

Degrees of 

freedom (df) 

Kvadratų 

suma / 

Sum of 

squares 

Variacijos 

komponentai / 

Components of 

variation 

Įvairovės 

procentas / 

Percentage 

of diversity 

Fiksacijos 

indeksas / 

Fixation 

index 

P vertė / 

P value 

Tarp barelių 

(sąžalynų) / 

Among plots 

4 (4) 
160,478 

(33,376) 
0,264 (0,154) 14 % (9 %) 

0,155 

(0,091) 

0,001 

(0,001) 

Viduje barelių 

(sąžalynų) / 

Within plots 

379 (119) 623,5 (193) 1,645 (1,622) 86 % (91 %)   

Iš viso / 

Total 
383 (123) 

783,977 

(226,376) 
1,909 (1,775) 

100 %  

(100 %) 
  

Tarp 

barelių

14%

Tarp 

individų

86%

Tarp 

barelių

9%

Tarp 

individų

91%

Tarp 

barelių

7%

Tarp 

individų

93%

Tarp 

barelių

7%

Tarp 

individų

93%
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Panaši baltažiedės robinijos populiacijų variacijos dalis (6 %) buvo nustatyta ir ištyrus 

atsikuriančias po plynų kirtimų robinijos populiacijas Japonijoje (Kurokochi et al., 2010). 

Mūsų gauta didesnė Fst variacijos dalis tarp barelių (populiacijų) tikriausiai yra dėl antropo-

geninės (nenatūralios) baltažiedės robinijos populiacijų kilmės Lietuvoje. Gauti duomenys 

leidžia įtarti, jog baltažiedės robinijos sąžalynai susiformavo iš keleto sėklų šaltinių, atskirai 

introdukuotų į mūsų šalį. 

Introdukuotose (invazinėse) baltažiedės robinijos populiacijose atlikti genetinės įvai-

rovės tyrimai atskleidžia skirtingus rezultatus. Buvo nustatyta žema vidupopuliacinė varia-

cija tarp aštuonių Vokietijos populiacijų, priešingai nei tarp šešių Vengrijos populiacijų, ku-

riose didesnė variacija nustatyta populiacijų viduje nei tarp jų (Liesebach et al. 2005). Tokie 

skirtumai minėtose šalyse gali būti atsiradę dėl skirtingos ūkinės veiklos baltažiedės robini-

jos medynuose. Į Vokietiją baltažiedė robinija buvo įvežta ir vėliau jos medynuose nebuvo 

taikomos jokios ūkinės priemonės. Po introdukcijos baltažiedė robinija Vokietijoje daugi-

nosi vegetatyviškai daugelį kartų. Izofermentų tyrimais buvo patvirtinta, kad kloninė balta-

žiedės robinijos struktūra Vokietijoje yra vegetatyvinio dauginimosi šaknų atžalomis pa-

sekmė (Hertel and Schneck 2003). Dideli genetiniai skirtumai tarp Vokietijos populiacijų 

kartu su gana žemu genetinės variacijos lygiu yra tiesioginė miško kirtimų nebuvimo balta-

žiedės robinijos medynuose pasekmė. Tuo tarpu Vengrijoje ši rūšis naudojama smėlžemių 

apželdinimui, jos medynai yra intensyviai ūkiškai tvarkomi, po plynų kirtimų atkuriami iš 

sėklų išaugintais sodmenimis (Redei et al. 2008). Palikuonių grupės iš Vengrijos pasižymėjo 

didesne genetine įvairove nei palikuonių grupės iš Vokietijos (Liesebach et al. 2005). Nus-

tatyti skirtumai reikšmingi polimorfinių lokusų skaičiui, alelių skaičiui lokuse, tikėtinam he-

terozigotiškumui ir genofondui. Dvi Slovakijos robinijos palikuonių grupės savo genetine 

įvairove buvo panašios į Vengrijos grupes (Liesebach et al. 2005). 

Amplifikuoto fragmento ilgio polimorfizmo (angl. AFLP) tyrimai, atlikti dešimtyje 

baltažiedės robinijos populiacijų Kinijoje, atskleidė, kad tarppopuliacinė variacija čia siekė 

33,9 % (Huo et al. 2009). Tyrimo metu neaptikta reikšmingos koreliacijos tarp genetinių 

parametrų ir geografinių bei klimato faktorių, tokių kaip geografinė ilguma, platuma, vidu-

tinė metinė temperatūra ir vidutinis metinis kritulių kiekis. Nesvertinio porinio grupavimo 

su aritmetinėmis vertėmis metodo (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 

sutr. UPGMA) analizės rezultatai rodo tam tikrą tendenciją – robinija yra linkusi prisitaikyti 

prie geografinės variacijos, tačiau kol kas reikšmingos geografinės struktūros atsižvelgiant į 

geografinę platumą nepastebėta. Reikšmingai geografinei rūšies populiacijų struktūrai susi-

formuoti Kinijoje greičiausiai pritrūko laiko (Loveless and Hamrick 1984; Lang and Huang 

1999; Li and Lin 2001), nes robinija į Kiniją introdukuota tik maždaug prieš 100 metų. 

Norėdami patikslinti tirtų baltažiedės robinijos populiacijų (barelių) grupių skaičių, 

mikrosatelitų duomenis analizavome Bajeso metodu. Labiausiai tikėtinas klasterių skaičius 

buvo nustatytas, remiantis logaritminėmis tikimybėmis, pagal kurias tiriami individai gru-

puojami kartu. Analizuojant mikrosatelitų duomenis kiekvienoje tirtoje populiacijoje buvo 

gautas skirtingas medžių, priskiriamų tam tikram klasteriui, kiekis (3.2.17 pav.). 
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3.2.17 pav. Bajeso klasterinės analizės rezultatai, kai galimas klasterių skaičius K = 2 (a), 3 (b) ir  

4 (c), ir tikimybės, su kuriomis tirti baltažiedės robinijos genotipai buvo priskiriami tam tikriems  

klasteriams 

Fig. 3.2.17. Graphical output of Bayesian cluster analysis results, calculated when K 2 (a), 3 (b) and 

4 (c), and probabilities for investigated black locust genotypes to belong to a certain genetic entity 

 

Apskaičiavus tikimybes, naudojantis Delta K metodu (ΔK), buvo nustatytas labiausiai 

tikėtinas baltažiedės robinijos genetinių klasterių skaičius. ΔK  skaičiavimai buvo atlikti, 

remiantis antros kartos tikimybių pasikeitimu (Evanno et al. 2005).  

Remiantis gautais klasterinės analizės rezultatais (3.2.18 pav.), tirti baltažiedės robi-

nijos medžiai turėtų būti grupuojami į du klasterius. Gauti duomenys patvirtina ir Nei gene-

tinių atstumų analizės rezultatus. 

 

 a 
 

b 

 

c 
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3.2.18 pav. Baltažiedės robinijos genotipų klasterinės analizės, t. y., ΔK skaičiavimų rezultatai,  

remiantis antros kartos tikimybių pasikeitimu 

Fig. 3.2.18. Black locust genotype cluster analysis, ΔK calculations were calculated based on the 

second order rate of change of the probability 

 

Baltažiedės robinijos sąžalynų genetinės įvairovės palyginimas atskleidė, kad skir-

tingi genotipai sąžalynuose (bareliuose) yra ganėtinai panašūs, o rasti dideli skirtumai tarp 

sąžalynų rodo, jog jie veikiausiai kilo iš skirtingų sėklinės kilmės augalų. Galima daryti prie-

laidą, kad baltažiedės robinijos introdukcija Lietuvoje įvyko ne iš vieno sėklų šaltinio ir kad 

šis medis buvo įvežtas į Lietuvą iš skirtingų vietų per kelis kartus. 

 

3.3. Baltažiedės robinijos medžių būklės tyrimai 

 

Tyrimo barelių dirvožemio (miško paklotės, 0–10 ir 10–20 mineralinio dirvožemio 

gyliuose) cheminės savybės pateiktos 3.3.1 lentelėje. Iš pateiktų duomenų matome, kad tiek 

miško paklotė, tiek ir mineralinis dirvožemis – turtingesni maisto medžiagomis ant moreni-

nio priemolio susiformavusiame Dubravos EMMU Vaišvydavos girininkijos Kauno marių 

pakrantėje išskirtame barelyje (4). Čia visų tirtų cheminių medžiagų (išskyrus fosforą) kon-

centracijos, o tai pat pH rodiklis turėjo ženkliai didesnes reikšmes negu Jonavos MU bare-

liuose (1–3). Tuo tarpu Jonavos MU smėlžemiuose augalų maisto medžiagų koncentracijos 

buvo panašios (3.3.1 lentelė).  

Atlikus tyrimo bareliuose surinktų baltažiedės robinijos taksacinių rodiklių analizę 

nustatyta, kad vidutinis visų matuotų baltažiedės robinijos medžių skersmuo buvo 21,9 cm. 

Daugiausiai apskaityta 15–25 cm skersmens medžių (65 %). Pagal stebėtų medžių išsivys-

tymo klasės bei lajų apsupimo rodiklius visuose bareliuose apskaitos medžių skirstinys buvo 

panašus. Lajų apsupimas ir jų matomumas nežymiai didesni buvo Achemos (3) ir Šlienavos 

(4) bareliuose (3.3.2 lentelė).  
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3.3.1 lentelė. Dirvožemio cheminės savybės keturiuose baltažiedės robinijos bareliuose 

Table 3.3.1. Chemical soil properties in plots of black locust 

Barelio 

Nr. / 

Plot 

No. 

Dirvožemio 

sluoksnis / 

Soil layer 

pH  Judrusis 

fosforas/ 

Mobile 

P2O5, 

mg/kg 

Judrusis 

kalis/ 

Mobile 

K2O, 

mg/kg 

C org. 

% 

Organic 

C 

Kalcis 

Ca, 

mg/kg 

Magnis 

Mg, 

mg/kg 

N su-

minis 

% 

Total N 

1 Paklotė / 

Leaf litter 

4,5 343 560 15,7 3220 416 1,156 

2 Paklotė / 

Leaf litter 

4,7 403 600 12,8 3442 450 1,288 

3 Paklotė / 

Leaf litter 

5,7 287 940 11,8 4724 516 1,151 

4 Paklotė / 

Leaf litter 

6,1 189 1400 24,6 6680 1096 1,599 

1 0–10 3,9 240 36 3,01 259 50,8 0,103 

2 0–10 3,8 374 50 2,93 374 59 0,176 

3 0–10 3,7 249 44 2,45 419 57,2 0,165 

4 0–10 5,7 67 292 3,52 3992 758 0,280 

1 10–20 4,1 164 28 1,37 144 34,5 0,050 

2 10–20 4,2 219 40 1,69 361 69,4 0,063 

3 10–20 3,9 252 26 0,9 232 60,8 0,086 

4 10–20 5,7 90 212 2,07 3470 774 0,114 

 

 

3.3.2 lentelė. Lajų būklės įvertinimui stebėtų baltažiedės robinijos medžių charakteristika 

Table 3.3.2. Charakteristics of assessed black locust trees 

Barelio Nr. ir  

pavadinimas / 

Plot No and name 

Medžių 

skaičius / 

Number of 

trees 

Vidutinė Krafto 

klasė / 

Mean Kraft‘s class 

Lajų apsupimas / 

Crown closure 

Lajų matomumas/ 

Crown visibility 

1. Lokenėliai 61 2,17±0,06 2,03±0,08 1,63±0,06 

2. Medelynas 47 2,28±0,07 2,32±0,08 1,81±0,06 

3. Achema 55 2,25±0,07 2,56±0,06 1,89±0,04 

4. Šlienava 49 2,20±0,08 2,47±0,07 2,08±0,05 

 

Įvertinus lajų defoliaciją keturiuose tyrimo bareliuose, nustatyta vidutiniškai 25,1 % 

medžių be žymesnių lajų defoliacijos požymių (0 defoliacijos klasė), o medžių su menka 

defoliacija (1 defoliacijos klasė) buvo 55,9 %, t.y. tris kartus daugiau negu medžių su vidu-

tine defoliacija (30–60 %, 2 defoliacijos klasė), kurių atitinkamai buvo 17,5 % nuo visų 

stebėtų medžių skaičiaus (3.3.3 lentelė). Be to, daugiausiai medžių su vidutine defoliacija 

nustatyta pirmame ir trečiame bareliuose –  atitinkamai 30 ir 20 %. Medžių su didele de-

foliacija (stipriai pažeisti medžiai) buvo tik 1,4 % pirmame ir trečiame bareliuose, kuriuose 

nustatyta ir didžiausia vidutinė defoliacija. Aukščiausia lajų defoliacija nustatyta Lokenėlių 

barelyje – 24,7±2,0 %. Kituose tyrimo bareliuose baltažiedės robinijos vidutinė lajų defolia-

cija skyrėsi mažai ir svyravo nuo 15,7 iki 16,6 %. Viršutinio lajos trečdalio defoliacija buvo 
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3–5 procentiniais vienetais mažesnė nei visos lajos. Palyginimui reikia pažymėti, kad vidu-

tinė lapuočių medžių defoliacija Lietuvoje 2017 metais buvo 21,9 % (Valstybinės miškų 

tarnybos I lygio miškų monitoringo duomenys). Taigi, baltažiedė robinija pagal lajų būklę 

esmingiau nesiskyrė nuo kitų lapuočių medžių rūšių. Vidutinis medžių derėjimo balas kito 

nuo 1,2 iki 1,9 balo. Gausiausiai robinijos derėjo Šlienavos barelyje – 1,88 balo (3.3.3 len-

telė). 

 

3.3.3 lentelė. Baltažiedės robinijos lajų būklės rodikliai tyrimo bareliuose 

Table 3.3.3. Indices of the black locust crown condition in plots 

Barelio Nr. ir 

pavadinimas  

Plot No and 

name 

1/3 lajos  

defoliacija / 

Defoliation 

of 1/3 upper 

crown  

Visos lajos 

defoliacija / 

Defoliation 

of the total 

crown 

Lajų 

skaidrumas / 

Crown 

transparency 

Derėjimo 

balas/ 

Fruiting 

classes 

Antriniai 

ūgliai/ 

Secondary 

flushing 

1. Lokenėliai 19,9±1,8 24,8±2,0 30,9±2,0 1,27±0,6 1,63±0,07 

2. Medelynas 13,1±0,9 15,9±1,0 21,5±1,2 1,53±0,07 1,64±0,07 

3. Achema 13,3±1,5 15,7±1,5 20,6±1,7 1,22±0,06 1,75±0,06 

4. Šlienava 14,3±0,9 16,6±1,0 21,3±1,1 1,88±0,08 1,22±0,06 

 

Būklės vertinimo metu nustatyta, kad vizualiai matomi medžių pažeidimai užfiksuoti 

17,4 % apskaitos medžių. Abiotinių lapijos ir lajų pažeidimų nebuvo užfiksuota. Visi nusta-

tyti pažeidimai buvo medžių kamienų puviniai. Beje, Lietuvoje 2017 metais I lygio miškų 

monitoringo tinkle rasta 24 % medžių, turinčių vizualiai matomus biotinius ar abiotinius 

pažeidimus. Šio tyrimo metu medžių būklės tyrimai parodė, kad puvinio pažeistų robinijų 

dalis tyrimo bareliuose svyruoja nuo 6 iki 27 % (3.3.1 pav.). 

          
3.3.1 pav. Vidutinė baltažiedės robinijos lajų defoliacija ir puvinio pažeistų medžių dalis  

tyrimo bareliuose 

Fig. 3.3.1. Mean crown defoliation (±SE) and mean wood decay tree number (±SE) in  

the black locust sample plots 

 

Daugiausiai puvinio pažeistų robinijų buvo Achemos (26,8 %) ir Lokenėlių bareliuose 

(26,2 %). Nustatyta, kad didėjant robinijos medžių vidutiniam skersmeniui, didėja ir puvinio 
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pažeistų medžių skaičius. Didesnė defoliacija nustatyta tuose tyrimo bareliuose, kuriuose 

nustatytas didesnis pažeidimų skaičius (r=0,90). Tokiu būdu galime teigti, kad medžių pa-

žeidimai turi įtakos jų lajų defoliacijai. Whiting et al. (2010) teigia, kad dėl išplitusios gry-

binės infekcijos, drėgną pavasarį baltažiedės robinijos medžiai turėjo didesnę kaip 50 % de-

foliaciją.  

 

3.4. Baltažiedės robinijos fenologinių stebėjimų tyrimai 

 

Pumpurų sprogimas. Tyrimo metu nustatyta, kad Vidurio Lietuvoje baltažiedės robi-

nijos pumpurai sprogti pradėjo vidutiniškai 04.287,8 dieną. Skirtingais metais pumpurai 

anksčiausiai sprogti pradėjo 04.16 d. (2014 m.), vėliausiai – 05.10 d. (2013 m.). Masinis 

pumpurų sprogimas stebėjimų metais prasidėjo 05.03±7,2 d. Anksčiausiai masinio sprogimo 

fazė užregistruota balandžio 21 d., vėliausiai – gegužės 12 dieną. Fenologinis intervalas tarp 

fazės pradžios datų skirtingais metais buvo net 29 d., o atskirais stebėjimo metais – 5–6 

dienos (3.5.1 lentelė).  

 

3.5.1 lentelė. Baltažiedės robinijos pumpurų sprogimo vidutinės fenologinės fazės 2012–2017 metais 

(fazės periodų vidutinės datos (X), standartinis nuokrypis (SD), fazės pradžios ankstyviausia (Fmin) ir 

vėlyviausia (Fmax) data bei fenologinė amplitudė (Afen) 

Table 3.5.1. The mean phenological stages of black locust bud break within the period of 2012–2017 

(average dates of the stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest (Fmin) and the latest 

(Fmax) dates of the phenological stage and phenological amplitude (Afen) 

Fenologinė fazė /  

Phenological stage 

Metai / 

Years 
X SD Fmin Fmax Afen 

Pumpurų sprogimo pradžia / 

Beginning of bud break 

2012 04.25 1,3 04.23 04.28 5 

2013 05.10 1,9 05.06 05.12 6 

2014 04.16 1,4 04.13 04.18 5 

2015 04.27 2,2 04.24 04.30 6 

2016 05.02 1,4 04.29 05.04 5 

2017 04.30 1,3 04.27 05.02 5 

Vidurkis / 

Mean 
04.28 1,6 04.13 05.12 29 

Masinis pumpurų sprogimas / 

Massive bud break 

2012 05.02 1,3 04.30 05.05 5 

2013 05.12 1,7 05.09 05.14 5 

2014 04.21 1,7 04.17 04.23 6 

2015 04.20 2,2 04.17 04.24 6 

2016 05.07 1,5 05.04 05.11 5 

2017 04.30 1,7 04.17 05.11 5 

Vidurkis / 

Mean 
05.03 1,7 04.17 05.14 27 

 

Lapų augimas ir sulapojimas. Tyrimo metu nustatyta, kad Vidurio Lietuvoje balta-

žiedės robinijos pradėjo lapoti balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje, vidutiniškai 

05.07±7,1 d. (3.5.2 lentelė). Anksčiausiai pradėjo lapoti balandžio (04.25) pabaigoje, vėliau-

siai – gegužės (05.16) viduryje. Daugiametė fenologinė sulapojimo pradžios amplitudė yra 

28 d., o atskirais metais – 5–8 d.  
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3.5.2 lentelė. Baltažiedės robinijos sulapojimo vidutinės fenologinės fazės 2012–2017 metais (fazės 

periodų vidutinės datos (X), standartinis nuokrypis (SD), fazės pradžios ankstyviausia (Fmin) ir vėly-

viausia (Fmax) data bei fenologinė amplitudė (Afen) 

Table 3.5.2. The mean phenological stages of black locust leaf unfolding within the period of 2012–

2017 (average dates of the stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest (Fmin) and the latest 

(Fmax) dates of the phenological stage and phenological amplitude (Afen) 

Fenologinė fazė /  

Phenological stage 

Metai / 

Years 
X SD Fmin Fmax Afen 

Lapų augimo pradžia / 

Beginning of leaf  growing 

2012 05.07 1,5 05.04 05.10 6 

2013 05.16 1,7 05.13 05.18 5 

2014 04.25 1,8 04.20 04.28 8 

2015 05.07 2,2 05.03 05.09 6 

2016 05.10 1,6 05.07 05.12 5 

2017 05.11 1,6 05.08 05.13 5 

Vidurkis / 

Mean 
05.07 1,7 04.20 05.18 28 

Masinis sulapojimas / 

Massive unfolding of leaves 

2012 05.09 1,4 05.06 05.13 6 

2013 05.20 1,7 05.17 05.22 5 

2014 05.03 1,5 04.30 05.05 5 

2015 05.15 1,9 05.12 05.17 5 

2016 05.14 1,6 05.11 05.16 5 

2017 05.16 1,6 05.13 05.18 5 

Vidurkis / 

Mean 
05.13 1,6 04.30 05.22 22 

 

Lapų kritimas. Vidurio Lietuvoje baltažiedės robinijos lapai pradėjo kristi spalio pra-

džioje, vidutiniškai 10.15±8,2 d. (3.5.3 lentelė). Daugiametė fenologinė lapų kritimo pra-

džios amplitudė yra 28 d., o atskirais metais – 5–8 d. Masiškai lapai pradėjo kristi lapkričio 

pradžioje.   

Baltažiedės robinijos vidutinė vegetacijos trukmė per visą tiriamąjį laikotarpį buvo 

190 dienų. Tai rodo trumpą vegetacijos laikotarpį lyginant su kitomis medžių rūšimis. Pa-

vyzdžiui, paprastieji klevai vertinant trejų metų ciklą (2013–2015 m.) vegetavo 196–214 

dienų, karpotasis beržas – 201–214 dienų, paprastasis ąžuolas – 235–239 dienas (Vaidelys 

ir Straigytė 2017). 

Žiedynų augimas ir žydėjimas. Stebėjimų duomenimis Girionyse robinijų žiedynai 

pradėjo augti gegužės mėnesį – vidutiniškai 05.16±6,2d. Anksčiausiai žiedynai pasirodė 

05.07 d., vėliausiai – 05.23 d. (3.5.4 lentelė). Robinijos žydi visiškai sulapojusios. 2012–

2017 metų stebėjimo laikotarpiu anksčiausiai robinijos pradėjo žydėti gegužės viduryje – 

(05.15), vėliausiai – birželio pradžioje (06.04). Fazės vienų metų amplitudė nedidelė, tik 4–

6 d., o daugiametė – 18 d.  
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3.5.3 lentelė. Baltažiedės robinijos lapų kritimo vidutinės fenologinės fazės 2012–2017 metais (fazės 

periodų vidutinės datos (X), standartinis nuokrypis (SD), fazės pradžios ankstyviausia (Fmin) ir vėly-

viausia (Fmax) data bei fenologinė amplitudė (Afen) 

Table 3.5.3. The mean phenological stages of black locust leaf shed within the period of 2012–2017 

(average dates of the stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest (Fmin) and the latest 

(Fmax) dates of the phenological stage and phenological amplitude (Afen) 

Fenologinė fazė /  

Phenological stage 

Metai / 

Years 
X SD Fmin Fmax Afen 

Lapų kritimo pradžia / 

Beginning of leaf shed 

2012 10.15 1,4 10.12 10.17 5 

2013 10.21 1,7 10.18 10.25 7 

2014 10.15 1,6 10.12 10.18 6 

2015 10.26 1,7 10.23 10.29 6 

2016 10.11 1,9 10.08 10.15 7 

2017 10.06 1,8 10.04 10.09 5 

Vidurkis / 

Mean 
10.15 1,7 10.04 10.29 25 

Lapų kritimo pabaiga / 

End of leaf shed 

2012 11.04 1,5 11.01 11.07 6 

2013 11.05 1,4 11.02 11.08 6 

2014 11.01 1,6 10.28 11.04 7 

2015 11.03 1,5 11.01 11.06 5 

2016 11.04 1,4 11.01 11.07 6 

2017 11.02 1,1 10.30 11.04 5 

Vidurkis / 

Mean 
11.03 1,4 10.28 11.08 10 

 

Lyginant 1961–1985 m. laikotarpį Lietuvoje robinija vidutiniškai pražydo birželio 

6 d., 1964 m. – gegužės 7 d. (ankstyviausia data), 1965 m. – birželio 24 d. (vėlyviausia data) 

(Kulienė, Tomkus, 1990). 

Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad masiškai robinijos Vidurio Lietuvoje žydi gegužės 

pabaigoje (05.25) – birželio pradžioje (06.03). Masinio žydėjimo fazės pradžia per vienus 

stebėjimo metus kito nežymiai – vienų metų fenologinė amplitudė siekė 5–6 dienas. Dau-

giametė fenologinės fazės pradžia svyravo 18 dienų: anksčiausiai  robinijos sužydo 05.24 d., 

vėliausiai – 06.11 d.  

Pirmieji nužydėję žiedai ant medžių pastebėti jau 06.083,3 d. Anksčiausiai pražydu-

sių medžių žiedai ir nužydi pirmieji, kai kuriais metais jau birželio pradžioje, vėliausiai pra-

žydusių – birželio viduryje. Vienų metų fazės amplitudė buvo 3–7 d., o daugiametė – 14 d. 

Žydėjimo pabaigos fazė registruojama, kai ant medžio nužydi >90 % žiedų, vidutiniškai 

06.15±2,4 d. (3.5.4 lentelė). 

Per analizuojamą laikotarpį, baltažiedės robinijos Girionių apylinkėse žydėjo viduti-

niškai apie 2 savaites skaičiuojant nuo žydėjimo pradžios (17±3 d.). Trumpiausiai vienas 

medis žydėjo 13, ilgiausiai – 19 dienų. Robinijos ilgai žydi dėl kelių priežasčių. Skirtingu 

laiku išsiskleidžia žiedai viename žiedyne – pirmieji žiedai pražysta apie 6 dienas anksčiau 

už paskutinius. Nevienodu laiku pražysta žiedynai šakų viršūnėse ir pamatinėje dalyje. Taip 

pat skirtingu laiku pražysta žiedai įvairiose lajos dalyse – lajos pietinėje pusėje ir viršūnėje 

žiedai išsiskleidžia 3–4 dienomis anksčiau negu šiaurinėje pusėje. 
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3.5.4 lentelė. Baltažiedės robinijos žiedynų augimo ir žydėjimo vidutinės fenologinės fazės 2012–

2017 metais (fazės periodų vidutinės datos (X), standartinis nuokrypis (SD), fazės pradžios anksty-

viausia (Fmin) ir vėlyviausia (Fmax) data bei fenologinė amplitudė (Afen) 

Table 3.5.4. The mean phenological stages of black locust inflorescence growth and blooming within 

the period of 2012–2017 (average dates of the stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest 

(Fmin) and the latest (Fmax) dates of the phenological stage and phenological amplitude (Afen) 

Fenologinė fazė /  

Phenological stage 
Metai / Years X SD Fmin Fmax Afen 

Žiedynų augimo pradžia / 

Beginning of the 

inflorescence  

growth 

2012 05.11 1,4 05.08 05.14 6 

2013 05.23 1,8 05.20 05.26 6 

2014 05.07 2,2 05.03 05.09 6 

2015 05.18 1,6 05.15 05.20 5 

2016 05.16 1,6 05.13 05.19 6 

2017 05.21 2,0 05.18 05.24 6 

Vidurkis / 

Mean 
05.16 1,8 05.03 05.26 23 

Žydėjimo pradžia / 

Beginning of blooming 

2012 05.24 1,5 05.22 05.26 4 

2013 05.31 1,6 05.28 06.03 6 

2014 05.18 1,6 05.15 05.21 5 

2015 06.01 1,7 05.29 06.04 6 

2016 05.22 1,7 05.20 05.25 5 

2017 05.27 1,4 05.24 05.29 5 

Vidurkis / 

Mean 
05.26 1,6 05.15 06.04 18 

Masinis žydėjimas / 

Massive blooming 

2012 05.27 2,0 05.24 05.31 6 

2013 06.03 2,0 05.30 06.05 5 

2014 05.25 1,4 05.23 05.28 5 

2015 06.03 1,7 06.05 06.11 5 

2016 05.27 1,5 05.25 05.30 5 

2017 05.31 1,2 05.29 05.02 5 

Vidurkis / 

Mean 
05.30 1,6 05.24 06.11 18 

Žydėjimo pabaiga / 

End of blooming 

2012 06.13 2,4 06.10 06.17 6 

2013 06.14 1,1 06.12 06.17 5 

2014 06.11 1,0 06.10 06.13 5 

2015 06.16 1,3 06.14 06.19 5 

2016 06.15 1,5 06.12 06.17 5 

2017 06.18 1,2 06.16 06.21 5 

Vidurkis / 

Mean 
06.15 1,4 06.10 06.21 11 

 

Vaisių augimas ir brendimas. Vaisių augimo pradžia paprastai sutampa su pirmųjų 

žiedų vytimu, kadangi baigiant žydėti žiedams pradeda formuotis vaisiai. Pirmieji nužydėję 

žiedai ant medžių pastebėti jau 06.02, vadinasi, nuo šios datos pradėjo formuotis vaisiai 

(3.5.5 lentelė). Baltažiedės robinijos vaisiai Girionių apylinkėse subrendo rugsėjo 
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pabaigoje – spalio pradžioje. Sėklų barstymas vyksta nuo rugsėjo iki gegužės mėn. tiek na-

tūralaus paplitimo areale (Huntley, 1990), tiek naujose teritorijose po introdukcijos (Vines, 

1960). Šio tyrimo stebėjimų duomenimis, vaisių sunokimo fazės amplitudė yra 3–4 d., o 

daugiametė – 16 d.  

 

3.5.5 lentelė. Baltažiedės robinijos vaisių augimo ir brendimo vidutinės fenologinės fazės 2012–2017 

metais (fazės periodų vidutinės datos (X), standartinis nuokrypis (SD), fazės pradžios ankstyviausia 

(Fmin) ir vėlyviausia (Fmax) data bei fenologinė amplitudė (Afen) 

Table 3.5.5. The mean phenological stages of black locust fruit growth and seed ripening within the 

period of 2012–2017 (average dates of the stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest 

(Fmin) and the latest (Fmax) dates of the phenological stage and phenological amplitude (Afen)  

Fenologinė fazė /  

Phenological stage 

Metai / 

Years 
X SD Fmin Fmax Afen 

Vaisių augimo pradžia / 

Beginning of fruit  

growth 

2012 06.06 2.0 06.03 06.10 7 

2013 06.09 1,7 06.07 06.13 6 

2014 06.02 1,7 06.01 06.06 5 

2015 06.11 1,8 06.08 06.14 6 

2016 06.08 2,0 06.08 06.14 7 

2017 06.13 1,5 06.10 06.15 5 

Vidurkis / 

Mean 
06.08 1,8 06.01 06.15 14 

Sėklų nokimo pabaiga / 

End of seed ripening 

2012 09.26 1,2 09.24 09.28 4 

2013 09.29 1,3 09.26 09.30 4 

2014 09.24 1,4 09.23 09.26 3 

2015 09.30 1,4 09.28 10.02 4 

2016 10.07 1,4 10.06 10.09 4 

2017 10.01 1,5 09.28 10.02 4 

Vidurkis / 

Mean 
10.01 1,4 09.23 10.09 16 

 

Vegetatyvinių  ir  generatyvinių  organų  vystymosi  eiga  bei  juos  lemiantys  veiks-

niai. Fenologinių stebėjimų metai (2012–2017) pasižymėjo skirtingomis meteorologinėmis 

sąlygomis, kurios aprašytos, remiantis Girionių (Kauno r.) meteorologinės stoties stebėjimų 

duomenimis ir Kauno meteorologinės stoties vidutiniais dekadiniais duomenimis, pateiktais 

meteorologiniuose biuleteniuose (2012–2017 m.). Atlikę baltažiedės robinijos fenologinius 

stebėjimus, ieškojome ryšių tarp meteorologinių sąlygų atskirais metais ir robinijų vysty-

mosi ritmo. Išnagrinėta vidutinės paros oro temperatūros, efektyvių temperatūrų (virš +5 ºC) 

sumos įtaka robinijos fenologinių fazių eigai ir dinamikai. Nagrinėta, kurie veiksniai stipriau 

veikė medžių ramybės laikotarpio trukmę, vegetacijos periodo pradžią ir pabaigą, vegetaty-

vinių ir generatyvinių organų vystymosi pradžią, intensyvumą ir trukmę, visų fenologinių 

reiškinių pasireiškimo laiką. 

Pumpurų sprogimas. Vegetacijos pradžioje didelę reikšmę augalams turi aplinkos 

veiksniai, galintys suvėlinti arba pagreitinti jų vystymąsi. Ypač didelę įtaką turi temperatūra. 

Pumpurų sprogimo fenologinės fazės laikotarpis pasižymi dideliais oro temperatūros svyra-

vimais. Nuo vidutinės oro temperatūros priklauso, kada ir kaip greitai pumpurai sprogsta. 

Šaltą pavasarį pumpurai brinksta ir sprogsta lėtai, o esant šiltam orui fenologinės fazės 
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vyksta labai greitai. Ilgas ir šaltas 2013 m. pavasaris pristabdė (suvėlino) robinijos fenologinį 

vystymąsi, o staiga atšilus orams, visos robinijos sulapojo tuo pačiu metu.  

Atskirais metais fazės pradžioje vidutinių temperatūrų kitimas yra didelis. Pradedant 

sprogti pumpurams efektyvių temperatūrų suma per analizuojamą laikotarpį svyravo nuo 

146,2 ºC iki 324,98 ºC, o daugiametis vidurkis lygus 220 ºC. Išlieka tendencija, kad laikantis 

šiltam orui, fazės pradžioje augalams pakanka mažesnės efektyvių temperatūrų sumos negu 

tada, kai orai vėsūs. Didžiausios efektyvių temperatūrų sumos reikia tuomet, kai užsitęsia 

šalnos (taip nutiko 2013 metais). Statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys nustatytas tarp 

sprogimo fazės pradžios laiko ir oro temperatūros kovo bei balandžio mėnesių: r = -0,829  

(p = 0,042) (3.5.6 lentelė). Tai rodo, kad esant teigiamai bei aukštesnei temperatūrai kovo ar 

balandžio mėn. medžiai sprogsta anksčiau. 

 

3.5.6 lentelė. Koreliacijos koeficientai (r) ir jų patikimumas (p) tarp baltažiedės robinijos vegetatyvi-

nių ir generatyvinių organų vystymosi eigos ir oro temperatūros 

Table 3.5.6. Correlation coefficients (r) and their significance (p) between black locust vegetative 

and generative part development and air temperature 

Mėnuo 

Month 

Kovas 

March 

Balandis 

April 

Gegužė 

May 

Birželis 

June 

Liepa 

July 

Rugpjūtis 

August 

Rugsėjis 

September 

Spalis 

October 

Pumpurų sprogimo pra-

džia/ Beginning of the 

bud break 

-0,829 

(0,042) 

-0,829 

(0,042) 

0,543 

(0,266) 

0,943 

(0,005) 

-0,486 

(0,329) 

0,143 

(0,787) 

-0,314 

(0,544) 

0,029 

(0,957) 

2. Masinis pumpurų 
sprogimas / Massive 

bud break 

-0,943 

(0,005) 

-0,829 

(0,042) 

0,714 

(0,111) 

0,829 

(0,042) 

-0,314 

(0,544) 

-0,143 

(0,787) 

-0,429 

(0,397) 

0,086 

(0,872) 

3. Lapų augimo pradžia/ 
Beginning of leaf  

unfolding 

-0,829 

(0,042) 

-0,829 

(0,042) 

0,543 

(0,266) 

0,714 

(0,111) 

-0,429 

(0,397) 

-0,086 

(0,872) 

-0,600 

(0,208) 

0,257 

(0,623) 

4. Masinis sulapojimas / 

Massive leaf unfolding 
-0,843 

(0,042) 

-1,000 

(<0,001) 

0,143 

(0,787) 

0,771 

(0,072) 

-0,657 

(0,156) 

0,429 

(0,397) 

-0,429 

(0,397) 

0,257 

(0,623) 

5. Žiedynų augimo  

pradžia / Beginning of 
inflorescence growth 

-0,543 

(0,266) 

-1,000 

(<0,001) 

0,143 

(0,787) 

0,771 

(0,072) 

-0,657 

(0,156) 

0,429 

(0,397) 

-0,429 

(0,397) 

0,257 

(0,623) 

6. Žydėjimo pradžia/ 

Beginning of blooming 
-0,200 

(0,704) 

-0,771 

(0,072) 

-0,257 

(0,623) 

0,543 

(0,266) 

-0,600 

(0,208) 

0,600 

(0,208) 

0,029 

(0,957) 

0,029 

(0,957) 

7. Masinis žydėjimas/ 

Massive blooming 
-0,232 

(0,658) 

-0,812 

(0,050) 

-0,232 

(0,658) 

0,638 

(0,173) 

-0,667 

(0,148) 

0,638 

(0,173) 

0,058 

(0,913) 

-0,029 

(0,957) 

8. Žiedų nykimo pradžia / 

Beginning of blossom 
withering 

-0,143 

(0,787) 

-0,829 

(0,042) 

-0,371 

(0,468) 

-0,486 

(0,329) 

-0,943 

(0,005) 

0,371 

(0,468) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 

9. Žydėjimo pabaiga/ 

End of blooming 
-0,143 

(0,787) 

-0,829 

(0,042) 

-0,371 

(0,468) 

-0,486 

(0,329) 

-0,943 

(0,005) 

0,371 

(0,468) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 

10. Vaisių augimo pra-

džia / Beginning of fruit 

growth 

-0,143 

(0,787) 

-0,829 

(0,042) 

-0,371 

(0,468) 

-0,486 

(0,329) 

-0,943 

(0,005) 

0,371 

(0,468) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 

11. Vaisių nokimo  

pabaiga / End of fruit 

ripening 

-0,371 

(0,468) 

-0,486 

(0,329) 

-0,029 

(0,957) 

0,600 

(0,208) 

-0,829 

(0,042) 

-0,086 

(0,872) 

0,257 

(0,623) 

-0,600 

(0,208) 

12. Lapų kritimo pra-
džia / Beginning of leaf 

shed 

0,143 

(0,787) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 

0,200 

(0,704) 

0,257 

(0,623) 

0,771 

(0,072) 

0,200 

(0,704) 

0,200 

(0,704) 

13. Lapų kritimo  
pabaiga / End of leaf 

shed 

-0,943 

(0,005) 

-0,486 

(0,329) 

0,771 

(0,072) 

0,829 

(0,042) 

-0,029 

(0,957) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 

-0,086 

(0,872) 
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Vidutinė daugiametė efektyvių temperatūrų suma masinio pumpurų sprogimo fazėje 

perkopė 284,9±37,9 ºC (3.5.1 pav.). Analizuojant priklausomybę nuo vidutinės oro tempe-

ratūros nustatyta, kad pumpurų bei masinis medžių pumpurų sprogimas stipriai ir patikimai 

koreliavo su kovo – balandžio mėn. temperatūromis (r = -0,943, p = 0,005) (3.5.6 lentelė). 

Lapų augimas ir sulapojimas. Lapų augimo pradžios laikotarpio efektyvių tempera-

tūrų sumos daugiametis vidurkis svyravo apie 342,8±43,9 ºC. Masinio sulapojimo laikotar-

piu efektyvių temperatūrų suma buvo pakilusi iki 499,7±85,3 ºC. Vidutinė efektyvių tempe-

ratūrų suma buvo apie 411,8±45,5 ºC (3.5.1 pav.).  
 

 
3.5.1 pav. Vegetatyvinių ir generatyvinių baltažiedės robinijos organų vystymosi eigos efektyvių tempe-

ratūrų sumos (V1 – pumpurų sprogimo pradžia; V2 – masinis pumpurų sprogimas; V3 – lapų augimo 
pradžia; V4 – masinis sulapojimas; V5 – lapų kritimo pradžia; V6 – lapų kritimo pabaiga; R1 – žiedynų 
augimo pradžia; R2 – žydėjimo pradžia; R3 – masinis žydėjimas; R4 – pirmųjų žiedų nykimas; R5 – žy-

dėjimo pabaiga; R6 – sėklų augimo pradžia; R7 – sėklų nokimo pabaiga) 
Fig. 3.5.1. The sums of effective temperatures of vegetative and generative black locust part development 
(V1 – beginning of bud break; V2 – massive bud break; V3 – beginning of leaf growth; V4 –massive leaf 
unfolding; V5 – beginning of leaf shed; V6 – end of leaf shed; R1 – beginning of inflorescence growth; 
R2 – beginning of blooming; R3 – massive blooming; R4 – withering of the first blossom; R5 – end of 

blooming; R6 – beginning of seed growth; R7 – end of seed ripening) 
 

Žiedynų augimo pradžia ir žydėjimas. Tyrimo metu nustatyta, kad robinijos žydi vi-

siškai sulapojusios. Efektyvių temperatūrų suma žydėjimo fazės pradžioje siekė 

579,3±56,4 ºC. Masinio žydėjimo efektyvių temperatūrų suma buvo apie 651,7±50,6 ºC. 

Baltažiedė robinija Kauno apylinkėse žydėjo vidutiniškai apie 2 savaites. Pirmųjų žiedų vy-

timo fenologinės fazės pradžioje paprastai vyravo šilti, apie 18,5±2,1 ºC orai, efektyvių tem-

peratūrų suma siekė 796,8±31,7 ºC. Masinio žydėjimo pabaigoje vidutinė oro temperatūra 

labiau įvairavo – nuo 16,9±2,4 oC iki 20,9±1,5 ºC. Vidutinė efektyvių temperatūrų suma 

buvo 899,1±44,5 ºC. Daugelis robinijos generatyvinių organų vystymosi fazių patikimai ko-

reliavo su liepos mėnesio temperatūra (3.5.1 pav.).  
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IŠVADOS 

 

1. Lietuvos miškuose baltažiedės robinijos medynų plotas siekia ne mažiau kaip 49 ha. 

Daugiausiai robinijos medynų auga nederlingoje normalaus drėgnumo Nb augavie-

tėje Dubravos, Jonavos ir Kretingos miškų urėdijose. Miestų želdiniuose ir parkuose 

baltažiedė robinija aptinkama visose savivaldybėse. Dažniausiai sutinkama Prienų, 

Birštono rajonuose, Panevėžio, Alytaus ir Kauno miestuose. 

2. Lietuvos sąlygomis baltažiedė robinija intensyviai plinta į atviras erdves po mecha-

ninių (kirtimai) bei stichinių (miško gaisrai) pažeidimų, tuo tarpu medynuose ir 

biogrupėse jos atsikūrimas yra nežymus. Antrais metais po baltažiedės robinijos me-

dyno nukirtimo robinijos savaiminukų skaičius viršijo 17 tūkst. vnt./ha. Baltažiedės 

robinijos po medyno lajomis atsikuria negausiai – nepažeistuose medynuose robini-

jos savaiminukų kiekis po laja vidutiniškai siekė 340 vnt./ha. 

3. Baltažiedė robinija nuo biogrupės arba tikėtino motinmedžio į atviras erdves plito 

11–28 metrų atstumu. Iš visų apskaitytų savaiminukų 59 % buvo kelmų ataugos, 

38 % – šaknų atžalos ir tiktai 3 % – sėklinės kilmės savaiminukai. Mažą sėklinės 

kilmės savaiminukų dalį veikiausiai nulėmė žemas sėklų daigumas natūraliomis są-

lygomis (sudygo tik apie 3,3 % sėklų); tuo tarpu laboratorijoje atlikto robinijos sėklų 

daigumo testo duomenimis 47,5 % sėklų buvo daigios.  

4. Baltažiedės robinijos kloninių grupių pradininkai yra sėklinės kilmės individai, ku-

rie, plisdami šaknų atžalomis, formuoja erdviškai glaudžias klonines grupes. Nusta-

tytas vidutinis klono dydis yra 5,9 individo. Gauti erdvinio pasiskirstymo bareliuose 

rezultatai rodo, kad baltažiedės robinijos sąžalynų pradininkai buvo sėklinės kilmės 

medžiai, kilę iš skirtingų sėklų šaltinių. 

5. Vidutinė baltažiedės robinijos lajų defoliacija buvo 19,5 %. Atskiruose tyrimo ba-

reliuose vidutinė lajų defoliacija svyravo nuo 15,7 iki 24,8 %. 17,4 % medžių buvo 

užfiksuoti kamienų puviniai. Didesnė lajų defoliacija nustatyta tuose tyrimo bare-

liuose, kuriuose nustatytas didesnis pažeidimų skaičius. 

6. Nuo oro temperatūros, išreikštos efektyvių temperatūrų suma, priklauso fenologinių 

fazių pradžios ir pabaigos datos bei jų trukmė. Daugeliu atvejų statistiškai patikima 

koreliacija tarp fenologinių fazių pradžios ir kulminacijos bei efektyvių temperatūrų 

sumos nustatyta ankstyvosioms (vegetatyvinėms) fenologinėms fazėms. 
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Išvada dėl mokslinių hipotezių 

Atlikę numatytus mokslinius tyrimus teigiame, kad visos keturios mokslinės hipote-

zės mūsų tyrimų apimtyje iš esmės pasitvirtino. 

 

Išvadomis pagrįstas atsakymas į ginamuosius teiginius 

 

Ginamasis teiginys Išvada 

− Baltažiedė robinija intensyviai plinta vegetatyviniu 

būdu į atviras erdves tik po mechaninių (kirtimai) bei 

stichinių pažeidimų (gaisrai). 

2 išvada 

− Daugiausiai baltažiedė robinija plinta šaknų atžalomis ir 

kelmų ataugomis, o generatyvinis robinijos atsikūrimas 

yra nereikšmingas. 

2 ir 3 išvados 

− Baltažiedės robinijos genotipai sąžalynuose yra genetiš-

kai artimi ir formuoja erdviškai glaudžias klonines gru-

pes, o tarp sąžalynų nustatyti didesni genetiniai skirtu-

mai rodo, jog pastarieji kilo iš skirtingų sėklinės kilmės 

augalų. 

4 išvada 

− Fenologinių baltažiedės robinijos ankstyvųjų (vegetaty-

vinėms) fazių pradžios ir kulminacijos datas lemia efek-

tyvių temperatūrų sumos. 

6 išvada 
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INTRODUCTION 

 

Relevance. Around 550 species of alien plants are currently known in Lithuania 

(http://www.glis.lt/?pid=59.). Many of them have found new habitats during the rapid  

globalization period due to target human activity or random factors (Richardson et al. 2014). 

Alien plants are undoubtedly significant to economics, environment and social life.  

Transfered from their natural habitats and trying to adjust to new growing conditions, they 

change their phenology, biology and occasionally start deviating from original populations 

(Richardson and Rejmanek 2011). There is sufficient amount of information about some 

alien plants whereas for some species there is a lack of information or it is controversial. 

Black locust (Robinia pseudoacacia L.), a North American species, naturalized in Europe 

many years ago, falls into the alien species group with inssuficient and controversial  

information. In Lithuania this species is mostly found in farmsteads. It is frequently  

cultivated on roadsides. However, in forests it is rather rare. A black locust is characterized 

by its decorative nature, beautiful and melliferous blossom, rapid growth and good quality 

of wood, which by its physical and mechanical properties is similar to hardwood trees. Both 

in Lithuania and Europe black locust has minimum natural pests or pathogens (Sheppard et 

al. 2006; Ivinskis and Rimšaitė 2008). It does not require fertile and humid soils (Redei et 

al. 2008). Apparently black locust has been introduced in many European and Asian  

countries and in some states breeding of a black robust has been pursued (for example, in 

Hungary) (Redei et al. 2008). Works of numerous researchers indicate that a black locust, if 

compared to local species, adjusts to climate changes better. In addition, this species due to 

its rapid growth is recommended for cultivation in energy plantations (Redei et al. 2008). 

Japanese scientists claim that black locust as a pioneer species revives in open spaces very 

fast and spreads after forest fire, cutting, or stronger windbreaks (Jung et al. 2009; Kurokochi 

et al. 2010). Findings of D. Patalauskaitė’s research (2007) revealed that black locust under 

the canopy of deciduous trees is not competitive. It is stated (Vitkova et al. 2017) that in 

forests which feature high competitiveness and shadiness as well as mature stands black 

locust is hardly found.  

Numerous authors indicate root suckers as the main way of black locust spreading. 

However, after the clear-cuts the stump sprouts plays an important role as well. Scientific 

literature shows that a black locust in Europe mostly spreads by stump sprouts and root 

suckers, especially when the maternal plant is damaged or cut down (Patalauskaitė 2007; 

Lygis and Bakys 2011). Locations where black locust becomes naturalized decrease in  

biodiversity and, as a result negative changes in the landscape are noticed (Maekawa and 

Nakagoshi 1997), because this rapidly growing species forms homogeneous stands and  

prevents regeneration of local tree species.  

In Lithuania there is a lack of scientific results concerning distribution, invasiveness 

of alien species of trees and their impact on forest phytocenoses, including black locust 

(Straigytė and Baliuckas 2015).   

In Lithuania black locust as an invasive species spreads in certain ecotops relatively 

fast e.g. Curonian Spit. Thus, in 2012 Invasive Species Council under the Ministry of           

http://www.glis.lt/?pid=59
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Environment of the Republic of Lithuania included it into the list of invasive species                                        

whereas in 2016 the black locust was declared to be eliminated in cities and villages. 

(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12288). 

In order to control natural distribution of the black locust, one must accept the  

importance of knowledge concerning possibilities of natural regeneration of the species after 

certain disturbances. It is crucial to know how application of measures for abundance control 

such as cutting the plant and the use of herbicides will affect blac locust spread. Regeneration 

of the black locust is investigated worldwide by applying landscape information such as GIS 

(Geographical information system) surveys (Maekawa and Nakagoshi 1997), direct  

ecological observation of seedlings regeneration (Takahashi et al. 2008). 

Extensive investigations concerning biology of the black locust, its productivity,  

invasiveness, distribution speed and efficiency of abundance control have not been carried 

out in Lithuania or they are random and include only certain ecological aspects of the black 

locust (Patalauskaitė 2007; Ivinskis and Rimšaitė 2008; Lygis and Bakys 2011). The  

properties of the black locust listed above are not equally reflected in different ecotops and 

climate zones. Thus, in order to successfully control the abundance of the species the need 

of such scientific investigations is obvious.  

 

Reseach hypotheses: 

 

1. In Lithuania black locust intensely spreads into open spaces after mechanical 

(cutting) or natural (forest fires) disturbances while under the crown canopy of 

stands  this species is not competitive; 

2. Germination of black locust seeds in different natural conditions are low therefore 

sexual reproduction of the black locust is insignificant. 

 

Defended statements: 

 

1. A black locust intensely spreads by vegetative means into open spaces only after 

mechanical (cutting) and natural disturbances (fire);  

2. A black locust typically spreads by root suckers and stump sprouts whereas sexual 

reproduction of the black locust is insignificant;  

3. Different genotypes of the black locust are genetically similar and forms separate 

spatially distinct clone groups while genetic differences between plots have shown that they 

originated from different sexually regenerated individuals or seed sources; 

4. The beginning and culmination dates of phenological stages of black locust are  

determined by the sum of effective air temperatures.  

 

The aim – to investigate the distribution, spread peculiarities and ecological  

properties of the black locust in Lithuania.  

 

 

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12288
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Objectives of scientific research: 

 

1. Evaluate the distribution scale of the black locust in Lithuanian forests and urban 

areas; 

2. Investigate the peculiarities of black locust sapling spread in different ecotops; 

3. Identify the patterns of sexual and vegetative progenies in black locust vegetation 

by applying microsatellite analysis method; 

4. Explore peculiarities of the black locust phenology and assess the condition of trees 

in Lithuanian green areas.  

 

Scientific novelty 

 

The dissertation thesis deals with the distribution of the black locust in Lithuanian 

forests and urban areas. It was found that the black locust intensely spreads by vegetative 

means into open spaces after mechanical (cutting) and natural (forest fire) disturbances 

meanwhile in stands and biogroups its regeneration is insignificant. In clear-cut areas a black 

locust highly regenerates from stumps (it develops stump sprouts) whereas in fire devastated 

places it efficiently spreads by root suckers. In this study it was found that the black locust 

spreads from the biogroup or the maternal plant into open spaces at the distance of 28 meters.  

Genetic research by applying the microsatellite method revealed that different  

genotypes of the black locust are genetically similar while higher genetic differences 

between sample plots have shown that they regenerated from different seed sources. In  

investigated sample plots black locust ramets, that belongs to the same clone, forms a sepa-

rate clone group. 

The data of phenological observations have revealed that the beginning, the end and 

the duration of phenological stages depends on air temperature expressed by the sum of 

effective temperatures.  

The results of the dissertation thesis are significant because these findings provides 

useful knowledge and valuable information concerning peculiarities of black locust saplings 

and their spread under Lithuanian conditions. These results can be used for abundance  

control of the black locust as an invasive plant species.  
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RESEARCH OBJECTS AND METHODS  

 

Assessment of black locust distribution in Lithuanian forests and urban areas. 

The research of distribution of the black locust in Lithuanian forests was carried out by       

analysing information of state Standwise Forest Inventory. The stands containing black       

locusts in forests were selected on the basis of 2006–2013 inventory data. The survey of 

black locust distribution within urban areas of Lithuania was based on cities’ inventory of 

green areas, which was conducted implementing the project concerning inventory and 

management of green areas in Lithuanian municipalities. 

Assessment of black locust regeneration and distribution in Lithuanian forests. 

Research of black locust regeneration and distribution was conducted in 2014–2015 in        

Jonava, Kretinga and Dubrava State Forest Enterprises (SFE). The investigations were      

carried out in three stages: 1) the assessment of black locust distribution (regeneration) after 

clear cuts; 2) the study of black locust regeneration under the canopy of black locust stands 

3) investigation of black locust spread into open spaces or stands of other tree species.  

In this study black locust saplings were grouped by the height into four groups where 

group I included saplings up to 0.5 m in height; group II – saplings of 0.5–1.5 m high; group 

III – saplings of 1.5–3 m high and group IV – saplings height exceeded 3 m. Moreover, the 

regeneration origin of saplings and significant damages were recorded as well. The                

regeneration origin, was recorded as vegetative (stump sprouts and root suckers) and sexual       

(seed-regenerated) saplings. The saplings origin as a stump sapling was recorded when the 

stump or its remains could be noticed nearby.  

The first stage the research was conducted in transects, along the roads in Vaišvydava 

and Šilėnai Forest Districts in Dubrava SFE, where three decades ago black locusts had been 

introduced. The clear cut transects of five to six meters in diameter and fifty meters long was 

formed along the road side. As a control transects of the same shape and size were formed 

at the edge of the forest in the nearby stand, where black locust  constituted about 5% of the 

total stand composition.  

The research of black locust spred in the forest stands with black locust presence in 

stand composition was conducted in Jonava SFE. Six plots were selected where black locust 

had been introduced three decades ago as one of the species most resistant to air pollution 

emissions. Black locust was planted as mono species or mixed with other species like larch, 

oak, maple, etc. within the impact zone of Jonava Nitrogen Fertilizers factory “Azotas”   

(currently known as stock company “Achema”). In research area 10 record sites of 100 m2 

(10x10 m) were chosen in a systematic way. In these sites the general stand characteristics 

(species of first and second layer trees, mean diameter, height), undergrowth (saplings)  

abundance according to height groups was recorded.   

The research of black locust spread into open spaces or other species stands was      

conducted in Dubrava and Kretinga SFEs. The investigations were carried out in 11  

temporary research plots. The distance of each sapling from the maternal plant or the 
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biogroup as well as the height group and condition were evaluated (without any visual  

damage, damaged or dead). Moreover, blooming/cropping fact was taken into consideration.  

Assessment of seed germination in a laboratory and in natural conditions. In      

order to evaluate the quality of black locust seed germination the seeds in four stands of 

Vaišvydava forest district in Dubrava SFE were collected in 2015. Germination was assessed 

using tree independent repeats, 100 seeds per each (in total 1200 seeds). Germination            

assessment were conducted in State Forest Service laboratory using standard seed                

germination research methodology (Valstybės žinios 2003). Empty and insect-affected seeds 

were excluded from the test. 

Before the germination test a part of the seed cover was peeled near the top of  

cotyledon and soaked in water for three hours. Germination was carried out on two-layer 

filter paper in the temperature of 20–30ºC in sterile glass Petri dish. Germination medium 

was highly moisturized at the beginning of the analysis. The first assessment of germinated 

seeds was conducted on the 7th day after storage in a germination room whereas the final 

evaluation was performed on day 14. Intermediate evaluations were conducted every two 

days. Well developed seedlings were eliminated from the test in order not to disturb the 

remaining seeds. The seedlings with all main parts well-developed, proportional and intact 

or with minor deficiency were treated as appropriate. The seedlings which lacked some main 

part or were highly damaged and unable to develop further as well as misshapen and             

disproportionate or those with physical alterations, and misshapen were regarded as  

inappropriate. The rotten seedlings containing at least one damaged or rotten part due to the 

primary infection and incapable of developing further were also regarded as inapropriate.  

Seed germination quality under natural conditions was assessed in 2016. The seeds 

were collected the same year in four stands of Dubrava SFE Vaišvydava Forest district. 

Fruits were picked from the upper part of the tree crown because the seeds there are  

characterized by higher germination rate. Afterwards the pods were put into baskets and 

dried in room temperature (21ºC) for a few days. Pods were shelled and the seeds were  

poured into separate glass containers. Seeds used in naturalenvironment germination test 

were fresh, just picked from the tree. In total 7 different sowing conditions were tested: (1) 

Under the canopy of the black locust stand; (2) on the surface of forest floor; (3) on the 

mineral firebreak; (4) in the ground of mineral firebreak; (5) on the moss cover under crown 

canopy; (6) on the mineral soil; (7) in the mineral topsoil. The sowing was conducted with 

three independantt repeats, in the areas of 20x20 cm, 20 seeds in each. Assessment of         

germinated seeds was conducted 10 days after the sowing whereas the final assessment was 

undertaken after 30 days after sowing. Seeds were regarded as germinated when the first leaf 

unfolded.  

Genettic analysis. Sampling. Ths study included five study sites of black locust  

overgrowth. Sampling was carried out in July, 2016. Leaf samples of all black locust  

individuals found in each site were collected for genetic analysis. Study sites were selected 

in Dubrava State Forest Enterprise (SFE) in Vaišvydava forest district (sites 1–4) and in 

Kretinga SFE in Juodkrantė forest district (site 5). 
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In Vaišvydava forest district the prevailing forest tree species is Scots pine, forest soil 

type – Nb. In total 379 leaf samples were collected: 99 in study site Vaišvydava 1; 49 – in 

Vaišvydava 2; 76 – in Vaišvydava 3; 45 – in Vaišvydava 4 and 110 in Juodkrantė. Sampled 

leaves were dried in room temperature and stored in paper envelopes at room temperature 

until use. 

DNA extraction. Black locust DNA as extracted using modified CTAB extraction 

protocol (Menkis et al. 2015). Leaf surface before DNA extraction was not sterilized. For 

DNA extraction 1g of plant material was homogenized in liquid nitrogen using mortar and 

pestle. The resulting powder was immediately transferred to 2 mL Eppendorf tubes with 

1 mL extraction buffer (3% CTAB, 2 mM EDTA, 150 mM Tris-HCl, 2.6 M NaCl, pH 8) 

and incubated at 65ºC for 1 h. After centrifugation the pper phase was transferred to a new 

1.5 mL tube and mixed with equal volume of chlorophorm by gentle vortexing. After                

centrifugation for 8 min at 10,000 rpm the upper phase was transfered to a new 1.5 mL tube 

and DNA was precipitated with two volumes of cold isopropanol, washed with 70% ethanol 

and dissolved in 50 μL of sterile miliQ water. Concentration of each sample genomic DNA 

was determined using Implen spectrophotometer (Implen, Germany). 

Microsatellite analysis. Microsatellite analysis was performed in four polymorphic 

microsatellite loci – Rops02, Rops05, Rops06 and Rops08 (Lian and Hogetsu 2002),           

previously used in black locust regeneration after clear-cutting research (Kurokochi et al. 

2010). Extracted DNA samples were diluted up to 10–20 ng/μL and amplified using four 

fluorescently labelled primer pairs (Rops02, Rops05, Rops06 and Rops08). 

PCR reactions, 15 μL in volume for each individual sample, were performed using 

GenePro Bioer Thermal cycler (Bioer Technology, Hangzhou, China). PCR reaction  

consisted of 40 ng genomic DNA, 5 pmol of fluorescently labelled forward primer, 5 pmol 

of reverse primer, 0,2 U of Dream Taq DNA polymerase (Thermo Fisher Scientific, Vilnius, 

Lithuania), 30 μM dNTP mix (Thermo Fisher Scientific, Vilnius, Lithuania) and 1x Dream 

Taq buffer (Thermo Fisher Scientific, Vilnius, Lithuania). The PCR cycle parameters         

consisted of an initial denaturation at 94ºC for 1 min, 29 cycles of denaturation at 94ºC for 

30 s, annealing at 53ºC for 30 s and extension at 72ºC for 30 s, followed by a final step of 

denaturation at 94ºC for 30 s, annealing at 53ºC for 30 s and extension at 72ºC for 5 min. The 

PCR products were analysed on 1% agarose gels (Thermo Fisher Scientific, Vilnius  

Lithuania), under UV light using BioDocAnalyze gel documentation system (Biometra,  

Germany).  

PCR products of each sample (i.e. of one sample representing one individual) were 

pooled together and 4 μL of resulting mix was diluted in 15 μL of formamide and 0.5 μL of 

fluorescent labelled inner size standard (Gene Scan 600 Liz standard, ABI, Waltham, USA) 

and analysed using an ABI 3500 genetic Analyser (ABI, Waltham, USA). Obtained             

microsatellite data was analysed with Geneious computer software R10  

(http://www.geneious.com, Kearse et al. 2012). 

Statistical analysis. GenAlEx v. 6.5 software (Peakall and Smouse 2006, 2012) was 

used to determine the total (Na) and effective (Ne) number of alleles, the number of different 

genotypes in investigated research plots, observed (Ho) and expected (He) heterozygosity, 

http://www.geneious.com/
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fixation index for all markers used (F), Shannon genetic diversity index (I), departure from 

Hardy-Weinberg equilibrium, level of genetic variation within individuals (Fis), pairwise 

Fst values between plots.  

Molecular variation in investigated black locust plots in Lithuania was assessed by 

hierarchical AMOVA (Excoffier et al. 1992; Mengoni and Bazzicalupo 2002) using  

GenAlEx v. 6.5 computer software (Peakall and Smouse 2006; 2012). To assess genetic 

distance Fst and Rst fixation indices were calculated and total variation was partitioned into 

among– and within-populations (plots) effects. The probability P for the fixation indices was 

based on standard permutation across the full data set and using reduced to one copy of each 

genotype data set with 9999 permutations. GenAlEx v. 6.5 computer software (Peakall and 

Smouse 2006; 2012) was used to calculate Nei‘s genetic distance D (Nei 1972; 1978). 

The probability that two ramets belonging to different clonal genets have the same 

allelic combinations at all markers by chance PD (discrimination power) was calculated  

according to Aoki (2002). 

Dendrogram, based on pairvise Nei‘s genetic distance matrix (Nei 1978) among  

investigated plots was constructed with PAST v. 2.17 computer software (Hammer et al. 

2001), using UPGMA method (Sneath and Sokal 1973) (paired group algorithm, similarity 

measure – Euclidean distance). The significance of clusters was assessed using bootstraps 

(Suzuki and Shimodaira 2004). 

The Bayesian clustering approach was implemented using STRUCTURE v. 2.1  

(Pritchard et al. 2000), for inferring the number of clusters. An admixture model was            

employed, where correlated allele frequencies have been assumed, and the K value (i.e., the 

number of clusters) was set from 1 to 10. The length of the burn-in period was set to 100,000 

iterations, and the Monte Carlo Markov Chain (MCMC) model after burn-in was run for 

additional 100,000 iterations. Each run for different K value was replicated 10 times. The 

most likely number of clusters was identified by delta K (ΔK) criterion using STRUCTURE 

Harvester computer software (Earl,von Holdt 2012);the calculations were based on the      

second-order rate of change of the likelihood (ΔK) (Evanno et al., 2005). 

Research of the black locust tree condition. According to the material of forest       

inventory database the forest plots where black locust comprises not less than 40% were 

selected. In total 4 stands in Dubrava and Jonava SFEs were chosen. In three plots the black 

locust comprised more than 80% of stand composition.  

In the selected sample plots dendrometric (the diameter and height of the tree were 

measured) and tree condition parameters were recorded. The ecological conditions and  

habitat type was also evaluated (the soil type; its chemical composition).  

The state of the black locust trees was assessed according to the indices used in          

European forest monitoring such as defoliation of trees, foliage dechromation, tree                 

development class (according to Kraft), crown visibility and closure, fruiting class, the   

abundance of the secondary flushing, crown transparency, visually observed biotic and  

abiotic tree damage (UN/ECE 2010; Stakėnas and  Beniušis 2013). 212 black locust trees 

which grow in four research plots (53 in each) were selected for the record and assessment.  

Following the crown defoliation, trees are divided into 5 damage classes:  
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• Class 0 – relatively healthy trees (defoliation up to 10%);  

• Class 1 – slightly damaged trees (defoliation 11–25%); 

• Class 2 – moderately damaged trees (defoliation 26–60%);  

• Class 3– highly damaged trees (defoliation 61–99%);  

• Class 4 – dead trees (100%). 

Kraft (biosociological) class was identified for each tree in the stand. It provides         

information about the condition of the tree in the layer. Biosociological class is important 

because the most significant index, i.e. crown defoliation depends on the degree of tree       

development. When biosocial condition of the tree deteriorates, crown defoliation usually 

increases (Ozolinčius and Stakėnas 1996).  

The other significant index of tree condition is visually noticeable biotic and abiotic 

damage. The following groups of the damage could be distinguished: biotic – caused by 

animals, insects-pests, diseases and human activity as well as abiotic – usually caused by 

natural phenomena. Each group is subsequently divided into sub-groups according to the 

damaged area and affecting factors. On the basis of damage assessment methodology  

developed by international forest monitoring programme “ICP-Forest” (UN/ECE 2010) the 

damaged area in the tree is identified, damage symptoms and characteristics are described 

as well as the factor causing the damage and its intensity are defined.  

Fruiting class was assessed by the points: 0 – the tree does not produce fruits (not 

observed), 11 – poor yield, 2 – medium yield, 3 – abundant yield.  

Tree closure was assessed by 6–point scale whereas visibility was evaluated within 

the scale of 4 points (http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual).  

Soil assessment. In order to identify soil composition composite samples were taken 

in four research plots (where investigations of tree condition were conducted) and in three 

horizons of soil (forest floor, 0–10 cm and 10–20 cm layers of mineral soil). Forest samples 

were collected by using 25x25 cm metal frame while mineral soil samples were taken using 

a probe. In each plot samples were taken 10 times (in ten locations systematically separated 

by 10 cm and arranged in a straight line). In the laboratory the weight of forest floor  

(absolutely dry weight, having dried a part of the sample in a thermostat, at the temperature 

of 105 ºC) was measured. Samples of mineral soil and forest floor were dried for chemical 

analysis in the room temperature (air–dry). Chemical analysis of the soil was conducted in 

a laboratory of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LRCAF)  

laboratory of agrochemical research: pH (in KCI suspension – LST ISO 10390:2005),  

mobile phosphorus (P2O5) and mobile potassium (K2O) (by Egner-Riehm-Domingo (A–L) 

method), organic carbon (dry burning at 900 ºC method – ISO 10694:1995), calcium and 

magnesium (0.1 M in BaCl2 extract – ISO 11260:1994) and total nitrogen concentration 

(Kieldal method – ISO 11261:1995) were identified in soil samples.  

Phenological investigations of the black locust. Stationary phenological  

observations of the black locust within the period of 2012–2017 were undertaken in Dubrava 

SFE Vaišvydava Forestry district. 25 black locusts were selected for investigation. The same 

individuals were observed for six years in a row. Observations were carried out regarding 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual


 

116 

individual peculiarities of seasonal development of each tree. Phenological dates were  

recorded for every tree separately and thus, phenological sequence of stages was obtained.  

Average sums of air temperature and effective temperatures within the period were 

calculated on the basis of observation data provided by Girionys and Kaunas hydrometeo-

rological stations between 2012 and 2017. Peculiarities of air conditions were described in 

comparison with the mean annual meteorological data. Phenological stages were registered 

following the phenological observation programme (Table 1), designed according to  

S. Nacevičius (1975) methodological guidelines for observation of woody plants.  

During phenological observations dynamics of black locust seasonal development 

was monitored. Quantitative indices of stages were identified by visually assessing the  

amount of plant parts in the crown, phenological stage which had already started (in %). 

According to the percentage of the crown displaying the same stage, all stages were divided 

into two development periods: 1) beginning of a phenological stage – 5–10% of plant parts 

started growing and developing; 2) the massive period of the stage – 50% of buds and leaves 

grow and develop. Development periods allow monitoring of plant development procedure.  

 

Table 1. Programme of the black locust phenological observations (according to S. Nacevičius, 1975)  

Stages of seasonal development of a plant  Phenological stages 

Observation of vegetative parts 

I. Growth of buds 1. Beginning of bud break 

2. Massive bud break 

II. Growth and maturity of leaves  1. Beginning of leaf growth 

2. Massive unfolding of leaves 

III. Leaf shed 1. Beginning of leaf shed 

2. End of leaf shed 

Observation of generative parts  

IV. Blooming 1. Beginning of the inflorencence growth  

2. Beginning of blooming 

3. Massive blooming 

4. End of blooming 

V. Fruit formation and maturity  1. Beginning of fruit growth  

2. End of seed ripening  

 

Analysis of phenological data. The most important data of phenological observations 

includes:  

• Phenological date – specific starting date of the observed phenological stage;  

• Phenological amplitude – duration (in days) between the latest (Fmax) and earliest 

(Fmin) starting date. Afen = Fmax – Fmin; 

• Phenological period – duration between the starting dates of earlier and later or 

future phenological stage; 

• Phenological interval – the period between phenological dates of different plant 

forms. Having conducted phenological observations and recorded phenological dates, the 

information was supposed to be processed by applying mathematical-statistical methods. 

Calendar dates recorded for calculations were changed by relative uninterrupted numbers 

(the starting point was 1st March – 03.01.=1, 03.02.=2 and 04.01.=32, etc.). Using 
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uninterrupted sequence numbers it is more convenient to calculate statistical indices,  

phenological amplitudes as well as duration of long-lasting phenological stages. The data of 

phenological observations was processed in biological investigations by applying traditional 

mathematical-statistical methods. Software STATISTICA was employed for the analysis. 

The main statistics was calculated: average date of each stage (X), standard deviation (SD).  

The method of linear correlation was applied to identify the relationship between  

phenological stages as well as to analyse the correlation with parameters of ecological  

conditions. The strength of the correlation was assessed on the basis of alteration level scale:  
 

Linear  

correlation  

coefficient r 

From 0.9 (-0.9) 

to 1.0 (-1.0) 

from 0.7 (-0.7) 

to 0.9 (-0.9) 

from 0.5 (-0.7) 

to 0.7 (-0.7) 

from 0.3 (-0.3) 

to 0.5 (-0.5) 

from 0.3 to -0.3  

(r close to 0) 

Correlation 

strength (positive- 

negative) 

Very strong Strong Average Weak Very weak 

 

 

RESULTS 

 

Distribution of the black locust in Lithuania  

 

According to the data of plot forestry Standwise Forest Inventory (SFI) of 2006–2013, 

59 stands with growing black locusts were found in Lithuania. The total area of these stands 

reaches 49 ha.  

The black locust as the prevailing species, can be found in 24 plots, the area of which 

makes up 14 ha. In nine stands of other species black locust grows as the second most  

prevailing species. The area of such stands constitutes 6.3 ha. Most stands with the black 

locust were found in Central (22) and Western (21) parts of Lithuania.  

The black locust is abundant in Dubrava SFE, where the total area of stands occupies 

20.2 ha.  

In Lithuanian forests most of the black locusts found belong to the fifth (19 plots), 

sixth (13 plots) and second (9 plots) age classes. The largest area is occupied by the fifth age 

class trees, which makes up 24.9 ha. Distribution of the black locust by age classes in  

Lithuanian regions is unequal. In the central part of the country the highest number of plots 

containing juvenile black locust plantations not exceeding the fifth age class can be found. 

In the western part the trees mostly belong to the sixth-class and are arranged across 10 plots.  

Most stands containing the black locust are oligotrophic mineral soils of normal  

moisture (about 50% of all plots). A significant part grows in mesotrophic mineral soils of 

normal moisture (29%), while in other habitats only a few plots can be found.  

Stands with prevailing black locusts by bonitet class mostly belong to class 4 (9 

stands) whereas there is the small number of plots with third bonitet class stands. Eleven 

plots are within stands where the black locust occupies only third-fifth place in the compo-

sition of the stand. Here first bonitet class trees predominate. Stock stand of all plots where 

the black locust grows ranges from 0.3 to 0.9. Most stands are of mean stock (0.7 – 18 plots); 
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13 stands of 0.8 and 0.6 stock. The lowest stock (0.3) was identified only in one stand where 

the black locust takes only the third place in the composition of the stand.  

The black locust grows in numerous green areas, parks, squares and farmsteads of 

Lithuania. This species is typically found in Prienai and Birštonas areas as well as  

Panevėžys, Alytus and Kaunas cities and parks.  

 

Regeneration and distribution of the black locust 

 

Assessment of the black locust distribution (regeneration) after clear cutting of the 

plantations. The research in Vaišvydava and Šilėnai Forest Districts in Dubrava SFE in 

transects along the roadside stretches revealed on average 32 (from 23 to 37), i.e. 1300 units 

ha-1 of the black locust stumps. Their diameter exceeded 4 cm. In the second year after 

cutting the number of all saplings outreached 17 thousand per ha (Table 2). Stump sprouts 

constituted 70% of regenerating trees. More than 9 sprouts grew out of one stump whereas 

systems of former tree roots formed on average 4 suckers per plant. According to McIntyre 

(1929) data, in Pennsylvania (the USA) the cut tree of the black locust produced on average 

10 sprouts, which during one season reached the height of 3 meters. The fact that the trees 

were cut in spring could have affected the research results, because regeneration of  

vegetation is more efficient if trees are cut in such a season. Kurokochi et al. (2010)  

demonstrated that after clear cutting black locust shows the best regeneration in the  

subsequent spring and these saplings make up three quarters of all regenerating plants during 

the first four years. Assessment of the relationship between stump sprouts and root suckers 

in transects by height groups of trees revealed that the part of sapling stumps increased with 

height. The sprouts of black locust stumps of 0.5 m in height on average constituted only 

38%, while sprouts of 1.5–3 m stumps made up around 90% of all saplings. No root suckers 

which exceeded 3 meters height were found in our investigation. Following the data of other 

authors, sprouts of the black locust reached 2.7 meters in the second year after the cutting 

(McIntyre 1929), and stump sprouts on average reached 4.4 m after three years (Sterrett et 

al. 1968). It shows that stump sprouts are characterized by higher growth potential compared 

to root suckers.   

 

Table 2. The number of the black locust saplings according to height groups in Dubrava State Forest 

Enterprise (mean  SE) 

 

Genesis of saplings 
Number of saplings in height groups ha-1 

 <0.5 m 0.5–1.5 m 1.5–3 m >3 m Total 

Root suckers 3413 341 1387 116 347 116 0 5147 188 

Stump sprouts 2080 441 5200 1342 4200 212 427 237 11907 1903 

All saplings 5493 910 6587 1233 4547 324 427 237 17053 2070 
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The obtained data confirm the results that stump sprouts are characterized by higher 

growing potential than root suckers. In the investigated transects stump sprouts on average 

constituted 70% of all saplings. According to the data of Japanese scientists (Kurokochi et 

al. 2010) stump sprouts after clear cutting made up more than a half of saplings (62%). 

Regeneration of the black locust in forest stands under the canopy. In Jonava SFE 

sample plots a smaller number of saplings were found than in roadside transects in Dubrava 

SFE. Here in the area of 1 ha more than 1000 sprouts and suckers were recorded on average 

(Table 3).  

 

Table 3. The number of black locust saplings in studied plots in Jonava State Forest Enterprise   

Sample plot 

number  

Number 

of trees 

 ha-1  

Number 

of stumps 

 ha-1 

Number  

of saplings 

 ha-1 

Number of saplings in height groups ha-1 Part of 

sprouts, % 
<0.5 m 0.5–1.5 m 1.5–3 m >3 m 

1 70 50 1180 150 360 420 250 10.2 

2 130 0 210 20 90 90 0 0 

3 30 320 4320 390 1760 1700 470 37.5 

4 60 0 160 40 40 80 0 0 

5 600 0 80 0 0 30 50 0 

6 460 0 190 0 0 20 170 0 

Mean  SE 225 99 62 52 1023 680 100 62 375 282 390 269 157 75 30.2 6.1 

Mean  SE 

except sample 

plot 3 

264 111 10 10 364 205 42 28 98 68 128 74 94 50 2.0 2.0 

 

The largest number of saplings was identified in II and III height groups (average  

around 375–390 saplings per ha). Only 30.2% of them were stump sprouts. There were 338 

stump sprouts per ha and total saplings (mostly root suckers) were found 1023 per ha.  In 

comparison to the survey conducted in Dubrava SFE ten times lower density of root suckers 

and stump sprouts was identified. Assessment results provided in table 3 (excluding the third 

plot data), indicate that after the black locust and boxelder maple (Acer negundo) where 

removed in 2013 a significant increase in the amount of sprouts and suckers has been  

recorded afterwards, but the number of black locust saplings under the canopy is  

insignificant. The data confirms D. Patalauskaitė’s claim (2007) that under the canopy of 

deciduous trees black locust is not competitive. 

The results of our research show that after the cutting the amount of root suckers and 

stump sprouts has increased. Increase in sprouts after cutting highly exceeded the increase 

of branches. In addition, even in the first year after the cutting stump sprouts were more vital 

than root suckers.  
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The spread of the black locust into open spaces or stands of other species 

 

Saplings of height groups I and II prevailed in research plots as far as their spreading 

into open spaces and stands of other species is concerned (Fig. 1). 
  

 

 
Fig. 1. Distribution (%) of black locust saplings according to the height groups in Dubrava 

and Kretinga State Forest Enterprise (Groups of sapling high: I < 0.5 m; II– 0.5–1.5 m;  

III – 1.5–3 m; IV – > 3 m) 

 

The maximum distance of the black locust spread (28 meters) from the expected  

maternal plant was identified in a burner at Juodkrantė Forest District (Fig. 2). The black 

locust mostly spread into open spaces or stands with canopy gaps. The relative part of I and 

II height group saplings was increasing though in groups III and IV the reverse situation was 

found.  
 

 
Fig. 2.  The distance of the black locust saplings from the biogroup or the probable maternal 

plant by sapling height groups in Dubrava and Kretinga State Forest Enterprises (Groups of sapling 

high: I < 0.5 m; II– 0.5–1.5 m; III – 1.5–3 m; IV – > 3 m) 
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It was found that out of all recorded saplings 58.8% were root suckers, 38.4% were 

stump sprouts and only 2.8% were regenerated seed saplings. The sexual origin was assessed 

only for saplings of groups I and II and, thus, in this sample the part of saplings could be 

slightly higher. It is extremely difficult to define the origin of saplings in groups III and IV 

because with age more visible horizontal roots develop and it is complicated to separate root 

suckers. Regenerated saplings of sexual origin were found only in two research objects.  

 

Assessment of seed germination in a laboratory and different substrates 

 

Laboratory investigations of the black locust seed germination have revealed that 

47.5% of seeds were germinated while 35.8% have formed abnormal seedlings: damaged, 

rotten, disproportionate (Fig. 3).  

During the preparation of seeds for sowing it was noted that 6.3% of seeds were  

damaged by seed chalcids Megastigmus spp. During germination only 10% of rotten seeds 

were found in the germination.   

 
Fig. 3.  Germination rate (mean   standart deviation) of black locust seeds 

 

Some authors claim that germination of black locust seeds in a laboratory reaches 68% 

(Vines 1960). Seed scarification by heat, cold, sulphuric acid or seed peeling increases seed 

germination from 67% to 95% (Singh et al. 1991; Masaka and Yamada 2009; Morimoto et 

al. 2010). Cierjacks et al claim (2013) that having processed the seeds with sulphuric acid 

(for 60 min), germination increases up to 65%, while germination of unprocessed seeds was 

only 3%. 

It was found that the black locust germination in natural conditions was low – 3.3%. 

After three weeks seeds germinated only in soft mineral soil – on the surface of the soil 

(about 13.0%) and in the mineral firebreak – on the surface of the soil (10.0%). Grese (1992) 

states that seed germination in natural conditions is usually low, i.e. around 5%. 

The obtained results indicate that regeneration of the black locust under the canopy of 

stands is not significant. The preservation of seedlings is poor due to intolerance of shade 
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(Peloquin and Hiebert 1999; Mehrhoff et al. 2003; Kowarik 1990) and grass vegetation 

(Kowarik 1996). In native range of black locust, its germination percentage is low with 

values ranging from 3.5% to 16.3% (Roberts and Carpenter 1983). Japanese scientists claim 

that germination of the black locust under natural conditions reaches 2% (Jung et al. 2009). 

It was found that seeds germinate faster and seedlings survive better at disturbed sites with 

more light and bare soil (especially in burnt areas) (Kowarik 1996; Maringer et al. 2012; 

Vítková and Kolbekas 2010). 

 

Genetic research of black locust population  

 

Genetic analysis of the collected samples, allowed to identify the number of unique 

genotypes and clone proportion in the sample plots (Table 4).  

The number of different genotypes in sample plots ranged from 11 to 45 while the 

proportion of genotypes which have more than one ramet ranged from 70 to 94%. As the 

power of discrimination ability (PD) defined for all four microsatellite loci exceeded 0.9999, 

ramets of the same genotype were undoubtedly ascribed to the same clone group.  None of 

the identified genotypes were found in more than one research plot, i.e. all research plots 

had a unique set of the genotype.  

 

Table 4. Number of black locust trees for genetic analysis and the results of genetic analysis 

Name of  

sample plot 

Number of 

recorded  

individuals 

Number 

of unique  

genotypes 

The number of  

genotypes containing 

1 ramet 

Proportion 

of clones in 

a plots, % 

Size of the 

average 

clone 

Vaišvydava 1 99 45 29 70 4.37 

Vaišvydava 2 49 21 11 77 3.8 

Vaišvydava 3 76 11 4 94 10.28 

Vaišvydava 4 45 23 14 68 3.44 

Juodkrantė 5 110 19 8 92 9.27 

Total 379 119 66 83 5.9 

 

In the research conducted in Japan concerning regeneration of the black locust near 

the coastline slightly smaller numbers of unique genotypes and higher proportion of  

genotypes with more than one ramet were found in the investigated stands (Kurokochi et al. 

2010). Our results could be explained by the emerging nature of the black locust stands. In 

Japan the research was conducted in the already established stands when regeneration after 

the clear cuts was investigated. The black locust is a pioneer tree species, which is  

characterized by poor growth in the shade. Therefore, in stands containing closed canopies 

new genotypes rarely settle (sexual reproduction of the species is rather inefficient).  

On the basis of the results of genetic research spatial schemes of all black locust  

genotypes in the plots were constructed (see fig. 4, 5, 6, 7, 8). 
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Fig. 4. Spatial scheme of the black locust genotype arrangement in Vaišvydava first sample plot 

 

 

 
Fig. 5. Spatial scheme of the black locust genotype arrangement in Vaišvydava second sample plot 
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Fig. 6.  Spatial scheme of the black locust genotype arrangement in Vaišvydava third sample plot 

 

 
Fig. 7.  Spatial scheme of the black locust genotype arrangement in Vaišvydava fourth sample plot 

 

 
Fig. 8. Spatial scheme of the black locust genotype arrangement in Juodkrantė fifth sample plot 
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As we can see in the provided schemes, genotypes of the black locust, which belong 

to the same clone, grow in tight groups. Similar structure of the stands was found in the 

research of other authors (Kurokochi et al. 2010; Chang et al. 1998), which declared that 

clones of the black locust form separate groups and only in rare cases individuals of different 

clones grow intermixed.  

The highest number of potentially seed-regenerated individuals (when an individual 

genotype contains only one ramet) was found in Vaišvydava first sample plot (29).  

Vaišvydava second and fourth sample plots were characterized by potentially similar amount 

of seed-regenerated individuals. Individuals of Vaišvydava third sample plot and Juodkrantė 

sample plot belonged to numerous clone groups. Few individual genotypes containing one 

ramet were found.  

Juodkrantė sample plot should be discussed separately because there a group of old 

(around 50 years old) black locust trees was found (picture 8; in the scheme it is marked by 

the dotted line). It is expected that the trees are not saplings but sown individuals. As it is 

indicated by the data, 6 out of 9 trees spread into the area nearby by root suckers and formed 

clone groups. Several clone groups are likely to have originated from one seed progeny.  

The obtained results in spatial distribution plots indicate that the source of the black 

locust vegetation were sexually-regenerated trees. Later in the investigated areas these trees 

spread by root suckers, thus forming separate clone groups. In favorable conditions  

(destruction of grass cover, appropriate humidity mode, etc.) the black locust spreads by 

seeds. This could explain the emergence of different genotypes, which now grow in mixture 

with vegetatively-regenerated plants. Comparing our data with the results of Japanese  

scientists Kurokochi et al. (2010) we can see that in overgrowth of the black locust in  

Lithuania the clone structure of trees is not as strict. It could be determined by the fact that 

black locust stands investigated in Japan have formed after clear cuts of previously growing 

stands. Black locust in Japan had formed new stands spreading by root suckers meanwhile 

in Lithuania we observe only the primary stage of stand formation.  

It has been identified that the black locust regularly spreads by root suckers occupying 

free areas nearby (Gyokusen et al. 1991). In our investigated plots spreading of trees by root 

suckers was more or less random because the maternal plant had never been cut. Clear cut 

areas of forests foster regeneration of numerous tree species by root suckers (Negreros- 

Castillo and Hall 2000; Keim et al. 2006). As it has been stated by Japanese scientists  

Kurokochi et al. (2010), clear clonal composition of the black locust can occur due to  

competitive rejection of other clones. Thus, the stand with separate clonal groups of the black 

locust is formed.  

The microsatellite analysis revealed 44 polymorphic alleles (on locus Rops02 – 15 

alleles, Rops05 – 11 alleles, Rops06 and Rops08 – 9 alleles each).  

The frequencies of alleles in separate black locust sample plots were different. Private 

alleles were found in four out of five investigated sample plots. Three private alleles were 

found in Vaišvydava first sample plot and Juodkrantė sample plot while in Vaišvydava third 

and fourth sample plots one allele was found in each. Private alleles were found in three 

investigated loci. Mostly they were found in Rops02 locus (five out of eight private alleles). 
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Fst and Rst fixation indices for all microsatellite loci were significant, which shows 

significant differentiation of populations. Such data manifests that microsatellite loci  

selected for the research are suitable for identification of the genetic structure of black locust 

populations.  

Based on genetic analysis data the main genetic parameters of the investigated sample 

plots were calculated (Table 5). 

 

Table 5. Withinpopulation genetic diversity indices with standard deviations of the investigated black 

locust sample plots 

         Index  

 

Sample plot 

N Na Ne I Ho He F 

Vaišvydava 1 99 
8.75± 

1.109 

4.161± 

0.785 

1.613± 

0.203 

0.801± 

0.103 

0.724± 

0.064 

-0.092± 

0.064 

Vaišvydava 2 49 
6± 

0.816 

2.895± 

0.248 

1.296± 

0.097 

0.796± 

0.093 

0.647± 

0.03 

-0.234± 

0.152 

Vaišvydava 3 76 
6± 

0.707 

3.185± 

0.165 

1.37± 

0.086 

0.918± 

0.031 

0.683± 

0.017 

-0.349± 

0.078 

Vaišvydava 4 45 
7± 

0.408 

4.074± 

0.256 

1.569± 

0.022 

0.856± 

0.049 

0.752± 

0.016 

-0.137± 

0.054 

Juodkrantė 110 
6.75 ± 

0.75 

3.964± 

0.338 

1.550± 

0.065 

0.775± 

0.130 

0.742± 

0.022 

-0.032± 

0.149 

Total 
75.8±

6.0 

6.9± 

0.39 

3.656± 

0.205 

1.479± 

0.053 

0.829± 

0.037 

0.71± 

0.016 

-0.169± 

0.050 

N – a number of individuals; Na – a number of different alleles; Ne – an efficient number  of alleles; 

I – Shannon information index; Ho – observed heterozygosity ; He – expected heterozygosity;  

F – fixation index 

 

The conducted microsatellite analysis revealed that the number of different alleles in 

plots of the black locust ranged from 6.00 to 8.75. The number of effective alleles ranged 

from 2.895 to 4.161, and on average it was 3.656. The highest heterozygosity level was 

observed for Vaišvydava third sample plot while the lowest was for Juodkrantė. The highest 

expected heterozygosity was calculated for Vaišvydada fourth sample plot and the lowest 

expected for Vaišvydava second sample plot. High level of heterozygosity and a large 

number of alleles shows a high genetic variation of black locust. The black locust features 

high level of heterozygosity due to its long lifespan when the clone itself outlives different 

changing environmental conditions (Surles et al. 1989). Negative Fixation index value for 

all plots investigated reveals a slightly negative assortative matting or selection against 

homozygotes. The most significant negative assortative matting was assessed for the third 

sample plot situated in Vaišvydava. Negative assortative matting was the anticipated 

research result because black locust features not only sexual by also vegetative reproduction. 

And in order to retain high level of genetic diversity, it is important to preserve high 

heterozygosity. A high level of genetic diversity is important for the black locust, which is a 

pioneer tree species. Petit and Hampe (2006) have noticed that selection against 

homozygotes or heterozygote advantage is the likely feature of forest trees that have a long 
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lifespan and are widely spread in different environmental conditions. As the black locust is 

characterized by longevity due to clonal reproduction and formation of root suckers (Dooley 

2003; Elliott et al. 1998; Rice et al. 2004; Sterrett and Chappell 1967) and high yield (Olson 

and David 1974; Roach and Benjamin 1965), favorable conditions for formation of viable 

gene combinations by natural selection are established.  

In order to identify genetic similarity of the black locust sample plots, Nei genetic 

distances between plots were calculated. 

It was found that the average genetic distance between investigated black locust 

sample plots in Lithuania is 0.642. Genetically most similar were Vaišvydava first and fourth 

sample plots. There is a possibility that seedlings regenerated of the same seed source were 

planted in Vaišvydava first and fourth sample plots during the same year.   

In order to identify similarities among the investigated black locust sample plots, on 

the basis of Nei distance matrix and using UPGMA grouping method a genetic dendrogram 

was constructed (Fig. 9). Black locust sample plots in the dendrogram forms two separate 

clusters. Three sample plots (two from Vaišvydava and one from Juodkrantė forest districts) 

belong to the first cluster. The other cluster is composed of the remaining Vaišvydava forest 

district plots of the black locust. The most related Vaišvydava first and fourth plots is 

ascribed to the first cluster.   

 

 
 

Fig. 9. Dendrogram of five black locust plots was constructed based on Nei genetic distance 

matrix. Grouping was conducted using UPGMA method and pairwise algorithm as well as Euclidean 

distance similarity measurement (Boot N=1000) 
 

Microsatellite analysis data was used to calculate Fst fixation coefficient in the 

investigated populations of the black locust (one sample plot equals one population). Fst 

coefficient values among all populations are significant although using the data set reduced 

to one copy of each genotype, the calculated values were slightly lower. The obtained 

differentiation among black locust populations was the anticipated result because this species 

is only becoming naturalized in Lithuania and most of its stands are of anthropogenic origin 

(black locust spreads due to multiple introduction into country as ornamental plant, or some 

populations were founded deliberately for different reasons). Rather high values of Fst 
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coefficient also show the reduced gene flow to these populations while the result was mostly 

determined by biological properties of the species (black locust mostly spreads by root 

suckers and sexual reproduction occurs only in favorable conditions).  

The defined number of migrants per generation for all investigated populations was 

equal to 1.359 (this number for the data set reduced to one copy of each genotype was equal 

to 2.499). The total number of migrants per generation for all investigated black locusts plots 

shows that exchange of genes happens among populations and the possibility that the 

populations will separate is low (Eriksson et al. 2006). High Fst coefficient values also could 

have been determined by a small number of genotypes in the investigated populations (it 

ranged from 11 to 45).  

Microsatellite data was used to calculate which part of a genetic variation can be 

explained by molecular variation among and within the investigated populations. Multilocus 

AMOVA analysis (Excoffier et al. 1992; Mengoni and Bazzicalupo 2002) revealed that 86% 

(91%) of the variation could be explained by variation among individuals while the 

remaining part is due to molecular variation among separate black locust plots (populations) 

(Table 6). A similar AMOVA analysis results (6% of variation among the investigated 

populations) was obtained in Japan, where of the black locust  variation was calculated for 

regenerating black locust populations after clear cuts (Kurokochi et al. 2010). Higher genetic 

variation in Lithuania among sample plots (populations) is probably determined by 

anthropogenic (unnatural) origin of the black locust in Lithuania. The obtained results shows 

that black locust overgrowth are of sexual origin and originated from different seed sources 

separately introduced to our country.  

 

Table 6. AMOVA genetic analysis data for black locust.  The data provided in the brackets was 

obtained by using the data set reduced up to one copy of each genotype 

Source of 

variation 

Degrees of 

freedom (df) 

Sum of 

squares 

Components 

of variation 

Percentage 

of diversity 

Fixation 

index 

P value 

Among 

sample 

plots 

4 (4) 
160.478 

(33.376) 
0.264 (0.154) 14% (9%) 

0.155 

(0.091) 

0,001 

(0.001) 

Within  

sample 

plots 

379 (119) 
623.5 

(193) 
1.645 (1.622) 86% (91%)   

Total 383 (123) 
783.977 

(226.376) 
1.909 (1.775) 

100% 

(100%) 
  

 

To specify the number of populations in our study, we have employed the Bayesian 

clustering approach. The most likely number of clusters was identified on the basis of 

logarithmic probabilities according to which the individuals were grouped. Analysing the 

microsatellite data in each investigated sample plot (population) a different number of trees 

were ascribed to a certain cluster.  

Having calculated probabilities using Delta K method (ΔK) the most probable number 

of black locust genetic clusters was identified. ΔK calculations were conducted on the basis 

of the second rate of change of the likelihood (Evanno et al. 2005). According to obtained 



 

129 

cluster analysis results, the investigated black locust trees should be divided into two groups. 

The Bayesian clustering approach data confirm the results of Nei genetic distance analysis.  

Comparison of black locust genetic diversity in sample plots has revealed that 

different genotypes within the plot are rather similar while significant differences between 

sample plots are probably due to origin from different seed sources. These results lead to the 

conclusion that black locust in Lithuania has occurred not from one seed source and this tree 

was introduced to Lithuania from different locations several times.  
 

Research of the black locust tree condition  
 

Chemical properties of research plot soil data shows that both forest floor and mineral 

soil was enriched by nutrients on boulder clay in the plot that has formed Dubrava SFE 

Vaišvydava Forest district on the coast of Kaunas Reservoir. The concentration of all  

chemical substances except for phosphorous as well as pH index had significantly higher 

values than in Jonava SFE plots. Meanwhile concentration of plant nutrients in sandy soils 

was similar (plots 1–3).  

Analysis of black locust taxation indices in research plots reveals that the average 

diameter of all measured black locust trees was 21.9 cm. The prevailing was trees of 15–

25 cm in diameter (65%). All sample plots were similar according to classes of tree  

development and crown closure. 

Crown defoliation in four research plots demonstrates 25.1% of trees without  

significant defoliation (defoliation class 0), 55.9% of trees with insignificant defoliation  

(defoliation class 1), and 17.5% trees with average defoliation (30–60%, defoliation class 

2). The trees assigned to defoliation class 1 three times exceeds the number of trees in  

defoliation class 2. In addition, the highest number of trees with average defoliation was 

identified in the first and third sample plots, 30 and 20% respectively. Only 1.4% of high 

defoliation trees (strongly damaged trees) were found in the first and third sample plots, 

which were characterized by the highest average defoliation as well. The highest defoliation 

was found in Lokenėliai plot, 24.7±2.0% (Table 7). In other research plots the average black 

locust crown defoliation differed insignificantly and ranged from 15.7 to 16.6%. Defoliation 

of one third of the upper crown was lower by 3–5% than that of the whole crown. In  

comparison, it should be noted that the average defoliation of deciduous trees in Lithuania 

in 2017 was 21.9% (the data of Lithuanian State Forest Service, level I forest monitoring). 

Thus, the black locust by the state of the crown did not differ significantly from other species 

of other deciduous trees. The average score of fruiting class ranged from 1.2 to 1.9. The 

black locust was most fertile in Šlienava sample plot (score 1.88) (Table 7).  
 

Table 7. Indices of the black locust crown condition in plots (mean ± SE) 
Sample plot 

No and 

name 

Number 

of trees 

Defoliation 

upper 1/3 

crown 

Defoliation 

of the total 

crown 

Crow 

transparency 

Fruiting 

classes 

Secondary 

flushing 

1. Lokenėliai 61 19.9±1.8 24.7±2.0 30.9±2.0 1.27±0.6 1.63±0.1 

2. Medelynas 47 13.1±0.9 15.9±1.0 21.5±1.2 1.53±0.07 1.64±0.1 

3. Achema 55 13.3±1.5 15.7±1.5 20.6±1.7 1.2±0.06 1.75±0.1 

4. Šlienava 49 14.3±0.9 16.6±1.0 21.3±1.1 1.88±0.08 1.22±0.1 
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The visual assessment revealed that damages were observed in 19.3% of trees. Abiotic 

and crown damages were not observed. All damages found were the wood decay. In  

Lithuania in the network of level I forest monitoring 24% of trees with visually noticeable 

biotic or abiotic damages were found. In this study the tree condition showed that the part of 

the black locust damaged by the wood decay in the research plots ranged from 6 to 27% 

(Fig. 10). 
 

 
Fig. 10. Average defoliation of the crown and wood decay damage in the black locust sample plots 

 

The largest number of wood decay damaged black locusts was found in Achema plot 

(26.8%) and Lokenėliai sample plot (26.2%). It was discovered that as the diameter of the 

black locust increases, the number of wood decay damaged trees is increasing as well. 

Higher defoliation was identified in research plots which had higher amount of damaged 

trees (r=0.90). So we can conclude that damages of trees have impact on their defoliation. 

According to Whiting et al. 2010, trees were affected to severe defoliation (more than 50%) 

in humid springs caused by fungal diseases. 

 

Results of the black locust phenological observations  

 

Bud break. During the research it was found that buds of the black locust start breaking 

on average on the 28th of April, 7.8 days. In different years buds started breaking as early 

as 16th April (in 2014) and as late as 10th May (in 2013). Massive earliest bud–break stage 

was recorded on the 21st of April while the latest occurred on 12th May. Phenological  

interval between the dates of the start of the stage in different years was 29 days whereas in 

different year of observation it fluctuated 5–6 days (Table 8).  

Growth and unfolding of leaves. During the research it was identified that in  

Mid-Lithuania the black locust starts unfolding its leaves at the end of April or at the  

beginning of May, on average on the seventh of May ±7.1 days (Table 8). The trees started 

unfolding leaves earliest at the end of April (25/04) and the latest date for the start of the 

process was in the middle of May (16/05). Mean annual phenological amplitude of leaves 

unfolding is 28 days, in separate years it is 5–8 days.  
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Table 8. Mean of black locust vegetation stages within the period of 2012–2017 (average dates of the 

stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest (Fmin) and the latest (Fmax) beginning of the 

phenological stage and phenological amplitude (Afen) 

Phenological stage 
Mean in 2012–2017 

X SD Fmin Fmax Afen 

Beginning of bud break  04.28 1.6 04.13 05.12 29 

Massive bud break 05.03 1.7 04.17 05.14 27 

Beginning of leaf  growing  05.07 1.7 04.20 05.18 28 

Massive unfolding of leaves  05.13 1.6 04.30 05.22 22 

Beginning of leaf shed 10.15 1.7 10.04 10.29 25 

Ending of leaf shed 11.03 1.4 10.28 11.08 10 
 

Leaf shed. In Mid-Lithuania black locust start shedding the leaves at the beginning of 

October, on average on the 15th of October ±8.2 days (Table 8). The mean annual  

phenological amplitude of leaf shed is 28 days, in different years it is 5–8 days. Leaves are 

massively shed at the beginning of November.  

The average duration of the black locust vegetation during the observation period was 

190 days. It is short in comparison with other trees species. For example, assessing the cycle 

of three years, namely 2013–2015, Norway maple vegetated for 196–214 days; silver birch 

– 201–214 days; common oak – 235–239 days (Vaidelys and Straigytė 2017). 

Inflorescence growth and blooming. According to the observation data in Girionys 

the inflorescence of the black locust started growing in May, on average on the 16th of May 

±6.2days. The earliest emergence of the inflorescence was recorded on 7th May while the 

latest was noticed on 23rd May (Table 9). Black locusts bloom when they are fully-leafed. 

Within the observation period of 2012–2017 the black locust started blooming as early as 

the middle of May (15/05), and as late as the beginning of June (04/06). The amplitude of 

the stage of one year is not wide, only 4–6 days while the mean annual one is 18 days.  

Comparing the period of 1961–1985 in Lithuania, the black locust on average started 

blooming on the 6th of June, in 1965 – on 7th May (the earliest date), in 1965 – on 24th June  

(the latest date) (Kulienė and Tomkus 1990). 

In this study it was found that black locusts massively bloomed from the end of May 

(25/05) till the beginning of June (03/06). The beginning of the massive blooming stage 

changes insignificantly per one year of observation. The phenological amplitude of one year 

reached 5–6 days. The mean annual start of the phenological stage ranged within 18 days: 

the black locust started blooming earliest on 24th May and latest on 11th June.  

The first withered blossom on trees was observed on the 8th of June, 3.3 days. The 

blossom of the tree that start blooming earliest, withers first, sometimes even at the  

beginning of June and the latest date of withering is the middle of June. The amplitude of 

one year was 3–7 days while the mean annual amplitude encompasses 14 days. The ending 

of the blooming stage is recorded when >90% of blossom finish blooming on a tree, on 

average on the 15th of June ±2.4 days (Table 9). 
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Table 9. Mean of black locust generative stages within the period of 2012–2017 (average dates of the 

stage periods (X), standard deviation (SD), the earliest (Fmin) and the latest (Fmax) beginning of the 

phenological stage and phenological amplitude (Afen)  

Phenological stage 
Mean of 2012–2017  

X SD Fmin Fmax Afen 

Beginning of the inflorescence 

growing  
05.16 1.8 05.03 05.26 23 

Beginning of blooming  05.26 1.6 05.15 06.04 18 

Massive blooming  05.30 1.6 05.24 06.11 18 

Ending of blooming  06.15 1.4 06.10 06.21 11 

Beginning of fruit growing 06.08 1.8 06.01 06.15 14 

Ending of seed ripening  10.01 1.4 09.23 10.09 16 

 

The black locusts in Kaunas area blooming on average for 2 weeks, including the 

beginning of blooming (17±3 days). The shortest blooming period of one tree is 13 days, the 

longest one was 19 days. Black locusts bloom longer due to several reasons. Blooming of 

one inflorescence happens in different periods. The first blooming occurs 6 days before the 

last one. Inflorescence in the top branches and the base part bloom out in different time. 

Moreover, blooming in separate parts of the crown also takes place at a different time. In the 

southern part and top of the crown blooming starts 3–4 days earlier than in the northern part.  

Fruit growth and ripening. The beginning of fruit growth usually coincides with the 

withering of the first blossom. Basically when the blooming is about to end, fruit starts to 

form.  

The first withered blossom on the trees was recorded on 2nd of June. Thus, this is the 

date when the formation of fruit starts (Table 9). In our study, fruit of the black locust in 

Kaunas area ripened at the end of September or at the beginning of October. Seed dispensing 

takes place from September to May both in the natural distribution range (Huntley 1990), 

and in new territories after introduction (Vines 1960). According to the data of the observa-

tion, the amplitude of fruit ripening stages is 3–4 days, while in a mean annual case it is 16 

days.  

Procedure of vegetative and generative part development and the affecting factors. 

The year of phenological observation (2012–2017) was characterized by different meteoro-

logical conditions which were described by observation data of Girionys (Kaunas district) 

weather bulletins (2012–2017). Having conducted phenological observations of the black 

locust, we were trying to find out the relationship between meteorology conditions in  

different year and the rhythm of black locust development. The impact of the average day 

temperature and the sum of effective temperatures (above +5 °C) on the procedure and  

dynamics of the black locust phenological stages was analysed. It was analyzed what factors 

affected the period of tree resting state, the beginning and the end of a vegetation period as 

well as the start of vegetative and generative development, its intensity, and duration as well 

as time of occurrence of all phenological phenomena.  

At the beginning of vegetation environmental factors, which can delay or facilitate 

development, have a strong impact on plants. The temperature is the most significant factor. 

The period of bud break phenological stage is characterized by high ranges in the air 
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temperature. Bud break depended on average air temperature. In cold spring buds swell and 

break slowly, and if the air is warm, phenological stages develops very fast. In different 

years the change of average temperatures at the beginning of the stage is high. Long and 

cold spring of 2013 delayed phenological development of the black locust. However, as the 

air temperature suddenly increased, the plant unfolded its leaves at the regular time. When 

buds start breaking, the sum of effective temperatures during the period analysed ranged 

from 146.2 to 324.98 ºC, while mean annual average was equal to 220 ºC. There is a tendency 

that when the air is warm at the beginning of the stage, lower sum of effective temperatures 

is sufficient for plants than if the air being colder. The highest sum of effective temperatures 

is required when frost is prolonged (as it was the case in 2013). Statistically negative  

correlation was identified between the beginning and massive of bud break stage and air 

temperature in March and April: r=-0.829 (p=0.042) (Table 10).  
 

Table 10. Correlation coefficients (r) and their significance (p) between the black locust vegetative 

and generative part development and air temperature 
Month March April May June July August September October 

1. Beginning of 

the bud break 

-0.829 

(0.042) 

-0.829 

(0.042) 

0.543 

(0.266) 

0.943 

(0.005) 

-0.486 

(0.329) 

0.143 

(0.787) 

-0.314 

(0.544) 

0.029 

(0.957) 

2. Massive bud 

breaking of 

buds  

-0.943 

(0.005) 

-0.714 

(0.111) 

0.714 

(0.111) 

0.829 

(0.042) 

-0.314 

(0.544) 

-0.143 

(0.787) 

-0.429 

(0.397) 

0.086 

(0.872) 

3. Beginning of 

leaf unfolding  

-0.829 

(0.042) 

-0.829 

(0.042) 

0.543 

(0.266) 

0.714 

(0.111) 

-0.429 

(0.397) 

-0.086 

(0.872) 

-0.600 

(0.208) 

0.257 

(0.623) 

4. Massive leaf 

unfolding 

-0.543 

(0.266) 

-1.000 

(<0.001) 

0.143 

(0.787) 

0.771 

(0.072) 

-0.657 

(0.156) 

0.429 

(0.397) 

-0.429 

(0.397) 

0.257 

(0.623) 

5. Beginning of 

inflorescence 

growing  

-0.543 

(0.266) 

-1.000 

(<0.001) 

0.143 

(0.787) 

0.771 

(0.072) 

-0.657 

(0.156) 

0.429 

(0.397) 

-0.429 

(0.397) 

0.257 

(0.623) 

6. Beginning of 

blooming 

-0.200 

(0.704) 

-0.771 

(0.072) 

-0.257 

(0.623) 

0.543 

(0.266) 

-0.600 

(0.208) 

0.600 

(0.208) 

0.029 

(0.957) 

0.029 

(0.957) 

7. Massive 

blooming 

-0.232 

(0.658) 

-0.812 

(0.050) 

-0.232 

(0.658) 

0.638 

(0.173) 

-0.667 

(0.148) 

0.638 

(0.173) 

0.058 

(0.913) 

-0.029 

(0.957) 

8. Beginning 

withering 

-0.143 

(0.787) 

-0.829 

(0.042) 

-0.371 

(0.468) 

-0.486 

(0.329) 

-0.943 

(0.005) 

0.371 

(0.468) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

9. Ending of 

blooming 

-0.143 

(0.787) 

-0.829 

(0.042) 

-0.371 

(0.468) 

-0.486 

(0.329) 

-0.943 

(0.005) 

0.371 

(0.468) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

10. Beginning 

of fruit growing  

-0.143 

(0.787) 

-0.829 

(0.042) 

-0.371 

(0.468) 

-0.486 

(0.329) 

-0.943 

(0.005) 

0.371 

(0.468) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

11. Ending of 

fruit ripening  

-0.371 

(0.468) 

-0.486 

(0.329) 

-0.029 

(0.957) 

0.600 

(0.208) 

-0.829 

(0.042) 

-0.086 

(0.872) 

0.257 

(0.623) 

-0.600 

(0.208) 

12. Beginning 

of leaf falling  

0.143 

(0.787) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

0.200 

(0.704) 

0.257 

(0.623) 

0.771 

(0.072) 

0.200 

(0.704) 

0.200 

(0.704) 

13. Ending of 

leaf falling  

-0.943 

(0.005) 

-0.486 

(0.329) 

0.771 

(0.072) 

0.829 

(0.042) 

-0.029 

(0.957) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

-0.086 

(0.872) 

 

 

It shows that if the temperature is above zero and even higher in March and April, the 

trees start blooming earlier. 
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The average mean annual sum of effective temperatures in the massive bud break 

stage surpassed 284.9±37.9 ºC (Fig. 11). Analysing correlation on average air temperature 

it was found that massive bud break highly correlated with temperature in April (r=-0.943, 

p=0.005) (Table 10). 

The mean annual average of effective temperatures sum at the beginning of leaf 

growth ranged around 342.8±43.9 ºC while at the time of massive leaf unfolding the sum of 

effective temperatures rose up to 499.7±85.3 ºC. The average sum of effective temperatures 

was around 411.8±45.5 ºC (Fig. 11).  
 

 
Fig. 11. The sums of effective temperatures for vegetative and generative black locust part develop-

ment  (V1 – beginning of bud break; V2 – massive bud break; V3 – beginning of leaf growth; V4 –

massive leaf unfolding; V5 – beginning of leaf shed; V6 – end of leaf shed; R1 – beginning of inflo-

rescence growth; R2 – beginning of blooming; R3 – massive blooming; R4 – withering of the first 

blossom; R5 – end of blooming; R6 – beginning of  seed growth; R7 – end of seed ripening) 

 

During the study it was found that the black locust bloomed when it is fully-leafed. 

The sum of effective temperatures at the beginning of the blooming stage at first reached 

579.3±56.4 ºC. The sum of massive blooming effective temperatures was around 

651.7±50.6 ºC. The black locust in Kaunas area blooms on average for 2 weeks. At the  

beginning of the first blossom withering phenological stage warm temperatures around 

18.5±2.1 ºC prevail and the sum of effective temperatures reaches 796.8±31.7 ºC (Fig. 11). 

At the end of massive blooming average air temperature ranges more – from 16.9±2.4 ºC to 

20.9±1.5 ºC. The average sum of effective temperatures was 899.1±44.5 ºC. The stage of 

black locust blooming correlated with the temperature in July (Table 10).  
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CONCLUSIONS 

 

1. In Lithuanian forests the area of black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands occupies 

at least 49 ha. The black locust is mostly growing on non-fertal oligotrophic mineral soils 

of normal moisture (forest site Nb) in Dubrava, Jonava and Kretinga State Forest  

Enterprises. In urban areas the black locust vegetates in all municipalities of the country 

though it is most widespread in Prienai and Birštonas districts as well as Panevėžys,  

Alytus and Kaunas cities.  

2. In Lithuanian conditions the black locust intensely spreads into open spaces after  

mechanical (cutting) and natural (forest fires) disturbances meanwhile in stands and  

biogroups its regeneration is insignificant. During the second year after the clear cutting 

of the black locust stand the number of saplings exceeded 17 thousaund per ha. Under 

the canopy black locust regenerates scarcely. In unaffected stands the number of black 

locust saplings under the canopy on average reached 340 saplings per ha. 

3. The black locust spread into open spaces from the likely maternal plant at the distance of 

11–28 meters in average. 59% of all recorded saplings were stump sprouts, 38% were 

root suckers and only 3% were sexually regenerated saplings. The low number of  

sexually regenerated saplings was determined by low seed germination under natural 

conditions (only 3.3% of seed germinated) while on the basis of laboratory germination 

test 47.5% of the seeds were appropriate, i.e. germinated. 

4. The source of the black locust clone groups are sexually regenerated individuals, which 

spreads by root suckers and forms spatially tight clone groups. The average size of the 

clone is 5.9 individuals. The obtained results in spatial distribution sample plots show 

that the source of black locust overgrowth were sexually regenerated trees from different 

seed sources.  

5. The average crown of the black locust trees were slightly defoliated (mean defoliation 

was 19.5% and ranged from 15.7 to 24.8%). On average 17.4% of trees were affected by 

wood decay. The higher defoliation was identified in the plot which had a larger number 

of damaged trees. 

6. The beginning, the end and duration of phenological stages depends on the air temperature 

expressed by the sum of effective temperatures. In most cases statistically reliable  

correlation between the beginning, culmination and the sum of effective temperatures 

was identified in early (vegetative) phenological stages.  
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MOKSLINIAI STRAIPSNIAI DISERTACIJOS TEMA 
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