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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS IR SĄVOKOS 

 

DMBC – dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglis 

DMBN – dirvožemio mikroorganizmų biomasės azotas 

DOM – dirvožemio organinė medžiaga 

Corg – dirvožemio organinė anglis 

CH2O – tirpioji organinė anglis 

Nsum – suminis azotas, apimantis mineralines ir organines dirvožemio azoto formas 

C:N – dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto santykis 

DMBC:DMBN – dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto santykis 

DMBC/Corg – dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies procentinė dalis esanti visoje 

dirvožemio organinėje anglyje 

DMBN/Nsum – dirvožemio mikroorganizmų biomasės azoto procentinė dalis esanti dirvožemio 

suminiame azote 

ES – Europos Sąjunga 

ŠESD – Šiltnamio efektą sukeliančios dujos  
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ĮVADAS 

 

Tyrimų aktualumas. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama dirvožemio mikroorganizmų 

tyrimams, kadangi jie yra svarbūs dirvožemio maistinių medžiagų apykaitai, dirvožemio 

stabilumui ir derlingumui (Spohn, 2015; Wild et al., 2015; Singh & Gupta, 2018; Bargali et al., 

2018). Dirvožemio mikroorganizmai yra dirvožemio kokybės indikatoriai, būtini organinių 

medžiagų skaidymo ir augalų maistinių medžiagų apytakos procesams (Wardle et al., 2004; Singh 

& Gupta, 2018).  

Dirvožemio ekosistemose mikroorganizmai, skaidydami organines medžiagas, 

transformuoja organinę anglį (Corg) ir suminį azotą (Nsum) į augalams prieinamas maistines 

medžiagas. Organinių medžiagų degradacijos metu mikroorganizmai Corg ir Nsum panaudoja savo 

biomasei formuoti (Brookes, 2001; Devi & Yadava, 2005; Kästner et al., 2021). Mokslinėje 

literatūroje vis dar nėra gausu  informacijos apie tai, kokią dalį mikroorganizmų biomasėje 

imobilizuota C ir N sudaro suminės dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto  

koncentracijose bei kaip šių elementų kaupimas priklauso nuo aplinkos sąlygų ar žemėnaudos.  

Ekologiniu požiūriu yra svarbu, kad dirvožemio mikroorganizmų biomasė didėtų, nes tai 

skatintų Corg bei Nsum imobilizaciją dirvožemyje (Sharma et al., 2006; Spohn, 2015; Kästner et al., 

2021). Mikroorganizmų biomasėje sukaupiamas Corg ir Nsum kiekis turi tarpusavio priklausomybę: 

didėjant vieno elemento koncentracijai, didėja ir kito elemento koncentracija.  

Europos Sąjungos (ES) 2030 m. dirvožemio strategijoje (2021) nurodoma, kad daugiau kaip 

25 % visos planetos biologinės įvairovės yra randama dirvožemyje. Tačiau ES šalyse apie 60–

70 % dirvožemių būklės nėra gera. Dirvožemių būklės blogėjimą lemia dirvožemio erozija, 

suslėgimas, užterštumas, organinių medžiagų, biologinės įvairovės mažėjimas, dirvožemio 

druskėjimas ir kt. Didžiausią neigiamą poveikį dirvožemio būklei turi netvarus žemės naudojimas, 

pereikvojimas ir tarša (European Commission, 2021). Ankstesnių metų tyrimai rodo, kad 

dirvožemio mikroorganizmai gali padėti susilpninti dirvožemio būklės blogėjimą, užtikrinti 

didesnį maistinių medžiagų kiekį ar prisidėti mažinant taršą (Marinari et al., 2006; Wall & Six, 

2015). 

Agroekosistemose taikant ekologinio ūkininkavimo principus dirvožemyje galima padidinti 

Corg sankaupas (Gattinger et al., 2012). Tai ypatingai svarbu klimato kaitos kontekste. Pritaikius 

tinkamą dirvožemių valdymo strategiją, galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD), ypač CO2, koncentracijas atmosferos ore (Oertel et al., 2016; El-Hawwary et al., 2022).  

Kadangi tam tikros priemonės gali sumažinti prarandamus Corg kiekius, yra 

rekomenduojama: miškų įveisimas dalyje žemės ūkio naudmenų plotų (agrarinė miškininkystė), 

daugiamečių augalų auginimas (įvairūs žolynai), dirvožemį tausojanti sėjomaina, antsėlių 
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auginimas, pasėlių liekanų įterpimas, nuolatinės dirvožemio augalinės dangos išlaikymas, 

tausojantis žemės dirbimas bei sintetinių cheminių trąšų naudojimo mažinimas (Oertel et al., 

2016; European Commission, 2021). Tačiau dirvožemio strategijoje menkai akcentuojama 

mikroorganizmų reikšmė išsaugant dirvožemio tvarumą. 

Tyrimo hipotezė. Tikėtina, kad dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir 

azoto (DMBN) tyrimai parodo dirvožemio organinės anglies stabilumą (Corg) skirtingos genezės 

dirvožemiuose ir skirtingose žemėnaudose. 

Darbo tikslas – įvertinti dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto 

(DMBN) koncentracijas bei Corg stabilumą Lietuvoje vyraujančiuose mineraliniuose 

dirvožemiuose: smėlžemiuose (Arenosols), balkšvažemiuose (Retisols) ir rudžemiuose 

(Cambisols) skirtingose žemėnaudose (miško žemė, daugiametė pieva ir ariama žemė). 

 Darbo uždaviniai:  

1. Nustatyti ir palyginti skirtingose žemėnaudose tiriamų dirvožemių fizikines 

(granuliometrinė sudėtis, dirvožemio tankis) ir chemines (suminės dirvožemio organinės anglies 

(Corg), suminio azoto (Nsum) koncentracijos ir sankaupos, humuso frakcinė sudėtis) savybes. 

2. Skirtingose žemėnaudose ištirti ir įvertinti dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies 

(DMBC) ir azoto (DMBN) koncentracijas ir jų kaitą skirtingu vegetacijos laikotarpiu bei 

mikroorganizmų biomasės kvėpavimo intensyvumą. 

3. Nustatyti skirtingų mineralinių dirvožemių fizikinių ir cheminių rodiklių įtaką DMBC ir 

DMBN koncentracijų kaitai. 

4. Įvertinti ūkininkavimo intensyvumo įtaką Corg stabilumui skirtinguose Lietuvos 

geomorfologiniuose rajonuose. 

Ginamieji teiginiai:  

1. Skirtinga dirvodara ir skirtinga žemėnauda (miško žemė, daugiametė pieva ir ariama 

žemė), lemia dirvožemio Corg, Nsum, DMBC ir DMBN koncentracijas. 

2. Skirtingose žemėnaudose vegetacijos laikotarpis turi įtakos DMBC ir DMBN 

koncentracijoms.  

3. DMBC:DMBN santykis parodo Corg stabilumą dirvožemyje. 

4. Skirtinguose geomorfologiniuose rajonuose Corg stabilumą lemia ne tik skirtinga 

dirvodara, bet ir žemdirbystės intensyvumas.   

Mokslinis darbo naujumas, teorinė ir praktinė reikšmė.  

Darbas yra originalus tuo, kad skirtinguose dirvožemiuose (smėlžemiai, balkšvažemiai ir 

rudžemiai) ir skirtingose žemėnaudose (miško žemė, daugiametė pieva ir ariama žemė) buvo 

ištirtos ir įvertintos dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

koncentracijos bei jų procentinė dalis Corg ir Nsum koncentracijose vegetacijos periodo metu. 
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Dirvožemio Corg stabilumo vertinimui taikytas DMBC:DMBN santykis, kuris atskleidė, kad 

tirtose miško žemėse mikroorganizmai geriau pasisavina maistines medžiagas (vyksta Corg 

imobilizacija), negu kitose žemėnaudose. Skirtinguose Lietuvos geomorfologiniuose rajonuose, 

kuriems būdingas skirtingas žemės naudojimo intensyvumas, didesnis Corg stabilumas 

mikrobiologiniais tyrimais buvo nustatytas smėlingoje lygumoje ir moreninėje plynaukštėje, 

lyginant su morenine Vidurio Lietuvos žemuma, kurioje vykdoma intensyviausia žemdirbystė. 

Todėl kompleksiškai vertinant Corg stabilumą, greta dirvožemio cheminių savybių (Corg, Nsum, 

C:N, humuso frakcinė sudėtis, tirpioji Corg ir kt.) nustatymo tikslinga tirti ir intensyviau kintančias 

dirvožemio mikrobiologines savybes tokias kaip DMBC ir DMBN koncentracijos, jų procentinė 

dalis Corg ir Nsum koncentracijose ir DMBC:DMBN santykis. Kadangi Lietuva yra miškų zonoje, 

Corg stabilumo įvertinimui žemės ūkio naudmenose, ypač dirbamoje žemėje, kontrolinius tyrimus 

tikslinga vykdyti greta augančiuose miškuose. 

Disertacinio darbo aprobavimas. Disertacijos tema paskelbti 3 moksliniai straipsniai, 2 iš 

jų įrašyti į Clarivate Analytics WOS sąrašą. Tyrimų rezultatai pristatyti 8-iose nacionalinėse ir 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

Moksliniai straipsniai: 

1. Muraškienė, M., Aleinikovienė, J., Skuodienė, R., Tomchuk, D., Armolaitis, K. 

(2020). Soil respiration and microbial biomass peculiarities as influenced by different land use 

intensity. Zemdirbyste-Agriculture, 107(1), 3–10. 

2. Aleinikovienė, J., Armolaitis, K., Česnulevičienė, R., Žėkaitė, V., Muraškienė, M. 

(2017). The status of soil organic matter decomposing microbiota in afforested and abandoned 

arable Arenosols. Zemdirbyste-Agriculture, 104(3), 195–202. 

3. Muraškienė, M., Aleinikovienė, J., Armolaitis, K. (2014). Dirvožemio mikrobiotos anglis 

ir azotas smėlžemiuose ir rudžemiuose skirtingoje žemėnaudoje. Miškininkystė, 2(76), 21–28. 

Pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose: 

1. Aleinikovienė J., Hofman J., Armolaitis K., Viltrakytė M. 2013. Microbial carbon and 

nitrogen in soils of different land use. Workshop of SNS Project: „Carbon Sequestration of 

Disturbed and Managed Forest Ecosystems“. Aukštaitijos Nacionalinis parkas, Miškiniškės, 

Lietuva. 2013 m. spalio 21–24 d.  

2. Čiuldienė D., Viltrakytė M. 2013. Dirvožemių tvarumo tyrimai svetimkraščių medžių 

želdynuose. „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. LMA, Vilnius. 2013 lapkričio 21 d.  

3. Aleinikovienė J., Hofman J., Armolaitis K., Viltrakytė M. Dirvožemio mikrobiotos anglis 

ir azotas skirtingoje žemėnaudoje. CAR-ES network meeting. Birštonas. 2014 m. kovo 19–22 d.  
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7. Muraškienė M., Armolaitis K., Garbaravičius P., Gudauskienė A., Žėkaitė V. 2015. 

Stability of soil OC and N in agro and forest ecosystems in Lithuania. „Dirvožemio degradacija: 

teorija, esama situacija ir apsaugos priemonės“ (Soil Degradation: Theory, Evidence and 

Protection Activities). Vėžaičiai, Klaipėdos r. 2015 m. rugsėjo 22–25 d.  

8. Armolaitis K., Čiuldienė D., Garbaravičius P., Muraškienė M., Stakėnas V., Varnagirytė-

Kabašinskienė I., Žemaitis P. 2020. Dirvožemio organinės anglies tvarumo palyginamieji tyrimai 

miško ir agroekosistemose. LAMMC, Mokslinė ataskaitinė konferencija: „Agrariniai ir 

miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. Akademija, 

Kėdainių r. 2020 m. sausio 28 d.  

 

Disertacijos apimtis ir struktūra:  
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aptarimas skyriai, darbo išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai, pridedamos 

publikacijos ir CV. Darbo rezultatai išdėstyti 7 poskyriuose. Literatūros sąraše – 185 šaltiniai. 

Disertacijos apimtis – 166 puslapiai, disertaciją iliustruoja 23 lentelės, 14 paveikslų ir 9 priedai. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

 

1.1. Dirvožemio organinės anglies ir azoto reikšmė  

 

Šiame poskyryje analizuojami moksliniai literatūros šaltinių duomenys apie dirvožemio 

organinės medžiagos, dirvožemio organinės anglies (Corg) ir suminio azoto (Nsum) svarbą 

dirvožemio kokybei miško ir agroekosistemose (1.1.1–1.1.3 skirsniai).  

 

1.1.1. Dirvožemio organinė medžiaga 

 

Vienas svarbiausių dirvožemio kokybės rodiklių yra dirvožemio organinė medžiaga (DOM), 

susidaranti iš gyvų organizmų ir augalų nesuirusių ir suirusių liekanų (Steward et al., 2007). 

Augalai fotosintezės metu iš atmosferoje esančio oro ir vandens (93,5 %), bei dirvožemio 

mineralinių medžiagų (6,5 %) sintetina angliavandenius ir kitas organines medžiagas. Visas 

augalinės ir gyvūninės kilmės DOM mikroorganizmai perdirba į aktyvią dirvožemio organinę-

mineralinę medžiagą ar humusą. Mikroorganizmai skaido tiek antžemines nuokritas, tiek ir 

požemines augalines liekanas (Golchin et al., 1994; Thai et al., 2021). Daugelis autorių humusą 

vertina kaip svarbiausią dirvožemio derlingumo sąlygą (Žalakevičius, 2005; Berg & 

McClaugherty, 2020).  

Dirvožemyje DOM kaupimasis priklauso nuo klimato sąlygų, dirvožemio tipologinės grupės, 

granuliometrinės sudėties ir topografijos (Wiesmeier et al., 2019; Thai et al., 2021). DOM ne tik 

teikia maistines medžiagas heterotrofiniams dirvožemio organizmams, tačiau joje esanti Corg 

palaiko dirvos struktūrą, teigiamai veikia augalų šaknų vystymąsi ir augimą, maistinių medžiagų 

bei vandens pasisavinimą. Nuo susikaupusio Corg kiekio dirvožemyje priklauso mikroorganizmų 

biomasė ir aktyvumas, kurie lemia dirvožemio derlingumą ir ekosistemų tvarumą (Feizienė & 

Feiza, 2010; Lal, 2018; Wiesmeier et al., 2019; Smith et al., 2021). DOM ilgainiui nulemia ne tik 

mineralinių dirvožemių derlingumą, bet ir dirvožemio kokybę, ekologinį stabilumą bei tvarumą 

(Liaudanskienė et al., 2011; Thai et al., 2021). Corg kaupimasis dirvožemyje didina DOM kiekį, 

teigiamai veikia dirvožemio ir visos ekosistemos kokybę bei prisideda prie klimato kaitos 

švelninimo (Liaudanskienė et al., 2011; Vasques et al., 2012; Lal, 2018). DOM yra vienas iš 

svarbiausių elementų, darančių įtaką dirvožemio derlingumui, taip pat lemia dirvožemio fizikines 

ir chemines savybes, kurios svarbios augalų augimui (Li et al., 2017; Kusumo et al., 2020). DOM 

pokyčiai turi įtakos ekologiniam dirvožemio stabilumui ar net globaliai anglies apytakai (Schmidt 

et al., 2011; Hoffmann et al., 2012). Vietiniame lygmenyje, sumažėjus organinių medžiagų 

patekimui į dirvožemį dėl derliaus nuėmimo žemdirbystėje ar miškų kirtimo, sumažėja ir Corg 
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kiekis, vyksta dirvožemio degradacija (Kaiser & Kalbitz, 2012; Carvalho et al., 2017; Thai et al., 

2021).  

 

1.1.2. Dirvožemio organinė anglis miško ir agroekosistemose 
 

Skirtingas miškininkavimo ir žemdirbystės intensyvumas ar jo pasikeitimas gali turėti įtakos 

Corg koncentracijoms ir sankaupoms dirvožemiuose. Apželdinant mišku buvusias žemės ūkio 

naudmenas, dažniausiai padidėja dirvožemio Corg sankaupos, tuo tarpu buvusiuose žolynuose ir 

durpynuose po apželdinimo dirvožemio Corg atsargos nepakinta ar net sumažėja (Mayer et al., 

2020).  

Lietuvoje vykdyti tyrimai atskleidė, kad smėlžemiuose augančiuose pušynuose su mediena 

bei kirtimų liekanomis, kurios panaudojamos miško kurui, per metus netenkama apie 1,3 t ha–1 

Corg. Tačiau beveik tiek pat Corg patenka į miško paklotę su pušyno nuokritomis. Be to, pušynuose 

su smulkiomis apmirusiomis šaknimis dirvožemis pasipildo vidutiniškai apie  

0,4 t ha–1 Corg (Armolaitis et al., 2013; Ostonen et al., 2017). Duomenys parodė, kad smėlžemiuose 

augančiuose pušynuose per 100 m. miško nuokritos kompensuoja plynųjų kirtimų metu pašalintus 

Corg ir N, P, K kiekius. Tačiau šiuo metu miško kurui bandoma panaudoti ir išrautus medžių 

kelmus. Kartu su Europos Šiaurės ir Baltijos šalių bei JK tyrėjais atlikta metaanalizė atskleidė, 

kad plynose kirtavietėse visos medžių biomasės išnaša ženkliai sumažina Corg ir Nsum sankaupas 

dirvožemiuose ir šis poveikis yra ilgalaikis (Clarke et al., 2021). Corg atsargas neigiamai veikia 

miško kirtimo liekanų išvežimas iš miško, paimant ne tik medžių stiebus, bet ir kelmus (Mayer 

et al., 2020).   

Tyrimai atskleidė, kad Lietuvoje vidutinės Corg sankaupos mineralinių dirvožemių, 

viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje didžiausios buvo miško žemėje, o daugiamečiuose žolynuose ir 

dirbamoje žemėje jos buvo, atitinkamai, tik 8 % ir 10 % menkesnės (Armolaitis et al., 2022). Tam 

įtakos turėjo ženkliai mažesnis miško dirvožemių tankis. Pavyzdžiui, 0–30 cm mineraliniame 

sluoksnyje ariamose žemėse Corg vidutinės koncentracijos nederlinguose smėlžemiuose ir 

derlinguose išplautžemiuose bei balkšvažemiuose iš esmės nesiskyrė, o miško žemėse buvo 

žymiai didesnės išplautžemiuose ir balkšvažemiuose.  

Natūralių miškų pertvarkymas į kultūrinius miškus (plantacijas) paprastai sumažina Corg 

atsargas, ypač jei žemė prieš atkuriant mišką buvo naudota kaip žemės ūkio naudmenos 

(Armolaitis et al., 2018; Mayer et al., 2020). Miško kirtimai, ypač plynieji, dažniausiai sumažina 

Corg sankaupas miško paklotėje ir viršutiniame mineraliniame dirvožemyje. Kita vertus, tyrimai 

Lietuvoje atskleidė, kad smėlžemiuose augusių pušynų plynose kirtavietėse jau po 3-jų metų 

viršutiniame 0–40 m. mineraliniame sluoksnyje Corg koncentracijos pradeda didėti, ypač po 
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paliktais valksmais (Armolaitis et al., 2018). Panašiai, Corg mažėjimas fiksuojamas ir tuomet, kai 

miško kirtimo atliekos surenkamos kaip miško kuras.  

Dirvos ruošimas želdinimui irgi mažina Corg sankaupas, ypač viršutiniame organiniame 

dirvožemyje, tačiau bręstančių medynų augimas gali kompensuoti šiuos nuostolius, vertinant 

visos medyno apyvartos periodą (Mayer et al., 2020). Spygliuočių rūšys kaupia daugiau Corg 

miško paklotėje, o plačialapių lapuočių medžių rūšys – daugiau Corg kaupia mineraliniame 

dirvožemyje. Didesnė medžių rūšių įvairovė, ypatingai azotą fiksuojančių rūšių atsiradimas, gali 

teigiamai paveikti dirvožemio anglies sankaupas vidutinio klimato miškuose. X. Wei ir kt. (2014) 

duomenimis, daugiau nei 40 % visos sausumos ekosistemose esančios Corg sukaupiama miško 

dirvožemiuose. 2007 m. buvo apskaičiuota, kad dirvožemio anglies atsargos borealiniuose, 

vidutinio klimato ir atogrąžų miškuose buvo atitinkamai 202 Pg, 69 Pg ir 155 Pg, o tai atitinka 

apie 70 % anglies borealiniuose, 60 % vidutinio klimato ir 30 % atogrąžų miškuose (Pan et al., 

2011).   

Corg sekvestracija, kuomet atmosferos CO2 kaupiamas ir tam tikram laikui sulaikomas 

dirvožemyje dažnai įvardinama kaip viena iš galimybių sulėtinti CO2 koncentracijos didėjimą 

atmosferoje (Kiem & Kögel-Knabner, 2002; Booth et al., 2008). Augalai, kaupdami anglį savo 

biomasėje ir dirvožemyje, gali sumažinti CO2 koncentraciją atmosferoje. Atlikti tyrimai rodo, kad 

trečdalį visų globaliai susidarančių iškastinio kuro emisijų absorbuoja būtent miškai, tame tarpe 

ir miško dirvožemiai (Pan et al., 2011; De Stefano & Jacobson, 2018; Mayer et al., 2020). 

Europoje atlikti tyrimai rodo, kad miškų dirvožemiuose sukaupiami Corg kiekiai yra apie 1,5 karto 

didesni negu antžeminėje medžių biomasėje (de Vries et al., 2002). Dirbamose žemėse Corg 

sankaupos 0–25 cm sluoksnyje sukaupia beveik pusę jos kiekio, palyginus su visu dirvožemio 

profiliu. Tyrimuose Corg sankaupos dažniausiai vertinamos iki 0–20 (30) cm dirvožemio 

sluoksnyje. Tiriant miško dirvožemius taip pat svarbu žinoti, kad apie 50 % Corg yra sukaupta 

gilesniuose po A horizontu slūgsančiuose dirvožemio sluoksniuose (Marty et al., 2015). 

Dirvožemyje esančios Corg sankaupos gali priklausyti ne tik nuo Corg koncentracijos, bet ir nuo 

fizikinių, cheminių bei biologinių dirvožemio savybių, taip pat reljefo, klimato ir antropogeninių 

veiksnių, skirtingų žemėnaudų ar medynų rūšinės sudėties (LAMMC Miškų instituto ataskaita, 

2016).  

Įvairūs tyrimai atskleidžia, kad Corg kaupimasis (sekvestracija) mineraliniame dirvožemyje 

gali priklausyti nuo dirvožemio grupės. J. Liski (1995) nustatė, kad derlingi ir molingi dirvožemiai 

sukaupia daugiau Corg dėl didesnės nuokritų masės, o susiformavę organiniai-mineraliniai 

kompleksai apsaugo organinę medžiagą nuo skaidymo.  

Intensyvesnė žemdirbystė ar žemėnaudos keitimas iš miško į žemės ūkio paskirties žemę 

sukelia Corg praradimą ir, priešingai, apleistų žemės ūkio paskirties dirvožemių apželdinimas 
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mišku padidina Corg atsargas (Bárcena et al., 2014). L. Nave ir kt. (2013) tyrimuose nustatyta, kad 

ariamas žemes apželdinus mišku per 10 metų Corg atsargos padidėjo 15 %. Pievas apželdinus 

mišku, vidutinės Corg atsargos gali padidėti nežymiai ar net sumažėti (Bárcena et al., 2014). 

Poeplau ir kt. (2011) įrodė, kad 75 % pievų apželdintų mišku per šimtmetį patyrė Corg nuostolius. 

Teigiama, kad daugiamečiai augalai saugo dirvožemį, kadangi jie užaugina didesnę šaknų 

biomasę ir sukaupia daugiau Corg antžeminėje ir požeminėje biomasėje (Pinho et al., 2012; De 

Stefano & Jacobson, 2018). Miške ir  pievose anglies sekvestracija yra aktyvus Corg saugojimo 

būdas, kadangi didesnė procentinė Corg dalis paskirstoma požeminei biomasei dėl ilgesnės 

auginamų augalų vegetacijos (Morgan et al., 2010). 

Būtina pažymėti, kad Europos Šiaurės ir Baltijos šalyse žemės ūkio naudmenas apželdinus 

mišku Corg sankaupos mineraliniame dirvožemyje pradeda didėti tik po daugiau nei 30 metų 

(Armolaitis et al., 2007; Bárcena et al., 2014; Mayer et al., 2020). Kita vertus, kai buvusios žemės 

ūkio naudmenos apželdinamos mišku ar mišku apželia savaime, kaupiasi miško paklotė. Tyrimai 

Lietuvoje atskleidė, kad naujai įveistuose ir savaime atsikūrusiuose miškuose, smėlžemiuose 

(Arenosols) miško paklotėje per metus vidutiniškai Corg susikaupia 0,18 t ha–1, o išplaužemiuose 

(Luvisols) – 0,14 t ha–1 (Varnagirytė-Kabašinskienė et al., 2021). 

Corg sekvestracija po apželdinimo mišku proporcingai didėja, didėjant temperatūrai ir 

krituliams (Mayer et al., 2020). Laganiere ir kt. (2010) nustatė, kad miško paklotės atsiradimas 

buvo pagrindinis teigiamas veiksnys, ypač spygliuočių želdynuose, bet mineralinio dirvožemio 

sluoksniuose didesnė anglies sekvestracija buvo nustatyta lapuočių medynuose. Kitų autorių 

duomenys (Nave et al., 2013; Bárcena et al., 2014) taip pat patvirtino, kad didesnėms Corg vertėms 

įtakos turėjo miško paklotė.  

Natūralūs pažeidimai, tokie kaip gaisrai, kenkėjai, ligos ir vėjas, taip pat gali sumažinti Corg 

atsargas miškuose (Zhang et al., 2015). 

Kalkinimas lemia Corg kiekius dirvožemyje. A. Abril (2008) tyrimais nustatyta, kad 

intensyviai pakalkintame  dirvožemyje Corg kiekis padidėja, lyginant su nekalkintu. Tuo tarpu kitų 

tyrėjų duomenys parodė, kad dėl kalkinimo  Corg kiekis gali ir sumažėti (Liang et al., 2011; Wang 

et al., 2015). I. Jokubauskaitės (2016) duomenys taip pat parodė, kad periodiškas dirvožemio 

kalkinimas (0,5 t ha–1 ir 2,0 t ha–1 normomis) mažina Corg kiekį, tačiau Corg tampa stabilesnė. 

P. Baltrėnas ir kt. (2010) nustatė, kad esant didesniam kaip 6,5 pHKCl rodikliui, dirvožemyje 

suaktyvėja anglies mineralizacijos procesai, todėl intensyvesnis kalkinimas – kai pHKCl tampa 

6,8–7,2 – gali sumažinti Corg kiekį dirvožemyje. Dirvožemio tręšimas įvairiomis organinėmis 

trąšomis (mėšlas ir alternatyvios organinės trąšos), lėmė didesnius Corg kiekius. Tuo tarpu 

didžiausias Corg kiekis nustatytas kalkintame dirvožemyje įterpus mėšlą (Jokubauskaitė, 2016).  
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1.1.3. Dirvožemio azotas miško ir agroekosistemose 
 

Kartu su anglimi (C) ekosistemose kaupiasi ir azotas (N), o C ir N santykis dirvožemyje 

parodo organinių medžiagų mineralizacijos intensyvumą ir biologinių procesų pobūdį 

(mineralizacija ar imobilizacija), lemia dirvožemio struktūros pokyčius bei daro įtaką anglies 

sekvestracijai (Verje et al., 2003; De Stefano & Jacobson, 2018).    

Azotas yra pagrindinis elementas, reikalingas augalų augimui ir vystymuisi, taip pat įeina į 

dirvožemio mikroorganizmų nukleorūgščių ir aminorūgščių sudėtį bei dalyvauja jų sintezėje 

(Chen et al., 2015). Dirvožemyje dažnai trūksta N, todėl sulėtėja augalų augimas, pradeda gelsti 

jų lapai. Dėl vandenyje tirpaus N ir greitos maistinių medžiagų apykaitos dirvožemyje N sunkiai 

kaupiasi (Jones et al., 2004). Dėl to, augalams yra sunkiau apsirūpinti jiems prieinamu N. 

Pagrindinis N šaltinis augalams yra dirvožemis, o dirvožemio N randamas dirvožemio organinėje 

medžiagoje, daugiausia humuse. Dėl mikrobiologinių procesų organinės medžiagos N iš dalies 

mineralizuojasi, tapdamas augalams prieinamu elementu. Greta mineralinio N susidarymo, 

dirvožemyje formuojasi humuso koloidiniai kompleksai. Šių procesų intensyvumas priklauso nuo 

oro sąlygų, organinės medžiagos kiekio dirvožemyje, dirvožemio granuliometrinės sudėties, 

rūgštumo, priešsėlio, tręšimo intensyvumo ir žemės dirbimo (Mažvila ir kt., 2006). Dėl šių 

priežasčių skirtingiems dirvožemiams ir augalams yra būdingas specifinis N balansas. Tyrimais 

nustatyta, kad lengvos granuliometrinės sudėties smėlžemiuose buvo mažesnės N koncentracijos, 

o sunkesnės granuliometrinės sudėties išplautžemiuose – didesnės. Miško dirvožemiuose dėl 

didesnės nuokritų masės, o įvairiuose daugiamečiuose žolynuose dėl tankesnių smulkių šaknų 

liekanų kaupiasi daugiau N, negu kasmet dirbamuose dirvožemiuose (Schulz et al., 2019; Santos 

et al., 2021). 

Lapuočių medynų nuokritose ir paklotėje randama daugiau N, todėl daugiau šio elemento 

nustatoma ir šių medynų dirvožemiuose, lyginant su  spygliuočių medynais. Nuo N kiekio 

dirvožemiuose priklauso medynų našumas, todėl dažnai N yra miškų augimą limituojanti maistinė 

medžiaga vidutinio klimato miškų ekosistemose (Bertills & Nasholm, 2000). N ne tik skatina 

medžių augimą, bet veikia kiekvieną miško ekosistemos organizmą. Šis elementas sukelia tiek 

žalingus efektus (padidėjęs nitratų išplovimas), tiek ir teigiamus efektus – ten, kur N yra augimą 

limituojantis veiksnys, jo atmosferinės iškritos skatina miškų augimą, taip padidina CO2 kaupimą 

biomasėje, o dėl to mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (Persson, 2000).  

Agroekosistemose mineralinis N yra svarbus norint gauti didesnį derlių ir dirvožemis 

dažniausiai juo papildomas tręšiant ar auginant pupinius augalus. Iš augalams augti reikalingo N 

kiekio tik 45–50 % yra panaudojama gauti žemės ūkio produkcijai, o likusi N dalis prarandama 

kaip NO3
–, NH4

+ ir N2O (Houlton et al., 2019). 
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Vandens atsargos dirvožemyje lemia N prieinamumą augalams (Mekonnen & Hoekstra, 

2014). Dėl klimato kaitos sumažėjus kritulių kiekiui, sumažėja N prieinamumas dirvožemiuose 

vegetacijos laikotarpiu. Žemės ūkyje N sumažėjimas kompensuojamas naudojant organines ir 

neorganines trąšas. Tačiau reikia vengti N pertekliaus, kuris paverčiamas N dujomis ar yra 

išplaunamas vandens. Mineralinio N išsiplovimas stebimas ten, kur didesnis kritulių kiekis, 

aukštesnės temperatūros šaltuoju metų laiku, vyrauja lengvesnės granuliometrinės sudėties 

dirvožemiai, mažesnis dirvos padengimas augalais ir intensyvesnis žemės dirbimas (Tripolskaja 

& Šidlauskas, 2010). Dirbamuose dirvožemiuose naudojant mažiau dirvožemį ardančias žemės 

ūkio techniką šį procesą galima pristabdyti (Templer et al., 2008).  

Įvairūs žemės ūkyje auginami augalai, tokie, kaip raudonieji ir baltieji dobilai, liucernos, 

lubinai, savo biomasėje gali sukaupti nuo 52 iki 300 kg ha–1 simbiotinio azoto (Maikštėnienė ir 

kt., 2008). R. Skuodienė ir kt. (2017) nustatė, kad užarus raudonųjų dobilų atolą su antžemine 

dobilų fitomase ir liekanomis į dirvą pateko 185,8 kg ha–1 N, kurio didžiąją dalį (117,0 kg ha–1) 

sudarė gumbelinių bakterijų iš atmosferos sukauptas N. 

Didesnės suminio N sankaupos dirvožemyje teigiamai veikia Corg sankaupas miško 

ekosistemose (Mayer et al., 2020). Kai C:N santykis siekia 24:1, šis santykis yra tinkamas 

organinės medžiagos skaidymui (Zhou et al., 2021).  

 

1.2. Mikroorganizmų biomasė dirvožemyje 

 

Mikroorganizmų biomasės sąvoka apibrėžiama kaip gyvosios dirvožemio organinės 

medžiagos (DOM) visuma / rezervuaras, kuriame yra augalams potencialiai prieinamų maistinių 

medžiagų (Sparling, 1992; Brookes, 2001). Dirvožemio mikroorganizmų biomasę sudaro visi 

dirvožemio organizmai mažesni negu 5×103 µm3, išskyrus gyvus augalų audinius (Jenkinson & 

Ladd, 1981; Azam et al., 2003). Biomasėje dominuojantys organizmai – bakterijos ir 

mikroskopiniai grybai – daugiausiai dalyvauja dirvožemio medžiagų apykaitoje (Anderson & 

Domsch, 1973, Wan et al., 2021). D. S. Jenkinson (1977) apibrėžė, kad mikroorganizmai yra 

„adatos akis“, pro kurią turi praeiti visos organinės medžiagos, tuomet jos suskaidomos iki 

neorganinių komponentų, įskaitant vandenį, anglies dioksidą (CO2), nitratus, fosfatus ir sulfatus, 

kuriuos gali įsisavinti augalai. 

Mikroorganizmai (bakterijos, mikroskopiniai grybai, aktinobakterijos), skaidantys organinę 

medžiagą, anglį naudoja kaip energijos šaltinį ir kitų organinių junginių sintezei, o azotą – kaip 

medžiagą, ląstelių struktūrai palaikyti ir genetinės informacijos sintezei (Miller, 2000). Nustatyta, 

kad dėl dirvožemio mikroorganizmų veiklos, tik dalis organinės anglies (Corg) stabilizuojama 

dirvožemio humuse ar jų biomasėje, apie 70 % – mineralizuojama iki CO2 (Czechowski et al., 
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2004; Lejon et al., 2005). Dėl to yra svarbu įvertinti organines medžiagas skaidančių dirvožemio 

mikroorganizmų įvairovę ir gausumą, nes nuo jų priklauso DOM skaidymo intensyvumas 

(Bagdanavičienė, 2001). Mikroorganizmai taip pat kvėpuoja ir naudoja Corg savo gyvybiniams 

procesams, todėl labai maža dalis (iki 4–5 %) Corg yra sukaupiama dirvožemyje. Daug CO2 (60–

80 %) išskiriama į atmosferą ne tik augalams ir mikroorganizmams kvėpuojant, bet ir tuo metu, 

kai gyva biomasė apmiršta ir prasideda biomasės skaidymo procesai. 

J. J. Hoorman ir R. Islam (2010) dirvožemio organines medžiagas skirsto į tam tikras 

sudėtines dalis (1.1 pav.). Dirvožemio organinės medžiagos sudėtyje daugiausia randama anglies 

ir deguonies, gerokai mažiau vandenilio bei azoto, maži kiekiai fosforo ir sieros. Iš 100 g 

organinės medžiagos 60–80 g sudaro mikroorganizmų išskiriamas anglies dioksidas, kuris 

skaidymo metu patenka į atmosferą. Likę 20–40 g organinių medžiagų yra suskaidomos ir iš jų 

iki 10 g mikroorganizmai sukaupia savo biomasėje, iki 10 g paverčia augalams prieinamais 

junginiais ir 10–30 g organinės anglies virsta humusu.   

Fizikinės ir cheminės dirvožemio savybės taip pat daro įtaką mikroorganizmų aktyvumui ir 

biomasei (Kujur & Patel, 2012; Lepcha & Devi, 2020). Mikroorganizmų biomasė būna didesnė 

dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis yra santykinai didesnis. Nuo mikroorganizmų 

rūšinės sudėties ir cheminių substrato savybių priklauso mikroorganizmų biomasės ir ląstelių 

irimas (Azam et al., 2003). 

 

1.1 pav. Organinių medžiagų skaidymas ir organinės anglies sankaupos mikroorganizmuose 

(Hoorman & Islam, 2010) 

Figure 1.1. Decomposition of soil organic matter and accumulation of organic carbon in 

microbial biomass (Hoorman & Islam, 2010) 

 

Kadangi mikroorganizmų biomasė yra „gyva“, ji daug greičiau reaguoja į pasikeitusias 

dirvožemio sąlygas, ypač, į kintantį augalų ar gyvūnų liekanų kiekį. Analizuojant mikroorgnizmų 
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biomasės kaitą, galima ją sieti su pakitusiu dirvožemio derlingumu, pavyzdžiui, keičiantis žemės 

dirbimo būdui (Giménez et al., 2016). Tobulėjant dirvožemio kokybės vertinimo tyrimams, 

mikroorganizmai dažnai pasirenkami kaip pagrindinis indikatorius dirvožemio kokybės ir 

derlingumo vertinimui (Růžek et al., 2009; Wen et al., 2014). 

 

1.2.1. Anglies ir azoto koncentracija dirvožemio mikroorganizmų biomasėje  
 

Dirvožemio mikroorganizmų biomasė organinėje medžiagoje, kaip kintantis augalų 

maistinių medžiagų (C, N, P ir S) šaltinis, yra apsaugotas nuo išsiplovimo. Nustatyta, kad 

mikroorganizmai pirmiausiai gali panaudoti maistines medžiagas iš augalų nuokritų ir tik tada iš 

dirvožemyje esančių maistinių medžiagų sankaupų (Ocio et al., 1991; Singh & Gupta, 2018).   

Dirvožemio mikroorganizmų biomasėje sukaupta anglis (DMBC) dažniausiai sudaro nuo 

1 iki 4 % dirvožemio suminės anglies, kurios didžiausi kiekiai nustatomi pievose ir miškuose. 

P. C. Brookes (2001) duomenimis, auginant kviečius mikroorganizmų biomasėje gali būti 

sukaupta apie 500 kg ha–1 C papildomai netręšiant.  

Mikroorganizmų biomasė sudaro reikšmingą dalį potencialiai mineralizuojamo N ir tampa 

mineralinio N šaltiniu augalams. Taigi, mikroorganizmų biomasės azotas (DMBN) gali turėti 

didelį poveikį jo prieinamumui ir visam dirvožemio N ciklui (Singh & Gupta, 2018). 

Tyrimai rodo, kad ariamuose Šiaurės Europos dirvožemiuose, mikroorganizmų biomasėje 

gali būti imobilizuota 100 kg ha–1 N, o pievose ir miškuose 2–3 kartus daugiau, lyginant su 

agroekosistemomis. Dirvožemiuose, kuriuose mažai augalinių liekanų, didelė dalis maistinių 

medžiagų (N, P, S) bus gaunama mineralizavus maistines medžiagas iš mikroorganizmų 

nekromasės ląstelių (Brookes, 2001).   

Nustatytas tiesioginis ryšys tarp DMBC bei DMBN sankaupų ir dirvožemio Corg bei Nsum 

įvairiose žemėnaudose. Ankstesnių tyrimų  duomenimis, didėjant DMBC ir DMBN 

koncentracijoms, didėja ir dirvožemio Corg bei Nsum sankaupos (Kujur & Patel, 2012; Santos et al., 

2021). Dirvožemio mikroorganizmų biomasės mažėjimas arba didėjimas yra atsakas į 

besikeičiančias dirvožemio naudojimo sąlygas ir pastebimas daug greičiau, negu įvyksta 

dirvožemio cheminių savybių pokyčiai organiniame sluoksnyje (Smith et al., 2021; Wan et al., 

2021). P. Woloszczyk ir kt. (2020) ištyrė, kad pakeitus pievas į dirbamą žemę arba atvirkščiai, 

DMBC pokyčiai buvo pastebėti greičiau nei Corg koncentracijų kaita.  

D. S. Powlson ir kt. (1987) tyrimai parodė, kad 18 metų įterpiant šiaudus DMBC ir DMBN 

koncentracijos padidėjo 40–50 %, o tuo tarpu organinė C ir N padidėjo tik 5 %. Tai rodo, kad, 

didinant augalų likučių kiekį, didėja ir organinių medžiagų bei imobilizuojama daugiau maistinių 

medžiagų. K. Padalia ir kt. (2018)  atlikti tyrimai dirbamuose laukuose ir buvusiose žemės ūkio 
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naudmenose, apaugusiose krūmais ir pavieniais medžiais, parodė, kad DMBC kito nuo 166 iki 

266 μg g–1, o DMBN nuo 11 iki 41 μg g–1. Tuo tarpu DMBC/Corg buvo 1,25–1,9 %, o DMBN/Nsum – 

0,83–3,77 %. Apibendrinant tyrimų duomenis, galima teigti, kad dirbamose žemėse įvairių rūšių 

medžiai daro teigiamą poveikį mikroorganizmų biomasei ir kitoms dirvožemio savybėms.    

R. Skuodienės ir kt. (2017) tyrimuose nustatyta, kad raudonųjų ir baltųjų-raudonųjų dobilų 

mišinio žolynuose buvo nustatytos didesnės DMBC vertės, negu liucernos žolyne ir, priklausomai 

nuo žolyno įrengimo laikotarpio (metų), kito 122–316 µg g–1 ribose. Įdomu paminėti tai, kad 

mikroorganizmų biomasės C buvo šiek tiek didesnė 10–20 cm gylyje. E. Kandeler ir kt. (2006) 

šią tendenciją aiškina ir tuo, kad kur auga įvairiarūšiai žolynai, šaknų masė būna didesnė 

gilesniame sluoksnyje ir gali lemti didesnę DMBC koncentraciją.   

E. A. Susyan ir kt. (2011) nustatė, kad didesnėms DMBC koncentracijoms įtakos turi ne tik 

medyno rūšinė sudėtis, bet ir jo amžius. Šie tyrėjai nustatė, kad balkšvažemio viršutiniame  

0–15 cm dirvožemio sluoksnyje DMBC 20 m. amžiaus medyne buvo 245 µg g–1, 45 m. amžiaus 

medyne – 502 µg g–1, brandžiame medyne – 755 µg g–1, sename eglyne – 2545 µg g–1 ir sename 

ąžuolyne – 1816 µg g–1 (0–10 cm). Apibendrinus gautus duomenis, galima teigti, kad didesnės 

DMBC vertės buvo rastos brandžiuose ir perbrendusiuose medynuose.  

 

1.2.2. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto sezoniniai pokyčiai 

 

Klimato sąlygos turi tiesioginį poveikį mikroorganizmų bendrijoms (Bargali et al., 2018). 

Z. L. He ir kt. (1997) tyrė sezoninius DMBC pokyčius ganyklose. Per 9 tyrimo mėnesius buvo 

pastebėta, kad DMBC skirtingai reaguoja į dirvožemio drėgmės pokyčius ir šviežių organinių 

medžiagų patekimą į dirvožemį. D. D. Patra ir kt. (1990) tyrė DMBC ir DMBN koncentracijas 

skirtingais metų laikais ariamuose dirvožemiuose, kur buvo auginti žieminiai kviečiai, ir 

daugiamečiuose žolynuose. Nustatyta, kad nuo kovo iki liepos mėnesio didėjo maistinių medžiagų 

kiekis, kurį atskleidė DMBC ir DMBN koncentracijų padidėjimas. Tuo tarpu N. T. Lepcha ir 

N. B. Devi (2020) savo tyrimuose nustatė, kad didžiausios DMBC koncentracijos buvo nustatytos 

vasaros sezono metu, o mažiausios – žiemos sezonu visose tyrimo vietovėse. Visose žemėnaudose 

DMBC koncentracijos buvo didžiausios vasaros sezono metu (miškas – 592,78 μg g−1, miško 

želdiniai agroekosistemose – 499,84 μg g−1 ir dirbama žemė – 365,21 μg g−1) ir mažiausios – 

žiemos sezono metu (miškas – 338,46 μg g−1, miško želdiniai agroekosistemose – 320,28 μg g−1, 

dirbama žemė – 265,70 μg g−1).  

Apibendrinant publikuotus tyrimų rezultatus, galima teigti, kad didžiausią įtaką DMBC ir 

DMBN vertėms turi klimatas, dirvožemio drėgmė, dirvožemio grupė, skirtinga žemėnauda, 
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organinių medžiagų kiekis, ypač organinė C ir suminis N bei pH (He et al, 1997; Van Leeuwen 

et al., 2017; Bargali et al., 2018; Lepcha & Devi, 2020). 

 

1.3. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas ir jo sąsaja su aplinkos veiksniais 

 

Dirvožemio kvėpavimas yra apibrėžiamas kaip anglies dioksido (CO2) išsiskyrimas iš 

dirvožemio yrant dirvožemio organinėms medžiagoms (DOM) mikroorganizmų pagalba, taip pat 

kvėpuojant augalų šaknims (Davidson & Janssens, 2006). Kvėpavimas yra svarbus rodiklis 

vertinant mineralinių dirvožemių kokybę, nes jis parodo, kad mikroorganizmai yra aktyvūs ir 

skaidoma DOM (Eisenhauer et al., 2017). Intensyvus dirvožemio kvėpavimas gali indikuoti apie 

kylančias grėsmes. Šie pokyčiai gali atskleisti agroekosistemos nestabilumą dėl antropogeninių 

ar gamtinių veiksnių, pavyzdžiui, intensyvaus žemės dirbimo ar tręšimo (Ramirez et al., 2010).  

Dirvožemio kvėpavimo intensyvumas priklauso nuo dirvožemio DOM kiekio ir kokybės 

(Wang et al., 2018), pH, dirvoje esančio deguonies kiekio (Shen et al., 2013), taip pat drėgmės 

kiekio bei klimatinių sąlygų (Davidson & Janssens, 2006; Bradford et al., 2019).  

Temperatūra yra svarbi dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimui (Liu et al., 2018). 

M. A. Bradford ir kt. (2019) tyrimais nustatyta, kad dirvožemio mikroorganizmų biologinis 

aktyvumas kinta ne tik sezono metu, bet ir paros bėgyje. Mikroorganizmų kvėpavimas daugiau 

nei dvigubai suintensyvėja kylant dirvožemio temperatūrai kas 10 °C ir nebekinta, kai temperatūra 

pasiekia 35–40 °C, o esant aukštesnei temperatūrai kvėpavimas silpnėja. Esant optimaliai 

temperatūrai, fiksuojamas maksimalus dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo dažnis (Daniel & 

Danson, 2010). Tačiau dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimui optimali temperatūra gali keistis 

priklausomai nuo dirvožemio maistinių medžiagų prieinamumo ar dirvožemio fermentų 

aktyvumo (Richardson et al., 2012), mikroorganizmų rūšinės sudėties ir jų gebėjimo prisitaikyti 

prie kintančių aplinkos sąlygų (Karhu et al., 2014).   

Dirvožemio drėgmės kiekis taip pat įtakoja biologinius dirvožemio procesus. Jei dirvožemio 

poros pripildytos vandeniu, mažėja deguonies prieinamumas ir blogėja mikroorganizmų 

gebėjimas kvėpuoti (Han et al., 2008). Optimali dirvožemio drėgmė yra tuomet, kai dirvožemyje 

yra apie 60 % drėgnumo. Per mažas drėgmės kiekis taip pat riboja mikroorganizmų aktyvumą ir 

kvėpavimo intensyvumą (Zhang et al., 2012). G. X. Han ir kt. (2008) tyrimuose nustatytas ryšys 

tarp hidroterminių veiksnių ir dirvožemio kvėpavimo intensyvumo. Sausų dirvožemių drėkinimas 

arba drenažo taikymas šlapiose vietovėse žymiai padidina dirvožemio kvėpavimą. A. Shi ir 

P. Marschner (2015) nustatė, kad drėkinant dirvožemį kas keletą dienų, dirvožemio kvėpavimas 

sausu periodu sumažėja, o palaisčius, kvėpavimas padidėja. Pievose, kuriose taikomas pastovus 

drėkinimas (kas 3–4 dienas) arba drėkinama kas 5 dienas, dirvožemio kvėpavimas yra tolygus. 
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Tuo tarpu drėkinant tik kas 6 ar daugiau dienų, kvėpavimas buvo mažesnis, lyginant su pastoviu 

drėkinimu. Kviečių pasėliuose dirvožemio kvėpavimas mažėjo, didėjant sausų dienų skaičiui. 

Sausuoju laikotarpiu kvėpavimas buvo mažesnis ir pastovus bei nesusijęs su sausų dienų 

skaičiumi. Lyginant dirvožemių kvėpavimą plotuose, kuriuose buvo auginamos pievos ir kviečiai, 

pastebėta teigiama koreliacija su drėgnų dienų skaičiumi (Shi & Marschner, 2015).    

Dirvožemio pH yra svarbus rodiklis, nes jis lemia augalų augimą ir maistinių medžiagų 

prieinamumą bei pasiskirstymą dirvožemyje, taip pat veikia dirvožemio mikroorganizmus, kurie 

skaido DOM ir prisideda prie dirvožemio kvėpavimo. R. Skuodienė ir kt. (2017) nustatė, kad 

trumpalaikių žolynų su skirtingais pHKCl (3,9 ir 5,0), dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas 

buvo intensyvesnis vidutinio rūgštumo (pHKCl 5,0) dirvožemyje. D. Tomchuk (2018) vykdytų 

tyrimų duomenimis, dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas priklausė nuo dirvožemio pHKCl ir 

pievų amžiaus. Ilgaamžių pievų dirvožemiuose, kuriuose pHKCl buvo 5,0, dirvožemio 

mikrobiologinis kvėpavimas buvo didesnis nei dirvožemiuose su pHKCl 3,9.   

Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas yra pagrindinis procesas, lemiantis anglies kiekius 

išskiriamus iš sausumos ekosistemų į atmosferą (Bond-Lamberty & Thompson, 2010). Net 

nedidelis Corg pokytis, gali turėti reikšmingos įtakos CO2 koncentracijai atmosferoje (Piao et al., 

2012). Dirvožemio kvėpavimo pokyčiai gali turėti didelės įtakos anglies sekvestravimui ir 

dinamikai, taip pat atmosferos CO2 koncentracijai bei globaliam C ciklui. Todėl norint sumažinti 

dirvožemio CO2 emisijas, reikia stebėti dirvožemio kvėpavimo intensyvumą skirtinguose 

regionuose ir skirtingose miško, ir agroekosistemose (Heimann & Reichstein, 2008). Žemės ūkyje 

pasirenkant tinkamus augalus, galima sumažinti CO2 kiekius atmosferoje ir padidinti Corg 

sankaupas dirvožemiuose. Pavyzdžiui, Y. K. Li ir kt. (2013) nustatė, kad auginant kukurūzus yra 

absorbuojama daugiau atmosferoje esančio CO2, o soros dirbamose žemėse sukaupia net 1408 kg 

ha–1 grynos anglies. 

 

1.4. Dirvožemio fizikinių, cheminių ir biologinių savybių ypatumai skirtingose 

žemėnaudose 

 

Gamtinės aplinkos blogėjimas, kurį sukelia netinkamas žemės naudojimas, yra pasaulinė 

problema, į kurią yra atkreipiamas dėmesys tvarios žemės ūkio gamybos sistemose (Nanganoa 

et al., 2019). Dirvožemio produktyvumas ir tvarumas priklauso nuo kintančių jo fizikinių, 

cheminių ir biologinių savybių pusiausvyros (Somasundaram et al., 2013). Šias savybes nuolat 

įtakoja žemės naudojimo būdai. Pasak H. J. Di ir kt. (2013), žemės ūkio technologijos gali daryti 

didelę įtaką dirvožemio kokybei, kuri yra neatsiejamai susijusi su agroekosistemų funkcijų 

tvarumu ir produktyvumu. Todėl sėkmingam žemės ūkiui plėtoti yra reikalingas tausojantis 
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dirvožemio išteklių naudojimas, nes per trumpą laiką dirvožemis gali lengvai prarasti savo 

kokybę, o jos atsistatymas / atkūrimas trunka ne vieną, o kelis dešimtmečius (Kiflu & Beyene, 

2013).  

Nuolatinis žemės dirbimas neigiamai veikia daugelio dirvožemių fizikines savybes ir jų 

produktyvumą dėl sumažėjusio DOM kiekio ir dirvožemio pH (Oguike & Mbagwu, 2009). 

Dirvožemio savybių pokyčiai, kuriuos sukelia augalų auginimas ir žemės dirbimas bei jų daromas 

poveikis dirvožemio produktyvumui, daugelį metų kelia didelį susirūpinimą ir skatina vykdyti 

išsamesnius tyrimus (Zhou et al., 2014).  

Dirvožemio maistinių medžiagų apykaita yra glaudžiai susijusi su žemės naudojimo 

paskirtimi ir jos įdirbimo praktikomis (Wang et al., 2010). Žemės naudojimo paskirties keitimas 

gali lemti Corg (Houghton, 1999) ir Nsum (Potter et al., 1996) ciklus. Yra žinoma, kad žemės 

dirbimas mažina Corg sankaupas ir lemia didesnius anglies kiekius atmosferoje (Solomon et al., 

2002). Kai dirvožemiai yra intensyviai dirbami, DOM greitai suyra dėl aeracijos pokyčių, 

temperatūros ir vandens kiekio. Tai gali daryti įtaką daugeliui dirvožemio funkcijų, kurios 

tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su DOM dėl jo gebėjimo išlaikyti vandenį ir maistines medžiagas. 

Keičiant žemės dirbimo būdus, gali pakisti huminių medžiagų sudėtis (Moraes et al., 2011). 

Spaccini ir kt. (2006) nustatė, kad miško dirvožemius pavertus dirbama žeme, laipsniškai mažėja 

huminių medžiagų kiekiai. Toks sumažėjimas dažnai aiškinamas tuo, kad sumažėja 

mikroorganizmų, kurie apsaugo DOM nuo oksidacijos.  

R. Marzaioli ir kt. (2010) tyrė chemines ir biologines skirtingų žemėnaudų – dirbama žemė 

(daugiamečiai pasėliai), ganyklos, krūmynai, spygliuočių bei mišrūs medynai – savybes 

skirtingomis topografinėmis sąlygomis (lygumos, kalvos). Rezultatai parodė, kad blogiausia 

dirvožemio kokybė buvo daugiamečiuose pasėliuose, vidutiniškai gera  – ganyklose, o geriausia – 

mišriuose miškuose. Nedirbamose žemėse apaugusiose krūmais dirvožemio kokybė pagerėjo ir 

tai rodo gerą dirvožemio gebėjimą atsistatyti. Didesni anglies, amonio, suminio N bei Ca ir Mg 

kiekiai buvo nustatyti mišraus miško dirvožemiuose, tuo tarpu šie rodikliai buvo žymiai mažesni 

daugiamečiuose pasėliuose. Aukštesnės K ir P vertės buvo nustatytos daugiamečiuose pasėliuose 

ir mišraus miško lygumų dirvožemiuose,  žemesnės vertės – kalvotose teritorijose. Didžiausia 

DMBC buvo mišriame miške, ypač kalvotoje vietovėje, šiek tiek mažesnė DMBC nustatyta 

krūmais apžėlusiose pievose ir ganyklose. Tuo tarpu intensyvesnis dirvožemio kvėpavimas 

fiksuotas spygliuočių ir mišriame miškuose.    

W. Z. Zhao ir kt. (2005) nustatė, kad Corg ir Nsum koncentracija po 50 metų žemės ūkio 

naudmenose sumažėjo 79–60 %. M. C. Moscatelli ir kt. (2007) pastebėjo, kad Corg buvo 53–57 % 

mažesnė tradicinio žemės dirbimo pasėliuose nei plačialapiuose ir spygliuočių miškuose. Corg 

sumažėjimą dirbamame dirvožemyje galėjo lemti sumažėjusių organinių medžiagų kiekis, taip 
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pat mažesnė fizinė dirvožemio apsauga nuo erozijos ir intensyvesnis skaidymasis dėl žemės 

dirbimo. B. Debska (2020) nustatė, kad intensyvus žemės dirbimas skatina dirvožemio Nsum 

mažėjimą, nes didėja jo išsiplovimas. A. Saviozzi ir kt. (2001) teigia, kad žemės dirbimo praktika 

taip pat turi įtakos dirvožemio mikroorganizmų biomasei: dirbamuose dirvožemiuose sumažėja 

mikroorganizmų biomasės kiekis lyginant su nedirbamu dirvožemiu.  

M. Vilkienės (2017) duomenimis dirvožemiuose, kuriuose buvo taikomas seklus neariminis 

dirbimas, tiek Corg, tiek vandenyje tirpiosios organinės anglies (CH2O) kiekiai buvo didesni, 

lyginant su dirvožemiais, kuriuose taikytas gilus arimas ar seklus žemės dirbimas su giluminiu 

purenimu. Vakarų Lietuvos klimato sąlygomis sekliai dirbtame dirvožemyje susidaro palankesnės 

sąlygos Corg junginių transformacijai. T. Žukaičio (2021) duomenys taip pat patvirtina, kad Corg 

išsaugojimas agroekosistemose priklauso nuo žemės dirbimo. Nustatyta, kad labiausiai Corg 

sankaupas rudžemiuose didino bearimis žemės dirbimas derinant su kalkių purvu (apie 13 %), 

dirvos purenimas įterpiant žaliąją trąšą (13 %) ir tiesioginė sėja derinyje su mulčiu (9 %). Tuo 

tarpu tradicinis žemės dirbimas lėmė mažiausias Corg sankaupas.  

Literatūros analizė atskleidė, kad suminės dirvožemio Corg koncentracijos ir sankaupos lemia 

mineralinių dirvožemių kokybę (derlingumą), ekologinį stabilumą bei tvarumą. Vidutiniškai 

vėsaus klimato zonoje didžiausios Corg sankaupos būna miško dirvožemiuose, mažesnės – 

daugiamečiuose žolynuose (ypač natūraliuose ir sukultūrintuose), o mažiausios – 

agroekosistemose, kuriose Corg sankaupos priklauso nuo žemės dirbimo intensyvumo.  

Dirvožemio Corg stabilumą (DOM mineralizacija, Corg imobilizacija) lemia dirvožemio 

mikroorganizmai. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės C bei N koncentracijos ir jų santykio 

šioje biomasėje mažėjimas arba didėjimas priklauso nuo besikeičiančių dirvožemio naudojimo 

sąlygų ir klimato pokyčių. Be to, poveikis mikroorganizmams pastebimas daug anksčiau, negu 

pakinta Corg ir Nsum koncentracijos bei sankaupos dirvožemyje.  
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2. TYRIMŲ OBJEKTAI IR METODAI 

 

2.1. Tyrimo objektai 

 

Tyrimai vykdyti agroekosistemose ir šalia jų esančiuose miškuose, labiausiai paplitusiuose 

Lietuvoje dirvožemių grupėse (Buivydaitė ir kt., 2001; WRB 2014; 2015): smėlžemiuose 

(Arenosols), balkšvažemiuose (Retisols) ir rudžemiuose (Cambisols). Tyrimo objektų vietovės 

nurodytos 2.1 paveiksle.  

Smėlžemiai (Arenosols) buvo tirti Perlojos r., balkšvažemiai (Retisol) – Vėžaičiuose ir 

rudžemiai (Cambisol) – Dotnuvoje.  

 

 

2.1 pav. Tyrimo objektų vietos smėlžemių (1), balkšvažemių (2), rudžemių (3) skirtingoje žemėnaudoje 

(miško žemė, daugiametė pieva, ariama žemė) 

Figure 2.1. Sites of research objects in different land use (forest land, perrenial grassland, arable land) 

of Arenosols (1), Retisols (2) and Cambisols (3) 

 

Pasirinktuose tyrimo objektuose buvo įvertinta 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinio dirvožemio 

sluoksnių granuliometrinė sudėtis ir nustatyta dirvožemio grupė (2.1 lentelė). Iš lentelės matyti, 

kad viršutiniuose mineraliniuose sluoksniuose tirtuose smėlžemiuose vyravo rišlus smėlis (smėlio 

frakcija – 71,1–87,6 %;  dulkių frakcija – 7,9–22,5 %; molio frakcija – 4,4–6,4 %), 

balkšvažemiuose – vidutinio sunkumo priemolis (smėlio – 36,4–49,8 %; dulkių – 35,9–48,4 %; 

(3) 

(2) 

(1) 
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molio – 13,5–15,2 %), o rudžemiuose – smėlingas lengvas priemolis (smėlio – 52,4–59,6 %, 

dulkių – 28,0–31,3 %, molio – 11,1–16,7 %). 

 

2.1 lentelė. Smulkožemio dalelių vidutinis procentinis skirstinys smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje 

Table 2.1. Mean percentage distribution of fine soil particles in surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral 

layers of Arenosols, Retisols and Cambisols on different land use 

Žemėnauda / Land use 

Smulkožemio granuliometrinė sudėtis / Granulometric composition of 

soil, % 

Smėlis / Sand  

(63–2000 µm) 

Dulkės / Silt  

(< 2–63µm) 
Molis / Clay (< 2µm) 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Smėlžemiai / Arenosols 

Beržynas / Silver birch 71,1±0,91 76,3±6,9 22,5±0,9 17,7±0,9 6,4±0,2 5,9±0,2 

Pušynas / Scots pine 80,0±0,7 80,5±1,2 14,4±0,7 13,2±1,2 5,6±0,1 6,3±0,2 

Natūrali pieva/ Natural grassland 85,7±1,3 87,6±2,1 9,9±1,2 7,9±1,8 4,4±0,2 4,4±0,4 

Ariama žemė / Arable land 76,1±0,7 82,6±2,2 18,8±0,9 12,1±2,0 5,0±0,3 5,3±0,2 

Balkšvažemiai / Retisols 

Beržynas / Silver birch 36,4±0,0 36,5±0,0 48,4±0,2 48,4±0,3 15,2±0,2 15,1±0,4 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
36,5±0,0 36,7±0,4 48,3±0,2 48,2±0,2 15,2±0,2 15,1±0,3 

Ariama žemė / Arable land 49,8±0,7 49,6±0,5 35,9±1,2 36,9±0,3 14,3±0,5 13,5±0,2 

Rudžemiai / Cambisols 

Mišrus beržynas / Mixed silver 

birch 
57,2±4,3 59,6±5,9 31,3±2,3 29,3±3,9 11,5±2,1 11,1±4,1 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
54,8±1,3 52,4±0,7 29,2±1,3 30,9±0,7 16,0±0,0 16,7±0,1 

Ariama žemė / Arable land 57,7±0,9 54,7±1,1 28,0±1,2 30,8±0,7 14,3±0,6 14,5±0,5 

 

Smėlžemiai tirti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Perlojos bandymų 

stotyje (54º10´N, 24º25´E) 50 m. amžiaus karpotojo beržo (Betula pendula Roth) medyne, 50 m. 

amžiaus paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) želdyne taip pat natūralioje pievoje bei šalia 

esančioje ariamoje žemėje (Armolaitis et al., 2007). Visuose tirtuose objektuose dirvožemiai buvo 

fliuvioglacialinės kilmės smėliuose susiformavę paprastieji smėlžemiai (SDp) (Haplic Arenosols 

(ARh)) (Buivydaitė ir kt., 2001; WRB, 2014; 2015).  

Tirtų medynų dendrometrinė charakteristika pateikta 2.2 lentelėje. Smėlžemių natūralioje 

pievoje dominavo vienagraižė vanagė (Hieracium pilosella), dvimetė nakviša (Oenothera biennis 

L.), paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium L.), paprastoji žemuogė (Fragaria vesca), taip pat 

keletas samanų (Brachythecium sp., Polytrichum commune Hedw) ir kerpių (Peltigera 

praetextata Flörke ex Sommerf. Cladonia sp. Hill ex P. Browne) rūšių. Ariama žemė buvo tirta 

žieminių rugių pasėlyje. Žemės ūkio augalų sėjomainą sudarė: bulvės, kukurūzai, lubinai, avižos, 

žieminiai rugiai. 
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2.2 lentelė. Smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose augančių tirtų medynų dendrometrinė 

charakteristika  
Table 2.2. Forest stand dendrometric characteristics on studied Arenosols, Retisols and Cambisols  

Medynas / Forest stand 

Rūšinė sudėtis* / 

Species 

composition* 

Amžius, m. / 

Age, years 

D1,3 / 

DBH, 

cm 

Aukštis / 

Height, m 

Tūris / Volume, 

m3 ha 

Smėlžemiai (Arenosols) 

Pušynas / Scots pine 10P 50 12,8 16,9 295 

Beržynas / Silver birch 9B1P 50 17,0 20,9 135 

Balkšvažemiai (Retisols) 

Beržynas / Silver birch 9B1E 25 14,0 15,3 93 

Rudžemiai (Cambisols) 

Mišrus beržynas / Mixed 

silver birch 
7B2D1A 92 36,0 30,1 378 

*P – Pinus sylvestris L., B – Betula pendula Roth, D – Populus tremula L., A – Quercus robur L., E – Picea abies L. 

 

Balkšvažemiai (Retisols) tirti LAMMC Vėžaičių filialo eksperimentiniuose laukuose ir šalia 

esančiuose daugiamečiame žolyne bei beržyne (55°41´N, 021°30´E). Pagal WRB (2014; 2015), 

eksperimento vietoje dirvožemis yra giliai glėjiškas nepasotintas balkšvažemis (Distric 

Bathygleyic Glossic Retisol). 

Šalia eksperimentinių bandymo laukų apleistoje ariamoje žemėje tyrimai vykdyti savaime 

sužėlusiame 25 m. amžiaus beržyne su 10 metų eglės priemaiša (2.2 lentelė). Daugiametė pieva 

pasirinkta šalia rugių pasėlio esančiame daugiamečiame žolyne, kuriame buvo paplitę: 

vienagraižė vanagė (Hieracium pilosella L.) – 50 %, baltasis dobilas (Trifolium repens L.) – 30 %, 

taip pat rausvasis dobilas (Trifolium hybridum L.), alpinis dobilas (Trifolium alpestre L.), mažasis 

dobilas (Trifolium dubium L.), pūkuotoji vilnūnė (Holcus lanatus L.), pievinis katilėlis 

(Campanula patula L.), kiaulpienė (Taraxacum officinale L.), kraujažolė (Achillea millefolium 

L.), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Mérat)), lubinas (Lupinus polyphyllus 

(Lindl)) ir kt. Daugiametė pieva susiformavo iš apleistos buvusios laikinos pievos, kuri buvo 

pasėta prieš 15–20 metų. Neatnaujinant pievos, buvo stebimas pusiau natūralios pievos 

išsivystymas, kur vyravo miglinių (Poaceae), astrinių (Asteraceae), rūgtinių (Polygonaceae), 

pupinių (Fabaceae) ir kitų šeimų augalai. Pieva šienaujama kartą per vegetacijos periodą. Ariama 

žemė balkšvažemiuose tirta žieminių rugių pasėlyje ‘Duoniai’. Jų priešsėlis buvo siauralapiai 

sideraliniai lubinai ‘Derliai’. Prieš rugių sėją dirvožemis buvo giliai suartas, patręštas karbamidu.  

Rudžemiai tirti 92 m. amžiaus beržyne esančiame Kėdainių miškų urėdijos Dotnuvos 

girininkijoje (2.2 lentelė) ir LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų stoties žemės ūkio 

pasėliuose bei daugiamečiame žolyne (55°23′ N,  23°51′ E). Pagal WRB (2014; 2015) dirvožemis 

yra giliau karbonatingas, sekliai glėjiškas rudžemis (Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol). 
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Daugiametis žolynas tirtas šalia dirbamos žemės esančioje daugiametėje pievoje, kurioje 

dominavo: mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa L.), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale 

L.), rytinis ožiarūtis (Galega orientalis L.), nelaboji svidrė (Lolium temulentum L.), baltasis 

dobilas (Trifolium repens L.) ir kt. Ariama žemė tirta pašarinių žirnių pasėlyje (pašarinių žirnių 

tiesioginė sėja netręštame, susmulkintų šiaudų plote sėjomainoje: žieminiai kviečiai, vasariniai 

rapsai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, pašariniai žirniai).  

 

2.2. Meteorologinės sąlygos 

 

Vykdytų tyrimų meteorologinės sąlygos pateiktos 2.3–2.5 lentelėse. Smėlžemiai (Perloja) 

buvo tirti 2011–2012 m., balkšvažemiai (Vėžaičiai) ir rudžemiai (Dotnuva) – 2015 m.  

Perlojoje esančiose tyrimų vietose 2011 ir 2012 m. vegetacijos laikotarpiu iškrito, 

atitinkamai, vidutiniškai 325,5 ir 662,3 mm kritulių (Varėnos meteorologijos stoties duomenys, 

2.3 lentelė). Tyrimų metais vidutinė vegetacijos periodo oro temperatūra buvo, atitinkamai, 

13,3 ºC ir 13,2 ºC. Iš 2.3 lentelės matyti, kad tyrimų metais, palyginus su paskutinių 30 m. 

vidurkiais, oro temperatūra buvo 0,8–0,9 ºC šiltesnė, o kritulių iškrito 10,4–137,2 mm daugiau. 

 

2.3 lentelė. Vegetacijos periodo meteorologinės sąlygos Perlojoje 2011–2012 m. 

Table 2.3. Meteorological conditions in Perloja during the vegetation period in 2011–2012 years 
 

 

Mėnuo / Month 

Atmosferos krituliai / Atmospheric 

precipitation, mm 
Temperatūra / Temperature, oC 

2011 2012 SKN / SCN, 1981–2010 m. 2011 2012 SKN / SCN, 1981–2010 m. 

Balandis / April 42,7 93,0 41,6 8,9 7,8 6,7 

Gegužė / May 64,9 53,9 51,2 11,8 13,3 12,2 

Birželis / June 88,7 94,1 71,0 18,2 15,0 16,0 

Liepa / July 132,2 183,4 85,2 19,2 19,6 17,6 

Rugpjūtis / August 53,7 125,9 67,1 16,6 16,5 17,0 

Rugsėjis / September 50,3 30,0 48,0 12,5 13,1 12,4 

Spalis / October 93,0 82,0 161,0 5,7 6,8 5,7 

Iš viso / In total: 535,5 662,3 525,1 13,3 13,2 12,5 

Pastaba: SKN – standartinė klimato norma. Note: SCN – standard climate norm. 

 

Vėžaičių bandymų stotyje per 2015 metų vegetacijos periodą kritulių iškrito 432,1 mm 

(Vėžaičių hidrometeorologijos stoties duomenys, 2.4 lentelė). Ypač sausi buvo rugpjūčio ir spalio 

mėnesiai, kai kritulių iškrito tik 12,5 ir 13,6 mm atitinkamai, ir sudarė tik 13–14 % standartinės 

klimato normos (SKN). Vidutinė vegetacijos periodo oro temperatūra siekė 12,0 °C ir buvo tik 

0,4 °C mažesnė negu SKN. 
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2.4 lentelė. Vegetacijos periodo meteorologinės sąlygos Vėžaičiuose 2015 m. 

Table 2.4. Meteorological conditions in Vėžaičiai during the vegetation period in 2015 years 
 

 

Mėnuo / Month 

Atmosferos krituliai / Atmospheric 

precipitation, mm 

Temperatūra / Temperature, oC 

2015 SKN / SCN, 1985–2014 m. 2015 SKN / SCN, 1985–2014 m. 

Balandis / April 70,3 37,4 6,0 6,3 

Gegužė / May 42,4 47,7 10,1 11,7 

Birželis / June 70,8 71,1 13,5 14,7 

Liepa / July 144,3 84,3 16,2 17,3 

Rugpjūtis / August 12,5 97,0 18,6 16,8 

Rugsėjis / September 78,2 98,7 13,2 12,2 

Spalis / October 13,6 103,4 6,2 7,6 

Iš viso / In total: 432,1 539,6 12,0 12,4 

Pastaba: SKN – standartinė klimato norma. Note: SCN – standard climate norm. 

 

Dotnuvoje esančiuose tyrimo objektuose 2015 m. vegetacijos laikotarpiu kritulių iškrito 

vidutiniškai 268,0 mm ir buvo net 45 % mažiau negu SKN (Dotnuvos hidrometeorologijos stoties 

duomenys, 2.5 lentelė). Vidutinė vegetacijos periodo oro temperatūra, palyginus su SKN, buvo 

tik 0,9 °C žemesnė ir siekė 12,9 °C. 

 

2.5 lentelė. Vegetacijos periodo meteorologinės sąlygos Dotnuvoje 2015 m. 

Table 2.5. Meteorological conditions in Dotnuva during the vegetation period in 2015 years 

Mėnuo / Month 

Atmosferos krituliai / Atmospheric 

precipitation, mm 
Temperatūra / Temperature, oC 

2015 SKN / SCN, 1985–2014 m. 2015 SKN / SCN, 1985–2014 m. 

Balandis / April 53,0 130,9 7,0 5,6 

Gegužė / May 50,0 81,0 11,4 12,3 

Birželis / June 27,0 43,0 15,1 15,8 

Liepa / July 57,0 82,0 17,1 17,0 

Rugpjūtis / August 7,0 10,0 19,7 23,0 

Rugsėjis / September 67,0 129,0 14,0 16,2 

Spalis / October 7,0 15,0 5,9 6,9 

Iš viso / In total: 268,0 491,0 12,9 13,8 

Pastaba: SKN – standartinė klimato norma. Note: SCN – standard climate norm. 

 

Apibendrinus tyrimo laikotarpiu meteorologines sąlygas pastebėta, kad tyrimų vegetacijos 

periodo laikotarpiu Perlojoje (2011–2012 m.) ir Vėžaičiuose (2015 m.) esančiuose tyrimo 

objektuose daugiausia kritulių iškrito liepos mėnesį, vyravo šilti orai, ypač liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais. Dotnuvos objektuose 2015 m. vegetacijos periodo metu vyravo sausi ir šilti orai. 
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2.3. Tyrimų metodai 

 

2.3.1. Dirvožemių fizikinių ir cheminių savybių nustatymas 
 

Dirvožemio mineralinių sluoksnių (0–10 cm ir 10–20 cm) ėminiai cheminei analizei rinkti 

2011–2012 m. (smėlžemiai) ir 2015 m. (balkšvažemiai, rudžemiai) spalio  mėnesiais ir ruošti 

pagal ISO 11464 (2006) reikalavimus. Remiantis Tarptautinės bendradarbiavimo oro taršos 

poveikio aplinkai vertinimo ir monitoringo programos ICP Forests reikalavimais, kiekviename 

tyrimų plote rinkti jungtiniai ėminiai iš 6 vietų 4 pakartojimais (ISO 11464, 1994). Atstumas tarp 

ėminių paėmimo vietų buvo ne mažesnis kaip 5 metrai. 

Dirvožemio mėginių cheminiai rodikliai nustatyti LAMMC Agrocheminių tyrimų 

laboratorijoje: granuliometrinė sudėtis (ISO 11277, 1998); pHCaCl2
 – 0,01 M CaCl2 suspensijoje 

potenciometriniu metodu (ISO 10390, 2005); smulkožemio (<2 mm) tankis (ISO 11272, 1994); 

organinė anglis (Corg) – Heraeus aparatu, deginant mėginius 900 ºC temperatūroje (ISO 10694, 

1995); suminis azotas (Nsum) – Kjeldhal modifikuotu metodu (ISO 11261, 1995); humuso frakcinė 

sudėtis – Faithfull (2002) metodu.  

 

2.3.2. Anglies ir azoto dirvožemio mikroorganizmų biomasėje nustatymas  
 

Dirvožemio biologiniam aktyvumui įvertinti buvo nustatyta dirvožemio mikroorganizmų 

biomasėje imobilizuoti anglis (DMBC) ir azotas (DMBN). 

Dirvožemio ėminiai mikrobiologinių dirvožemio savybių nustatymui rinkti gegužės– 

birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais. Mineralinio dirvožemio jungtiniai ėminiai (iš 6-ių vietų) 

surinkti 3 pakartojimais metaliniu zondu iš 0–10 cm ir 10–20 cm gylio sluoksnių. Iš viso surinkti 

24 dirvožemio ėminiai smėlžemiuose (beržynas, pušynas, natūrali pieva, ariama žemė) ir po 

18 ėminių balkšvažemiuose ir rudžemiuose (beržynai, daugiametės pievos, ariamos žemės). 

DMBC ir DMBN koncentracijos nustatytos taikant fumigacijos-ekstrakcijos chloroformu 

metodą (Vance et al., 1987; ISO 14240-2, 1997). 

Fumigacijos chloroformu metu dirvožemio bandinyje sveikos mikroorganizmų ląstelės yra 

suardomos ir mikroorganizmų biomasės anglis yra atpalaiduojama. Negyvos organinės 

medžiagos fumigacija iš esmės neveikia. Bandiniai su chloroformu fumiguojami 24 valandas, kad 

chloroformas išdegintų augalinės dalies anglį. Corg ekstrahuota, naudojant 0,5 M K2SO4, 

apskaičiuojama fumiguotuose ir nefumiguotuose dirvožemio bandiniuose. Ekstrahuotos Corg 

kiekio pokytis parodo DMBC kiekį, likusį bandinyje. 
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DMBC ir DMBN koncentracijos priklauso nuo dirvožemio drėgnio, todėl visi skirtingų 

dirvožemių bandiniai turi būti vienodos drėgmės. Tolesniems tyrimo etapams reikalingas 60 % 

drėgnio dirvožemis, todėl nustatomas dirvožemio drėgmės imlumas (skirtingų dirvožemių 

drėgmė gali skirtis). Dirvožemio maksimalios drėgmės absorbcinės gebos nustatymui  imama 

stiklinė talpa į kurią įstatomas stiklinis piltuvėlis ant kurio dedamas filtrinis popierius. Tada 

pasveriama 10 g natūraliai drėgno dirvožemio, kuris suberiamas ant piltuvėlio su filtriniu 

popieriumi ir sudrėkinamas žinomu vandens kiekiu (10 ml). Paruoštas bandinys uždengiamas 

folija ir paliekamas 24 valandoms. Po 24 val. filtrinis popierius su sudrėkusiu dirvožemiu 

pasveriamas ir užfiksuojama jo reikšmė.  

 Taip pat nustatoma ir absoliučiai sauso dirvožemio masė. Šiam tikslui 10–20 g natūraliai 

drėgno dirvožemio džiovinama termostate 105 °C temperatūroje karščiui atspariame metaliniame 

biukselyje iki pastovios masės. Dirvožemio absorbcinė geba (AG, %) apskaičiuojama pagal lygtį: 

AG = 
𝑆−𝑇−𝐷

𝐷
× 100,     (1) 

čia S – vandens prisisotinusio dirvožemio ir filtrinio popieriaus masė (g); T – sauso filtrinio 

popieriaus masė (g); D – absoliučiai sauso dirvožemio masė (g) (po džiovinimo 105 °C 

temperatūroje). 

 

2.2 pav. Dirvožemio drėgmės imlumo (a) ir  mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto koncentracijų 

eksikatoriuje (b) nustatymas 

Figure 2.2. Determination of soil moisture absorption (a) and microbial biomass carbon and nitrogen 

concentrations in desiccator (b) 

   

DMBC ir DMBN koncentracijų nustatymui surinkti 24 (smėlžemiai) arba 18 (balkšvažemiai 

ir rudžemiai) miško ekosistemų ir žemės ūkio dirvožemio jungtiniai ėminiai. Iš kiekvieno ėminio 

paimti trimis pakartojimais 10 g ir 60 % drėgnio bandiniai ir perkelti į 50 ml talpos stiklinius 

buteliukus bei patalpinami į vakuuminį eksikatorių su chloroformu (CHCl3 be etanolio) (2.2 pav.). 

Eksikatorių uždarius gaubtu, vakuumine pompa ištraukiamas oras ir sudaromas vakuumas. 

 a)  b) 
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Vakuumo sąlygomis ir tamsoje dirvožemio bandiniai chloroformu veikiami 24 valandas +25 °C 

temperatūroje.  

Po 24 val. chloroformu paveikti, taip pat ir kontroliniai (nepaveikti chloroformu) dirvožemio 

bandiniai DMBC koncentracijų nustatymui perkeliami į 150 ml talpos stiklinius buteliukus, 

įpilant po 40 ml 0,5 M K2SO4. Buteliukai sustatomi į orbitalinę purtyklę (GFL 3005, Germany) 

60 aps./min. dažnumu 45 minutėms, tuomet dirvožemio tirpalai perfiltruojami (naudojamas 

Vatmano filtras Nr. 42).  

DMBC koncentracijos nustatymui paimama po 8 ml filtrato, paveikto 0,4 M kalio dichromatu 

(K2Cr2O7), iškaitinto +125 °C temperatūroje 30 min. ir bandinys nutitruojamas 0,1 M amonio 

geležies sulfatu (6(NH)2Fe(SO)4 x 6H2O). Dirvožemio C koncentracijos mikroorganizmų 

biomasėje apskaičiavimui naudojama lygtis: 

DMBC = 2,64 × EC,     (2) 

čia 2,64 – C, išsiskyrusios iš mikroorganizmų biomasės chloroformuojant dirvožemio bandinius, 

proporcingumo koeficientas; EC – dirvožemio C koncentracijos skirtumas, gautas titruojant 

kontrolinius (nepaveiktus chloroformu) ir chloroformu paveiktus dirvožemio bandinius (Vance 

et al., 1987). DMBC koncentracija nustatoma µg C g–1 sauso dirvožemio masės (SM). 

DMBN koncentracijos nustatytos po analogiškų anksčiau aprašytų veiksmų. DMBN 

koncentracijų nustatymui taip pat naudojama 8 ml filtrato, kuris paveikiamas boro rūgštimi 

(H3BO3) ir indikatoriumi (1,10–phenanthrolino), tuomet tirpalas nutitruojamas 0,01 M sieros 

rūgštimi (H2SO4) (Bremner & Mulvaney, 1982). DMBN koncentracijų apskaičiavimui naudojama 

lygtis: 

DMBN = EN / 0,45,     (3) 

čia EN – N koncentracijų skirtumas, titruojant kontrolinius (nepaveiktus chloroformu) ir 

chloroformu paveiktus dirvožemio mėginius; 0,45 – dirvožemio N, išsiskyrusio iš 

mikroorganizmų biomasės chloroformuojant dirvožemio mėginius, proporcingumo koeficientas 

(Jenkinson & Ladd, 1981). DMBN koncentracija matuojama µg N g–1 (SM). 

 

2.3.3. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumo nustatymas 

 

Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas, pagal išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekį, 

nustatytas titravimo metodu (Schiner et al., 1993). Metodo esmė – CO2 kiekis, išskirtas 

mikroorganizmams kvėpuojant yra absorbuojamas NaOH tirpale. Po to CO2 kiekis nustatomas 

NaOH tirpalą titruojant druskos rūgštimi iš viso analizuoti 24 ėminiai smėlžemiuose ir po 

18 mėginių balkšvažemiuose ir rudžemiuose. 
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Tyrimui naudojama 40 g tiriamo drėgno dirvožemio, kurio drėgnis nustatomas pradedant 

eksperimentą. Dirvožemis dedamas į stiklinį 1 L talpos indą. Į stiklinaitę įpilama 25 ml 0,2 N 

NaOH tirpalo ir pastatoma indo su dirvožemiu centre. Indas nedelsiant sandariai uždengiamas. 

Taip pat paruošiamas indas tik su NaOH, be dirvožemio (kontrolinis). Užsandarinti indai dedami 

į termostatą esant 25 °C temperatūrai ir paliekami 6 paroms.  

Tyrimo esmė – iš dirvožemio išsiskyrusį anglies dvideginį absorbuoja natrio šarmas (NaOH). 

Po 6 parų mėginys su stiklinaitėje esančiu tirpalu išimamas iš stiklinio indo, įlašinama 2 lašai 

indikatoriaus fenolftaleino (tą patį atliekame ir su kontroliniu tirpalu be dirvožemio) ir maišant 

titruojama su 0,2 N HCl tirpalu iki raudonos spalvos išnykimo. Druskos rūgštis neutralizuoja 

likusį laisvą, su anglies dvideginiu nesurištą šarmą. Iš dirvožemio išsiskyręs CO2 kiekis 

apskaičiuojamas pagal lygtį (Schiner et al., 1993):  

 

A (CO2
mg

p
) =

(B-B1) × 4,4

M × t
,    (4) 

čia A – CO2 kiekis mg, kurį išskiria 1 g sauso dirvožemio per 1 parą; 

B – HCl ml sutitruota kontroliniam NaOH bandiniui; 

B1 – HCl ml sutitruota šarmui, kuris imamas iš indo su tiriamuoju dirvožemiu;  

M – sauso dirvožemio masė; 

t – ekspozicijos trukmė paromis.  

 

2.3.4. Organinės anglies stabilumo vertinimas ir palyginimas skirtinguose 

Lietuvos geomorfologiniuose rajonuose 
 

Norint išsamiau įvertinti dirvožemio organinės anglies (Corg) stabilumą skirtingose 

žemėnaudose buvo analizuoti dirvožemio kokybinės būklės 2020 m. duomenys tuose 

geomorfologiniuose rajonuose, kuriems priklauso mano tyrimo objektai (žr. 2.2 poskyrį): (1) 

smėlingųjų lygumų, (2) moreninės Vidurio Lietuvos žemumos ir (3) moreninės plynaukštės 

(2.3 pav.).  

Duomenys gauti vykdant 2019–2021 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–

2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos VDU ŽŪA projektą „Dirvožemio kokybinės 

būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimas“ 

(vadovė – doc. dr. Jūratė Aleinikovienė). Šiame projekte tyrimai vykdyti Nacionalinės miškų 

inventorizacijos pastovių apskaitos barelių ⁓9 × 9 km tinkle ir šalia esančiose agroekosistemose. 

Dirvožemių kokybės vertinimui 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose nustatytos Corg 

ir Nsum koncentracijos ir sankaupos bei DMBC ir DMBN koncentracijos (detaliau žr. 2.2 poskyrį). 

Dirvožemio Corg stabilumas vertintas pagal C:N bei DMBC:DMBN santykius.  
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2.3 pav. Tirti geomorfologiniai rajonai: (1) smėlingųjų lygumų, (2) moreninės Vidurio Lietuvos 

žemumos ir (3) moreninės plynaukštės (Feiza ir kt., 2019; Volungevičius et al., 2019) 

Figure 2.3. Studied geomorphological regions: (1) Sandy plain, (2), Moraine Midle Lithuania 

lowland, (3) Moraine plateau (Feiza ir kt., 2019; Volungevičius et al., 2019) 

 

Smėlingųjų lygumų geomorfologiniuose rajonuose dirvožemiai tirti Varėnos, Veisiejų ir 

Šalčininkų rajonuose smėlžemiuose augantys paprastosios pušies (Pinus sylvestris L., n = 7) 51–

95 m. amžiaus medynai (2.6 lentelė). Žemės ūkio dirvožemių vertinimui duomenys atrinkti iš 

Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus rajonų. Žemės ūkio naudmenose tirti smėlžemiai 

(Arenosols), išplautžemiai (Luvisols) ir balkšvažemiai (Retisols). Daugiametėse (5 m. ir ilgesnio 

naudojimo) pievose (n = 9) vyravo ekstensyvaus naudojimo ganyklos. Ariamose žemėse (n = 10) 

daugiausia buvo auginami migliniai javai (vasariniai ir žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, 

rugiai, avižos), rečiau – grikiai ir rapsai, daugelyje sėjomainų kas 3 metai įterpiami žirniai, 

trumpalaikiai žolynai ar juodasis pūdymas. 

  

(2) 

(1) 

(3) 
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2.6 lentelė. Skirtinguose geomorfologiniuose rajonuose tirtų medynų dendrometriniai parametrai 

Table 2.6. Forest stand characteristics in the selected geomorphological regions 

Urėdija / Forest 

enterprise 

Girininkija / 

Forest district 

Rūšinė sudėtis / 

Species 

composition 

Amžius, m. / 

Age, years 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) 

/ Major soil groups (WRB, 2014; 

2015) 

Smėlingųjų lygumų rajonai / Sandy plain regions 

Varėna Tiltų 8P2B 75 Smėlžemis / Arenosol  

Šalčininkai Dainavos 10P 95 Smėlžemis / Arenosol  

Veisiejai Norulių 10P 86 Smėlžemis / Arenosol  

Varėna Perlojos 10P 92 Smėlžemis / Arenosol  

Veisiejai Kapčiamiesčio 10P 51 Smėlžemis / Arenosol  

Veisiejai Druskininkų 10P 53 Smėlžemis / Arenosol 

Veisiejai Kabelių 10P 61 Smėlžemis / Arenosol 

Moreninės Vidurio Lietuvos žemumos rajonas / Morain Middle Lithuania lowland region 

Radviliškis Skaistgirio 5Bt2D1B1U1A 25 Išplautžemis / Luvisol 

Mažeikiai Balėnų 5E3B1D1A+U 22 Išplautžemis / Luvisol 

Mažeikiai Kruopių 5E5Bt 27 Išplautžemis / Luvisol 

Kuršėnai Tryškių 8E2B 60 Išplautžemis / Luvisol 

Kuršėnai Gedinčių 10E+B 41 Išplautžemis / Luvisol 

Joniškis Sukmedžio 4E3D2B1U 115 Išplautžemis / Luvisol 

Joniškis Klovainių 6E2B2U 31 Išplautžemis / Luvisol 

Biržai Kriklinių 7B2E1D 18 Išplautžemis / Luvisol 

Panevėžys Krekenavos 5D2Bt1J1B1U 17 Išplautžemis / Luvisol 

Radviliškis Dotnuvos 5B4D1A 83 Išplautžemis / Luvisol 

Radviliškis Lančiūnavo 6B2D1U1E 65 Išplautžemis / Luvisol 

Dubrava Vytėnų 7B2Bt1U 24 Išplautžemis / Luvisol 

Moreninės plynaukštės rajonas / Morain plateau region 

Telšiai Mostaičių 10E 44 Išplautžemis / Luvisol 

Kuršėnai Rekyvos 7Bt3B+UGBl 21 Išplautžemis / Luvisol 

Telšiai Judrėnų 8B1J1Bt 50 Išplautžemis / Luvisol 

Telšiai Tenenių 5E3B2D+BtBl 34 Išplautžemis / Luvisol 

Tauragė Balskų 7P2B1E 106 Išplautžemis / Luvisol 

Utena Vyžuonų 5E3B2D 59 Balkšvažemis / Retisol 

Pastabos: P – Pinus sylvestris L., B – Betula pendula Roth, D – Populus tremula L., A – Quercus robur L., E – Picea 

abies (L.) H. Karst., Bt – Alnus incana Moench, Bl – Salix caprea L.  

 

Moreninės Vidurio Lietuvos žemumos geomorfologiniame rajone išplautžemiuose tirti 

Biržų, Joniškio, Mažeikių, Panevėžio, Radviliškio, Kuršėnų, Kauno rajonuose vyraujantys 22–

115 m. amžiaus paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst., n = 6), 18–83 metų karpotojo beržo 

(Betula pendula Roth, n = 4), 25 m. baltalksnio (Alnus incana L., n = 1) ir 17 m. drebulės (Populus 

tremula L., n = 1) medynai (žr. 2.6 lentelę). Žemės ūkio dirvožemiai tyrimams atrinkti Šiaulių, 

Panevėžio, Utenos, Kauno ir Marijampolės rajonuose. Moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje 
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esančių smėlžemių (Arenosols), išplautžemių (Luvisols), balkšvažemių (Retisols) ir rudžemių 

(Cambisols) ariamose žemėse vyravo migliniai javai (žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, 

kvietrugiai) ir rapsai, ženkliai rečiau buvo auginami – rugiai, runkeliai, bulvės, kukurūzai. Labai 

retai į sėjomainą buvo įtraukiami pupiniai augalai, dobilai ar juodasis pūdymas.  

Moreninės plynaukštės regionui duomenys miškuose esančiuose išplautžemiuose (Luvisols) 

ir balkšvažemiuose (Retisols) atrinkti iš Telšių, Tauragės ir Kuršėnų rajonų augančių 34–59 m. 

amžiaus paprastosios eglės (n = 3), 106 m. paprastosios pušies (n = 1), 50–59 m. karpotojo beržo 

(n = 1) ir 21 m. baltalksnio (n = 1) medynų (žr. 2.6 lentelę). Žemės ūkio naudmenose išplautžemiai 

ir balkšvažemiai buvo tirti Klaipėdos, Telšių ir Tauragės rajonuose. Palyginus su moreninės 

Vidurio Lietuvos žemumos regiono sėjomainomis, moreninėje plynaukštėje, daugiau auginama 

tarpinių augalų, tokių, kaip dobilai ar įvairių žolinių augalų trumpalaikiai žolynai.  

 

2.4. Statistinė duomenų analizė 

 

Duomenų rinkimui ir sisteminimui buvo naudota MS Excel programa. Duomenų analizė 

atlikta naudojant kompiuterinę programą SAS (9.4 versija). Statistiškai patikimų skirtumų tarp 

žemėnaudų ir skirtingų dirvožemio grupių esmingumas buvo nustatytas atlikus TTEST procedūrą, 

o bendras poveikių reikšmingumas požymiams – GLM procedūrą, metodas TEST3 (*p < 0,05; 

**p < 0,01; ***p < 0,001). Dėl mažo pakartojimų skaičiaus parametrų liekamųjų paklaidų 

skirstinių tikrinimas nėra prasmingas. Todėl skirtumų reikšmingumo įvertnime remtąsi variantų 

variacijų palyginimu ir priklausomai nuo rezultato naudotas ‚Pooled‘ arba ‚Satterthwaite‘ 

metodas.  

Statistiškai reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) tarp skirtingų žemėnaudų, atskirame gylyje, 

pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis, o per visas dirvožemių grupes, pažymėti 

skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

Variacijos komponentų apskaičiavimui naudota MIXED procedūra (metodas REML), 

taikant statistinį modelį:  

𝑦ilmn = 𝜇 + 𝑝𝑖 + 𝑓(𝑝)𝑙𝑖 + 𝑔(𝑓)𝑚𝑙 + 𝜀ilmn  ,                               (5) 

čia  – n-tojo ėminio parametro reikšmė, 𝜇 – viso bandymo vidurkis, 𝑝𝑖 – i dirvožemio grupės 

atsitiktinis efektas, 𝑓(𝑝)𝑙𝑖 – l žemėnaudos atsitiktinis efektas i dirvožemio grupėje, 𝑔(𝑓)𝑚𝑙 – 

fiksuotas ėminio ėmimo gylio efektas l žemėnaudoje, 𝜀ilmn – atsitiktinė paklaida. 

Koreliacijai tarp dirvožemio rodiklių apskaičiuoti naudota SAS procedūra CORR (Pirsono 

koreliacija).  
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

Šiame skyriuje analizuojami skirtingose žemėnaudose (miško žemė, daugiametė (natūrali) 

pieva, ariama žemė) kompleksiškai tirtų smėlžemių (Arenosols), balkšvažemių (Retisols) ir 

rudžemių (Cambisols) 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių duomenys: fizikinės ir 

cheminės savybės; dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

koncentracijos ir jų kaita vegetacijos periodu; dirvožemių mikroorganizmų kvėpavimas; DMBC, 

DMBN ir mikroorganizmų kvėpavimo priklausomybės nuo dirvožemio fizikinių ir cheminių 

savybių. Taip pat norint išsamiau įvertinti dirvožemio organinės anglies (Corg) stabilumą 

skirtingose žemėnaudose buvo papildomai analizuoti dirvožemio būklės stebėsenos duomenys tų 

geomorfologinių rajonų, kuriems priklauso mano tirti objektai: (1) smėlinga lyguma, (2) moreninė 

Vidurio Lietuvos žemuma ir (3) moreninė plynaukštė. 

 

3.1. Dirvožemių fizikinės ir cheminės savybės skirtingose žemėnaudose 

 

Kaip jau buvo pažymėta 2.1 poskyryje, tirtuose dirvožemiuose viršutinių, iki 20 cm gylio, 

mineralinių sluoksnių granuliometrinė sudėtis buvo skirtinga. Smėlžemiuose vyravo rišlus smėlis, 

balkšvažemiuose – vidutinio sunkumo priemolis, o rudžemiuose – smėlingas lengvas priemolis. 

Tirtų smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių skirtingoje žemėnaudoje mineralinio dirvožemio 

0–10 cm ir 10–20 cm sluoksnių smulkožemio tankio, pHCaCl2, Corg ir Nsum koncentracijų bei C:N 

santykio vidutiniai duomenys pateikti 3.1 lentelėje. 

Smėlžemiuose smulkožemio (˂ 2 mm) vidutinis tankis 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose kito nuo 1,25 iki 1,55 g cm–3 (3.1 lentelė). Didžiausias vidutinis tankis nustatytas 

smėlžemių ariamoje žemėje (0–10 cm sluoksnyje – 1,46 g cm–3 ir 10–20 cm – 1,55 g cm–3) ir buvo 

vidutiniškai 9–17 % didesnis (p ˂ 0,05) negu kitose žemėnaudose. Balkšvažemiuose vidutinis 

tankis minėtuose sluoksniuose kito nuo 1,43 iki 1,61 g cm–3 visose žemėnaudose. Rudžemiuose 

vidutinis tankis abiejuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose kito 1,01–1,69 g cm–3 ribose. 

Didžiausias vidutinis tankis nustatytas ariamoje žemėje (1,58 ir 1,69 g cm–3, atitinkamai 0–10 cm 

ir 10–20 cm sluoksniuose) ir buvo vidutiniškai 1,4–1,6 karto didesnis negu daugiametėje 

natūralioje pievoje ir mišriame beržyne. 

Dirvožemio vidutinis pH smėlžemiuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose 

tirtose žemėnaudose kito pHCaCl2 4,3–5,1 ribose (3.1 lentelė). Beržyne ir pušyne, minėtų sluoksnių  

dirvožemio rūgštingumas buvo vidutiniškai nuo 0,4 iki 0,8 pHCaCl2 vieneto didesnis negu ariamoje 

žemėje ar natūralioje pievoje. 
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3.1 lentelė. Smulkožemio tankis, pHCaCl2 , dirvožemio organinės anglies (Corg) ir suminio azoto (Nsum) 

koncentracijos ir jų santykis (C:N) smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 

cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje 

Table 3.1.  Fine soil bulk density, soil pHCaCl2, soil organic carbon (Corg) and total nitrogen (Ntot) 

concentrations and ratios (C:N) in surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols 

and Cambisols on different land use 

Žemėnauda / Land use 

Smulkožemio 

(<2 mm) tankis / 

Fine soil bulk 

density, 

g cm
–3

 

pH
CaCl2

 
Corg / Corg, 

g kg
–1

 

Nsum / Ntot, 

g kg
–1

 

C:N 

santykis / 

C:N ratio 

Smėlžemiai / Arenosols 

0–10 cm 

Beržynas / Silver birch  1,33±0,04Ba 4,4±0,1Aa 13,00±0,67Cb 1,60±0,06Bb 8,2±0,6Aa 

Pušynas / Scots pine  1,25±0,07Ba 4,3±0,1Aa 10,60±1,21Bab 1,23±0,18ABa 8,9±1,2Aa 

Natūrali pieva / Natural grassland 1,29±0,04Ba 5,1±0,1Ab 8,17±0,44Aa 0,93±0,03Aa 8,8±0,2Aa 

Ariama žemė / Arable land 1,46±0,04ABb 4,8±0,1Aab 7,80±0,77Aa  0,84±0,16Aa 9,1±0,3Aa 

10–20 cm 

Beržynas / Silver birch 1,42±0,05ABa 4,5±0,1Aa 8,77±1,62Ab 1,00±0,22Ab 8,9±1,7Aa 

Pušynas / Scots pine 1,37±0,02Ba 4,5±0,1Aa 7,33±0,33Aa 0,73±0,04Aa 10,0±0,1Aa 

Natūrali pieva / Natural grassland 1,40±0,03ABa 5,1±0,2Ab 6,63±0,47Aa 0,80±0,06Aab 8,4±0,9Aa 

Ariama žemė / Arable land 1,55±0,03ABb 4,9±0,2Ab 7,40±0,68Aba 1,00±0,06Ab 7,4±0,3Aa 

Balkšvažemiai / Retisols 

0–10 cm  

Beržynas / Silver birch 1,46±0,45Aa 4,9±0,2Aa 12,63±0,57Cb 1,06±0,05Aa 11,9±0,2Ba 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
1,46±0,30Aa 5,4±0,3Aa 13,87±0,96Cb 0,98±0,08Aa 13,7±0,3BCb 

Ariama žemė / Arable land 1,43±0,28ABa 5,2±0,4Aa 9,47±0,32Ba 0,87±0,02Aa 10,8±0,3Aa 

10–20 cm 

Beržynas / Silver birch 1,59±0,12BCa 4,7±0,1Aa 9,00±1,10Ba 0,79±0,06Aa 11,4±0,6Ba 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
1,56±0,24BCa 5,5±0,5Aa 11,87±1,33Ba 0,95±0,09Aa 12,5±0,06Ba 

Ariama žemė / Arable land 1,61±0,29Ca 5,3±0,4Aa 10,10±0,25Ba 0,88±0,05Aa 11,6±0,4Ba 

Rudžemiai / Cambisols 

0–10 cm 

Mišrus beržynas / Mixed silver 

birch 
1,01±0,01Aa 4,4±0,3Aa 44,77±5,07Ec 2,76±0,57Cb 17,2±2,4Db 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
1,47±0,12Bb 6,1±0,4Bb 22,53±1,71Db 2,22±0,22Cb 9,9±1,4Aa 

Ariama žemė / Arable land 1,58±0,06Cb 4,8±0,9Aa 10,07±0,38Ba 0,89±0,03Aa 11,3±0,2Ba 

10–20 cm 

Mišrus beržynas / Mixed silver 

birch 
1,09±0,07Aa 4,6±0,3Aa 25,03±2,34Dc 1,97±0,25Bb 12,8±0,7Bb 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
1,53±0,10BCb 6,7±0,2Bb 16,10±3,73Cb 1,75±0,38Bb 9,3±0,9Aa 

Ariama žemė / Arable land 1,69±0,01Cb 5,4±0,4Aa 8,60±0,40Ba 0,69±0,04Aa 12,5±0,7Bb 

Pastabos: Lentelėje pateiktos vidutinės reikšmės (n = 3) ir jų standartinė paklaida. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) 

tarp skirtingų dirvožemių žemėnaudų pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis, o kiekvieno atskiro rodiklio 

(stulpeliu žemyn) skirtumai per visas dirvožemių grupes pažymėti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

Notes: The results are presented as the mean (n = 3) standard error. Different small letters indicate significant 

differences (p < 0.05) between land use; different capital letters show differences for each individual parameters 

(column down) across all soil groups. 

 

Balkšvažemiuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose pH kito pHCaCl2 4,7–5,5, o rudžemiuose 

4,4–6,1 ribose (3.1 lentelė). Patikimai didžiausias (p < 0,05) vidutinis dirvožemio pHCaCl2 



39 

minėtuose sluoksniuose buvo nustatytas daugiametėje pievoje ir buvo nuo 1,3 iki 2,1 pHCaCl2 

vieneto didesnis negu kitose žemėnaudose.  

Smėlžemių 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose dirvožemio Corg vidutinės koncentracijos 

skirtingose žemėnaudose siekė 6,63–13,00 g kg–1 (3.1 lentelė). Didžiausios Corg vidutinės 

koncentracijos nustatytos beržyne (13,00 ir 8,77 g kg–1, atitinkamai, 0–10 cm ir 10–20 cm 

sluoksniuose) ir buvo 1,2–1,7 karto didesnės negu kitose žemėnaudose. Balkšvažemiuose Corg 

vidutinės koncentracijos siekė 9,00–13,87 g kg–1. Statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios Corg 

vidutinės koncentracijos 0–10 cm sluoksnyje nustatytos daugiametėje pievoje (13,87 g kg–1) ir 

beržyne (12,63 g kg–1), o 10–20 cm sluoksnyje iš esmės (p > 0,05) nesiskyrė tarp žemėnaudų. 

Rudžemiuose Corg vidutinės koncentracijos 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose buvo 1,3–3,4 karto 

didesnės, negu smėlžemiuose ar balkšvažemiuose ir siekė 8,60–44,77 g kg–1. Patikimai didžiausios 

Corg vidutinės koncentracijos buvo nustatytos mišriame beržyne (44,77 ir 25,03 g kg–1, atitinkamai, 

0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose) ir buvo, atitinkamai, 1,6–2,0 ir 2,9–4,4 karto didesnės negu 

daugiametėje pievoje ir ariamoje žemėje. 

Smėlžemiuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose Nsum vidutinės koncentracijos siekė 0,73–

1,60 g kg–1 (3.1 lentelė). Beržyne Nsum vidutinės koncentracijos, minėtuose dirvožemio 

sluoksniuose, buvo didžiausios (1,60 ir 1,00 g kg–1) ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 1,3–1,6 karto. 

Balkšvažemiuose Nsum vidutinės koncentracijos 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose siekė 0,79–

1,06 g kg–1 ir tarp žemėnaudų nesiskyrė (p > 0,05). Rudžemiuose Nsum vidutinės koncentracijos 

abiejuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose buvo 0,69–2,76 g kg–1 ribose. Didžiausios, net 2,5–

3,0 kartus, vidutinės Nsum koncentracijos buvo nustatytos beržyne (2,76 g kg–1 ir 1,97 g kg–1) ir 

daugiametėje pievoje (2,22 g kg–1 ir 1,75 g kg–1). 

Dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto vidutinis santykis (C:N) smėlžemių 0–10 cm 

ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose svyravo siaurose 7,4–10,0 ribose, tačiau statistiškai 

patikimų skirtumų (p > 0,05) tarp žemėnaudų nenustatyta (3.1 lentelė). Balkšvažemiuose 0–10 cm 

ir 10–20 cm sluoksniuose C:N santykis kito nuo 10,8 iki 13,7. Patikimai didžiausias (p < 0,05) 

vidutinis C:N santykis buvo daugiametės pievos 0–10 cm sluoksnyje ir nuo kitų žemėnaudų 

skyrėsi 1,2–1,3 karto. Rudžemiuose C:N santykis siekė 9,3–17,2. Didžiausias vidutinis C:N 

santykis 0–10 cm sluoksnyje nustatytas beržyne ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 1,5–1,7 karto. Tuo 

tarpu 10–20 cm sluoksnyje, patikimai mažiausias C:N nustatytas daugiametėje pievoje ir buvo 

1,3–1,4 karto mažesnis negu beržyne ir ariamoje žemėje. 

Tai, kad dirvožemių Corg ir Nsum koncentracijoms turi įtakos ne tik dirvodara (dirvožemio 

grupė), bet ir žemėnauda, rodo ir  kitų tyrėjų duomenys (West & Post, 2002; Kaiser & Ellerbrock, 

2005; Wiesmeier et al., 2019; Mayer et al., 2020). Be to, miškų dirvožemio Corg koncentracijoms, 

įtakos turi ne tik dirvožemio grupė ir klimatas, bet ir medžių rūšys (Russell et al., 2007) bei miško 
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amžius (Liu et al., 2018). K. Armolaičio ir kt. (2013; 2022) tyrimai Lietuvoje atskleidė, kad Corg 

koncentracijos miško dirvožemiuose buvo didesnės nei daugiamečiuose žolynuose ir ypač 

ariamose žemėse. Pavyzdžiui, skirtingose žemėnaudose (miškai, pievos, ariama žemė), Corg 

vidutinės koncentracijos 0–10 cm gylyje smėlžemiuose kito nuo 18,0 iki 21,4 g kg–1, 

rudžemiuose – 24,1–64,4 g kg–1, o balkšvažemiuose ir išplautžemiuose – 17,7–42,9 g kg–1 ribose ir 

didžiausios paminėtuose dirvožemiuose buvo miško žemėje. M. Pranskevičiaus (2011) tirtuose 

Neries regioninio parko smėlžemiuose Corg vidutinės koncentracijos taip pat didžiausios buvo miško 

žemėje (24,3 g kg–1), palyginus su pievomis (19,0 g kg–1) ir ariamais dirvožemiais (17,0 g kg–1).  

Vidutinės Corg  sankaupos skirtingoje žemėnaudoje tirtų dirvožemių 0–10 cm ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose parodytos 3.1 pav. 

 

 

3.1 pav. Dirvožemio organinės anglies (Corg) sankaupos smėlžemių, balkšvažemių, ir rudžemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje.  
Pastabos: Paveiksle pateiktos vidutinės reikšmės (n = 3) ir jų standartinė paklaida. Reikšmingi skirtumai tarp 

skirtingų žemėnaudų atskirame gylyje pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis, o per visas dirvožemių grupes 

pažymėti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

Figure 3.1. Soil organic carbon (Corg) stocks in surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of 

Arenosols, Retisols and Cambisols on different land use 
Notes: The results are presented as the mean standard error. Different small letters indicate significant differences 

(p < 0.05) between land uses in different depth; different capital letters show differences across all soil groups. 

  

Kaip matyti iš 3.1 pav. smėlžemių 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose vidutinės Corg 

sankaupos tirtose žemėnaudose siekė 10,0–16,3 t ha–1. Didžiausios Corg vidutinės sankaupos 

nustatytos beržyne (16,3 t ha–1 ir 13,6 t ha–1
, atitinkamai 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose), tačiau 

statistiškai patikimai (p < 0,05) buvo 1,6 karto didesnės tik palyginus su natūralia pieva 10–20 cm 

gylyje. Balkšvažemiuose Corg sankaupos buvo didesnės negu smėlžemiuose ir siekė 13,5–

20,2 t ha–1. Statistiškai patikimai (p < 0,05) mažiausios dirvožemio Corg vidutinės sankaupos  
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0–10 cm sluoksnyje nustatytos tik ariamoje žemėje ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 1,4–1,5 karto. 

Rudžemiuose vidutinės Corg sankaupos 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose buvo žymiai didesnės, 

negu smėlžemiuose ar balkšvažemiuose ir siekė 14,5–46,5 t ha–1. Patikimai mažiausios (p < 0,05) 

dirvožemio Corg vidutinės sankaupos buvo nustatytos ariamoje žemėje (15,9 t ha–1 ir 14,5 t ha–1) 

ir buvo 1,7–2,9 karto mažesnės daugiametėje pievoje ir mišriame beržyne. 

Vidutinės Nsum sankaupos skirtingoje žemėnaudoje tirtų dirvožemių 0–10 cm ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose parodytos 3.2 pav. 

 

 

3.2 pav. Dirvožemio suminio azoto (Nsum) sankaupos smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių viršutiniuose 

0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje.  
Pastabas žiūrėti po 3.1 pav. 

Figure 3.2. Soil total nitrogen (Ntot) stocks in surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of 

Arenosols, Retisols and Cambisols on different land use.  
Notes see after Figure 3.1. 

 

Vidutinės Nsum sankaupos smėlžemių 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose 

tirtose žemėnaudose siekė 1,0–2,0 t ha–1 (3.2 pav.). Didžiausios dirvožemio Nsum vidutinės 

sankaupos nustatytos beržyne (2,0 t ha–1 ir 1,5 t ha–1, atitinkamai 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose). 

Balkšvažemiuose Nsum sankaupos 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose svyravo 1,2–1,6 t ha–1 

ribose. Patikimai mažiausios (p < 0,05) Nsum vidutinės sankaupos nustatytos tik ariamoje žemėje 

0–10 cm sluoksnyje (1,2 t ha–1) ir buvo apie 1,3 karto mažesnės negu beržyne ir daugiametėje 

pievoje. Rudžemiuose vidutinės Nsum sankaupos 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose buvo 

didesnės, negu smėlžemiuose ar balkšvažemiuose ir siekė 1,2–3,2 t ha–1. Patikimai mažiausios 

(p < 0,05) Nsum vidutinės sankaupos buvo nustatytos ariamoje žemėje (1,4 t ha–1 ir 1,2 t ha–1) ir 

nuo beržyno bei daugiametės pievos skyrėsi 1,8–2,3 karto. 
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Kitų tyrėjų duomenys atskleidė, kad Corg ir Nsum sankaupos skiriasi skirtingos dirvodaros 

dirvožemiuose ir skirtingose žemėnaudose ar net priklauso nuo žemės įdirbimo būdo apželdinant 

mišku žemės ūkio naudmenas (Weismeier et al., 2019; Armolaitis et al., 2022; Survila et al., 

2022). Pavyzdžiui, K. Armolaičio ir kt. (2022) duomenimis Lietuvoje rudžemiuose 0–30 cm 

sluoksnyje Corg vidutinės sankaupos miškuose buvo 118 t ha–1, pievose – 83,2 t ha–1, ariamose 

žemėse – 84,0 t ha–1. Tirtuose išplautžemiuose ir balkšvažemiuose Corg vidutinės sankaupos 

miškuose siekė 96,2 t ha–1, pievose – 77,4 t ha–1 ir ariamose žemėse 67,0 t ha–1. 

Organinių medžiagų humifikacija turi įtakos biologiniam dirvožemio organinių 

angliavandenių stabilizavimui. Todėl svarbu, kad humuso frakcijos sudėtyje yra įvairesnių 

humuso medžiagų (Li et al., 2017). Netirpioji liekana daro įtaką humuso stabilumui ir 

mikroorganizmų sudėčiai bei dirvožemio agregatams (Armolaitis et al., 2013). Huminės rūgštys 

yra biologiškai svarbios mikroorganizmų aktyvumui.  

Skirtingose žemėnaudose tirtų smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių ariamojo Ap horizonto 

0–10 cm ir 10–20 cm sluoksnių humuso frakcinė sudėtis ir karštame vandenyje tirpiosios 

organinės anglies (CH2O) vidutinės koncentracijos pateiktos 3.2 lentelėje. 

Kaip matyti iš 3.2 lentelės, humuso frakcinėje sudėtyje tirtuose smėlžemiuose vyravo fulvo 

rūgštys. Didžiausias vidutinis fulvo rūgščių kiekis (p < 0,05) nustatytas beržyne (0,74 % ir 0,22 %, 

0–10 cm ir 10–20 cm gylyje, atitinkamai) ir buvo 1,5–1,9 karto didesnės negu kitose 

žemėnaudose. Huminių rūgščių kiekis smėlžemių 0–10 cm sluoksnyje buvo vidutiniškai 1,6 karto 

didesnis pušyne (0,26 %) ir beržyne (0,22 %), negu ariamoje žemėje ir natūralioje pievoje. Tuo 

tarpu 10–20 cm gylyje huminių rūgščių buvo daugiausiai beržyne (0,18 %). Netirpioji liekana 

smėlžemiuose, abiejuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose, visose žemėnaudose svyravo 

siaurose 99,04–99,51 % ribose. Mažiausia netirpioji liekana nustatyta beržyne (99,04–99,09 %). 

Balkšvažemiuose, priešingai nei smėlžemiuose, fulvo rūgščių procentinė dalis buvo 

mažesnė, negu huminių rūgščių (3.2 lentelė). Fulvo rūgščių kiekis, tirtose žemėnaudose, 0–10 cm 

ir 10–20 cm sluoksniuose svyravo nuo 0,07 % iki 0,13 %. Mažiausias vidutinis šių rūgščių kiekis 

buvo ariamoje žemėje ir nuo beržyno bei daugiametės pievos skyrėsi nuo 1,4 iki 1,9 karto. Tuo 

tarpu huminių rūgščių kiekis balkšvažemiuose 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose kito nuo 0,19 % iki 

0,35 %. Statistiškai patikimai (p < 0,05) mažiausias vidutinis huminių rūgščių kiekis rastas 

ariamoje žemėje (0,19 % ir 0,22 %) ir nuo kitų žemėnaudų buvo 1,3–1,8 karto mažesnis. Netirpioji 

liekana balkšvažemiuose, minėtuose sluoksniuose, svyravo nuo 99,16 % iki 99,74 %. Mažiausias 

vidutinis netirpiosios liekanos kiekis, abiejuose sluoksniuose, nustatytas beržyne (99,52 % ir 

99,31 %) ir daugiametėje pievoje (99,58 % ir 99,36 %).  

 



43 

3.2 lentelė. Humuso frakcinė sudėtis ir vandenyje tirpioji organinė anglis (CH2O) smėlžemių, balkšvažemių 

ir rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje 

Table 3.2. Humus fraction composition and water extractable organic carbon (WEOC) in surface 0–10 

cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols on different land use 

Žemėnauda / Land use 

Humuso frakcinė sudėtis / Humus fraction composition 

% CH2O / 

WEOC, 

mg kg–1 
fulvo rūgštys / 

fulvic acid 

huminės rūgštys / 

humic acid 

netirpioji liekana / 

insoluble residue 

Smėlžemiai / Arenosols 

0–10 cm 

Beržynas / Silver birch 0,74±0,14Eb 0,22±0,06Bb 99,04±0,03Ba 527±26Bc 

Pušynas / Scots pine 0,43±0,02Da 0,26±0,02Bb 99,31±0,04Cb 620±57Cc 

Natūrali pieva / Natural grassland 0,50±0,13Da 0,15±0,01Ba 99,35±0,10Cb 457±50Bb 

Ariama žemė / Arable land 0,39±0,02Da 0,15±0,01Ba 99,46±0,05Cb 353±41Aa 

10–20 cm 

Beržynas / Silver birch 0,73±0,15Eb 0,18±0,01Bc 99,09±0,08Ba 367±174Aa 

Pušynas / Scots pine 0,37±0,04Da 0,12±0,02Bb 99,51±0,03Cb 358±26Aa 

Natūrali pieva / Natural grassland 0,48±0,06Da 0,08±0,00Aa 99,44±0,04Cb 316±47Aa 

Ariama žemė / Arable land 0,40±0,02Da 0,14±0,01Bb 99,46±0,05Bb 346±47Aa 

Balkšvažemiai / Retisols 

0–10 cm 

Beržynas / Silver birch 0,13±0,01Bb 0,35±0,07Cb 99,52±0,07Ca 627±20Cb 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
0,11±0,02Bb 0,32±0,01Cb 99,58±0,01Ca 657±43Cb 

Ariama žemė / Arable land 0,07±0,00Aa 0,19±0,03Ba 99,74±0,03Db 423±43Aa 

10–20 cm 

Beržynas / Silver birch 0,10±0,00Bb 0,29±0,02Bb 99,16±0,03Ba 463±22Ba 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
0,10±0,01Bb 0,29±0,03Bb 99,61±0,04Ca 587±3Cb 

Ariama žemė / Arable land 0,07±0,00Aa 0,22±0,02Ba 99,72±0,03Db 440±40Ba 

Rudžemiai / Cambisols 

0–10 cm 

Mišrus beržynas / Mixed silver birch 0,49±0,02Dc 1,20±0,15Ec 98,31±0,17Aa 1727±23Fc 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
0,16±0,01Bb 0,48±0,03Db 99,36±0,02Ca 1210±35Eb 

Ariama žemė / Arable land 0,05±0,01Aa 0,17±0,01Ba 99,81±0,04Db 546±42BCa 

10–20 cm 

Mišrus beržynas / Mixed silver birch 0,26±0,06Cc 0,57±0,07Dc 99,17±0,08Ba 
1073±201E

c 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
0,12±0,01Bb 0,24±0,03Bb 99,64±0,04Cb 853±28Db 

Ariama žemė / Arable land 0,06±0,00Aa 0,14±0,02Ba 99,82±0,02Dc 407±34Ba 

  Pastabas žiūrėti po 3.1 lentele.  Notes see after Table 3.1.  

 

Rudžemiuose huminių rūgščių kiekis buvo didesnis negu fulvo rūgščių (3.2 lentelė). Visose 

žemėnaudose vidutinis fulvo rūgščių kiekis 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose 

kito nuo 0,05 % iki 0,49 %. Mažiausias vidutinis fulvo rūgščių kiekis nustatytas ariamoje žemėje 
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(0,05–0,06 %) ir buvo 2,0–3,2 karto mažesnis negu daugiametėje pievoje ir 3,8–10,1 karto negu 

beržyne. Huminių rūgščių vidutinis kiekis 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose svyravo plačiose 

0,14–1,20 % ribose. Mažiausias vidutinis huminių rūgščių kiekis rudžemiuose, 0–10 cm ir 10–

20 cm gyliuose, buvo ariamoje žemėje (0,17 % ir 0,14 %). Palyginus su ariama žeme, huminių 

rūgščių kiekis daugiametėje pievoje buvo 1,7–2,8, o beržyne – 3,4–7,1 karto didesnis. Netirpioji 

liekana visose žemėnaudose buvo virš 99 %, išskyrus beržyno (98,31 %) 0–10 cm gylyje. 

Vandenyje tirpioji organinė anglis (CH2O) yra labilus dirvožemio anglies šaltinis, daugiausia 

reguliuojamas dirvožemio temperatūros ir drėgmės bei yra lengvai prieinamas maistinių 

medžiagų šaltinis dirvožemio mikroorganizmams ir augalams (Bowles et al., 2014).  

Kaip matyti 3.2 lentelėje, tirtose skirtingose žemėnaudose smėlžemių viršutiniuose 0–10 cm 

ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose CH2O vidutinės koncentracijos kito nuo 316 mg kg–1 iki 

620 mg kg–1. Mažiausia vidutinė CH2O koncentracija smėlžemiuose 0–10 cm sluoksnyje nustatyta 

ariamoje žemėje (353 mg kg–1) ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 1,3–1,8 karto.  

Skirtingose žemėnaudose balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose CH2O svyravo nuo 423 mg kg–1 iki 657 mg kg–1 (3.2 lentelė). Mažiausia vidutinė CH2O 

koncentracija 0–10 cm sluoksnyje nustatyta ariamoje žemėje (423 mg kg–1) ir nuo beržyno bei 

daugiametės pievos skyrėsi  1,5–1,6 karto. Antrame 10–20 cm sluoksnyje mažiausia vidutinė CH2O 

koncentracija nustatyta ariamoje žemėje (440 mg kg–1) ir beržyne (463 mg kg–1) ir nuo 

daugiametės pievos skyrėsi tik 1,3 karto. 

Rudžemiuose skirtingų žemėnaudų viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose CH2O koncentracijos kito plačiose 407–1727 mg kg–1 ribose (3.2 lentelė). Mažiausia 

vidutinė CH2O koncentracija buvo ariamoje žemėje (546 mg kg–1 ir 407 mg kg–1) ir nuo beržyno 

bei daugiametės pievos skyrėsi 2,2–3,2 karto.  

Vandenyje tirpiosios organinės anglies koncentracijos gali skirtis dėl skirtingo žemės 

sukultūrinimo laipsnio (Liaudanskienė, 2009), žemės naudojimo paskirties ar auginamų augalų 

(Kaiser & Ellerbrock, 2005). I. Jokubauskaitės (2016) duomenimis, CH2O koncentracija 

dirvožemyje gali priklausyti ir nuo taikomų agropriemonių, kalkinimo bei tręšimo. Be to, didelė 

santykinė CH2O dalis suminės organinės C atžvilgiu dažniausiai vertinama kaip neigiamas 

poveikis, ypač kada organinės anglies kiekis dirvožemyje yra mažas.  

Tai, kad miško dirvožemiuose CH2O koncentracijos būna didesnės negu žemės ūkio 

naudmenose atskleidė K. Armolaičio ir kt. tyrimai (2013). Nustatyta, kad CH2O ariamose žemėse 

buvo 183–277 mg kg–1, pievose – 284–398 mg kg–1, o miškuose – 220–657 mg kg–1.  

Apibendrinimas. Tirtų skirtingo derlingumo smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių viršutinių 

0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių granuliometrinė sudėtis buvo skirtinga. Smėlžemiuose 

vyravo rišlus smėlis, balkšvažemiuose – vidutinio sunkumo priemolis, o rudžemiuose – smėlingas 
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lengvas priemolis. Smulkožemio tankis daugiausia kito 1,25–1,69 g cm–3 ribose ir mažiausias 

buvo miško žemėje bei daugiametėje pievoje, o didžiausias – ariamoje žemėje. Dirvožemio pH, 

minėtose dirvožemio grupėse, kito nuo 4,3 iki 6,7 pHCaCl2 vieneto. Žemiausios pHCaCl2 vertės, 

nepriklausomai nuo dirvožemio grupės, nustatytos medynuose. Didžiausios pHCaCl2 vertės 

nustatytos daugiametėse pievose ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 0,2–2,1 pHCaCl2 vieneto.  

Tirtuose smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių 0–10 ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose vidutinės Corg ir Nsum vidutinės koncentracijos kito, atitinkamai, 6,63–44,77 g kg–1 ir 

0,69–2,76 g kg–1 ribose. Corg koncentracijų svyravimams didelės įtakos turėjo ne tik dirvožemio 

grupė, bet ir žemėnauda. Palyginus su nederlingais smėlžemiais, balkšvažemiuose Corg 

koncentracijos buvo vidutiniškai 1,2–1,8, o rudžemiuose, – 1,3–3,4 karto didesnės. Mažiausios 

Corg vidutinės koncentracijos nustatytos ariamose žemėse, kur buvo iki 4,2 karto mažesnės negu 

miškuose ir daugiametėse pievose. Tuo tarpu Nsum vidutinės koncentracijos smėlžemiuose ir 

balkšvažemiuose iš esmės nesiskyrė, o rudžemių beržyne ir daugiametėje pievoje buvo 1,8–2,3 

karto didesnės. Tirtuose smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose ir 0–10 cm ir 10–20 cm 

sluoksniuose vidutinės Corg ir Nsum sankaupos svyravo, atitinkamai, 8,5–46,5 t ha–1 ir 1,0–3,2 t 

ha–1 ribose. Palyginus visas tris dirvožemio grupes, nustatyta, kad derlinguose rudžemiuose Corg 

ir Nsum sankaupos buvo iki 2,9 karto didesnės tik mišriame beržyne ir daugiametėje pievoje. 

Vertinant humuso frakcinę sudėtį tirtuose dirvožemiuose nustatyta, kad smėlžemiuose vyravo 

fulvo, o balkšvažemiuose ir rudžemiuose – huminės rūgštys. Palyginus su kitomis žemėnaudomis, 

fulvo rūgščių daugiausia buvo miško dirvožemiuose, o huminių rūgščių – miškuose ir 

daugiametėse pievose. Smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose CH2O vidutinės 

koncentracijos svyravo nuo 316 mg kg–1 iki 1727 mg kg–1. Lyginant su nederlingais smėlžemiais, 

balkšvažemiuose CH2O koncentracijos buvo vidutiniškai 1,2–1,4, o rudžemiuose, – 1,2–3,3 karto 

didesnės. Didesnės CH2O koncentracijos smėlžemiuose buvo rastos medynuose, o balkšvažemiuose 

ir rudžemiuose – beržynuose ir daugiametėse pievose. 

 

3.2. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto tyrimai skirtingose 

žemėnaudose 

 

Šiame poskyryje analizuojami skirtingose žemėnaudose (miško žemė, daugiametė (natūrali) 

pieva ir ariama žemė) smėlžemių (Arenosols), balkšvažemių (Retisols) ir rudžemių (Cambisols) 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose tyrimais nustatyti duomenys: 

mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) koncentracijos; DMBC ir DMBN 

procentinė dalis esanti dirvožemio organinėje anglyje (DMBC/Corg) ir suminiame azote 

(DMBN/Nsum); DMBC:DMBN santykis bei dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo 

intensyvumas. 
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3.2.1. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto koncentracijų kaita 

vegetacijos periodo metu 
 

Teigiama, kad sezoninėms mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

koncentracijų reikšmėms įtakos turi oro temperatūra ir dirvožemio drėgnis (Piao et al., 2000; 

Lepcha & Devi, 2020).  

Šiuose tyrimuose DMBC ir DMBN koncentracijos tirtos skirtingais vegetacijos sezonais: 

pavasarį, vasarą ir rudenį. Smėlžemių DMBC ir DMBN koncentracijos 0–10 cm ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose tirtos karpotojo beržo (beržyne) ir paprastosios pušies (pušyne) 

medynuose, natūralioje pievoje ir ariamoje žemėje.  

 

 

3.3 pav. Mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) vidutinių koncentracijų kaita smėlžemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos 

periodą.  
Pastabos: Paveiksle pateiktos vidutinės reikšmės (n = 3) ir jų standartinė paklaida. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) 

tarp žemėnaudų skirtingu vegetacijos periodo laikotarpiu pažymėti skirtingomis mažosiomis, o per visą vegetacijos 

periodą – skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

Figure 3.3. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) in surface  

0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols in different land use during vegetation period.  
Notes: The results are presented as the mean standard error. Different small letters indicate significant differences 

(p ˂ 0.05) during the season of vegetation period, different capital letters – throughout the whole vegetation period. 

 

Kaip matyti iš 3.3 pav., tirtose skirtingose žemėnaudose smėlžemių viršutiniuose 

mineraliniuose sluoksniuose DMBC vidutinės koncentracijos vegetacijos laikotarpiu kito labai 

plačiose ribose, nuo 19,8 µg C g–1 iki 280,3 µg C g–1. Pavasarį DMBC vidutinės koncentracijos 

minėtuose mineraliniuose sluoksniuose svyravo siauresnėse 28,7–112,1 µg C g–1 ribose. 

Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos pušyne (42,0 µg C g–1 ir 28,7 µg C g–1, 0–

10 cm ir 10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su pušynu, DMBC vidutinės koncentracijos 
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natūralioje pievoje ir ariamoje žemėje buvo patikimai (p < 0,05) 1,6–1,9, o beržyne – 2,7–3,3 

karto didesnės. Vasarą DMBC vidutinės koncentracijos visose tirtose žemėnaudose svyravo 69,7–

280,3 µg C g–1 ribose. Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos pušyne (69,8–79,1 

µg C g–1) ir ariamoje žemėje (69,2–76,2 µg C g–1). Vidutinės DMBC koncentracijos natūralioje 

pievoje buvo patikimai (p < 0,05) 2,0–2,3, o beržyne – 3,5–3,8 karto didesnės. Rudenį DMBC 

vidutinės koncentracijos (19,8–104,6 µg C g–1) skirtingose žemėnaudose buvo panašios kaip ir 

pavasario sezono metu. Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos pušyne (33,1 µg 

C g–1 ir 19,8 µg C g–1). Palyginus su pušynu, vidutinės DMBC koncentracijos natūralioje pievoje 

ir ariamoje žemėje buvo patikimai (p < 0,05) 1,7-2,4, o beržyne –  3,2–4,4 karto didesnės. 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais, pavasarį, vasarą ir rudenį, smėlžemiuose DMBC 

vidutinės koncentracijos reikšmingai nekito (p > 0,05) tik ariamoje žemėje (žr. 3.3 pav.). Kitose 

žemėnaudose statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios DMBC vidutinės koncentracijos 

nustatytos vasarą. Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą DMBC koncentracijos vidutiniškai 

padidėjo nuo 1,4 (pušyne, ariamoje žemėje) iki 2,9 karto (beržyne ir daugiametėje pievoje). 

 

 

3.4 pav. Mikroorganizmų biomasės azoto (DMBN) vidutinių koncentracijų kaita smėlžemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos 

periodą. Pastabas žr. 3.3 pav. 

Figure 3.4. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass nitrogen (SMBN) in surface  

0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols in different land use during vegetation period. 
Notes see in Figure 3.3. 

 

Kaip matyti iš 3.4 pav., tirtose skirtingose žemėnaudose smėlžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 

10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose DMBN vidutinės koncentracijos vegetacijos laikotarpiu 

kito labai plačiose ribose, nuo 2,7 µg N g–1 iki 27,1 µg N g–1. Pavasarį DMBN vidutinės 

koncentracijos minėtuose mineraliniuose sluoksniuose svyravo siauresnėse 3,9–14,0 µg N g–1 

ribose. Nepriklausomai nuo gylio, mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos nustatytos pušyne 
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(5,9 µg N g–1 ir 3,9 µg N g–1, 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su pušynu, 

DMBN vidutinės koncentracijos buvo patikimai (p < 0,05) 1,7–3,2 karto didesnės ariamoje 

žemėje, natūralioje pievoje ir beržyne. Vasarą DMBN vidutinės koncentracijos buvo didžiausios 

visose tirtose žemėnaudose ir svyravo 5,1–27,1 µg N g–1 ribose. Mažiausios DMBN vidutinės 

koncentracijos nustatytos pušyne (5,1–8,9 µg N g–1). Palyginus su pušynu, vidutinės DMBN 

koncentracijos kitose žemėnaudose buvo patikimai (p < 0,05) 1,4–4,5 karto didesnės. Rudenį 

DMBN vidutinės koncentracijos skirtingose žemėnaudose buvo panašios kaip ir pavasario sezono 

metu (2,7–13,1 µg N g–1). Kaip ir pavasarį bei vasarą mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos 

nustatytos pušyne (4,6 µg N g–1 ir 2,7 µg N g–1). Palyginus su pušynu, vidutinės DMBN 

koncentracijos ariamoje žemėje, natūralioje pievoje ir beržyne buvo patikimai (p < 0,05) didesnės 

1,8–4,3 karto. 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais, pavasarį, vasarą ir rudenį, smėlžemių DMBN vidutinės 

koncentracijos reikšmingai nekito (p > 0,05) tik pušyne (žr. 3.4 pav.). Kitose žemėnaudose 

statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios DMBN vidutinės koncentracijos nustatytos vasarą. 

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą DMBN koncentracijos beržyne ir natūralioje pievoje 

padidėjo iki 2,5–2,9 karto abiejuose tirtuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose. 

 

 

3.5 pav. Mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) vidutinių koncentracijų kaita balkšvažemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos 

periodą. Pastabas žr. 3.3 pav. 

Figure 3.5. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) in surface  

0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Retisols in different land use during vegetation period.  
Notes see in Figure 3.3. 

 

Tirtose skirtingose žemėnaudose balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose DMBC koncentracijos vegetacijos laikotarpiu ženkliai skyrėsi ir kito 

nuo 128,2 µg C g–1 iki 880,7 µg C g–1 (žr. 3.5 pav.). Pavasarį DMBC vidutinės koncentracijos 
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minėtuose mineraliniuose sluoksniuose svyravo siauresnėse 193,1–558,2 µg C g–1 ribose. 

Nepriklausomai nuo gylio, mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje 

(193,1 µg C g–1 ir 215,7 µg C g–1, 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su ariama 

žeme, DMBC vidutinės koncentracijos daugiametėje pievoje ir beržyne buvo patikimai (p < 0,05) 

1,4–2,9 karto didesnės. Vasarą DMBC vidutinės koncentracijos buvo didžiausios visose tirtose 

žemėnaudose ir svyravo 331,4–880,7 µg C g–1 ribose. Mažiausios DMBC vidutinės 

koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje (346,3 µg C g–1 ir 331,4 µg C g–1). Vidutinės DMBC 

koncentracijos daugiametėje pievoje buvo patikimai (p < 0,05) 1,5, o beržyne – 2,5 karto didesnės. 

Rudenį nustatytos DMBC vidutinės koncentracijos skirtingose žemėnaudose buvo panašios kaip 

ir pavasario sezono metu (128,2–504,9 µg C g–1). Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos 

nustatytos ariamoje žemėje (128,2 µg C g–1 ir 137,6 µg C g–1). Palyginus su ariama žeme, 

vidutinės DMBC koncentracijos daugiametėje pievoje buvo patikimai (p < 0,05) 1,5–1,7, o 

beržyne – 3,4–3,9 karto didesnės. 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais (pavasarį, vasarą, rudenį) beržyne ir daugiametėje 

pievoje statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos 

tik vasarą (žr. 3.5 pav.). Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą DMBC koncentracijos 

vidutiniškai padidėjo: beržyne – 1,5–1,7, daugiametėje pievoje – 1,6–3,5 ir ariamoje žemėje 1,2–

2,4 karto. 

Kaip matyti iš 3.6 pav., tirtose skirtingose žemėnaudose balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm 

ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose DMBN vidutinės koncentracijos vegetacijos laikotarpiu 

kito plačiose ribose, nuo 11,9 µg N g–1 iki 70,3 µg N g–1. Pavasarį DMBN vidutinės koncentracijos 

minėtuose mineraliniuose sluoksniuose svyravo 16,0–50,7 µg N g–1 ribose. Mažiausios DMBN 

vidutinės koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje (16,0 µg N g–1 ir 17,3 µg N g–1, 0–10 cm ir 

10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su ariama žeme, vidutinės DMBN koncentracijos 

daugiametėje pievoje buvo patikimai (p < 0,05) 1,6 (0–10 cm sluoksnyje), o beržyne – 2,6–3,2 

karto didesnės. Vasarą visose tirtose žemėnaudose DMBN vidutinės koncentracijos buvo 

didžiausios ir svyravo 32,2–70,3 µg N g–1 ribose. Mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos 

buvo ariamoje žemėje (36,1 µg N g–1 ir 32,2 µg N g–1) bei daugiametėje pievoje (40,2 µg N g–1 ir 

37,1 µg N g–1) ir nuo beržyno skyrėsi apie 2 kartus. Rudenį nustatytos DMBN vidutinės 

koncentracijos skirtingose žemėnaudose svyravo nuo 11,9 µg N g–1 iki 43,1 µg N g–1. Kaip ir 

pavasarį bei vasarą mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos buvo ariamoje žemėje  

(11,9 µg N g–1 ir 12,6 µg N g–1) bei daugiametėje pievoje (19,6 µg N g–1 ir 17,6 µg N g–1) ir 

patikimai nesiskyrė (p > 0,05), o beržyne buvo iki 3,6 karto didesnės.  
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3.6 pav. Mikroorganizmų biomasės azoto (DMBN) vidutinių koncentracijų kaita balkšvažemių 

viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos 

periodą. Pastabas žr. 3.3 pav. 

Figure 3.6. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass nitrogen (SMBN) in surface  

0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Retisols in different land use during vegetation period.  
Notes see in Figure 3.3. 

 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais visose žemėnaudose statistiškai patikimai (p < 0,05) 

didžiausios DMBN vidutinės koncentracijos nustatytos vasarą (žr. 3.6 pav.). Palyginus su 

pavasariu ir rudeniu, vasarą DMBN koncentracijos beržyne padidėjo 1,4–1,8, daugiametėje 

pievoje – 1,4–3,1, o ariamoje žemėje – 1,9–2,3 karto.  

Skirtingose žemėnaudose rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose DMBC vidutinės koncentracijos vegetacijos laikotarpiu kito nuo 182,6 µg C g–1 iki 

1478,3 µg C g–1 (žr. 3.7 pav.). Pavasarį DMBC vidutinės koncentracijos svyravo nuo 205,5 µg C g–1 

iki 662,6 µg C g–1. Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje 

(205,5 µg C g–1 ir 230,2 µg C g–1, 0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su 

ariama žeme, vidutinės DMBC koncentracijos daugiametėje pievoje buvo patikimai (p < 0,05) 

didesnės apie 2,5, o beržyne – 3,0 kartus. Vasarą DMBC vidutinės koncentracijos visose 

žemėnaudose svyravo 515,8–1478,3 µg C g–1 ribose. Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos 

nustatytos ariamoje žemėje (515,8 µg C g–1 ir 521,5 µg C g–1) ir buvo 1,5–2,8 karto mažesnės 

negu daugiametėje pievoje ir beržyne. Rudenį nustatytos DMBC vidutinės koncentracijos  

0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose skirtingose žemėnaudose buvo panašios kaip ir pavasario 

sezono metu (182,6–600,8 µg C g–1). Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos nustatytos 

ariamoje žemėje (200,0 µg C g–1  ir 182,6 µg C g–1). Palyginus su ariama žeme, vidutinės DMBC 

koncentracijos daugiametėje pievoje ir beržyne buvo patikimai (p < 0,05) 2,4–3,1 karto didesnės. 
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3.7 pav. Mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) vidutinių koncentracijų kaita rudžemių 

viršutiniuose 0-10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos 

periodą. Pastabas žr. 3.3 pav. 

Figure 3.7. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) in surface 0–10 

cm and 10–20 cm mineral layers of Cambisols in different land use during vegetation period.  
Notes see in Figure 3.3. 

 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais, pavasarį, vasarą ir rudenį, rudžemių DMBC vidutinės 

koncentracijos reikšmingai nekito (p > 0,05) tik daugiametėje pievoje (žr. 3.7 pav.). Kitose 

žemėnaudose statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios DMBC vidutinės koncentracijos 

nustatytos vasarą. Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą DMBC koncentracijos vidutiniškai 

padidėjo 2,2–2,9 karto mišriame beržyne ir ariamoje žemėje. 

Kaip matyti iš 3.8 pav., tirtose skirtingose žemėnaudose rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 

10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose DMBN vidutinės koncentracijos vegetacijos laikotarpiu 

kito plačiose ribose nuo 16,9 µg N g–1 iki 79,3 µg N g–1. Pavasarį DMBN vidutinės koncentracijos 

minėtuose mineraliniuose sluoksniuose svyravo 19,3–57,6 µg N g–1 ribose. Mažiausios DMBN 

vidutinės koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje (19,1 µg N g–1 ir 21,4 µg N g–1, 0–10 cm ir 

10–20 cm gyliuose, atitinkamai). Palyginus su ariama žeme, vidutinės DMBN koncentracijos 

daugiametėje pievoje ir beržyne buvo patikimai (p < 0,05) 2,4–3,0 kartus didesnės. Vasarą DMBN 

vidutinės koncentracijos svyravo 38,2–79,3 µg N g–1 ribose. Mažiausios DMBN vidutinės 

koncentracijos, kaip ir DMBC, nustatytos ariamoje žemėje (38,2 ir 42,4 µg N g–1) ir nuo beržyno 

bei daugiametės pievos skyrėsi 1,6–2,1 karto. Rudenį nustatytos DMBN vidutinės koncentracijos 

skirtingose žemėnaudose buvo panašios kaip ir pavasario sezono metu (16,9–54,6 µg N g–1). 

Mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos nustatytos ariamoje žemėje (17,7 µg N g–1 ir  

16,9 µg N g–1). Palyginus su ariama žeme, vidutinės DMBN koncentracijos buvo patikimai  

(p < 0,05) 2,3–3,1 karto didesnės daugiametėje pievoje ir beržyne. 
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3.8 pav. Mikroorganizmų biomasės azoto (DMBN) vidutinių koncentracijų kaita rudžemių viršutiniuose 

0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje žemėnaudoje per vegetacijos periodą. 
Pastabas žr. 3.3 pav. 

Figure 3.8. Changes of mean concentrations of soil microbial biomass nitrogen (SMBN) in surface  

0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Cambisols in different land use during vegetation period.  
Notes see in Figure 3.3. 

 

Skirtingais vegetacijos laikotarpiais, pavasarį, vasarą ir rudenį, rudžemiuose DMBN 

vidutinės koncentracijos iš esmės nekito (p > 0,05) tik daugiametėje pievoje (žr. 3.8 pav.). 

Beržyne ir ariamoje žemėje statistiškai patikimai (p < 0,05) didžiausios DMBN vidutinės 

koncentracijos nustatytos vasarą ir, palyginus su pavasariu ir rudeniu, vidutiniškai padidėjo 1,4–

2,0 kartus. 

Mūsų gauti duomenys žymiai skyrėsi palyginus su kitų autorių duomenimis (Susyan et al., 

2011; Liu et al., 2018). Tačiau gauti rezultatai patvirtino, kad skirtinga žemėnauda ir metų sezonai 

turi didelės įtakos DMBC ir DMBN koncentracijoms. Pavyzdžiui, E. Ayres ir kt. (2009) teigimu, 

dirvožemiai žemės ūkio naudmenose ir miškuose žymiai skiriasi, todėl tai lemia ir skirtingas 

mikrobiologines dirvožemio savybes (mikroorganizmų rūšinę sudėtį ir gausumą). Pagal 

A. Walkiewicz (2014) tirtuose įvairių rūšių medynuose didžiausios DMBC ir DMBN vertės 

nustatytos dirvožemiuose, kurių granuliometrinėje sudėtyje buvo didesnis molio dalelių procentas 

ir didesnis nuokritų kiekis. Taip pat nustatyta, kad jaunuose medynuose mažesnės DMBN 

koncentracijos gali būti dėl to, kad sparčiai augdami jaunuolynai sunaudoja daugiau dirvožemyje 

esančio azoto, palyginus su subrendusiais medynais.   

Kitų autorių duomenimis (Russell et al., 2007; Susyan et al., 2011; Liu et al., 2018) miškuose 

dirvožemių mikrobiologinėms savybėms reikšmingą įtaką turi skirtingos medžių rūšys, jų amžius, 

bei skirtingos jų šaknų sistemos ir pasiskirstymas. O daugiametės žolės pievose taip pat labai 

svarbios ne tik dėl savo paliekamų suirti antžeminių ir požeminių augalų dalių, bet ir dėl tankaus 
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šaknų sistemų tinklo, kuris papildo dirvožemį maistinėmis medžiagomis, ypač dėl gebėjimo 

kaupti anglį bei fiksuoti azotą (van Eekeren et al., 2007; Skuodienė & Nekrošienė, 2012).  

K. Bargali ir kt. (2018) duomenys parodė, kad DMBC koncentracijos buvo žymiai didesnės 

mišriame ąžuolo-pušies medyne (681–763 µg C g–1) nei grynase ąžuolyne (518–576 µg C g–1) ar 

pušyne (418–507 µg C g–1). Šie rezultatai taip pat atskleidė, kad mišrus ąžuolo-pušies medynas 

yra tinkamesnis išsaugoti didesnę mikroorganizmų biologinę įvairovę ir maistines medžiagas. 

E. A. Susyan ir kt. (2011) tyrimų metu nustatyta, kad balkšvažemio viršutiniame 0–15 cm 

dirvožemio sluoksnyje DMBC vidutinė koncentracija 20 m. medyne buvo 245 µg C g–1, 45 m. 

medyne – 502 µg C g–1, brandžiame medyne – 755 µg C g–1, sename eglyne – 2545 µg C g–1 ir 

sename ąžuolyne – 1816 µg g–1 (0–10 cm gylyje). Tuo tarpu skirtinguose žemės ūkio augalų 

pasėliuose (kviečiai, rapsai, kukurūzai, cukriniai runkeliai) DMBC vidutinė koncentracija kito tik 

130–450 µg C g–1 ribose (Hamer et al., 2021). 

Tai, kad vidutinė oro temperatūra, atmosferos kritulių kiekis, dirvožemio drėgnis ir 

temperatūra turi įtakos DMBC ir DMBN koncentracijoms buvo patvirtinta daugelio tyrėjų 

duomenimis (Piao et al., 2000; Yang et al., 2010; Devi & Yadava, 2005; Lepcha  & Bijayalaxmi-

Devi, 2020; Hamer et al., 2021). H. C. Piao ir kt. (2000) nustatė, kad didžiausios DMBC 

koncentracijos buvo, kai oro temperatūra siekė apie 20 °C, o dirvožemio drėgnis – 20–35 %. 

K. Yang ir kt. (2010) tyrimuose DMBC vidutinės koncentracijos pavasarį, vasarą ir žiemą kito 

plačiose 192–776 mg C kg–1, o DMBN  22–58 mg N kg–1 ribose. Didžiausios DMBC ir DMBN 

koncentracijos buvo šiltu lietinguoju metu, o mažiausios – žiemą. N. B. Devi ir P. S. Yadava 

(2005) nustatė, kad ąžuolyne su visžalių medžių priemaiša metų laikotarpyje DMBC svyravo 

71,1–1412,6 µg C g–1, o DMBN – 32,1–115,7 µg N g–1 ribose.  

Apibendrinimas. Tirtuose smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–

20 cm mineraliniuose sluoksniuose augalų vegetacijos periodu DMBC ir DMBN vidutinės 

koncentracijos svyravo, atitinkamai, 19,8–1478,3 µg C g–1 ir 2,7–79,3 µg N g–1 ribose. Palyginus 

su nederlingais smėlžemiais, balkšvažemiuose DMBC ir DMBN koncentracijos buvo vidutiniškai 

1,6–5,4, o rudžemiuose, – 1,9–6,8 karto didesnės. Koncentracijų svyravimams didelės įtakos 

turėjo sezoniškumas. Dėl aukštesnės temperatūros vasaros sezono metu minėtos koncentracijos 

buvo didžiausios ir buvo vidutiniškai 1,2–3,5 karto didesnės nei pavasarį ir rudenį. Tačiau, verta 

pažymėti, kad smėlžemiuose DMBC ir DMBN koncentracijos vegetacijos periodo metu esmingai 

nesikeitė ariamoje žemėje ir pušyne.  

Didžiausios DMBC ir DMBN koncentracijos visuose tirtuose dirvožemiuose buvo nustatytos 

miško žemėje, kur buvo vidutiniškai 1,1–2,3 karto didesnės negu daugiametėje pievoje ir ariamoje 

žemėje. Taip pat galima pažymėti, kad DMBC ir DMBN vidutinės koncentracijos, palyginus su 
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10–20 cm gyliu, buvo tik nežymiai (p > 0,05) didesnės (5–17 %) viršutiniame 0–10 cm 

mineraliniame sluoksnyje.  

 

3.2.2. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies bei azoto procentinė dalis dirvožemio 

organinėje anglyje ir suminiame azote 

 
 

Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC/Corg) bei azoto (DMBN/Nsum) 

procentinė dalis esanti dirvožemio Corg ir Nsum koncentracijose suteikia informaciją apie 

metaboliškai aktyvią anglį ir azotą. Kuo didesni šie procentai, tuo daugiau C ir N imobilizuojasi 

dirvožemyje (Garcia et al., 2002; Mendoza et al., 2020). Teigiama, kad skirtingose žemėnaudose 

DMBC/Corg ir DMBN/Nsum gali sudaryti 3–7 % (Insam & Domch, 1988; Sparling, 1992; Lepcha 

& Devi, 2020). 

Duomenys apie DMBC/Corg procentinę dalį tirtų dirvožemių 0–10 ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose per visą vegetacijos periodą yra pateikti 3.3 lentelėje.  

 

3.3 lentelė. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies procentinė dalis dirvožemio organinės anglies 

koncentracijoje (DMBC/Corg) smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose skirtingose žemėnaudose 

Table 3.3. Percentage of soil microbial biomass carbon in organic carbon concentration (SMBC/Corg) in 

surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land use 

Žemėnauda / Land use 
Pavasaris / Spring Vasara / Summer Ruduo / Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Smėlžemiai / Arenosols 

Beržynas / Silver birch 0,9±0,0b 1,1±0,0c 2,2±0,1c 3,1±0,1c 0,8±0,0b 1,0±0,1c 

Pušynas / Scots pine 0,4±0,0a 0,4±0,0a 0,7±0,0a 1,0±0,0a 0,3±0,0a 0,3±0,0a 

Natūrali pieva / Natural grassland 0,9±0,0b 0,8±0,0b 2,5±0,1c 2,3±0,1b 0,7±0,1b 0,7±0,0b 

Ariama žemė / Arable land 0,9±0,0b 0,7±0,0b 1,0±0,0b 0,9±0,0a 0,7±0,0b 0,7±0,0b 

Balkšvažemiai / Retisols  

Beržynas / Silver birch 4,3±0,1b 6,2±0,1c 6,7±0,5b 6,2±0,5c 4,0±0,1b 5,3±0,1b 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
2,1±0,1a 2,6±0,1b 3,5±0,1a 4,1±0,1b 1,5±0,0a 1,7±0,2a 

Ariama žemė / Arable land 2,0±0,0a 2,1±0,1a 3,7±0,1a 3,3±0,3a 1,4±0,1a 1,4±0,0a 

Rudžemiai / Cambisols 

Mišrus beržynas / Mixed silver birch 1,5±0,2a 2,6±0,1a 3,3±0,2a 5,9±0,4b 1,3±0,1a 2,0±0,1a 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
2,5±0,2c 3,5±0,2b 3,5±0,1a 4,4±0,2a 2,2±0,0b 2,7±0,0b 

Ariama žemė / Arable land 2,0±0,1b 2,4±0,0a 5,1±0,3b 6,1±0,4b 2,0±0,1b 2,1±0,0a 

Pastabos: Lentelėje pateiktos vidutinės reikšmės (n = 3) ir jų standartinė paklaida. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) 

tarp skirtingų žemėnaudų atskirame gylyje pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis. Notes: The results are 

presented as the mean (n = 3) standard error. Different small letters indicate significant differences (p < 0.05) 

between land uses in different depth. 

 

Smėlžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBC/Corg procentinė dalis per vegetaciją kito nuo 0,4 % iki 3,1 % (3.3 lentelė). Pavasarį vidutinė 
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DMBC/Corg, minėtuose mineraliniuose sluoksniuose, kito nuo 0,4 % iki 1,1 %. Mažiausias 

DMBC/Corg procentas nustatytas pušyne. Palyginus su pušynu, DMBC/Corg ariamoje žemėje buvo 

patikimai (p < 0,05)  vidutiniškai 1,8–2,3, natūralioje pievoje – 2,0–2,3, o beržyne – 2,3–2,8 karto 

didesnė. Vasarą DMBC/Corg visose tirtose žemėnaudose buvo didesnė, negu pavasarį ir kito 0,7–

3,1 % ribose. Mažiausia DMBC/Corg buvo pušyne (0,7 % ir 1,0 %) ir ariamoje žemėje (1,0 % ir 

0,9 %). Patikimai (p < 0,05) didžiausia DMBC/Corg nustatyta beržyne bei natūralioje pievoje ir 

buvo vidutiniškai 2,2–3,4 karto didesnė, negu pušyne ir ariamoje žemėje. Rudenį DMBC/Corg 

skirtingose žemėnaudose kito 0,3–1,0 % ribose. Kaip ir pavasarį bei vasarą mažiausia DMBC/Corg 

buvo pušyne, o didžiausia – beržyne.  

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą smėlžemiuose DMBC/Corg procentas ariamoje 

žemėje vidutiniškai padidėjo 1,1–1,4, natūralioje pievoje – 2,9–3,7, pušyne – 1,8–3,3 ir beržyne 

– 1,4–3,1 karto (žr. 3.3 lentelę).  

Balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBC/Corg procentinė dalis per vegetaciją kito 1,4–6,7 % ribose (žr. 3.3 lentelė). Pavasarį 

vidutinė DMBC/Corg, minėtuose mineraliniuose sluoksniuose buvo mažesnė ir svyravo nuo 2,0 % 

iki 6,2 %. Mažiausias DMBC/Corg vidutinis procentas nustatytas ariamoje žemėje (2,0 % ir 2,1%, 

0–10 cm ir 10–20 cm gyliuose, atitinkamai) bei daugiametėje pievoje (2,1 % ir 2,6 %), o beržyne 

buvo 2–3 kartus didesnis. Vasarą DMBC/Corg vidutinis procentas buvo didesnis, negu pavasarį, ir 

visose žemėnaudose kito nuo 3,3 % iki 6,7 %. Mažiausias DMBC/Corg buvo ariamoje žemėje 

(3,7 % ir 3,3 %) ir daugiametėje pievoje (3,5 % ir 4,1 %). Patikimai (p < 0,05) didžiausias iki 

2,0 kartų DMBC/Corg nustatytas beržyne. Rudenį DMBC/Corg skirtingose žemėnaudose kito nuo 

1,4  % iki 5,3 %. Mažiausia DMBC/Corg buvo ariamoje žemėje (1,4 % ir 1,4 %), o didžiausia – 

beržyne (4,0 % ir 5,3 %).  

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą balkšvažemiuose DMBC/Corg procentas beržyne 

vidutiniškai padidėjo – 1,2–1,8, daugiametėje pievoje – 1,6–2,4, o ariamoje žemėje 1,5–2,6 karto 

(žr. 3.3 lentelę). 

Rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBC/Corg procentinė dalis per vegetaciją kito 1,3–6,1 % ribose (žr. 3.3 lentelę). Pavasarį 

vidutinė DMBC/Corg, minėtuose mineraliniuose sluoksniuose kito nuo 1,5 % iki 3,5 %. 

Didžiausias DMBC/Corg procentas nustatytas daugiametėje pievoje (2,5–3,5 %). Vasarą vidutinis 

DMBC/Corg buvo didžiausias visose tirtose žemėnaudose ir kito 3,3–5,9 % ribose. Didžiausias 

vidutinis DMBC/Corg procentas nustatytas ariamoje žemėje (5,1–6,1 %). Būtina pažymėti, kad 

DMBC/Corg priklauso ir nuo Corg koncentracijų dirvožemyje. Todėl ariamoje žemėje, kurioje Corg 

koncentracijos mažos didesnis DMBC/Corg procentas parodė, kad mikroorganizmų biomasėje 

imobilizuojama didesnė dalis Corg negu miško žemėje, kurioje Corg koncentracijos buvo 
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didžiausios. Rudenį DMBC/Corg 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose skirtingose žemėnaudose 

svyravo 1,3–2,7 % ribose. Mažiausios DMBC/Corg rastos beržyne (1,3–2,0 %), o didžiausios – 

daugiametėje pievoje (2,2–2,7 %).  

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą rudžemiuose DMBC/Corg procentas beržyne 

vidutiniškai padidėjo – 2,2–3,0, ariamoje žemėje – 2,5–2,9, o daugiametėje pievoje – 1,3–1,6 

karto (žr. 3.3 lentelę).   

Duomenys apie DMBN/Nsum procentinės dalies kaitą tirtų dirvožemių 0–10 cm ir 10–20 cm 

mineraliniuose sluoksniuose per vegetacijos periodą pateikti 3.4 lentelėje. 

 

3.4 lentelė. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės azoto procentinė dalis dirvožemio suminio azoto 

koncentracijoje (DMBN/Nsum) smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose skirtingose žemėnaudose 

Table 3.4. Percentage of soil microbial biomass nitrogen in total nitrogen concentration (SMBN/Ntot) in 

surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land use 

Žemėnauda / Land use 
Pavasaris / Spring Vasara / Summer Ruduo / Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Smėlžemiai / Arenosols 

Beržynas / Silver birch 0,9±0,0b 1,3±0,1c 1,0±0,0b 1,6±0,0b 0,8±0,0b 1,2±0,1d 

Pušynas / Scots pine 0,5±0,0a 0,5±0,0a 0,6±0,0a 0,7±0,0a 0,4±0,0a 0,4±0,0a 

Natūrali pieva/ Natural grassland 1,1±0,0b 1,0±0,0b 2,7±0,2d 2,8±0,3c 0,9±0,1b 0,9±0,0c 

Ariama žemė / Arable land 1,2±0,1b 0,7±0,0a 1,5±0,1c 0,9±0,1a 1,0±0,1b 0,6±0,0b 

Balkšvažemiai / Retisols  

Beržynas / Silver birch 4,5±0,1c 4,4±0,3c 5,6±0,4b 6,7±0,5c 4,1±0,1c 4,6±0,3c 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 2,4±0,1b 2,7±0,1b 4,1±0,1a 3,9±0,2b 2,0±0,1b 1,9±0,1b 

Ariama žemė / Arable land 1,8±0,0a 2,0±0,1a 4,2±0,5a 2,9±0,5a 1,4±0,1a 1,4±0,2a 

Rudžemiai / Cambisols 

Mišrus beržynas / Mixed silver birch 2,1±0,0a 2,6±0,1a 2,9±0,0a 4,1±0,0b 2,0±0,1a 2,6±0,2a 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 2,2±0,0a 3,0±0,1b 2,7±0,1a 2,9±0,2a 2,0±0,0a 2,2±0,2a 

Ariama žemė / Arable land 2,2±0,1a 3,1±0,1b 3,3±0,1b 4,1±0,4b 2,0±0,2a 2,5±0,1a 

  Pastabas žiūrėti po 3.3 lentele. Notes see after Table 3.3. 

 

Smėlžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBN/Nsum per vegetaciją kito 0,4–2,8 % ribose (3.4 lentelė). Pavasarį DMBN/Nsum kito nuo 

0,5 % iki 1,3 %. Mažiausias DMBN/Nsum procentas nustatytas pušyne (0,5 %) ir, palyginus su 

beržynu, natūralia pieva ir ariama žeme, buvo patikimai (p < 0,05) 1,4–2,6 karto mažesnis. Vasarą 

DMBN/Nsum visose tirtose žemėnaudose vidutiniškai svyravo 0,6–2,8 % ribose. Mažiausia 

vidutinė DMBN/Nsum buvo pušyne (0,6–0,7 %, atitinkamai, 0–10 cm ir 10–20 cm). Patikimai 

(p < 0,05) didžiausia DMBN/Nsum buvo natūralioje pievoje ir buvo vidutiniškai 1,5–4,5 karto 

didesnė negu kitose žemėnaudose. Rudenį vidutinė DMBN/Nsum skirtingose žemėnaudose kito 

nuo 0,4 % iki 1,2 %. Kaip ir pavasarį bei vasarą mažiausia DMBN/Nsum buvo pušyne. 
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Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą smėlžemių DMBN/Nsum procentas beržyne 

vidutiniškai padidėjo 1,1–1,3, pušyne – 1,2–1,8, natūralioje pievoje – 2,7–3,1 ir ariamoje žemėje – 

1,3–1,5 karto (žr. 3.4 lentelę).  

Balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBN/Nsum per vegetaciją tirtose žemėnaudose kito 1,4–6,7 % ribose (žr. 3.4 lentelę). Pavasarį 

vidutinė DMBN/Nsum sudarė 1,8–4,5 %. Mažiausias DMBN/Nsum vidutinis procentas nustatytas 

ariamoje žemėje (1,8–4,5 %) ir nuo kitų žemėnaudų skyrėsi 1,3–2,5 karto. Vasarą vidutinė 

DMBN/Nsum buvo didesnė negu pavasarį ir rudenį ir kito 2,9–6,7 % ribose. Patikimai didžiausia 

(p < 0,05) DMBN/Nsum buvo nustatyta beržyne. Rudenį vidutinė DMBN/Nsum skirtingose 

žemėnaudose sudarė 1,4–4,6 %. Mažiausias DMBN/Nsum vidutinis procentas nustatytas ariamoje 

žemėje (1,4 %), o daugiametėje pievoje ir beržyne buvo 1,4–3,3 karto didesnis. 

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą balkšvažemiuose DMBN/Nsum procentas beržyne 

vidutiniškai padidėjo 1,2–1,5, daugiametėje pievoje – 1,4–2,1 ir ariamoje žemėje 1,5–3,0 kartus 

(žr. 3.4 lentelę). 

Rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinė 

DMBN/Nsum per vegetaciją tirtose žemėnaudose siekė 2,0–4,1 % (žr. 3.4 lentelę). Pavasarį 

vidutinė DMBN/Nsum, minėtuose mineraliniuose sluoksniuose kito nuo 2,1 % iki 3,1 %. Vasarą 

vidutinė DMBN/Nsum buvo didesnė negu pavasarį ir rudenį, ir tirtose žemėnaudose svyravo 2,7–

4,1 % ribose. Mažiausia DMBN/Nsum buvo daugiametėje pievoje (2,7–2,9 %) ir nuo kitų 

žemėnaudų vidutiniškai skyrėsi iki 1,4 karto. Rudenį vidutinė DMBN/Nsum skirtingose 

žemėnaudose kito nuo 2,0 % iki 2,6 % ir iš esmės nesiskyrė (p > 0,05).  

Palyginus su pavasariu ir rudeniu, vasarą rudžemiuose DMBN/Nsum procentas beržyne 

padidėjo 1,4–1,6, daugiametėje pievoje – 1,3–1,4, o ariamoje žemėje 1,3–1,6 karto.  

Remiantis kitų autorių duomenimis, dirbamuose dirvožemiuose DMBC/Corg  ir DMBN/Nsum 

gali svyruoti nuo 0,3 % iki 4,3 % (Insam, 1990; Frieder & Scheller, 2002; Dyckmans et al., 2003), 

o pievose ir miškuose gali sudaryti 8,2 % (Yang et al., 2010; Susyan et al., 2011; Lepcha & Devi, 

2020).  

Mūsų gauti duomenys buvo panašūs, kaip ir nustatyti P. J. Martikainen ir A. Palojarvi (1990) 

bei R. C. C. Luizzao ir kt. (1992) tyrimuose, kuriuose miškų dirvožemiuose DMBC/Corg ir 

DMBN/Nsum buvo atitinkamai, 1,5–5,3 % ir 3,4–5,9 %. Nustatyta, kad DMBC/Corg ir DMBN/Nsum 

procentams didelės įtakos turėjo medyno rūšinė sudėtis ir netgi medyno kilmė (Zhong & 

Makeschin, 2006; Yang et al., 2010). Pavyzdžiui, E. A. Susyan ir kt. (2011) nustatė, kad 

balkšvažemiuose tirtuose brandžiuose eglės ir ąžuolo medynuose DMBC/Corg buvo atitinkamai 

7,3 % ir 8,2 %. Pagal K. Yang ir kt. (2010) DMBC/Corg ir DMBN/Nsum, procentai buvo mažesni 

maumedynų želdynuose negu natūraliai susiformavusiuose miškuose. Tam įtakos galėjo turėti 
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įvairesnė nuokritų sudėtis. Išplautžemių ariamuose dirvožemiuose DMBC/Corg ir DMBN/Nsum 

svyravo 2,2–3,3 % ribose (Frieder & Scheller, 2002). Šie procentai didesni buvo ilgalaikiuose 

ekologinio ūkininkavimo pasėliuose. 

Ankstesniuose tyrimuose taip pat nustatyta, kad DMBC/Corg ir DMBN/Nsum procentas buvo 

didžiausias vasarą (Yang et al., 2010; Lepcha & Devi, 2020). Šilti ir drėgni orai pavasario ir 

vasaros metu paskatina mikroorganizmų aktyvumą ir biomasės augimą, dėl to vyksta  organinių 

medžiagų skaidymas ir didėja maistinių medžiagų imobilizacija. Rudens ir žiemos metu, esant 

žemesnei temperatūrai dirvožemyje, mikroorganizmų aktyvumas ir maistinių medžiagų 

imobilizacija sumažėja, o dėl mikroorganizmų nekromasės Corg padidėja (Lepcha & Devi, 2020). 

Apibendrinimas. Tyrimai atskleidė, kad tirtuose smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir 

rudžemiuose per vegetaciją DMBC/Corg ir DMBN/Nsum procentinė dalis kito plačiose 0,3–6,7 % 

ribose. Palyginus su nederlingais smėlžemiais, balkšvažemiuose DMBC/Corg ir DMBN/Nsum 

procentas buvo vidutiniškai 1,4–5,6, o rudžemiuose – iki 6,8 karto didesnis. DMBC/Corg ir 

DMBN/Nsum didesnėms vertėms daugiausiai įtakos turėjo dirvožemio grupė, sezoniškumas ir, 

daugeliu atvejų, skirtinga žemėnauda. Visose tirtose dirvožemio grupėse DMBC/Corg procentas 

buvo didžiausias vasarą. Smėlžemiuose DMBN/Nsum visais sezonais kito nedaug, išskyrus 

natūralioje pievoje, kur vasaros sezono metu DMBN/Nsum padidėjo net 2,5 karto. 

Balkšvažemiuose, visose žemėnaudose, DMBC/Corg ir DMBN/Nsum buvo didžiausias vasaros 

sezono metu, ypač, beržyne. Rudžemiuose DMBC/Corg ir DMBN/Nsum procentas daugiametėje 

pievoje iš esmės nesikeitė, o beržyne ir ariamoje žemėje buvo iki 10–60 % didesnis vasarą.  

 

3.2.3. Anglies ir azoto santykis dirvožemio mikroorganizmų biomasėje  

 

Teigiama, kad didesnis mikroorganizmų DMBC:DMBN santykis nei dirvožemio C:N 

santykis, parodo, kad vyksta Corg imobilizacija (Marinari et al., 2006). Imobilizacija apibrėžiama, 

kaip maistinių medžiagų sukaupimas dirvožemyje, o šiuo atveju – mikroorganizmų biomasėje. 

Mūsų tyrimuose, įvertinus DMBC:DMBN santykius Corg imobilizacija buvo nustatyta skirtingais 

vegetacijos periodo sezonais: pavasarį, vasarą ir rudenį. Dirvožemio C:N santykiai pateikti 

3.1 lentelėje (žr. 38 p.), o dirvožemio mikroorganizmų biomasėje anglies ir azoto santykiai 

(DMBC:DMBN) mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose pateikti 3.5 lentelėje.  

Tirtuose smėlžemiuose skirtingose žemėnaudose Corg imobilizacija pavasarį ir rudenį vyko 

tik ariamos žemės 10–20 cm mineraliniame sluoksnyje (3.5 lentelė). Vasarą smėlžemių 

skirtingose žemėnaudose Corg imobilizacija vyko miško žemėse (0–10 cm ir 10–20 cm 

sluoksniuose) ir ariamos žemės 10–20 cm sluoksnyje.  
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Balkšvažemių DMBC:DMBN santykis pavasario sezono metu parodė Corg imobilizaciją tik 

ariamose žemėse abiejuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose (3.5 lentelė). Vasarą Corg  

imobilizacija nustatyta beržyne abiejuose 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose ir daugiametės 

pievos 10–20 cm sluoksnyje. Rudens sezono metu Corg imobilizacija nustatyta tik beržyno 10–

20 cm mineraliniame sluoksnyje.  

Rudžemiuose visų tirtų sezonų metu Corg imobilizacija nustatyta tik daugiametėje pievoje 

dirvožemio 0–10 cm ir 10–20 cm sluoksniuose (3.5 lentelė). Vasaros sezono metu Corg 

imobilizacija nustatyta visose tirtose žemėnaudose, išskyrus ariamos žemės 10–20 cm mineralinį 

sluoksnį. 

 

3.5 lentelė. Mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto santykis (DMBC:DMBN) smėlžemių, 

balkšvažemių ir rudžemių 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingose žemėnaudose 

Table 3.5. Microbial biomass carbon and nitrogen ratio (SMBC:SMBN) in surface 0–10 cm and 10–20 

cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land use 

Žemėnauda / Land use 
Pavasaris / Spring Vasara / Summer Ruduo / Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Smėlžemiai / Arenosols 

Beržynas / Silver birch 8,0±0,5Ab 7,6±0,2Aa 17,6±2,0Bc 17,4±1,1Bc 8,0±0,6Ab 7,6±04Aa 

Pušynas / Scots pine 7,1±0,5Ab 7,4±1,1Aa 11,3±1,8Bb 13,7±3,3Bb 7,2±0,8Aab 7,3±0,8Aa 

Natūrali pieva/ Natural grassland 7,2±0,5Ab 6,5±0,6Aa 7,9±0,9Aa 6,7±1,0Aa 7,2±1,0Aab 6,5±0,4Aa 

Ariama žemė / Arable land 6,6±0,3Aa 7,8±1,3Aa 6,0±1,3Aa 7,6±1,2Aa 6,6±0,7Aa 8,0±1,1Aa 

Balkšvažemiai / Retisols  

Beržynas / Silver birch 11,5±1,8Aa 11,1±1,8Aa 12,5±1,7Ab 12,7±1,6Ab 11,7±0,6Aa 12,0±1,3Aa 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
12,4±2,2Aa 11,9±3,6Aa 12,2±1,6Ab 13,0±2,3Ab 10,8±0,9Aa 11,7±2,8Aa 

Ariama žemė / Arable land 12,0±3,6Ba 12,5±3,4Ba 9,6±1,9Aa 9,7±1,5Aa 10,9±1,7Aa 11,0±2,7Aa 

Rudžemiai / Cambisols 

Mišrus beržynas / Mixed Silver 

birch 
11,5±1,0Aa 12,6±1,5Ab 18,6±2,5Bb 18,4±2,6Bb 11,0±0,3Aa 10,0±1,4Aa 

Daugiametė pieva / Perennial 

grassland 
11,7±2,1Aa 11,0±1,8Aab 13,3±2,6Ba 13,6±1,5Ba 11,0±0,4Aa 11,3±1,7Aa 

Ariama žemė / Arable land 10,7±1,5Aa 9,8±1,7Aa 13,5±2,1Ba 12,3±1,2Ba 11,2±1,1Aa 10,8±3,7Aa 

Pastabos: Lentelėje žaliai pažymėti langeliai parodo vykstančią Corg imobilizaciją. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) 

tarp skirtingų žemėnaudų atskirame gylyje pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis, o per visą vegetacijos 

periodą – skirtingomis didžiosiomis raidėmis.  Notes: The green boxes in the table shows the immobilization process 

of Corg. Different small letters indicate significant differences (p ˂ 0.05) between land uses at different depth, different 

capital letters – throughout the whole vegetation period at the same land use. 

 

Palyginus tirtų dirvožemių DMBC:DMBN santykius tarpusavyje nustatyta, kad Corg 

imobilizacija buvo intensyviausia beržynuose. Pagal didesnius DMBC:DMBN santykius, 

intensyviau Corg buvo imobilizuojama vasaros periodu. Tuo tarpu mažesnis DMBC:DMBN 

santykis rodo, kad daugiau imobilizuojama Nsum.  

DMBC:DMBN santykis dažnai naudojamas apibūdinti mikroorganizmų bendrijos sudėtį ir 

pasisavinamų maistinių medžiagų kiekį (Campbell et al., 1991; Joergensen, 1995; Devi & Yadava, 



60 

2005). Tyrimais nustatyta, kad DMBC:DMBN santykis gali svyruoti nuo 5,2 dirbamuose 

dirvožemiuose iki 20,8 miško ekosistemų dirvožemiuose (Joergensen, 1995; Devi & Yadava, 

2005). DMBC:DMBN santykiai gali skirtis ir skirtingose dirvožemio grupėse. Pavyzdžiui, 

priesmėlių viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose (0–30 cm) jis gali svyruoti nuo 6,7 iki 13,6 

(Devi & Yadava, 2005), balkšvažemiuose ir jauražemiuose 8,4–18,4, o podirvyje rasta net iki 38,7 

(Wild et al., 2015).  

DMBC:DMBN santykis gali priklausyti nuo auginamų žemės ūkio augalų, jų rūšinės sudėties 

bei metų sezono. K. Padalia ir kt. (2018) duomenys parodė, kad DMBC:DMBN santykis 

didžiausias buvo apleistose žemės ūkio naudmenose apaugusiose krūmais (12,7) ir vasaros sezono 

metu. Didesnis DMBC:DMBN santykis vasaros ar lietinguoju periodu gali būti dėl to, kad 

mikroorganizmų bendrijos imobilizuoja maistines medžiagas į savo biomasę.  

Apibendrinimas. Tirtuose smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose per vegetaciją 

DMBC:DMBN santykis 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose parodė, kad 

intensyviausia Corg imobilizacija buvo miško žemėse, ypač vasaros sezono metu. Tačiau 

rudžemiuose, priešingai nei smėlžemiuose ir balkšvažemiuose, daugiametėse pievose Corg 

imobilizacija nustatyta viso vegetacijos periodo metu. Tai parodo, kad ilgesnės vegetacijos 

augalai miško žemėje ir daugiamečiuose žolynuose, kai dirvožemis yra mechaniškai 

nesuardomas, pagausina dirvožemio mikroorganizmų bendrijas, kurios savo biomasėje sukaupia 

Corg ir taip padeda išsaugoti dirvožemyje esančias maistines medžiagas. 

 

3.2.4. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumo įvertinimas 
 

Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas yra anglies dioksido (CO2) išsiskyrimas iš 

dirvožemio mikroorganizmams skaidant organines medžiagas ir yra svarbus rodiklis vertinant 

mikroorganizmų aktyvumo lygį ir dirvožemio organinių medžiagų skaidymo greitį (Eisenhauer 

et al., 2017; Bradford et al., 2019). Tačiau intensyvus dirvožemio kvėpavimas, ypač žemės ūkio 

naudmenose, gali reikšti sistemos nestabilumą, nes aktyviai mineralizuojamos organinės 

medžiagos (Pranskevičius, 2011).  

Tirtų smėlžemių, balkšvažemių ir rudžemių dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas, pagal 

išsiskiriančio CO2 vidutinį kiekį, (mg g–1 per parą) intensyvios vegetacijos metu pateiktas 

3.9 paveiksle.  
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3.9 pav. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo (CO2, mg g–1 per parą) reikšmės smėlžemių, 

balkšvažemių ir rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingoje 

žemėnaudoje. 
Pastaba: Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) tarp skirtingų žemėnaudų kiekvienoje dirvožemio grupėje pažymėti 

skirtingomis mažosiomis raidėmis, o per visas dirvožemių grupes pažymėti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 
Figure 3.9. Soil microbial respiration (CO2, mg g–1per day) mean values in surface 0–10 cm and  

10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols, and Cambisols in different land use. 
Note: Different small letters indicate significant differences (p < 0,05) between land use in each soil group; 

different capital letters show differences between different land uses across all soil groups. 

 

Mikroorganizmų vidutinis kvėpavimas tirtuose smėlžemiuose skirtingose žemėnaudose 

(beržyne, pušyne, natūralioje pievoje ir ariamoje žemėje) 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose siekė 0,0029–0,0125 mg g–1 CO2 per parą (3.9 pav.). Patikimai mažiausias (p < 0,05) 

dirvožemio mikroorganizmų vidutinis kvėpavimas (CO2) 0–10 cm sluoksnyje nustatytas ariamoje 

žemėje (0,0035 mg g–1 CO2) ir daugiametėje pievoje (0,0040 mg g–1 CO2) ir nuo pušyno bei 

beržyno skyrėsi 2,0–3,6 karto. Tačiau 10–20 cm sluoksnio dirvožemyje CO2 kito 0,0029–

0,0039 mg g–1 per parą ribose ir esminių skirtumų (p > 0,05) tarp skirtingų žemėnaudų nenustatyta.  

Balkšvažemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose 

mikroorganizmų vidutinis kvėpavimas beržyne, daugiametėje pievoje ir ariamoje žemėje kito 

0,0222–0,0487 mg g–1 per parą ribose (3.1 pav.). Mažiausias išsiskyrusio CO2 kiekis buvo 

nustatytas ariamoje žemėje (0,0223 ir 0,0222 mg g–1) ir buvo 1,5–2,2 karto mažesnis negu beržyne 

bei daugiametėje pievoje. 

Rudžemių viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose dirvožemio 

mikroorganizmų vidutinis kvėpavimo intensyvumas mišriame beržyne, daugiametėje pievoje ir 

ariamoje žemėje kito 0,0304–0,0781 mg g–1 per parą ribose (3.9 pav.). Mažiausias išsiskyrusio 

CO2 kiekis nustatytas ariamoje žemėje (0,0324 ir 0,0304 mg g–1, atitinkamai, 0–10 cm ir  
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10–20 cm gyliuose) ir buvo 1,8–2,4 karto mažesnis negu beržyne bei daugiametėje pievoje. 

Panašios tendencijos buvo nustatytos N. D. Anayeva ir kt. (2008) atliktuose tyrimuose 

išplautžemiuose ir balkšvažemiuose, kuriuose dirvožemio mikrobiologinis kvėpavimas buvo 

didžiausias miškuose ir pievose, o mažiausias ariamose žemėse. 

Palyginus visas tris tirtas dirvožemio grupes tarpusavyje matyti, kad dirvožemio vidutinis 

kvėpavimas smėlžemiuose buvo nuo 3,6 iki 20,7 karto mažesnis negu balkšvažemiuose ir 

rudžemiuose.   

Išanalizavus gautus duomenis, nustatyta, kad dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo 

intensyvumas yra tiesiogiai susijęs su mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto 

(DMBN) koncentracijomis.  Literatūroje nurodoma, kad kuo didesnė mikroorganizmų biomasė, 

tuo didesnis ir dirvožemio kvėpavimo intensyvumas (Fang & Moncrief, 2005). Be to, miškų 

dirvožemiuose, įprastai, būna daugiau organinių medžiagų, įvairesnė mikroorganizmų rūšinė 

sudėtis, kurie lemia didesnį mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumą (Anayeva et al., 2008).  

D. Feizienės ir kt. (2009) publikuotais tyrimų duomenimis, į atmosferą gali išgaruoti apie 

10 % dirvožemyje esančio CO2. Apie 30 % dirvožemio CO2 išskiria augalų šaknys, likusią dalį – 

mikroorganizmai ir mezofauna (Kumar et al., 2006). Taip pat CO2 išsiskyrimui iš dirvožemio  

įtakos gali turėti dirvožemio cheminė sudėtis, temperatūra, drėgmė (Tomchuk, 2018). 

D. Tomchuk (2018) bei R. Skuodienės ir kt. (2017) tyrimuose nustatyta, kad dirvožemio 

mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumui didelės reikšmės turėjo ir dirvožemio pH. 

M. Muraškienės ir kt. (2020) skirtingose žemėnaudose atlikti tyrimai parodė, kad intensyviausias 

dirvožemio kvėpavimas (0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose sluoksniuose) buvo daugiametėje 

pievoje ir beržyne, o trumpalaikiuose (4 metų) baltųjų ir raudonųjų dobilų žolynuose 0–10 cm 

sluoksnyje CO2 išsiskyrimas buvo vidutiniškai net 3–4 kartus didesnis, negu 10–20 cm 

sluoksnyje. Pagal E. A. Susyan ir kt. (2011) tirtuose balkšvažemiuose skirtingose žemėnaudose 

(ariama žemė, įvairaus amžiaus spygliuočių ir lapuočių medynai) buvo nustatyta, kad dirvožemio 

kvėpavimas mažiausias buvo ariamoje žemėje ir didėjo esant didesniam medynų amžiui. 

Intensyviausias kvėpavimas nustatytas senuose eglynuose.  

Apibendrinimas. Tyrimais nustatyta, kad tirtuose smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir 

rudžemiuose intensyvios vegetacijos metu dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas, pagal 

išsiskiriančio CO2 kiekį, kito 0,0022–0,0781 mg g–1 per parą ribose. Palyginus su smėlžemiais, 

balkšvažemiuose dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas buvo vidutiniškai 3,6–15,0, o 

rudžemiuose – 6,3–20,7 karto didesnis. Dirvožemio kvėpavimui didelės įtakos turėjo dirvožemio 

grupė. Tirtuose dirvožemiuose, intensyviausias dirvožemio kvėpavimas buvo nustatytas miško 

žemėje ir daugiametėje pievoje kur buvo vidutiniškai iki 2,4 karto didesnis negu ariamoje žemėje. 
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Panašios mūsų tyrimų tendencijos nustatytos ir kitų tyrėjų, tačiau yra ir daug skirtumų, 

kuriuos lemia nevienodi vertinimo metodai, klimatinės sąlygos, skirtingos dirvožemių grupės, 

augalija ar auginamų medynų rūšinė sudėtis, amžius ir kt.  

 

3.3. Skirtingų mineralinių dirvožemių fizikinių, cheminių rodiklių ir žemėnaudos įtaka 

mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto koncentracijoms bei mikroorganizmų 

kvėpavimui 
 

Pirsono koreliacijos koeficientai tarp mikrobiologinių (mikroorganizmų biomasės anglis 

(DMBC) ir azotas (DMBN), mikroorganizmų kvėpavimas (CO2)) rodiklių pateikti 3.6 lentelėje, 

o koeficientai tarp mikrobiologinių rodiklių ir dirvožemio fizikinių bei cheminių savybių 

smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose pateikti 3.7 lentelėje.  

Koreliacijos koeficientai tarp dirvožemio mikrobiologinių rodiklių (DMBC, DMBN 

koncentracijų skirtingais vegetacijos periodo sezonais ir mikroorganizmų kvėpavimo 

intensyvumo) parodė stiprią teigiamą (r = 0,85–0,99) tarpusavio priklausomybę (3.6 lentelė). 

 

3.6 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

mikrobiologinių savybių (n = 60) smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir rudžemiuose. Statistiškai reikšmingi 

(p ≤ 0,05) koreliacijos koeficientai pažymėti ryškesniu šriftu. 

Table 3.6. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbial 

properties (n = 60) in Arenosols, Retisols and Cambisols. Statistically significant (p ≤ 0.05) correlation 

coefficients are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, 

spring 

DMBC, 

vasara / 

SMBC, 

summer 

DMBC, 

ruduo / 

SMBC, 

autumn 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN, 

spring 

DMBN, 

vasara / 

SMBN 

summer 

DMBN 

ruduo / 

SMBN 

autumn 

Mikroorganizmų 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

DMBC, pavasaris / 

SMBC, spring 
– 0,91 0,99 0,99 0,96 0,97 0,89 

DMBC, vasara / 

SMBC, summer 
 – 0,91 0,9 0,91 0,93 0,90 

DMBC, ruduo / 

SMBC, autumn 
  – 0,99 0,96 0,98 0,88 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN, spring 

   – 0,96 0,97 0,87 

DMBN, vasara / 

SMBN summer 
    – 0,94 0,85 

DMBN ruduo / 

SMBN autumn 
     – 0,91 

 

Koreliacinė analizė atskleidė, kad DMBC ir DMBN  koncentracijas su organinės anglies 

(Corg), suminio azoto (Nsum) ir tirpiosios organinės anglies (CH2O) koncentracijomis sieja vidutinio 

stiprumo (r = 0,56–0,69) arba stipri (r = 0,70–0,83) statistiškai patikima (p < 0,05) tarpusavio 

priklausomybė (3.7 lentelė). Tarp DMBC, DMBN ir dirvožemio C:N santykio nustatyta vidutinio 

stiprumo tarpusavio priklausomybė (r = 0,52–0,58). Koreliacijos parodė, kad DMBC ir DMBN 
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koncentracijas su dulkių bei molio dalelių kieku siejo teigiama silpna arba vidutinio stiprumo 

(r = 0,47–0,64) priklausomybė, o su smėlio dalelių kiekiu – neigiama vidutinio stiprumo 

priklausomybė (r buvo nuo –0,53 iki –0,68). Tuo tarpu su huminėmis rūgštimis siejo vidutinė arba 

stipri koreliacija, o su fulvo rūgštimis – neigiama silpna koreliacija. Dirvožemio mikroorganizmų 

kvėpavimas (CO2) vidutiniškai stipriai (r = 0,68–0,70) arba stipriai (r = 0,83) koreliavo su Corg, 

Nsum, C:N santykiu, molio ir dulkių dalelių kiekiu, huminėmis rūgštimis ir CH2O.   

 

3.7 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių ir fizikinių bei cheminių rodiklių (n = 60) smėlžemiuose, balkšvažemiuose ir 

rudžemiuose. Statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05) koreliacijos koeficientai pažymėti ryškesniu šriftu. 

Table 3.7. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological 

and physical, chemical parameters (n = 60) in Arenosols, Retisols and Cambisols. Statistically significant 

(p ≤ 0.05) correlation coefficients are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

Tankis / 

Bulk 

density 

Corg / 

Corg 

Nsum / 

Ntot  

C:N / 

C:N 

pHCaCl2 / 

pHCaCl2 

Smėlis / 

Sand 

Dulkės / 

Silt 

Molis / 

Clay 

Huminės 

rūgštys / 

Humic 

acid 

Fulvo  

rūgštys/ 

Fulvic 

acid 

Netirpioji 

Liekana / 

Insoluble 

residue 

CH2O / 

WEOC 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, spring 

–0,13 0,69 0,61 0,55 0,33 –0,67 0,64 0,61 0,70 –0,42 –0,22 0,70 

DMBC, 

vasara /  

SMBC summer 

–0,29 0,80 0,69 0,58 0,28 –0,53 0,51 0,47 0,78 –0,27 –0,38 0,74 

DMBC, 

ruduo /  

SMBC autumn 

–0,18 0,70 0,62 0,54 0,30 –0,6 0,57 0,55 0,72 –0,36 –0,28 0,72 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN spring 

–0,13 0,68 0,61 0,52 0,31 –0,63 0,60 0,58 0,69 –0,37 –0,25 0,70 

DMBN, 

vasara /  

SMBN summer 

–0,12 0,67 0,56 0,58 0,35 –0,68 0,65 0,61 0,69 –0,39 –0,23 0,67 

DMBN, 

ruduo /  

SMBN autumn 

–0,24 0,79 0,73 0,53 0,31 –0,54 0,50 0,52 0,78 –0,27 –0,37 0,78 

Mikr. 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

–0,28 0,83 0,70 0,68 0,34 –0,58 0,54 0,54 0,83 –0,36 –0,35 0,83 

 

Tirtuose smėlžemiuose koreliacijos koeficientai tarp DMBC ir DMBN koncentracijų 

skirtingais vegetacijos periodo sezonais parodė stiprią teigiamą (r = 0,82–0,99) tarpusavio 

priklausomybę (3.8 lentelė). Tuo tarpu koreliacijos koeficientai neparodė patikimos 

priklausomybės tarp DMBC, DMBN ir mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumo. 
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3.8 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių rodiklių (n = 24) smėlžemiuose. Statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05) pažymėti 

ryškesniu šriftu. 

Table 3.8. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological 

parameters (N = 24) in Arenosols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, 

spring 

DMBC, 

vasara / 

SMBC, 

summer 

DMBC, 

ruduo / 

SMBC, 

autumn 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN, 

spring 

DMBN, 

vasara / 

SMBN 

summer 

DMBN 

ruduo / 

SMBN 

autumn 

Mikroorganizmų 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

DMBC, pavasaris / 

SMBC, spring 
– 0,89 0,99 0,98 0,84 0,97 –0,29 

DMBC, vasara / 

SMBC, summer 
 – 0,9 0,86 0,95 0,89 –0,2 

DMBC, ruduo / 

SMBC, autumn 
  – 0,96 0,85 0,98 –0,29 

DMBN, pavasaris / 

SMBN, spring 
   – 0,82 0,96 –0,32 

DMBN, vasara / 

SMBN summer 
    – 0,86 –0,21 

DMBN ruduo / 

SMBN autumn 
     – –0,18 

 

Smėlžemiuose koreliacinė analizė tarp DMBC, DMBN koncentracijų ir Corg parodė, kad juos 

sieja silpna arba vidutinio stiprumo statistiškai (r = 0,43–0,57) patikima koreliacija (3.9 lentelė). 

Taip pat vidutiniškai stipriai DMBC, DMBN koreliavo ir su Nsum ir stipriai su fulvo rūgščių 

DMBC ir DMBN pavasario bei rudens sezonų koncentracijos vidutiniškai stipriai teigiamai 

koreliavo su dulkių dalelių kiekiu, ir vidutiniškai stipriai neigiamai su smėlio dalelių kiekiu. Tarp 

mikroorganizmų CO2 ir huminių rūgščių kiekio nustatyta vidutinio stiprumo statistiškai patikima 

koreliacija (r = 0,56). Be to nustatyta, kad mažėjant dirvožemio rūgštingumui (pHCaCl2), 

intensyvėja dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas (r = –0,52). Tuo tarpu Corg padidėjimas 

dirvožemyje turėjo silpną teigiamą įtaką dirvožemio kvėpavimui (r = 0,44).  

 

3.9 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių ir fizikinių bei cheminių rodiklių (n = 24) smėlžemiuose. Statistiškai 

reikšmingi (p ≤ 0,05) pažymėti ryškesniu šriftu. 
Table 3.9. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological 

and physical, chemical parameters (n = 24) in Arenosols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked 

in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

Tankis / 

Bulk 

density 

Corg / 

Corg 

Nsum / 

Ntot  

C:N / 

C:N 

pHCaCl2 / 

pHCaCl2 

Smėlis / 

Sand 

Dulkės / 

Silt 

Molis / 

Clay 

Huminės 

rūgštys/ 

Humic 

acid 

Fulvo  

rūgštys / 

Fulvic 

acid 

Netirpioji 

Liekana / 

Insoluble 

residue 

CH2O / 

WEOC 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, spring 

0,07 0,52 0,59 –0,17 –0,02 –0,58 0,61 0,18 0,3 0,77 –0,75 0,09 

DMBC, vasara /  

SMBC summer 
0,02 0,49 0,5 –0,08 –0,03 –0,39 0,4 0,23 0,19 0,87 –0,81 0,11 

DMBC, ruduo /  

SMBC autumn 
0,11 0,52 0,6 –0,21 –0,02 –0,57 0,6 0,21 0,3 0,77 –0,75 0,08 
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3.9 lentelės tęsinys            

Rodiklis / 

Parameter 

Tankis / 

Bulk 

density 

Corg / 

Corg 

Nsum 

/ Ntot  

C:N / 

C:N 

pHCaCl2 / 

pHCaCl2 

Smėlis / 

Sand 

Dulkės / 

Silt 

Molis / 

Clay 

Huminės 

rūgštys / 

Humic 

acid 

Fulvo  

rūgštys / 

Fulvic 

acid 

Netirpioji 

Liekana / 

Insoluble 

residue 

CH2O / 

WEOC 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN spring 

0,08 0,46 0,5 –0,13 0,06 –0,51 0,56 0,07 0,24 0,72 –0,69 0,06 

DMBN, vasara /  

SMBN summer 
–0,02 0,43 0,51 –0,21 0,12 –0,24 0,25 0,1 0,16 0,82 –0,76 0,14 

DMBN,  

ruduo /  

SMBN autumn 

0,10 0,57 0,63 –0,17 –0,02 –0,54 0,57 0,18 0,35 0,78 –0,78 0,16 

Mikr. 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

–0,19 0,44 0,36 0,12 –0,52 –0,09 0,04 0,38 0,56 –0,09 –0,09 0,47 

 

Balkšvažemiuose koreliacijos koeficientai taip pat parodė stiprią teigiamą tarpusavio 

priklausomybę (r = 0,93–0,99) tarp DMBC ir DMBN skirtingu laikotarpiu (3.10 lentelė). Tuo 

tarpu mikroorganizmų kvėpavimas parodė tik su DMBC vasaros ir DMBN rudens laikotarpiais 

statistiškai patikimą silpną priklausomybę (r = 0,47 ir 0,49). 

 

3.10 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių rodiklių (n = 18) balkšvažemiuose. Statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05) pažymėti 

ryškesniu šriftu. 
Table 3.10. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological 

parameters (n = 18) in Retisols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, 

spring 

DMBC, 

vasara / 

SMBC, 

summer 

DMBC, 

ruduo / 

SMBC, 

autumn 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN, 

spring 

DMBN, 

vasara / 

SMBN 

summer 

DMBN 

ruduo / 

SMBN 

autumn 

Mikroorganizmų 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

DMBC, pavasaris / 

SMBC, spring 
– 0,95 0,95 0,95 0,94 0,93 0,45 

DMBC, vasara / 

SMBC, summer 
 – 0,98 0,98 0,97 0,96 0,47 

DMBC, ruduo / 

SMBC, autumn 
  – 0,99 0,99 0,96 0,37 

DMBN, pavasaris / 

SMBN, spring 
   – 0,99 0,96 0,4 

DMBN, vasara / 

SMBN summer 
    – 0,93 0,31 

DMBN ruduo / 

SMBN autumn 
     – 0,49 

 

Balkšvažemiuose koreliacijos koeficientai parodė, kad DMBC, DMBN koncentracijas su 

pHCaCl2, smėlio dalelių kiekiu ir netirpiąja liekana siejo vidutinė (r nuo –0,52 iki –0,68) arba stipri 

neigiama (r nuo –0,71 iki –0,81) koreliacija (3.11 lentelė). Tuo tarpu vidutiniškai stipri teigiama 

(r = 0,51–0,80) koreliacija buvo nustatyta su dulkių ir molio dalelių bei fulvo rūgščių kiekiu. Tarp 

tirtų mikrobiologinių savybių ir huminių rūgščių buvo nustatyta statistiškai patikima silpna arba 
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vidutiniškai stipri koreliacija (išskyrus DMBN vasaros periodu). Tarp mikroorganizmų 

kvėpavimo intensyvumo ir smėlio dalelių kiekio nustatyta stipri neigiama koreliacija (r = –0,81).  

 

3.11 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių ir fizikinių bei cheminių rodiklių (n = 18) balkšvažemiuose. Statistiškai 

reikšmingi (p ≤ 0,05) pažymėti ryškesniu šriftu. 

Table 3.11. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological 

and physical, chemical parameters (n = 18) in Retisols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked in 

bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

Tankis / 

Bulk 

density 

Corg / 

Corg 

Nsum / 

Ntot 

C:N / 

C:N 

pHCaCl2 / 

pHCaCl2 

Smėlis / 

Sand 

Dulkės / 

Silt 

Molis / 

Clay 

Huminės 

rūgštys / 

Humic acid 

Fulvo 

rūgštys / 

Fulvic 

acid 

Netirpioji 

liekana / 

Insoluble 

residue 

CH2O / 

WEOC 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, spring 

0,03 0,11 0,19 –0,05 –0,61 –0,67 0,67 0,54 0,47 0,65 –0,56 0,20 

DMBC, 

 vasara /  

SMBC summer 

0,01 0,14 0,18 0,02 –0,61 –0,71 0,70 0,57 0,61 0,71 –0,69 0,32 

DMBC, ruduo / 

SMBC autumn 
0,03 0,04 0,1 –0,06 –0,61 –0,66 0,65 0,53 0,51 0,65 –0,59 0,26 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN spring 

0,06 0,08 0,11 0,00 –0,62 –0,66 0,66 0,54 0,56 0,64 –0,63 0,25 

DMBN, 

vasara /  

SMBN summer 

0,03 –0,01 0,07 –0,13 –0,64 –0,58 0,57 0,51 0,44 0,60 –0,52 0,17 

DMBN, ruduo / 

SMBN autumn 
–0,02 0,25 0,27 0,15 –0,55 –0,72 0,71 0,60 0,60 0,74 –0,68 0,38 

Mikr. 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

–0,21 0,75 0,62 0,67 –0,04 –0,81 0,80 0,64 0,60 0,78 –0,65 0,67 

 

Tirtuose rudžemiuose koreliacijos koeficientai parodė, kad DMBC ir DMBN koncentracijas 

(skirtingais vegetacijos periodo sezonais) su mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumu siejo stipri 

teigiama (r = 0,75–0,99) tarpusavio priklausomybė (3.12 lentelė).  
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3.12 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio rodiklių (n = 18) rudžemiuose. Statistiškai reikšmingi (p ≤ 0,05) pažymėti ryškesniu šriftu. 

Table 3.12. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil parameters  

(n = 18) in Cambisols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, 

spring 

DMBC, 

vasara / 

SMBC, 

summer 

DMBC, 

ruduo / 

SMBC, 

autumn 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN, 

spring 

DMBN, 

vasara / 

SMBN 

summer 

DMBN 

ruduo / 

SMBN 

autumn 

Mikroorganizmų 

kvėpavimas / 

Microbial 

respiration 

DMBC, pavasaris / 

SMBC, spring 
– 0,77 0,99 0,99 0,92 0,99 0,92 

DMBC, vasara / 

SMBC, summer 
 – 0,78 0,75 0,81 0,79 0,86 

DMBC, ruduo / 

SMBC, autumn 
  – 0,98 0,94 0,99 0,94 

DMBN, pavasaris / 

SMBN, spring 
   – 0,9 0,98 0,91 

DMBN, vasara / 

SMBN summer 
    – 0,94 0,94 

DMBN ruduo / 

SMBN autumn 
     – 0,94 

 

Rudžemiuose tarp mikrobiologinių savybių (DMBC, DMBN koncentracijos, 

mikroorganizmų kvėpavimo intensyvumas) ir Corg, Nsum, huminių rūgščių, fulvo rūgščių, ir CH2O 

nustatyta stipri teigiama (r = 0,71–0,89) koreliacija, o su pHCaCl2 ir netirpiąja liekana – vidutiniškai 

stipri (r = –0,66) arba stipri neigiama (r buvo nuo –0,73 iki –0,92) koreliacija (3.13 lentelė). 

 
3.13 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficientai tarp viršutinių 0–10 cm ir 10–20 cm mineralinių sluoksnių 

dirvožemio mikrobiologinių ir fizikinių bei cheminių rodiklių (n = 18) rudžemiuose. Statistiškai reikšmingi 

(p ≤ 0,05) pažymėti ryškesniu šriftu. 

Table 3.13. Pearson correlation coefficients between surface 0–10 cm and 10–20 cm soil microbiological and 

physical, chemical parameters (n = 18) in Cambisols. Statistically significant (p ≤ 0.05) are marked in bold. 

Rodiklis / 

Parameter 

Tankis / 

Bulk 

density 

Corg / 

Corg 

Nsum / 

Ntot  

C:N / 

C:N 

pHCaCl2 / 

pHCaCl2 

Smėlis / 

Sand 

Dulkės / 

Silt 

Molis / 

Clay 

Huminės 

rūgštys / 

Humic 

acid 

Fulvo 

 rūgštys/ 

Fulvic 

acid 

Netirpioji 

Liekana / 

Insoluble 

residue 

CH2O / 

WEOC 

DMBC, 

pavasaris / 

SMBC, spring 

–0,78 0,78 0,84 0,22 –0,71 0,03 0,18 –0,29 0,75 0,78 –0,77 0,80 

DMBC, vasara / 

SMBC summer 
–0,87 0,81 0,74 0,38 –0,74 0,06 0,31 –0,43 0,75 0,82 –0,78 0,71 

DMBC, ruduo /  

SMBC autumn 
–0,83 0,79 0,81 0,28 –0,76 0,12 0,11 –0,37 0,78 0,8 –0,79 0,81 

DMBN, 

pavasaris / 

SMBN spring 

–0,75 0,76 0,84 0,19 –0,66 –0,02 0,21 –0,24 0,72 0,76 –0,73 0,77 

DMBN, 

vasara /  

SMBN summer 

–0,90 0,84 0,8 0,42 –0,82 0,20 0,09 –0,45 0,85 0,86 –0,86 0,79 

DMBN, ruduo /  

SMBN autumn 
–0,82 0,81 0,86 0,25 –0,72 0,01 0,22 –0,25 0,79 0,83 –0,80 0,78 

Mikr. 

Kvėpavimas / 
Microbial 

respiration 

–0,92 0,90 0,84 0,48 –0,81 0,11 0,2 –0,42 0,91 0,93 –0,92 0,87 
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Palyginus visų trijų tirtų dirvožemio grupių koreliacijas (žr. 3.9; 3.11; 3.13 lentelės) 

nustatyta, kad DMBC ir DMBN didesnėms koncentracijoms smėlžemiuose turėjo įtakos fulvo 

rūgščių, o balkšvažemiuose ir rudžemiuose – huminių rūgščių procentinė dalis. Rudžemiuose ir 

smėlžemiuose, palyginus su balkšvažemiais, DMBC, DMBN ir mikroorganizmų išskiriamo CO2 

didesnėms koncentracijoms didžiausią įtaką turėjo Corg ir Nsum koncentracijos.  

Siekiant nustatyti skirtingų dirvožemio grupių (smėlžemiai, balkšvažemiai, rudžemiai) ir 

skirtingos žemėnaudos (beržynas, pušynas, daugiametė arba natūrali pieva, ariama žemė) įtaką 

tirtiems dirvožemio  rodikliams buvo naudota MIXED procedūra (REML metodas) (3.14 lentelė). 

Variacijos komponentų analizės rezultatai atskleidė, kad DMBC ir DMBN koncentracijoms 

didesnės įtakos turėjo dirvodara arba dirvožemio grupė (66,1–87,6 %), negu žemėnauda (10,4–

32,9 %). Ėminio paėmimo gylis, beveik visais atvejais, turėjo reikšmingos įtakos DMBC (išskyrus 

DMBC pavasario metu) ir DMBN koncentracijoms. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimo 

(CO2) intensyvumą 71,5 % lėmė dirvožemio grupė, 25,8 % – žemėnauda ir statistiškai patikimai 

reikšmingos (p < 0,001) įtakos turėjo dirvožemio paėmimo gylis. Dirvožemio Corg ir Nsum 

koncentracijas daugiau lėmė žemėnauda (45,9 %), negu dirvožemio grupė  (29,5 %). C:N santykį 

beveik vienodai lėmė dirvožemio grupė (36,2 %) ir žemėnauda (32,2 %), o dirvožemio gylis 

esminės įtakos neturėjo (p > 0,05). Dirvožemio tankiui didėlės įtakos turėjo žemėnauda (71,7 %) 

ir ėminių paėmimo gylis, o pHCaCl2 daugiausiai lėmė dirvožemio grupė (66,6 %). Granuliometrinė 

dirvožemio sudėtis (smėlio, molio, dulkių procentinė dalis) labiausiai priklausė nuo skirtingos 

genezės dirvožemio grupės (74,7–87,8 %), o ėminio paėmimo gylis įtakos neturėjo (p > 0,05). 

Humuso frakcinėje sudėtyje esančių huminių rūgščių ir netirpios liekanos kiekius labiau lėmė 

žemėnauda (61,1–61,8 %), negu dirvožemio grupė (14,0–18,9 %). Tuo tarpu fulvo rūgščių 

koncentracijas labiau lėmė dirvožemio grupė (83,1 %). Statistiškai patikimai reikšmingos 

(p < 0,001 ir p < 0,01) įtakos humuso frakcinei sudėčiai turėjo ir ėminio paėmimo gylis. 

Vandenyje tirpiosios organinės anglies (CH2O) koncentracijoms įtakos turėjo tiek dirvožemio 

grupė (39,4 %), tiek ir žemėnauda (41,0 %), bei reikšmingai lėmė ir ėminio paėmimo gylis 

(p < 0,01). 
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3.14 lentelė. Dirvožemio ir žemėnaudos variacijos komponentai (%) apskaičiuoti pagal (5) statistinį 

modelį  ir ėminio paėmimo gylio statistinis reikšmingumas (*–p < 0,05; **–p < 0,01; ***–p < 0,001) 

Table 3.14. Soil and land use variation components (%) calculated according to (5) statistical model and 

statistical significance of sampling depth (*–p < 0.05; **–p < 0.01; ***–p < 0.001) 

 

Apibendrinimas. Koreliacinės analizės metodu nustatyta, kad tirtų smėlžemių, balkšvažemių ir 

rudžemių mikrobiologinėms savybėms (DMBC ir DMBN koncentracijos, dirvožemio mikroorganizmų 

kvėpavimo intensyvumas) didelės teigiamos įtakos turėjo Corg, Nsum ir CH2O, koncentracijos bei 

huminių rūgščių, dulkių ir molio dalelių didesnė procentinė dalis. Variacijos komponentų analizė 

atskleidė, kad dirvožemio mikrobiologinėms savybėms  didesnės įtakos turėjo dirvožemio 

granuliometrinė sudėtis (smėlio, dulkių ir molio dalelių procentinis kiekis), Corg ir Nsum koncentracijos, 

o huminių rūgščių ir netirpiosios liekanos kiekiui – žemėnauda.  

 

3.4. Dirvožemio organinės anglies stabilumas skirtinguose Lietuvos geomorfologiniuose 

rajonuose 

 

Šiame poskyryje analizuojami duomenys apie dirvožemio organinės anglies (Corg) stabilumą 

skirtingoje žemėnaudoje tuose pačiuose geomorfologiniuose rajonuose, kuriuose buvo vykdomi 

mano detalūs dirvožemio mikrobiologiniai tyrimai (žr. 3.1–3.3 poskyrius). Analizuojami 

duomenys apie Corg stabilumą tokiuose geomorfologiniuose rajonuose: (1) smėlingose lygumose, 

kuriose vyraujančiuose lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose vykdoma neintensyvi 

Rodiklis / Parameter 

Dirvožemio 

grupės variacijos 

komponentas / 

Soil variation 

component, (%) 

Žemėnaudos 

variacijos 

komponentas / 

Land use variation 

component,  (%) 

Ėminio paėmimo 

gylio statistinis 

reikšmingumas / 

Statistical 

significance of 

sampling depth 

DMBC, pavasaris / SMBC, spring, µg C g–1 71,7 26,1 – 

DMBC, vasara / SMBC, summer, µg C g–1  70,5 19,1 * 

DMBC, ruduo / SMBC, autumn, µg C g–1  69,0 30,9 *** 

DMBN,  pavasaris / SMBN, spring, µg N g–1 66,1 32,9 ** 

DMBN, vasara / SMBN, summer, µg N g–1  87,6 10,4 *** 

DMBN, ruduo / SMBN, autumn, µg N g–1  71,5 26,6 *** 

Mikroorganizmų kvėpavimas / Soil 

microbial respiration (CO2), mg g–1 

71,5 25,8 *** 

Dirvožemio smulkožemio tankis / Fine soil 

bulk density, g cm–3 

0,0 71,7 ** 

Corg / Corg, g kg–1 29,5 45,9 ** 

Nsum / Ntot, g kg–1 29,5 45,9 ** 

C:N santykis / C:N ratio 36,2 32,2 – 

pHCaCl2 66,6 15,6 * 

Smėlis / Sand, % 87,8 9,3 – 

Dulkės / Silt, % 86,4 10,5 – 

Molis / Clay, % 74,7 14,7 – 

Huminės rūgštys / Humic acid, % 18,9 61,8 *** 

Fulvo rūgštys / Fulvic acid, % 83,1 9,7 ** 

Netirpioji liekana / Insoluble residue, % 14,0 61,1 *** 

CH2O / WEOC, mg kg–1 39,4 41,0 ** 
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žemdirbystė; (2) moreninėse Vidurio Lietuvos žemumose, kurių derlinguose dirvožemiuose 

žemdirbystė, ypač ariamų žemių naudojimas Lietuvoje yra intensyviausias; (3) moreninėje 

plynaukštėje, kurioje vyrauja vidutinio intensyvumo žemdirbystė. 

Kaip jau buvo minėta, dirvožemio Corg stabilumo įvertinimui taikyti C:N bei DMBC:DMBN 

santykiai, kurie gali atspindėti Corg imobilizaciją.  

Didžiausias dėmesys skirtas Lietuvoje vyraujančioms dirvožemių grupėms (Buivydaitė ir kt., 

2001; WRB 2014; 2015): išplautžemiams ir balkšvažemiams (apie 43 %), smėlžemiams (apie 

27 %) ir rudžemiams (apie 12 %). Kitos dirvožemio grupės užima 1–6 % nuo viso ploto 

(Armolaitis et al., 2022). 

Geomorfologiniuose rajonuose tirtų dirvožemių nuokritų masė (miškų ir pievų),  pHCaCl2 ir 

smulkožemio tankis pateikti prieduose (žr. 1–6 priedus). Medynų dendrometrinė charakteristika 

(žr. 2.6 lentelę) ir ariamų dirvožemių sėjomainos pateiktos metodikoje (žr. 2.4.4 skirsnį). 

Smėlingųjų lygumų geomorfologiniai rajonai. Lietuvoje didžioji dalis smėlingųjų lygumų 

dirvožemių buvo suklostyti paskutinio apledėjimo metu, kai ledo tirpsmo vandenų srautai sunešė 

įvairaus diametro dalelių smėlingas nuosėdas. Tai automorfinio drėkinimo lengvos 

granuliometrinės sudėties dirvožemiai, besiformuojantys augalų maistinių medžiagų neturtingose 

ir nekarbonatingose smėlingose nuogulose, juose giliai slūgso gruntiniai vandenys (Galvydytė ir 

kt., 2007). Smėlingose lygumose vyraujantys lengvi dirvožemiai nėra tinkami intensyviai 

žemdirbystei. Nustatyta, kad smėlingose lygumose daugiametėse pievose ir ariamose žemėse 

vyrauja lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiai: smėlžemiai (atitinkamai, 29 % ir 33 %), 

išplautžemiai (apie 29 %) ir balkšvažemiai (19–24 %). 

Dirvožemio Corg stabilumas vertintas smėlingose lygumose vyraujančiuose smėlžemiuose 

(Arenosols), išplautžemiuose (Luvisols) ir balkšvažemiuose (Retisols). Tikslinga pažymėti, kad 

miškuose buvo tirti tik smėlžemiai (žr. 2.6 lentelę). 

Tirtų dirvožemių Corg, Nsum bei dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir 

azoto (DMBN) vidutinės koncentracijos pateiktos 7 priede. 

Vidutinės Corg koncentracijos tirtuose dirvožemiuose (smėlžemiuose, išplautžemiuose ir 

balkšvažemiuose) skirtingose žemėnaudose (miško žemėje, daugiametėse pievose ir ariamoje 

žemėje) 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose siekė, atitinkamai, 13,5–19,3 g kg–1 ir 

7,3–14,1 g kg–1 (žr. 7 priedą). Viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje daugiametėse pievose ir ariamoje 

žemėje derlingų išplautžemių ir balkšvažemių Corg vidutinės koncentracijos (13,5–16,1 g kg–1) iš 

esmės nesiskyrė (p > 0,05) nuo Corg vidutinės koncentracijos (14,3 g kg–1) nederlinguose 

smėlžemiuose miško žemėje. Tačiau gilesniame 10–30 cm mineraliniame sluoksnyje, palyginus 

su smėlžemiais, miško žemėje, daugiametėse pievose ir ariamose žemėse Corg koncentracijos 

išplautžemiuose ir balkšvažemiuose buvo vidutiniškai 1,6–1,9 karto didesnės. 
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Nsum vidutinės koncentracijos visose tirtose dirvožemio grupėse 0–10 cm mineraliniame 

sluoksnyje kito siaurose 1,0–1,2 g kg–1 ribose (žr. 7 priedą). Tačiau 10–30 cm sluoksnyje Nsum 

koncentracija buvo vidutiniškai 1,4–1,7 karto didesnė daugiametėse pievose ir ariamoje žemėje 

negu miško žemėje (0,7 g kg–1). 

Lietuvos smėlingųjų lygumų rajonuose DMBC vidutinės koncentracijos 0–10 cm ir 10–

20 cm mineraliniuose sluoksniuose kito plačiose 246,5–406,3 µg C g–1 ribose (7 priedas). 

Mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos (246,5–320,8 µg C g–1) visose žemėnaudose 

nustatytos smėlžemiuose ir išplautžemiuose daugiametėse pievose (283,3–261,7 µg C g–1). 

Lyginant su smėlžemiais, vidutiniškai 24–27 % DMBC koncentracijos buvo didesnės 

daugiametėse pievose ir ariamose žemėse balkšvažemiuose ir išplautžemiuose (tik ariamoje 

žemėje) ir tarpusavyje skyrėsi nepatikimai (p > 0,05). 

Vidutinės DMBN koncentracijos 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose kito 5,4–

13,7 µg N g–1 ribose (7 priedas). Kaip ir DMBC, mažiausios DMBN vidutinės koncentracijos buvo 

smėlžemiuose miško žemėje (5,4–6,3 µg N g–1). Palyginus su miško žeme, daugiametėse pievose 

ir ariamose žemėse smėlžemių, išplautžemių ir balkšvažemių 0–10 cm sluoksnyje DMBN 

vidutinės koncentracijos buvo 1,6–2,5, o 10–30 cm gylyje, išskyrus išplautžemius daugiametėse 

pievose – 1,4–1,9 karto didesnės. 

Smėlingųjų lygumų geomorfologinių rajonų Corg ir Nsum koncentracijų vidutiniai santykiai 

(C:N) dirvožemyje bei dirvožemio mikroorganizmų biomasėje (DMBC:DMBN) mineralinio 

dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose pateikti 3.15 lentelėje. Pagal šiuos C:N ir 

DMBC:DMBN santykius buvo įvertinta Corg imobilizacija dirvožemio mikroorganizmų 

biomasėje. 

Kaip parodyta 3.15 lentelėje, tirtuose smėlingųjų lygumų geomorfologinių rajonų 

dirvožemiuose (smėlžemiuose, išplautžemiuose ir balkšvažemiuose) 0–10 cm ir 10–30 cm 

mineraliniuose sluoksniuose visais atvejais vyko Corg imobilizacija.  

Palyginus DMBC: DMBN santykius tarpusavyje, nustatyta kad smėlingoje lygumoje Corg 

imobilizacija intensyviausia buvo miško žemėje. 

  



73 

3.15 lentelė. Organinės anglies ir suminio azoto vidutiniai santykiai dirvožemyje (C:N) ir dirvožemio 

mikroorganizmų biomasėje (DMBC:DMBN) mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose 

smėlingoje lygumoje 

Table 3.15. Mean ratios of organic carbon and total nitrogen in the soil (C:N) and in soil microbial 

biomass (SMBC:SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Sandy plain 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) / 

Major soil groups (WRB, 2014; 2015) 

C:N santykis /  

C:N ratio 

DMBC:DMBN santykis /  

SMBC:SMBN ratio 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 8) 13,3±1,1 10,6±1,0 47,0±2,3c 41,8±1,8c 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 3) 16,6±1,1 10,5±1,0 23,9±1,5a 38,1±1,3b 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 12,9±1,3 12,1±1,0 35,9±5,2b 48,5±1,5d 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 10,5±0,3 11,2±0,5 35,0±4,3b 31,6±3,9b 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 4) 15,3±2,8 14,9±2,9 35,5±4,2b 42,3±3,8c 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 8,5±4,3 13,9±2,9 31,0±4,7b 34,7±6,4b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 11,1±0,9 11,5±0,7 31,1±4,1b 26,1±3,1a 

Pastabos: Corg imobilizacija parodyta žaliuose langeliuose. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) tarp žemėnaudų pažymėti 

skirtingomis mažosiomis raidėmis. Notes: Corg immobilization is shown in green boxes. Different small letters 

indicate significant differences (p < 0.05) between land uses. 

 

Moreninės Vidurio Lietuvos žemumos geomorfologinis rajonas. Moreninės žemumos 

daugiausia išsidėsto Vidurio Lietuvos bei Pajūrio žemumose. Tai vieni jauniausių dirvožemių, 

susiformavę paskutinio Lietuvos apledėjimo metu. Šioje geomorfologinėje srityje dirvodarinė 

uoliena turi reikšmingą įtaką viršutinio humusinio dirvožemio horizonto savybėms (Galvydytė ir 

kt., 2007). Lietuvos moreninėse žemumose vyraujančios dirvodarinės uolienos – įvairaus 

sunkumo (dažniausiai vidutinis ir sunkus) priemolis. Moreninėse žemumose vyrauja derlingi 

išplautžemiai, rudžemiai ir balkšvažemiai, kurie daugiausia naudojami intensyviai žemdirbystei. 

Tirtų dirvožemių Corg, Nsum bei DMBC ir DMBN vidutinės koncentracijos pateiktos 8 priede. 

Skirtingose žemėnaudose vidutinės Corg koncentracijos tirtų dirvožemių (smėlžemių, 

išplautžemių, balkšvažemių ir rudžemių) 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose 

ženkliai skyrėsi ir kito, atitinkamai, 14,4–52,9 g kg–1 ir 12,3–23,9 g kg–1 ribose (žr. 8 priedą). 

Palyginus su žemės ūkio naudmenomis, miško žemėje išplautžemių viršutiniuose mineraliniuose 

sluoksniuose Corg koncentracijos buvo didesnės vidutiniškai 1,6–3,5 karto. Daugiametėse pievose 

nederlinguose smėlžemiuose ir derlinguose išplautžemiuose, balkšvažemiuose bei rudžemiuose 

Corg vidutinės koncentracijos iš esmės (p > 0,05) nesiskyrė ir kito 12,8–24,5 g kg–1 ribose. 

Ariamose žemėse didžiausios Corg vidutinės koncentracijos nustatytos smėlžemiuose ir 

rudžemiuose, o išplautžemiuose ir balkšvažemiuose buvo vidutiniškai apie 30 % mažesnės. 
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Vidutinės Nsum koncentracijos visose tirtose dirvožemio grupėse, 0–10 cm ir 10–30 cm 

mineraliniuose sluoksniuose, beveik visais atvejais, skyrėsi nepatikimai (p > 0,05) ir kito  

0,8–1,4 g kg–1 ribose (žr. 8 priedą).  

Moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje DMBC vidutinės koncentracijos 0–10 cm ir  

10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose svyravo santykinai plačiose 280,0–487,8 µg C g–1 ribose 

ir buvo didesnės 0–10 cm sluoksnyje (žr. 8 priedą). Didžiausios DMBC vidutinės koncentracijos 

0–10 cm gylyje buvo išplautžemiuose miško žemėje (487,8 µg C g–1) ir balkšvažemiuose 

daugiametėse pievose (486,0 µg C g–1), o mažiausios rudžemiuose daugiametėse pievose  

(293,7 µg C g–1) ir balkšvažemiuose ariamoje žemėje (280,0 µg C g–1). Mineraliniame 10–30 cm 

sluoksnyje didžiausia DMBC vidutinė koncentracija (418,0 µg C g–1) nustatyta balkšvažemiuose 

daugiametėse pievose, o mažiausios DMBC vidutinės koncentracijos buvo rudžemiuose 

daugiametėse pievose ir balkšvažemiuose ariamoje žemėje. 

Vidutinės DMBN koncentracijos tirtų dirvožemių mineraliniame iki 30 cm gylio sluoksnyje 

daugiametėse pievose ir ariamose žemėse buvo didesnės, negu miško žemėje (žr. 8 priedą). Tačiau 

DMBN vidutinės koncentracijos tarp dirvožemio grupių patikimai nesiskyrė (p > 0,05) ir kito 

22,2–33,3 μg N g–1 ribose. Miško žemėse DMBN koncentracijos buvo vidutiniškai apie 2,2 kartus 

mažesnės nei kitose žemėnaudose ir siekė 13,5–11,9 μg N g–1. Būtina pažymėti, kad didėjanti 

DMBN koncentracija parodo, kad dirvožemio mikroorganizmai aktyviai mineralizuoja 

dirvožemio azotą augalams (Sun et al., 2020). 

Kaip matyti iš 3.16 lentelės, moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje Corg imobilizacija 

nustatyta 10–30 cm gylyje miško žemėje išplautžemiuose. Tuo tarpu daugiametėse pievose ir 

ariamose žemėse duomenys parodė, kad vyko ne Corg imobilizacija, o Corg mineralizacija. Tam 

įtakos galėjo turėti intensyvus žemės ūkio dirvožemių naudojimas ir organinių medžiagų stoka 

dirvožemyje. Dėl mažo organinių liekanų kiekio dirvožemyje ir dėl didelio mikroorganizmų 

aktyvumo, ypač pavasarį ir vasaros pradžioje, organinės medžiagos yra aktyviai 

mineralizuojamos ir Corg nesikaupia. Pagal didžiausią DMBC:DMBN santykį, net 1,9–3,3 kartus 

intensyvesnė Corg imobilizacija nustatyta miško žemėje, lyginant su kitomis žemėnaudomis. 
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3.16 lentelė. Organinės anglies ir suminio azoto vidutiniai santykiai dirvožemyje (C:N) ir dirvožemio 

mikroorganizmų biomasėje (DMBC:DMBN) mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose 

moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje 

Table 3.16. Mean ratios of organic carbon and total nitrogen in the soil (C:N) and in soil microbial 

biomass (SMBC:SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Moraine Middle Lithuania lowland 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) /  

Major soil groups (WRB, 2014; 2015) 

C:N santykis /  

C:N ratio 

DMBC:DMBN santykis / 

SMBC:SMBN ratio 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 12) 46,5±7,8 18,9±4,5 37,0±2,9c 31,2±1,6c 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 1) 18,7±1,2 15,8±1,3 12,9±0,9b 13,4±0,5a 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 18,6±3,2 17,5±3,9 11,8±1,3ab 14,5±1,7a 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 21,0±1,0 20,1±1,9 14,6±1,1b 16,1±0,7b 

Rudžemiai / Cambisols (n = 3) 17,8±0,5 17,5±1,7 13,4±2,1b 13,8±1,7a 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai (n = 14) 18,9±1,9 19,1±2,0 12,9±0,7b 13,4±0,8a 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 14) 14,1±1,0 15,4±1,0 11,0±0,4a 12,2±0,5a 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 5) 13,0±1,2 12,5±0,6 11,4±0,8a 11,3±0,8a 

Rudžemiai / Cambisols (n = 32) 17,9±1,0 17,5±1,2 11,7±0,4a 12,3±0,5a 

Pastabos: Corg imobilizacija parodyta žaliuose langeliuose. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) tarp žemėnaudų pažymėti 

skirtingomis mažosiomis raidėmis Notes: Corg immobilization is shown in green boxes. Different small letters indicate 

significant differences (p < 0.05) between land uses. 

 

Moreninės plynaukštės geomorfologinis rajonas. Kalvotų moreninių aukštumų ir moreninių 

žemumų pakraščiuose išsidėsto įvairios granuliometrinės sudėties moreninės ir molingos 

plynaukštės, kuriose yra susiformavę labai nevienodos sudėties priemolių dirvožemiai. 

Plynaukštės Lietuvoje sudaro įvairius ir sudėtingus reljefus, todėl jose dirvožemio paviršius 

kaitaliojasi su besitęsiančiomis lygumomis arba didėjančiomis kalvomis. Moreninių ir molingų 

plynaukščių geomorfologiniame rajone formuojasi išplautžemiai (Luvisols), rudžemiai 

(Cambisols), šlynžemiai (Gleysols) ir durpžemiai (Histosols). Dirvožemiai Lietuvos moreninėje 

plynaukštėje yra vidutiniškai derlingi. Šiuos dirvožemius naudojant žemės ūkyje reikia 

periodiškai kalkinti ir tręšti, todėl ūkininkavimas šiame regione yra mažiau intensyvus negu 

moreninėje žemumoje.  

Moreninės plynaukštės geomorfologiniame rajone skirtingoje žemėnaudoje tirti 

išplautžemiai ir balkšvažemiai. Tirtų dirvožemių Corg, Nsum bei DMBC ir DMBN vidutinės 

koncentracijos pateiktos 9 priede.  

Tirtų dirvožemių miško žemėje 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose vidutinės 

Corg koncentracijos kito 16,3–58,2 g kg–1 ribose. Daugiametėse pievose ir ariamose žemėse 

paminėtuose dirvožemiuose Corg vidutinės koncentracijos iš esmės nesiskyrė (p > 0,05) ir buvo 

vidutiniškai nuo 1,2 iki 4,4 karto mažesnės negu miško žemėje. 
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Vidutinės Nsum koncentracijos tirtuose išplautžemiuose ir balkšvažemiuose beveik visais 

atvejais skyrėsi nepatikimai (p > 0,05) ir kito 0,8–1,4 g kg–1 ribose (žr. 9 priedą).  

Moreninėje plynaukštėje DMBC vidutinės koncentracijos išplautžemių ir balkšvažemių 0–

10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose skirtingose žemėnaudose svyravo santykinai 

plačiose 312,0–1084,8 µg C g–1 ribose ir buvo didesnės 0–10 cm sluoksnyje (9 priedas). 

Didžiausios DMBC vidutinės koncentracijos 0–10 cm gylyje tirtuose dirvožemiuose buvo miško 

žemėje (1084,8–966,0 µg C g–1). Daugiametėse pievose ir ariamose žemėse DMBC vidutinės 

koncentracijos iš esmės nesiskyrė (p > 0,05) ir buvo vidutiniškai 1,2–2,9 karto mažesnės negu 

miško žemėje. 

DMBN vidutinės koncentracijos išplautžemių ir balkšvažemių mineraliniuose 0–10 cm ir 

10–30 cm sluoksniuose tirtose skirtingose žemėnaudose ženkliai skyrėsi ir kito plačiose 9,4–

44,4 µg N g–1 ribose (9 priedas). Didžiausios DMBN vidutinės koncentracijos 0–10 cm gylyje 

buvo miško žemėje (36,9–44,4 µg N g–1). Daugiametėse pievose ir ariamose žemėse DMBN 

vidutinės koncentracijos iš esmės nesiskyrė (p > 0,05) ir buvo 1,8–4,5 karto mažesnės negu miško 

žemėje. 

Kaip matyti iš 3.17 lentelės, tirtuose moreninės plynaukštės geomorfologinio rajono 

miškuose vyraujančiuose išplautžemiuose ir balkšvažemiuose Corg imobilizacija nustatyta tik 10–

30 cm gylyje.  

 
3.17 lentelė. Organinės anglies ir suminio azoto vidutiniai santykiai dirvožemyje (C:N) ir dirvožemio 

mikroorganizmų biomasėje (DMBC:DMBN) mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose 

moreninėje plynaukštėje 

Table 3.17. Mean ratios of organic carbon and total nitrogen in the soil (C:N) and in soil microbial 

biomass (SMBC:SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Moraine plateau 

Pastabos: Corg imobilizacija parodyta žaliuose langeliuose. Reikšmingi skirtumai (p ˂ 0,05) tarp žemėnaudų pažymėti 

skirtingomis mažosiomis raidėmis. Notes: Corg immobilization is shown in green boxes. Different small letters 

indicate significant differences (p < 0.05) between land uses. 

 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) / 

Major soil groups (WRB, 2014; 2015) 

C:N santykis / 

 C:N ratio 

DMBC:DMBN santykis /  

SMBC:SMBN ratio 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 5) 42,4±2,3 22,6±1,0 31,1±4,5c 24,6±1,9a 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 1) 37,5±1,9 19,9±0,9 21,7±2,3a 20,8±2,0a 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 5) 16,1±2,2 17,4±2,3 37,6±6,2c 31,2±3,9b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 2) 18,6±1,8 15,8±0,4 25,3±0,3b 28,6±0,8b 

Ariama žemė / Arable land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 12) 14,4±0,8 13,8±0,7 36,2±3,7c 33,8±3,2b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 15) 14,5±1,2 14,0±1,2 42,3±3,1d 38,4±3,19c 
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Daugiametėse pievose ir ariamose žemėse, palyginus su C:N, didesni DMBC:DMBN 

vidutiniai santykiai atskleidė Corg imobilizaciją išplautžemiuose ir balkšvažemiuose abiejuose 0–

10 cm ir 10–20 cm gyliuose (3.17 lentelė). Palyginus DMBC:DMBN santykius tarp žemėnaudų, 

nustatyta, kad intensyvesnė Corg imobilizacija buvo daugiametėse pievose ir ariamose žemėse. 

Smėlingųjų lygumų geomorfologinių rajonų Corg vidutinės sankaupos (t ha–1) 0–30 cm 

mineraliniame sluoksnyje pateiktos 3.10 paveiksle. Smėlžemiuose, išplautžemiuose ir 

balkšvažemiuose šios sankaupos kito nuo 27,9 t ha–1 iki 43,2 t ha–1. Mažiausios Corg vidutinės 

sankaupos nustatytos smėlžemiuose miško žemėje (27,9 t ha–1). Tuo tarpu daugiametėse pievose 

ir ariamose žemėse vidutinės Corg sankaupos (36,3–43,2 t ha–1) patikimai nesiskyrė (p > 0,05) net 

tarp skirtingo derlingumo dirvožemio grupių. 

Moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje Corg vidutinės sankaupos 0–30 cm mineraliniame 

sluoksnyje buvo nustatytos 4–iose pagrindinėse dirvožemio grupėse (smėlžemiuose, 

išplautžemiuose, balkšvažemiuose, rudžemiuose) ir kito plačiose 36,4–97,3 t ha–1 ribose 

(3.10 pav.). Didžiausios vidutinės Corg sankaupos nustatytos išplautžemiuose miško žemėje  

(97,3 t ha–1). Daugiametės pievos vidutinės Corg sankaupos didžiausios buvo nustatytos 

balkšvažemiuose (64,0 t ha–1), o smėlžemiuose, išplautžemiuose ir rudžemiuose buvo 18–37 % 

mažesnės (40,0–52,4 t ha–1). Ariamose žemėse vidutinės Corg sankaupos visuose tirtuose 

dirvožemiuose statistiškai patikimai nesiskyrė (p > 0,05) ir kito 36,4–52,2 t ha–1 ribose. 

Morenininėje plynaukštėje išplautžemių ir balkšvažemių viršutiniame 0–30 cm 

mineraliniame sluoksnyje vidutinės Corg sankaupos kito 54,4–98,0 t ha–1 ribose. Statistiškai 

patikimai (p < 0,05) didžiausios vidutinės Corg sankaupos, minėtuose dirvožemiuose, nustatytos 

miško žemėse ir buvo atitinkamai 98,0 t ha–1 ir 83,2 t ha–1 (3.10 pav.). Tuo tarpu daugiametėse 

pievose ir ariamose žemėse, išplautžemiuose ir balkšvažemiuose, vidutinės Corg sankaupos 

statistiškai patikimai nesiskyrė (p > 0,05) kito 54,4–61,2 t ha–1 ribose ir buvo 1,4–1,8 karto 

mažesnės negu miško žemėje. 
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3.10 pav. Dirvožemių organinės anglies (Corg) vidutinės sankaupos (t ha–1) smėlžemių, išplautžemių, 

balkšvažemių ir rudžemių 0–30 cm viršutiniame mineraliniame sluoksnyje skirtinguose 

geomorfologiniuose rajonuose.  
Pastaba: Reikšmingi skirtumai (p < 0,05) tarp skirtingų žemėnaudų pažymėti skirtingomis mažosiomis raidėmis, o 

per visas dirvožemių grupes, pažymėti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

Figure 3.10. Soil organic carbon (Corg) stocks in surface 0–30 cm mineral layers of Arenosols, Luvisols, 

Retisols and Cambisols in different geomorphological region. 
Note: Different small letters indicate significant differences (p < 0.05) between land uses, different capital letters 

show differences across all soil groups. 
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Apibendrinimas. Apibendrinant šio poskyrio tyrimų rezultatus galima teigti, kad tirtuose 

skirtinguose geomorfologiniuose rajonuose Corg stabilumui įtakos turėjo ne tik skirtinga 

dirvožemių dirvodara, bet ir žemėnauda bei žemdirbystės intensyvumas. Smėlingose lygumose, 

kuriose vyrauja lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiai, o žemdirbystė vykdoma 

neintensyviai, Corg ir Nsum vidutinės koncentracijos ir Corg vidutinės sankaupos viršutiniame  

0–30 cm mineraliniame sluoksnyje smėlžemių, išplautžemių ir balkšvažemių miško žemėse, 

daugiametėse pievose ir ariamose žemėse iš esmės nesiskyrė (p > 0,05). DMBC ir DMBN  

vidutinės koncentracijos taip pat labiau priklausė nuo dirvožemio grupės, negu nuo žemėnaudos. 

Tačiau, pagal C:N ir DMBC:DMBN santykius įvertinus Corg stabilumą, nustatyta, kad 0–10 ir 

10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose visose žemėnaudose vyko Corg imobilizacija 

mikroorganizmų biomasėje. Moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje Corg vidutinės koncentracijos 

didžiausios nustatytos išplautžemių miško žemėse ir buvo 2,2–3,5 karto didesnės negu smėlžemių, 

išplautžemių, balkšvažemių ir rudžemių daugiametėse pievose bei ariamose žemėse. Didžiausios 

Corg vidutinės sankaupos taip pat nustatytos miško žemėse ir buvo iki 1,9 karto didesnės negu 

žemės ūkio naudmenose. Nsum koncentracijos tirtose žemėnaudose buvo panašios ir iš esmės 

nesiskyrė. DMBC ir DMBN koncentracijos, kaip ir smėlingose lygumose, labiau priklausė nuo 

dirvožemio grupės, negu nuo žemėnaudos. DMBC:DMBN santykis parodė, kad Corg imobilizacija 

vyko tik miško dirvožemiuose. Žemės ūkio naudmenose Corg stabilumui neigiamą įtaką galėjo 

daryti siauranarės sėjomainos ar perteklinis tręšimas mineralinėmis trąšomis. Moreninėje 

plynaukštėje esančiuose išplautžemiuose ir balkšvažemiuose Corg vidutinės koncentracijos 

didžiausios nustatytos miško žemėse ir buvo 1,2–3,5 karto didesnės, negu daugiametėse pievose 

ir ariamose žemėse. Nsum vidutinės koncentracijos taip pat buvo 1,3–1,8 karto didesnės miškuose. 

Didesnės Corg vidutinės sankaupos taip pat nustatytos miško žemėse ir buvo 1,4–1,8 karto 

didesnės negu kitose žemėnaudose. DMBC ir DMBN vidutinės koncentracijos skirtingose 

žemėnaudose buvo 1,8–4,5 karto didesnės miško žemėse. DMBC:DMBN santykis atskleidė, kad 

moreninės plynaukštės skirtingų žemėnaudų tirtuose dirvožemiuose, vyko Corg imobilizacija. 

Todėl palyginus su morenine Vidurio Lietuvos žemuma, moreninėje plynaukštėje, kurioje 

vykdoma mažesnio intensyvumo žemdirbystė, žemės ūkio naudmenose Corg buvo stabilesnė.  
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Tyrimo hipotezės patvirtinimas 

Hipotezė Patvirtinimas 

Tikėtina, kad dirvožemio mikroorganizmų 

biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

tyrimai parodo dirvožemio organinės anglies 

(Corg) stabilumą skirtingos genezės 

dirvožemiuose ir skirtingose žemėnaudose. 

 

Hipotezė pasitvirtino. Mikroorganizmų 

biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

koncentracijos lemia Corg ir Nsum sankaupas 

dirvožemyje, o DMBC:DMBN santykis gali 

parodyti dirvožemio Corg stabilumą 

skirtingose žemėnaudose.  

 

IŠVADOS 

 

1. Skirtingose žemėnaudose (miško žemė, daugiametė pieva, ariama žemė) dirvožemio 

organinės anglies (Corg) koncentracijas viršutiniuose 0–10 cm ir 10–20 cm mineraliniuose 

sluoksniuose lėmė skirtinga dirvodara, tačiau įtakos turėjo ir žemėnauda. Palyginus su 

nederlingais smėlžemiais, balkšvažemiuose ir rudžemiuose nustatytos vidutiniškai 1,2–3,4 karto 

didesnės Corg koncentracijos. Didžiausios Corg koncentracijos nustatytos miškuose ir 

daugiametėse pievose, o mažiausios – ariamose žemėse. Suminio azoto (Nsum) koncentracijos 

smėlžemiuose ir balkšvažemiuose iš esmės nesiskyrė, o rudžemiuose, palyginus su ariama žeme, 

buvo didesnės miško žemėje ir daugiametėje pievoje. Tirpiosios organinės anglies (CH2O), fulvo 

ir huminių rūgščių procentinė dalis buvo didesnė miško žemėje nei kitose žemėnaudose.  

2. Palyginus su nederlingais smėlžemiais, balkšvažemiuose ir, ypač rudžemiuose, nustatytos 

vidutiniškai 1,6–6,8 karto didesnės dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir 

azoto (DMBN) koncentracijos. Didžiausios DMBC ir DMBN koncentracijos nustatytos miško 

žemėse. Vasarą minėtos koncentracijos, visose tirtose žemėnaudose, buvo vidutiniškai 1,2–

3,5 karto didesnės nei pavasarį ir rudenį. Visuose tirtuose skirtingų grupių dirvožemiuose 

DMBC:DMBN santykis parodė Corg imobilizaciją miško žemėje, tačiau rudžemiuose Corg 

imobilizacija buvo nustatyta ir daugiametėje pievoje. Didesnė DMBC ir DMBN procentinė dalis 

Corg ir Nsum koncentracijose atskleidė, kad mikroorganizmai maistines medžiagas geriausiai 

įsavina miško žemėje. 

3. Dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas, palyginus su smėlžemiais, balkšvažemiuose ir 

rudžemiuose buvo vidutiniškai iki 15–20 kartų intensyvesnis. Smėlžemiuose ir rudžemiuose 

dirvožemio mikroorganizmų kvėpavimas intensyviausias buvo miško žemėje, o 

balkšvažemiuose – miško žemėje ir daugiametėje pievoje. 
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4. Dirvožemio mikrobiologinėms savybėms (DMBC ir DMBN koncentracijos, dirvožemio 

mikroorganizmų kvėpavimas) reikšmingos įtakos turėjo dirvožemio granuliometrinė sudėtis 

(smėlio, dulkių ir molio dalelių procentinis kiekis),  Corg, Nsum, CH2O koncentracijos bei huminių 

ir fulvo rūgščių procentas humuso frakcinėje sudėtyje. Šiems rodikliams įtakos turėjo ir skirtinga 

žemėnauda.  

5. Skirtinguose geomorfologiniuose rajonuose tirtų smėlžemių, išplautžemių, balkšvažemių 

ir rudžemių Corg stabilumui viršutiniuose 0–10 cm ir 10–30 cm mineraliniuose sluoksniuose įtakos 

turėjo ne tik skirtinga dirvodara ir žemėnauda, bet ir žemdirbystės intensyvumas. DMBC:DMBN 

santykis atskleidė, kad Corg imobilizacija vyko smėlingoje lygumoje ir moreninėje plynaukštėje 

miško žemėse, daugiametėse pievose ir ariamose žemėse. Moreninėje Vidurio Lietuvos 

žemumoje Corg imobilizacija buvo nustatyta tik miško žemėje. Šioje derlingų dirvožemių 

žemumoje žemės ūkio naudmenose Corg stabilumui neigiamą įtaką galėjo daryti intensyvi, 

pramoninė žemdirbystė, ypač siauranarės sėjomainos ir perteklinis mineralinių trąšų bei pesticidų 

naudojimas.  
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REKOMENDACIJOS 

 

 Vertinant Corg stabilumą greta dirvožemio cheminių savybių (Corg, Nsum, C:N, humuso 

frakcinė sudėtis, CH2O ir kt.) nustatymo tikslinga tirti intensyviau kintančias dirvožemio 

mikrobiologines savybes: DMBC ir DMBN koncentracijas ir jų procentinę dalį Corg ir Nsum 

koncentracijose bei DMBC:DMBN santykį. Kadangi Lietuvos teritorija yra miškų zonoje, todėl 

vertinant Corg stabilumą žemės ūkio naudmenose, ypač dirbamoje žemėje, kontrolinius tyrimus 

tikslinga vykdyti greta augančiuose miškuose.   
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PRIEDAI 

 

1 priedas. Miško dirvožemių organinio sluoksnio (OL+OF+OH) ir daugiamečių pievų nuokritų (OL) 

vidutinė masė ir organinės anglies (Corg) vidutinės sankaupos smėlingoje lygumoje (2020–2021 m.) 

Annex 1. Mean mass of forest floor (OL+OF+OH) and plant litter in perennial grassland and mean 

organic carbon (Corg) in Sandy plain (2020–2021) 

Dirvožemio grupės (LTDK–

99) / Major soil groups 

(WRB, 2014; 2015) 

Miško žemė / Forest land Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Organinis sluoksnis (OL+OF+OH) /  

Forest floor (OL+OF+OH) 

Žolinės nuokritos (OL) / Plant litter 

(OL) 

Vidutinė masė, 

/ Mean mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos / Mean 

Corg stocks, 

t ha–1 

Vidutinė masė, 

/ Mean mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos, / Mean 

Corg stocks, 

t ha–1 

Smėlžemiai / Arenosols  29,34±3,69 8,59±1,26 1,19±0,12a 0,50±0,00a 

Išplautžemiai / Luvisols – – 3,21±0,64b 0,50±0,10a 

Balkšvažemiai / Retisols – – 1,32±0,05a 0,50±0,10a 

Pastaba: Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių. Note: 

Different letters mean significant differences (p < 0.05) between different soil groups. 

 

2 priedas. Mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksnių vidutinis pHKCl ir smulkožemio 

(>2mm) vidutinis tankis smėlingoje lygumoje 

Annex 2. Mean pHKCl ir mean bulk density of fine (>2mm) soil in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers 

in Sandy plain 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) / 

Major soil groups (WRB, 2014; 

2015) 

pHKCl  
Smulkožemio tankis / Fine soil bulk 

density, g cm–3 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 8) 4,1±0,1a 4,2±0,3a 1,31±0,02a 1,26±0,01b 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 3) 4,2±0,2a 4,4±0,6a 1,18±0,04a 1,34±0,10b 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 4,9±0,8a 4,8±0,7a 1,50±0,16c 1,41±0,15b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 5,6±0,6a 6,0±0,3b 1,32±0,05b 1,17±0,03a 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai / Arenosols(n = 4) 5,9±0,7b 6,0±0,6b 1,34±0,1b 1,40±0,08b 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 4,8±0,7a 5,2±0,6a 1,44±0,03bc 1,32±0,01b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 5,4±0,7a 5,1±0,8a 1,39±0,06b 1,31±0,07b 

Pastaba: Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių ir 

skirtingų žemėnaudų. Note: Different letters means significant differences (p < 0.05) between different soil groups 

and different land use. 
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3 priedas. Miško dirvožemių organinio sluoksnio (OL+OF+OH) ir daugiamečių pievų nuokritų (OL) 

vidutinė masė ir organinės anglies (Corg) vidutinės sankaupos moreninėse žemumose (2020–2021 m.) 

Annex 3. Mean mass of forest floor (OL+OF+OH) and plant litter in perennial grassland and mean 

organic carbon (Corg) in Moraine lowland (2020–2021) 

Dirvožemio grupės 

(LTDK–99) / Major soil 

groups (WRB, 2014; 2015) 

Miško žemė / Forest land Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Organinis sluoksnis (OL+OF+OH) /  

Forest floor (OL+OF+OH) 

Žolinės nuokritos (OL) / Plant litter 

(OL) 

Vidutinė 

masė, / Mean 

mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos / Mean 

Corg stocks, 

t ha–1 

Vidutinė 

masė, / Mean 

mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos / Mean Corg 

stocks,  

t ha–1 

Smėlžemiai / Arenosols – – 1,08±0,00a 0,30±0,10a 

Išplautžemiai / Luvisols 20,46±5,94 5,25±1,56 1,35±0,33a 0,50±0,00b 

Balkšvažemiai / Retisols – – 1,47±0,16a 0,60±0,10b 

Rudžemiai / Cambisols – – 2,26±0,49b 0,60±0,10b 

Pastaba: Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių. Note: 

Different letters means significant differences (p < 0.05) between different soil groups. 

 

4 priedas. Mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksnių vidutinis pHKCl ir smulkožemio 

(>2mm) vidutinis tankis moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje 

Annex 4. Mean pHKCl ir mean bulk density of fine (>2mm) soil in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers 

in Moraine Middle Lithuania lowland 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) / 

Major soil groups [WRB, 2014; 

2015) 

pHKCl  
Smulkožemio tankis / Fine soil 

bulk density, g cm–3 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 12) 4,4±0,6a 4,4±0,5a 0,90±0,05a 1,10±0,03a 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 1) 6,4b 6,6b 1,23b 1,26b 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 3) 6,1±0,5b 6,3±0,4b 1,31±0,07b 1,15±0,03a 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 3) 6,6±0,7b 5,8±0,7ab 1,43±0,04b 1,41±0,08b 

Rudžemiai / Cambisols (n = 3) 6,3±0,5b 6,5±0,4b 1,35±0,29b 1,27±0,28b 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai / Arenosols (n = 14) 5,1±1,8ab 6,2±1,2ab 1,35±0,04b 1,29±0,04b 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 14) 5,9±1,0ab 5,7±1,6ab 1,37±0,03b 1,32±0,02b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 5) 5,5±1,1ab 5,3±1,1ab 1,31±0,08b 1,41±0,05b 

Rudžemiai / Cambisols (n = 32) 6,3±1,6b 6,4±1,3ab 1,30±0,04b 1,31±0,04b 

Pastaba: Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių ir 

skirtingų žemėnaudų. Note: Different letters means significant differences (p < 0.05) between different soil groups 

and different land use. 
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5 priedas. Miško dirvožemių organinio sluoksnio (OL+OF+OH) ir daugiamečių pievų nuokritų (OL) 

vidutinė masė ir organinės anglies (OC) vidutinės sankaupos moreninėje plynaukštėje (2020–2021 m.) 

Annex 5. Mean mass of forest floor (OL+OF+OH) and plant litter in perennial grassland and mean 

organic carbon (OC) in Moraine plateau (2020–2021) 

Dirvožemio grupės (LTDK–

99) / Major soil groups 

(WRB, 2014; 2015) 

Miško žemė / Forest land Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Organinis sluoksnis (OL+OF+OH) /  

Forest floor (OL+OF+OH) 

Žolinės nuokritos (OL) / Plant litter 

(OL) 

Vidutinė masė / 

Mean mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos / Mean 

Corg stocks, 

t ha–1 

Vidutinė masė / 

Mean mass, 

t ha–1 

Vidutinės Corg 

sankaupos / Mean 

Corg stocks, 

t ha–1 

Išplautžemiai / Luvisols 24,58±11,29b 7,24±3,60b 0,91±0,15a 0,50±0,09a 

Balkšvažemiai / Retisols 16,60a 5,25a 0,78±0,00a 0,50±0,10a 

*Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių. Different 

letters mean significant differences (p < 0.05) between different soil groups. 

 

6 priedas. Mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksnių vidutinis pHKCl ir smulkožemio 

(>2mm) vidutinis tankis moreninėje plynaukštėje 

Annex 6. Mean pHKCl ir mean bulk density of fine (>2mm) soil in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers 

in Moraine plateau 

Dirvožemio grupės (LTDK–99) / 

Major soil groups (WRB, 2014; 

2015) 

pHKCl  
Smulkožemio tankis / Fine 

soil bulk density, g cm–3 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 5) 4,3±0,2a 4,3±0,3a 0,82±0,03a 1,13±0,03a 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 1) 4,2a 4,2a 0,94a 1,20a 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 5) 6,0±0,4b 5,8±0,5b 1,34±0,06b 1,47±0,07b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 2) 6,2±0,3b 6,2±0,0b 1,39±0,04b 1,54±0,04b 

Ariama žemė / Arable land 

Išplautžemiai / Luvisols (n = 12) 5,3±1,1a 4,9±1,2ab 1,37±0,03b 1,51±0,05b 

Balkšvažemiai / Retisols (n = 15) 4,8±0,9a 4,9±0,6ab 1,60±0,18b 1,42±0,03b 

Pastaba: Skirtingos raidės parodo statistiškai patikimus skirtumus (p < 0,05) tarp skirtingų dirvožemio grupių ir 

skirtingų žemėnaudų. Note: Different letters means significant differences (p < 0.05) between different soil groups 

and different land use. 
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7 priedas. Dirvožemio organinės anglies (Corg), suminio azoto (Nsum), dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) vidutinės 

koncentracijos mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose smėlingoje lygumoje 

Annex 7. Mean concentrations of soil organic carbon (Corg) and total nitrogen (Ntot), and mean concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) and 

nitrogen (SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Sandy plain 

Dirvožemio grupės 

(LTDK–99) / 

Major soil groups 

(WRB, 2014; 

2015) 

Corg / Corg, 

g kg–1 

Nsum / Ntot,  

g kg–1 

DMBC / SMBC,  

µg g–1 

DMBN / SMBN,  

µg g–1 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Smėlžemiai / 

Arenosols (n = 8) 
14,3±1,4Aa 7,3±0,3Aa 1,1±0,0Aa 0,7±0,1Aa 246,5±8,3Aa 259,3±6,4Aa 5,4±0,4Aa 6,3±0,3Aa 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / 

Arenosols (n = 3) 
19,3±1,7Bb 11,3±1,3Bb 1,2±0,1Aa 1,1±0,1Bb 308,7±28,8Ab 281,7±29,8Aa 12,8±0,6Bb 7,5±1,0Aa 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 3) 
13,6±1,2Aa 11,7±0,8Ba 1,1±0,0Aa 1,0±0,0Ba 283,3±28,8Aa 261,7±24,7Aa 8,4±1,7Aba 5,4±0,6Aa 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 3) 
16,1±1,3ABa 13,0±0,5Ba 1,0±0,0Aa 1,2±0,0Ba 379,3±38,7Ba 326,0±20,7Ba 10,9±0,8Aba 10,8±2,0Ba 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai / 

Arenosols (n = 4) 
16,4±3,7ABab 14,1±1,9Bc 1,1±0,1Aa 1,0±0,1Bb 320,8±30,5ABb 297,5±21,7ABa 9,8±2,1ABb 7,2±0,8Aa 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 3) 
13,5±0,9Aa 14,1±2,8Ba 1,1±0,0Aa 1,0±0,1Ba 376,7±23,0Bb 323,0±39,4Bb 12,9±2,5Ba 9,1±2,1Bb 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 3) 
14,8±1,2Aa 14,1±1,1Ba 1,1±0,1Aa 1,2±0,1Ba 406,3±22,4Ba 306,7±9,6Ba 13,7±2,5Ba 12,0±1,0Ba 

Pastaba: Skirtingos didžiosios raidės rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp visų skirtingų dirvožemių grupių (p < 0,05), o mažosios raidės – tarp skirtingų žemėnaudų toje 

pačioje dirvožemio grupėje. Note: Different capital letter show statistically significant differences between all the soil groups (p < 0.05) and small letters shows differences between 

the different land use in the same soil group.
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8 priedas. Dirvožemio organinės anglies (Corg), suminio azoto (Nsum), dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

vidutinės koncentracijos mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose moreninėje Vidurio Lietuvos žemumoje 

Annex 8. Mean concentrations of soil organic carbon (Corg) and total nitrogen (Ntot), and concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) and 

nitrogen (SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Moraine Middle Lithuania lowland 
Dirvožemio grupės 

(LTDK–99) / Major 

soil groups (WRB, 

2014; 2015) 

Corg / Corg, 

g kg–1 

Nsum / Ntot,  

g kg–1 

DMBC / SMBC,  

µg g–1 

DMBN / SMBN,  

µg g–1 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 12) 
52,9±3,9Cc 23,9±3,4Bb 1,3±0,2Aa 1,6±0,2Bb 487,8±11,7Cb 365,8±25,7Ba 13,5±0,8Aa 11,9±0,9Aa 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Smėlžemiai / 

Arenosols (n = 1) 
19,5Ba 12,8Aa 1,0Aa 0,8Aa 401,0Ba 366,0Ba 30,1Ca 27,5Ca 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 3) 
23,1±6,2Bb 19,8±5,5Aa 1,2±0,1Aa 1,1±0,1Aa 380,0±37,9Aba 371,3±42,6Ba 32,9±4,6Cb 25,6±0,9BCb 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 3) 
24,5±2,7Bb 20,3±2,8Aa 1,2±0,1Aa 1,0±0,1Aa 486,0±51,1Cb 418,0±41,5Cb 33,3±1,9Cb 26,0±2,2BCb 

Rudžemiai / 

Cambisols (n = 3) 
21,1±0,4Ba 22,5±1,7Aa 1,2±0,0Aa 1,0±0,1Aa 293,7±11,3Aa 298,0±6,7Aa 22,8±3,2Ba 22,2±2,5Ba 

Ariama žemė / Arable land 

Smėlžemiai / 

Arenosols (n = 14) 
21,0±2,5Ba 19,9±2,7Ba 1,1±0,1Aa 1,1±0,1Aa 394,7±26,3Ba 369,3±23,9Ba 30,5±1,4Ca 27,5±0,8Ca 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 14) 
15,0±1,1Aa 15,3±1,1Aa 1,1±0,0Aa 1,0±0,0Aa 321,7±12,6Aa 316,2±11,6ABa 29,5±1,0Cb 26,0±0,7BCb 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 5) 
14,4±1,4Aa 12,3±0,7Aa 1,1±0,0Aa 1,0±0,0Aa 280,0±25,5Aa 264,2±16,5Ab 24,8±2,2Ba 23,8±2,1Ba 

Rudžemiai / 

Cambisols (n = 32) 
21,0±2,1Ba 20,4±2,0Ba 1,4±0,1Aa 1,2±0,2ABa 362,3±15,1Abb 336,6±13,6Bb 31,0±0,9Cb 27,5±0,7Cb 

Pastaba: Skirtingos didžiosios raidės rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp visų skirtingų dirvožemių grupių (p < 0,05), o mažosios raidės – tarp skirtingų 

žemėnaudų toje pačioje dirvožemio grupėje. Note: Different capital letter show statistically significant differences between all the soil groups (p < 0.05) and small 

letters shows differences between the different land use in the same soil group.



104 

9 priedas. Dirvožemio organinės anglies (Corg), suminio azoto (Nsum), dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies (DMBC) ir azoto (DMBN) 

vidutinės koncentracijos mineralinio dirvožemio 0–10 cm ir 10–30 cm sluoksniuose moreninėje plynaukštėje 

Annex 9. Mean concentrations of soil organic carbon (Corg) and total nitrogen (Ntot), and mean concentrations of soil microbial biomass carbon 

(SMBC) and nitrogen (SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Moraine plateau 

Dirvožemio grupės 

(LTDK–99) / 

Major soil groups 

(WRB, 2014; 2015) 

Corg / Corg, 

g kg–1 

Nsum / Ntot,  

g kg–1 

DMBC / SMBC,  

µg g–1 

DMBN / SMBN,  

µg g–1 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Miško žemė / Forest land 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 5) 
58,2±5,2 Bb 22,4±2,7Bb 1,4±0,1Bb 1,0±0,1Aa 1084,8±67,2Bb 561,4±20,1Cc 36,9±3,7Bb 23,4±2,0Bb 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 1) 
46,9±3,2 Bb 16,3±0,9 Aa 1,3±0,0Bb 0,8±0,1Aa 966,0±43,2Bb 452,0±11,5Bb 44,4±9,3Bb 21,7±1,8Bb 

Daugiametė pieva / Perennial grassland 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 5) 
16,6±1,8Aa 13,5±2,1Aa 1,1±0,1Aa 0,8±0,1Aa 385,8±19,7Aa 333,0±13,8Aa 11,6±2,2Aa 11,4±1,6Aa 

Balkšvažemiai 

Retisols (n = 2) 
15,5±2,7Aa 12,8±1,5Aa 0,8±0,1Aa 0,8±0,1Aa 378,0±91,0Aa 312,0±23,0Aa 15,0±3,8Aa 10,9±0,5Aa 

Ariama žemė / Arable land 

Išplautžemiai / 

Luvisols (n = 12) 
13,3±1,1Aa 12,3±1,1Aa 0,9±0,1Aa 0,9±0,0Aa 399,3±15,6Aa 377,7±15,3ABb 12,3±1,3Aa 12,2±1,1Aa 

Balkšvažemiai / 

Retisols (n = 15) 
16,1±1,8Aa 13,9±1,6Aa 1,1±0,1Aa 1,0±0,1Aa 377,8±24,0Aa 334,3±16,5Aa 9,8±0,9Aa 9,4±0,7Aa 

Pastaba: Skirtingos didžiosios raidės rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp visų skirtingų dirvožemių grupių (p < 0,05), o mažosios raidės – tarp skirtingų 

žemėnaudų toje pačioje dirvožemio grupėje. Note: Different capital letters show statistically significant differences between all the soil groups (p<0.05) and small 

letters shows differences between the different land use in the same soil group.
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SUMMARY OF THE DOCTORAL DISSERTATION 

 

INTRODUCTION 

Relevance of the research. Soil microorganisms are important in maintaining the stability, 

metabolism, and fertility of soil ecosystem, and studies on soil microorganisms have recently 

received increasing interest (Spohn, 2015; Wild et al., 2015; Singh & Gupta, 2018; Bargali et al., 

2018). Soil microorganisms are soil quality indicators, important for the processes of organic 

matter decomposition and plant nutrients (Wardle et al., 2004; Singh & Gupta, 2018).  

In terrestrial ecosystems, soil microorganisms transform organic carbon (Corg) and total 

nitrogen (Ntot) into plant-available nutrients. During the mineralization of soil organic matter, Corg 

and Ntot are used by microorganisms to form their own biomass (Brookes, 2001; Devi & Yadava, 

2005; Kästner et al., 2021). However, it is not known what proportion of microbial biomass C and 

N contribute to soil Corg and Ntot, and also, it is not clear how the accumulation of these elements 

depends on environmental conditions, soil group, and land use.  

From an ecological perspective, it is important to increase the biomass of soil 

microorganisms, as this would lead to the immobilization of Corg and Ntot in the soil (Sharma et al., 

2006; Spohn, 2015; Kästner et al., 2021). On the other hand, the Corg and Ntot contents accumulated 

by the biomass of microorganisms depend on each other.  

According to the European Commission Soil strategy for 2030 (2021), more than 25% of the 

global biodiversity is found in the soil. However, it is estimated that around 60-70% of EU soils 

are not healthy. The deterioration of soils is caused by soil erosion, compaction, reduction of 

organic matter, pollution, loss of biological diversity, and soil salinization. Unsustainable land use 

and management over-exploitation and pollution have the greatest negative impact on soil health 

(European Commission, 2021). Research from previous years had shown that many soil 

microorganisms help contend with soil degradation by maintaining higher nutrient levels or 

reducing pollution (Marinari et al., 2006; Wall & Six, 2015). 

Previous studies revealed that the application of organic farming principles in agricultural 

systems can increase the stock of Corg in the soil (Gattinger et al., 2012). This is particularly 

important in the context of climate change. The appropriate soil management strategy can reduce 

atmospheric greenhouse gas (GHG) concentrations, particularly CO2 (Oertel et al., 2016; El-

Hawwary et al., 2022). The mentioned Soil Strategy recommended growing forests on part of the 

agricultural land (agrarian forestry), perennial plants (grasslands/meadows), and to apply soil-

conservative crop rotation, cultivation of cover crops, incorporation of crop residues, maintenance 

of permanent soil vegetation cover, reduced tillage, and lower use of synthetic fertilizers and 
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pesticides (Oertel et al., 2016; European Commission, 2021). However, this strategy does not 

accent the importance of microorganisms in maintaining soil sustainability. 

The hypothesis of the research. Studies of soil microbial biomass carbon (SMBC) and 

nitrogen (SMBN) concentrations indicate soil organic carbon stability (Corg) in soils of different 

genesis and different land uses.  

The aim of the research – was to evaluate the concentrations of SMBC and SMBN and their 

stability in the predominant mineral soils in Lithuania: Arenosols, Retisols, and Cambisols in 

different land use (forest land, perennial grassland, and arable land). 

Research tasks:  

1. To determine and compare the physical (soil texture, soil bulk density) and chemical 

(concentrations and stocks of soil organic carbon (Corg), total nitrogen (Ntot), humus fractional 

composition, water extractable organic carbon) properties of the studied soils in different land 

uses. 

2. To evaluate the changes in soil microbial biomass carbon (SMBC) and nitrogen (SMBN) 

concentrations during the vegetation period and the microbial biomass respiration in different land 

uses. 

3. To estimate the influence of different physical and chemical parameters of mineral soils 

on the concentrations of SMBC and SMBN and the intensity of microbial respiration. 

4. To assess the impact of different farming intensities on Corg stability in different 

geomorphological regions of Lithuania. 

Defence statements:  

1. Different soil pedogenesis and different land use have an impact on the concentrations of 

Corg, Ntot, SMBC, and SMBN. 

2. In different land uses SMBC and SMBN concentrations are influenced by changing 

meteorological conditions during the vegetation period. 

3. The SMBC:SMBN ratio shows the stability of Corg in the soil. 

4. In different geomorphological regions, the Corg stability is determined not only by the 

different soil genesis but also by the intensity of agriculture. 

The originality of the research work, theoretical and practical importance 

In different soils and different land uses, the concentrations of soil microbial biomass carbon 

(SMBC) and soil microbial biomass nitrogen (SMBN) and their percentage proportion in the 

content of soil Corg and Ntot were evaluated during the vegetation period. For the first time in 

Lithuania, the SMBC:SMBN ratio was applied, which showed that microorganisms more 

efficiently use the nutrients (Corg immobilization) in forest soils. In different geomorphological 

regions with different farming intensities, higher Corg stability was found in the Sandy plain and 
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Moraine plateau compared to the Moraine Middle Lithuania lowland with the most intensive and 

non–sustainable agriculture management. The obtained research data showed that in the complex 

integrated assessment of the stability of soil Corg, along with the determination of soil chemical 

properties (Corg, Ntot, C:N, the fractional composition of humus, extractable organic carbon, etc.), 

it is advanced to study of more intensively changing soil microbiological properties: SMBC and 

SMBN concentrations and their percentage fraction in Corg and Ntot concentrations and 

SMBC:SMBN ratio. In addition, in the evaluation of the stability of Corg in agricultural lands, 

especially in arable land, it is appropriate to carry out control studies in adjacent forests.  

Approbation of the dissertation. The results of the dissertation have been published in three 

articles. Two articles were published in journals indexed in the Clarivate Analytics Web of 

Science database. The research results were presented at 8 international and national conferences.  

Scope and structure of the dissertation. The dissertation was written in Lithuanian. It 

consists of an Introduction, Literature review, Materials and Methods, Study Results and 

Discussion, Conclusions, References, Annexes, List of publications, Summary of the Doctoral 

Dissertation in English sections, and copies of published articles. The volume of the dissertation 

is 166 pages. The dissertation is illustrated with 23 tables, 14 figures and 9 Annexes. A total of 

185 literature references have been used.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Study sites 

 

The research was carried out in agroecosystems and in the nearby forests on the dominant 

Lithuanian soil groups: Arenosols, Retisols and Cambisols (Buivydaitė et al., 2001; WRB 2014; 

2015). The locations of the study sites are shown in Figure 1. 

 



132 

 

Figure 1. Sites of research objects in different land use (forest land, natural or managed perennial 

grassland, arable land) of Arenosols (1), Retisols (2) and Cambisols (3) 

 
 

According to the mean distribution of fine soil particles, soil texture in surface 0–10 cm and 

10–20 cm mineral layers of Arenosols was loam sand, in Retisols – loam and in Cambisols – 

sandy loam (Table 1).  

 

Table 1. Mean percentage distribution of fine soil particles in the surface 0–10 cm and 10–20 cm layers of 

Arenosols, Retisols, and Cambisols on different land use 

Land use 

Fine soil particles, % 

Sand (63–2000µm) Silt (2–63µm) Clay (<2µm) 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Arenosols 

Silver birch stand 71.1±0.91 76.3±6.9 22.5±0.9 17.7±0.9 6.4±0.2 5.9±0.2 

Scots pine stand 80.0±0.7 80.5±1.2 14.4±0.7 13.2±1.2 5.6±0.1 6.3±0.2 

Natural grassland 85.7±1.3 87.6±2.1 9.9±1.2 7.9±1.8 4.4±0.2 4.4±0.4 

Arable land 76.1±0.7 82.6±2.2 18.8±0.9 12.1±2.0 5.0±0.3 5.3±0.2 

Retisols 

Silver birch stand 36.4±0.0 36.5±0.0 48.4±0.2 48.4±0.3 15.2±0.2 15.1±0.4 

Perennial grassland 36.5±0.0 36.7±0.4 48.3±0.2 48.2±0.2 15.2±0.2 15.1±0.3 

Arable land 49.8±0.7 49.6±0.5 35.9±1.2 36.9±0.3 14.3±0.5 13.5±0.2 

Cambisols 

Mixed silver birch stand 57.2±4.3 59.6±5.9 31.3±2.3 29.3±3.9 11.5±2.1 11.1±4.1 

Perennial grassland 54.8±1.3 52.4±0.7 29.2±1.3 30.9±0.7 16.0±0.0 16.7±0.1 

Arable land 57.7±0.9 54.7±1.1 28.0±1.2 30.8±0.7 14.3±0.6 14.5±0.5 

 

(1) 

(3) 

(2) 
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The sites on Arenosols (Perloja) were selected in (Figure 1) former Perloja Experimental 

Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC) (54º10´N, 

24º25´E). For the study, the 50-year-old silver birch (Betula pendula Roth) stand, 50-year-old 

Scots pine (Pinus sylvestris L.) stand, natural grassland (abandoned arable land since 1995), and 

arable land were selected (Armolaitis et al., 2007). The soil in all land uses was characterised as 

Haplic Arenosol (ARh) developed on the fluvioglacial sands (Buivydaitė et al., 2001; WRB, 2014; 

2015). The dendrometric characteristics of the studied forest stands are presented in Table 2. The 

natural grassland on the Arenosols was dominated by Hieracium pilosella L., Oenothera biennis 

L., Achillea millefolium L., Fragaria vesca L., and some moss (Brachythecium sp. 

W. P. Schimper, Polytrichum commune Hedw), and lichen species (Peltigera praetextata Flörke 

ex Sommerf. Cladonia sp. Hill ex P. Browne). Arable land was studied in winter rye (Secale 

cereale L.) cropland.  

 

Table 2. Characteristics of forest stands on Arenosols, Retisols and Cambisols  

Forest stand 
Tree species 

composition* 

Tree age, 

years 

Tree DBH**, 

cm 

Tree height, 

m 
Volume, m3 ha–1 

Arenosols 

Scots pine  10P 50 12.8 16.9 295 

Silver birch  9B1P 50 17.0 20.9 135 

Retisols 

Silver birch 9B1E 25 14.0 15.3 93 

Cambisols 

Mixed silver birch  7B2D1A 92 36.0 30.1 378 
 

*P – Pinus sylvestris L., B – Betula pendula Roth, D – Populus tremula L., A – Quercus robur L., E – Picea abies 

(L.) H. Karst. **DBH – tree diameter at 1.3 meters above the ground level. 

 

The Retisols (Vėžaičiai) were studied in the agricultural experimental crops, perennial 

managed grassland and silver birch stands (Figure 1) at the Vėžaičiai Branch of LAMMC 

(55°41´N, 021°30´E). According to the WRB (2014, 2015), the soil at the experimental object 

was characterised as Dystric Bathygleyic Glossic Retisol. Naturally regenerated 25-year-old silver 

birch stand with an admixture of 10-year-old Norway spruce trees was selected in abandoned 

agricultural land located near the agricultural experimental crops (see Table 2). The perennial 

managed grassland was dominated by Achillea millefolium L., Campanula patula L., Hieracium 

pilosella L., Holcus lanatus L., Lupinus polyphyllus (Lindl), Taraxacum officinale L., Trifolium 

alpestre L., Trifolium hybridum L., Trifolium dubium L., Trifolium repens L., Trifolium pratense 

L., Tripleurospermum perforatum (Mérat), Pilosella officinarum (Dumort). This grassland was 

sown about 15–20 years ago and was harvested once during the vegetation period. The arable land 
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on the Retisols was studied in the winter rye ‘Duoniai’ cropland, which was sown after the pre-

seeding narrow-leaved siderat lupine ‘Derliai’. Before sowing rye, the soil was deeply ploughed 

and fertilized with mineral nitrogen. 

The Cambisols (Dotnuva) were studied in the agricultural experimental crops and managed 

perennial grassland (Figure 1) at the Institute of Agriculture of LAMMC (55°41´N, 021°30´E). 

The silver birch stand with an admixture of aspen and oak trees was selected in the Kėdainiai 

forest district (see Table 2). According to the WRB (2014, 2015), the soil in these experimental 

sites was characterised as Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol. The perennial grassland was 

dominated by Medicago sativa L., Taraxacum officinale L., Galega orientalis L., Lolium 

temulentum L., Trifolium repens L. During the research year, the forage peas crops were grown 

in arable land. The rotation of agricultural crops included winter rye, summer rape, spring wheat, 

spring barley and forage peas. 

 

Meteorological conditions 

 

The Arenosols (Perloja site) were studied in 2011–2012, while the Retisols (Vėžaičiai site), 

and Cambisols (Dotnuva site) in 2015. In the Perloja site, the total amount of precipitation was 

535.5–662.3 mm, and the average air temperature was 13.2–13.3ºC during the vegetation period 

of 2011 and 2012 (Table 3). In a study period of 2011–2012, the average air temperature by 0,8–

0,9 ºC and precipitation of about 20% were higher than the standard climate norm. 

 

Table 3. Meteorological conditions in the Perloja site during the vegetation period of 2011–2012 

 

Month 
Atmospheric precipitation, mm Air temperature, oC 

2011 2012 Standard climate norm 

(1981–2010 years)  

2011 2012 Standard climate norm 

(1981–2010 years) 

April 42.7 93.0 41.6 8.9 7.8 6.7 

May 64.9 53.9 51.2 11.8 13.3 12.2 

June 88.7 94.1 71.0 18.2 15.0 16.0 

July 132.2 183.4 85.2 19.2 19.6 17.6 

August 53.7 125.9 67.1 16.6 16.5 17.0 

September 50.3 30.0 48.0 12.5 13.1 12.4 

October 93.0 82.0 161.0 5.7 6.8 5.7 

In total, mm / Mean, ºC 535.5 662.3 525.1 13.3 13.2 12.5 

 

In the Vėžaičiai site, the total amount of precipitation was 432.1 mm, and the mean air 

temperature was 12.0°C during the vegetation period of 2015 (Table 4). August and October were 

particularly dry, with only 12.5 and 13.6 mm of rainfall. In 2015, the average of air temperature 

was 0.4°C lower, and the amount of precipitation was 20% lower than the standard climate norm. 
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Table 4. Meteorological conditions in the Vėžaičiai site during the vegetation period of 2015 

Month 

Atmospheric precipitation, mm Air temperature, oC 

2015 Standard climate norm  

(1985–2014 years) 

2015 Standard climate norm  

(1985–2014 years) 

April 70.3 37.4 6.0 6.3 

May 42.4 47.7 10.1 11.7 

June 70.8 71.1 13.5 14.7 

July 144.3 84.3 16.2 17.3 

August 12.5 97.0 18.6 16.8 

September 78.2 98.7 13.2 12.2 

October 13.6 103.4 6.2 7.6 

In total, mm / Mean, ºC 432.1 539.6 12.0 12.4 

 

In the Dotnuva site, in 2015 total amount of precipitation was 268.0 mm and this amount was 

45% lower than the standard climate norm (Table 5). The average air temperature during the 

vegetation period was 12.9°C, which was 0.9°C lower than the standard climate norm. 

 

Table 5. Meteorological conditions in the Dotnuva site during the vegetation period of 2015  

Month 

Atmospheric precipitation, mm Air temperature, oC 

2015 
Standard climate norm  

(1985–2014 years) 
2015 

Standard climate norm  

(1985–2014 years) 

April 53.0 130.9 7.0 5.6 

May 50.0 81.0 11.4 12.3 

June 27.0 43.0 15.1 15.8 

July 57.0 82.0 17.1 17.0 

August 7.0 10.0 19.7 23.0 

September 67.0 129.0 14.0 16.2 

October 7.0 15.0 5.9 6.9 

In total, mm / Mean, ºC 268.0 491.0 12.9 13.8 

 

Analysis of physical, chemical and biochemical properties of soils 

 

For the analysis, the composite samples from surface 0–10 cm and 10–20 cm soil layers using 

a metal probe in three replications were obtained from 5 subsamples. The physical, chemical and 

biochemical parameters of the soil samples were determined in the Agrochemical Research 

Laboratory of Lithuania Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC). The soil texture 

was determined by ISO 11277: 1998; pHKCl by potentiometric method (ISO 10390: 2005); soil 

bulk density by ISO 11272: 1998; total nitrogen (Ntot) using modified Kjeldahl method (ISO 

11261: 1995); the concentration of soil organic carbon (Corg) was determined using a dry 

combustion method with a Heraeus apparatus (ISO 10694: 1995). Hot water extractable organic 

carbon (WEOC) was determined according to the K. Schulz et al. (2004) methodology. The 

N. T.  Faithfull (2002) methodology was used to determine the humus fraction composition – a 

percentage of fulvic and humic acids, and insoluble residues.  
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Assessment of soil microbiological properties in different land uses 

 

The soil microbial biomass carbon (SMBC), soil microbial biomass nitrogen (SMBN) and 

soil microbial respiration were analysed for the estimation of the soil microbial activity. For these 

analyses, the soil samples were collected during the vegetation period in May–June, August, and 

October. The composite samples were collected from 0–10 cm and 10–20 cm depth mineral soil 

layers in three replications from six locations. The SMBC and SMBN concentrations were 

determined by the fumigation-extraction method (Vance et al., 1987; ISO 14240-2, 1997). Soil 

samples were fumigated by exposing the soil to alcohol-free chloroform (CHCl3) vapour for 24 h 

in a vacuum desiccator. The SMBC concentration (µg g–1 C soil DM) was calculated according 

to E. D. Vance et al. (1987) including the 0.5 M K2SО4 extract efficiency factor 2.64. The SMBN 

concentration (µg g–1 N soil DM) was calculated according to the D. S. Jenkinson and J. N. Ladd 

(1981) including the potassium sulphate (K2SO4) extract efficiency factor 0.45.  

The soil microbial respiration, as microbial biomass CO2 emissions, was determined by the 

titration method. The method is based on the evaluation of the CO2 emissions, released by 

microorganism breathing, which are absorbed by NaOH solution (Shiner et al., 1993). 

 

Assessment of soil organic carbon stability in different geomorphological regions of 

Lithuania 

 

The concentrations of soil organic carbon (Corg), total nitrogen (Ntot), C:N ratio, soil microbial 

biomass carbon (SMBC) and soil microbial biomass nitrogen (SMBN), also the SMBC:SMBN 

ratio were analyzed in three geomorphological regions with different land use intensities: (1) 

Sandy plain, representing non–intensive agriculture management; (2) Moraine Middle Lithuania 

lowland, representing the most intensive agriculture, and (3) Moraine plateau, representing 

medium–intensity agriculture management (Figure 2). This analysis was based on the data 

obtained during the implementation of the project “Assessment of soil quality conditions in 

Lithuania and preparation of a methodology and model for monitoring changes in soil quality” 

(leader dr. Jūratė Aleinikovienė, VMU Agriculture Academy; 2019–2021). 
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Figure 2. Studied Lithuanian geomorphological regions: (1) Sandy plain, (2) Moraine Middle 

Lithuania lowland, (3) Moraine plateau (Feiza et al., 2019; Volungevičius et at., 2019) 

 

In the Sandy plain region, the forest soils were studied in Arenosols. Forest stands 

characteristics of Arenosols are presented in Table 6. The sites of perennial grassland and arable 

land were on Arenosols, Luvisols and Retisols. The perennial grasslands (5 years and longer use; 

n = 9) were dominated by extensive-use pastures. In arable lands (n = 10), the dominant crops 

were cereal (spring and winter wheat, rapeseed, barley, rye and oats), while buckwheat and 

rapeseed were grown in some sites. In the crop rotation, short-term grasslands or black fallow 

were included every 3 years. 

In the Moraine Middle Lithuania lowland geomorphological region, the forest stands were 

selected in Luvisols (Table 6). The sites of managed grassland and arable land were on Arenosols, 

Luvisols, Retisols and Cambisols. In the arable land, the winter and spring wheat, barley, and 

rapeseed were grown. In some sites, the beans, clover, or black fallow were included in the crop 

rotation. 

For the Moraine plateau region, the data in forest stands, perennial grassland and arable land 

were selected from Luvisols and Retisols (Table 6). Compared to the crop rotations of the Moraine 

Middle Lithuania lowland region, in the Moraine plateau, more intermediate crops such as clover 

or short-term grasslands of various herbaceous plants were cultivated.  

 

(3) (2) 

(1) 
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Table 6. Forest stand characteristics in the selected sites of different geomorphological regions 

Forest Enterprise 
Forest 

district 

Species 

composition * 

Age, 

years 

Major soil groups (WRB, 

2014, 2015) 

Sandy plain region 

Varėna Tiltų 8P2B 75 Arenosol 

Šalčininkai Dainavos 10P 95 Arenosol 

Veisiejai Norulių 10P 86 Arenosol 

Varėna Perlojos 10P 92 Arenosol 

Veisiejai Kapčiamiesčio 10P 51 Arenosol 

Veisiejai Druskininkų 10P 53 Arenosol 

Veisiejai Kabelių 10P 61 Arenosol 

Moraine Middle Lithuania lowland region 

Radviliškis Skaistgirio 5Bt2D1B1U1A 25 Luvisol 

Mažeikiai Balėnų 5E3B1D1A+U 22 Luvisol 

Mažeikiai Kruopių 5E5Bt 27 Luvisol 

Kuršėnai Tryškių 8E2B 60 Luvisol 

Kuršėnai Gedinčių 10E+B 41 Luvisol 

Joniškis Sukmedžio 4E3D2B1U 115 Luvisol 

Joniškis Klovainių 6E2B2U 31 Luvisol 

Biržai Kriklinių 7B2E1D 18 Luvisol 

Panevėžys Krekenavos 5D2Bt1J1B1U 17 Luvisol 

Radviliškis Dotnuvos 5B4D1A 83 Luvisol 

Radviliškis Lančiūnavo 6B2D1U1E 65 Luvisol 

Dubrava Vytėnų 7B2Bt1U 24 Luvisol 

Moraine plateau region 

Telšiai Mostaičių 10E 44 Luvisol 

Kuršėnai Rekyvos 7Bt3B+UGBl 21 Luvisol 

Telšiai Judrėnų 8B1J1Bt 50 Luvisol 

Telšiai Tenenių 5E3B2D+BtBl 34 Luvisol 

Tauragė Balskų 7P2B1E 106 Luvisol 

Utena Vyžuonų 5E3B2D 59 Retisol 

* P – Pinus sylvestris L., B – Betula pendula Roth, D – Populus tremula L., A – Quercus robur L., E – Picea abies 

(L.) H. Karst., Bt – Alnus incana Moench, Bl – Salix caprea L.  

 

Statistical data analysis 

 

For data analysis was used Microsoft Excel and the statistical package SAS (version 9.4). To 

determine significant differences between land uses and different soil groups was used TTEST 

procedure, and the overall significance of effects for traits was determined by the GLM procedure, 

method TEST3 (*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001). Due to the small number of replications, 

testing the distributions of the parameter errors is not meaningful. Therefore, the "Pooled" or 

"Satterthwaite" method was used in the evaluation of the significance of the differences. 
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Statistically significant differences (p ˂ 0.05) between different land uses at different depths 

are marked with different small letters, and across all soil groups are marked with different capital 

letters. 

The MIXED procedure (REML method) was used for the calculation of the variation 

components, applying the statistical model: 

𝑦ilmn = 𝜇 + 𝑝𝑖 + 𝑓(𝑝)𝑙𝑖 + 𝑔(𝑓)𝑚𝑙 + 𝜀ilmn ,                                (1) 

here – n – the value of the sample parameter, μ – the average of the entire test, 𝑝𝑖  – the random 

effect of soil group, 𝑓(𝑝)𝑙𝑖  – the random effect of land (l) uses in soil group (i), 𝑔(𝑓)𝑚𝑙 – fixed 

effect of sampling depth (l) in land use, 𝜀ilmn  – random error. 

The SAS procedure CORR was used to calculate the correlation between soil indicators 

(Pearson correlation). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

This section analyzes the data of the studied Arenosols, Retisols and Cambisols in different 

land uses (forest land, perennial (natural) grassland, arable land): soil physical (soil texture, soil 

bulk density) and chemical (soil pH, organic carbon, total nitrogen, humus fraction composition 

and water extractable organic carbon) properties; soil microbial biomass carbon (SMBC) and 

nitrogen (SMBN) concentrations and their changes during the vegetation period; soil microbial 

respiration; dependence of SMBC, SMBN and microbial respiration on soil physical and chemical 

properties.  

Additionally, according to the data of the project on the assessment of soil quality conditions 

in Lithuania, the stability of soil organic carbon was evaluated in the selected geomorphological 

regions in which my research sites were established in: (1) Sandy plain, (2) Moraine Middle 

Lithuania lowland and (3) Moraine plateau. 

 

Physical and chemical properties of the soils in different land use categories 

 

The distribution of fine soil particles of the studied soils differed in the mineral soil 0–10 cm 

and 10–20 cm layers (see Table 1). Soil texture in mentioned surface layers of Arenosols was 

loam sand, in Retisols – loam and in Cambisols – sandy loam. 

The soil bulk density in the studied soil groups varied in a range of 1.01–1.69 g cm–3 

(Table 7). The significantly lowest (p < 0.05) soil bulk density of 1.01 (in the 0–10 cm layer) and 

1.09 g cm–3 (in the 10–20 cm layer) was found in the silver birch stand on the Cambisols. The soil 
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pH in the Cambisols varied from pHCaCl2 4.3 to 6.7 in both soil layers and the lowest pH values 

were found in the forest land. 

 

Table 7.  Fine soil bulk density, soil pHCaCl2 and the concentrations of soil organic carbon (Corg) and total 

nitrogen (Ntot), also C:N ratio in the surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols 

and Cambisols on different land use 

Land use 
Fine soil (<2 mm) 

bulk density, g cm
–3

 
pH

CaCl2
 Corg, g kg

–1
 Ntot, g kg

–1
 C:N ratio 

Arenosols 

0–10 cm 

Silver birch stand 1.33±0.04Ba 4.4±0.1Aa 13.00±0.67Cb 1.60±0.06Bb 8.2±0.6Aa 

Pinus sylvestris stand 1.25±0.07Ba 4.3±0.1Aa 10.60±1.21Bab 1.23±0.18ABa 8.9±1.2Aa 

Natural grassland 1.29±0.04Ba 5.1±0.1Ab 8.17±0.44Aa 0.93±0.03Aa 8.8±0.2Aa 

Arable land 1.46±0.04ABb 4.8±0.1Aab 7.80±0.77Aa  0.84±0.16Aa 9.1±0.3Aa 

10–20 cm 

Silver birch stand 1.42±0.05ABa 4.5±0.1Aa 8.77±1.62Ab 1.00±0.22Ab 8.9±1.7Aa 

Pinus sylvestris 1.37±0.02Ba 4.5±0.1Aa 7.33±0.33Aa 0.73±0.04Aa 10.0±0.1Aa 

Natural grassland 1.40±0.03ABa 5.1±0.2Ab 6.63±0.47Aa 0.80±0.06Aab 8.4±0.9Aa 

Arable land 1.55±0.03ABb 4.9±0.2Ab 7.40±0.68Aba 1.00±0.06Ab 7.4±0.3Aa 

Retisols 

0–10 cm  

Silver birch stand 1.46±0.45Aa 4.9±0.2Aa 12.63±0.57Cb 1.06±0.05Aa 11.9±0.2Ba 

Perennial grassland 1.46±0.30Aa 5.4±0.3Aa 13.87±0.96Cb 0.98±0.08Aa 13.7±0.3BCb 

Arable land 1.43±0.28ABa 5.2±0.4Aa 9.47±0.32Ba 0.87±0.02Aa 10.8±0.3Aa 

10–20 cm  

Silver birch stand 1.59±0.12BCa 4.7±0.1Aa 9.00±1.10Ba 0.79±0.06Aa 11.4±0.6Ba 

Perennial grassland 1.56±0.24BCa 5.5±0.5Aa 11.87±1.33Ba 0.95±0.09Aa 12.5±0.6Ba 

Arable land 1.61±0.29Ca 5.3±0.4Aa 10.10±0.25Ba 0.88±0.05Aa 11.6±0.4Ba 

Cambisols 

0–10 cm 

Mixed silver birch stand 1.01±0.01Aa 4.4±0.3Aa 44.77±5.07Ec 2.76±0.57Cb 17.2±2.4Db 

Perennial grassland 1.47±0.12Bb 6.1±0.4Bb 22.53±1.71Db 2.22±0.22Cb 9.9±1.4Aa 

Arable land 1.58±0.06Cb 4.8±0.9Aa 10.07±0.38Ba 0.89±0.03Aa 11.3±0.2Ba 

10–20 cm 

Mixed silver birch stand 1.09±0.07Aa 4.6±0.3Aa 25.03±2.34Dc 1.97±0.25Bb 12.8±0.7Bb 

Perennial grassland 1.53±0.10BCb 6.7±0.2Bb 16.10±3.73Cb 1.75±0.38Bb 9.3±0.9Aa 

Arable land 1.69±0.01Cb 5.4±0.4Aa 8.60±0.40Ba 0.69±0.04Aa 12.5±0.7Bb 

Notes: The results are presented as the mean standard errors (n = 3).  

Different small letters indicate significant differences (p < 0.05) between land uses; different capital letters show 

significant differences for individual parameters (column down) across all soil groups. 

 

In the studied Arenosols, Retisols and Cambisols in the 0–10 cm and 10–20 cm mineral 

layers, the average concentrations of soil organic carbon (Corg) and total nitrogen (Ntot) varied in 

the ranges of 6.63–44.77 g kg-1 and 0.73–2.76 g kg-1, respectively. Mean concentrations of Corg 

were significantly different in major soil groups. The Corg concentrations were on average  

1.2–1.8 times higher in the Retisols, and 1.3–3.4 times higher in the Cambisols, compared to the 

infertile Arenosols. The lowest Corg concentrations were found in the arable soils, i.e., here, the 

mean Corg concentrations were up to 4.2 times lower than in forest soils and perennial grasslands. 
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Meanwhile, the Ntot concentrations in the Arenosols and Retisols did not differ significantly 

(p > 0.05) among the different land use categories. However, the Ntot concentrations in the 

Cambisols in mixed silver birch stand and perennial grasslands were on average 1.8–2.3 times 

higher than in arable land.  

Mean C:N ratio ranged from 7.4 to 17.2 in the 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of the 

studied soil groups (Table 7). In Arenosols, the mean C:N ratio was up to 2.1 times lower than in 

Retisols and Cambisols. 

The main parameters of Arenosols, Retisols and Cambisols obtained in this study were 

comparable with the previous studies, which showed that soil texture, especially the content of 

soil clay particles, and land use intensity are the main factors influencing Corg and Ntot 

concentrations (West & Post, 2002; Kaiser & Ellerbrock, 2005, Mayer et al., 2020). The studies 

provided in Lithuania showed that mean Corg concentration in the surface 0–10 cm mineral layer 

ranged from 18.0 g kg–1 to 21.4 g kg–1 in Arenosols, 24.1–64.4 g kg–1 in Cambisols, and  

17.7–42.9 g kg–1 in Retisols and Luvisols (Armolaitis et al., 2022). These authors also indicated 

that soil bulk density varied within a narrow range, and it was 0.8–1.2 g cm–3 in the forest land, 

1.2–1.3 g cm–3 in the grasslands, and 1.3–1.4 g cm–3 in the arable lands. According to 

M. Pranskevičius (2011), the mean Corg concentration was about 24.3 g kg–1 in the forest soils, 

19.0 g kg–1 in the grassland, and 17.0 g kg–1 in the arable soil. The Ntot concentrations ranged from 

1.2 to 1.8 g kg–1 in Retisols, Luvisols, and Cambisols (Růžek et al., 2004). 

In the 0–10 cm and 10–20 cm mineral soil layers of studied Arenosols, Retisols and 

Cambisols, mean Corg stocks varied from 8.5 to 46.5 t ha–1 and mean Ntot stocks were in the range 

of 1.0–3.2 t ha–1 (Figure 3). In fertile Cambisols the mean stocks of Corg and Ntot were up to 

2.9 times higher in the mixed silver birch stand and perennial grassland than in arable land. 
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Figure 3. Soil organic carbon (Corg, A) and total nitrogen (Ntot, B) stocks in surface 0–10 cm and 10–20 

cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols on different land use 

Notes: The results are presented as the mean standard errors. Different small letters indicate significant 

differences (p < 0.05) between land uses in different depths; different capital letters show significant 

differences across all soil groups. 

 

The humification of organic matter affects the biological stabilization of soil organic 

carbohydrates. Therefore, it is important that the composition of the humus fraction contains more 

diverse humic substances (Li et al., 2017). The insoluble residue affects humus stability and the 

composition of microorganisms and the stability of soil aggregates (Armolaitis et al., 2013; Li 

et al., 2017). Humic acids are biologically important for the activity of microorganisms. Water-

extractable organic carbon (WEOC) is a labile source of soil carbon, dependent on soil 

temperature and moisture, and is an easily available nutrient source for soil microorganisms 

(Bowles et al., 2014).  

Humus fraction composition and the mean concentrations of WEOC in the 0–10 cm and 10–

20 cm soil layers of Arenosols, Retisols, and Cambisols in different land uses are shown in Table 8.  
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Table 8. Humus fraction composition and mean concentrations of water extractable organic carbon 

(WEOC) in the surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols on 

different land use 

Land use 

Humus fraction composition, % 

WEOC, mg kg–1 
Fulvic acid Humic acid Insoluble residue 

Arenosols 

0–10 cm 

Silver birch stand 0.74±0.14Eb 0.22±0.06Bb 99.04±0.03Ba 527±26Bc 

Scots pine stand 0.43±0.02Da 0.26±0.02Bb 99.31±0.04Cb 620±57Cc 

Natural grassland 0.50±0.13Da 0.15±0.01Ba 99.35±0.10Cb 457±50Bb 

Arable land 0.39±0.02Da 0.15±0.01Ba 99.46±0.05Cb 353±41Aa 

10–20 cm 

Silver birch stand 0.73±0.15Eb 0.18±0.01Bc 99.09±0.08Ba 367±174Aa 

Scots pine stand 0.37±0.04Da 0.12±0.02Bb 99.51±0.03Cb 358±26Aa 

Natural grassland 0.48±0.06Da 0.08±0.00Aa 99.44±0.04Cb 316±47Aa 

Arable land 0.40±0.02Da 0.14±0.01Bb 99.46±0.05Bb 346±47Aa 

Retisols 

0–10 cm 

Silver birch stand 0.13±0.01Bb 0.35±0.07Cb 99.52±0.07Ca 627±20Cb 

Perennial grassland 0.11±0.02Bb 0.32±0.01Cb 99.58±0.01Ca 657±43Cb 

Arable land 0.07±0.00Aa 0.19±0.03Ba 99.74±0.03Db 423±43Aa 

10–20 cm 

Silver birch stand 0.10±0.00Bb 0.29±0.02Bb 99.16±0.03Ba 463±22Ba 

Perennial grassland 0.10±0.01Bb 0.29±0.03Bb 99.61±0.04Ca 587±3Cb 

Arable land 0.07±0.00Aa 0.22±0.02Ba 99.72±0.03Db 440±40Ba 

Cambisols 

0–10 cm 

Mixed silver birch stand 0.49±0.02Dc 1.20±0.15Ec 98.31±0.17Aa 1727±23Fc 

Perennial grassland 0.16±0.01Bb 0.48±0.03Db 99.36±0.02Ca 1210±35Eb 

Arable land 0.05±0.01Aa 0.17±0.01Ba 99.81±0.04Db 546±42BCa 

10–20 cm 

Mixed silver birch stand 0.26±0.06Cc 0.57±0.07Dc 99.17±0.08Ba 1073±201Ec 

Perennial grassland 0.12±0.01Bb 0.24±0.03Bb 99.64±0.04Cb 853±28Db 

Arable land 0.06±0.00Aa 0.14±0.02Ba 99.82±0.02Dc 407±34Ba 

Notes: The results are presented as the mean standard errors (n = 3). Different small letters indicate significant 

differences (p < 0.05) between land uses; different capital letters show significant differences for individual 

parameters (column down) across all soil groups. 

 

The data presented in Table 8 show that the percentage of fulvic acids in humus fraction 

composition was the highest in the Arenosols (0.37–0.74%), while the highest percent of humic 

acids was in the Retisols (0.19–0.35%) and Cambisols (0.14–1.20%). In different land uses, the 

highest percent of fulvic and humic acids in studied soils were found in silver birch stands, 

meanwhile, the insoluble residues in soil comprised over 99% in all land uses.  
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Mean concentrations of WEOC ranged from 316 mg kg–1 to 1727 mg kg–1 in Arenosols, 

Retisols, and Cambisols. The WEOC concentrations were on average 1.2–1.4 times higher in the 

Retisols, and 1.2–3.3 times higher in the Cambisols compared to the Arenosols. The highest 

WEOC mean concentrations in Arenosols were found in silver birch stand and Scots pine stands, 

while in Retisols and Cambisols – in silver birch and perennial grassland.  

According to the other authors, the WEOC concentrations depend on the intensity of land 

cultivation (Liaudanskienė, 2009), land use and cultivated plants (Kaiser & Ellerbrock, 2005), soil 

liming and fertilization (Jokubauskaitė, 2016). R. Duffková and H. Macurová (2011) found that 

the WEOC concentration in the grasslands on Cambisols varied from 723 mg kg–1 to 1194 mg kg–1. 

According to the study by I. Jokubauskaitė (2016), the WEOC concentration varied in a range of 

493–778 mg kg–1 in the arable Retisols. 

 

Evaluation of carbon and nitrogen concentrations in soil microbial biomass during the 

vegetation period 

 

The seasonal concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) and nitrogen (SMBN) 

are influenced not only by the contents of soil Corg and Ntot, but also by air temperature and soil 

moisture (Piao et al., 2000; Lepcha & Devi, 2020; Hamer et al., 2021).  

In the studied Arenosols, Retisols and Cambisols in the surface 0–10 cm and 10–20 cm 

mineral layers, the SMBC mean concentrations, during the vegetation period (spring, summer, 

autumn), ranged in the interval of 19.8–1478.3 µg C g–1 (Figure 4). In the mentioned mineral 

layers of Arenosols, the SMBC mean concentrations during the vegetation period varied within 

the range of 19.8–280.3 µg C g–1 and were lower about 3.1–6.5 times than in Retisols and 5.3–9.2 

times than in Cambisols.  
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Figure 4. The mean concentrations of soil microbial biomass carbon (SMBC) in the surface 0–10 cm and 

10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land uses during the 

vegetation period. Different small letters indicate significant differences (p ˂ 0.05) during each 

vegetation season, different capital letters – throughout the whole vegetation period. 

 

During the vegetation period, the highest SMBC mean concentrations in the surface 0–10 cm 

and 10–20 cm mineral layers in all studied soils were found in silver birch stands (Figure 4). 

Compared to the soil in silver birch stand, the mean SMBC concentrations in Arenosols were by 
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about 1.6–1.9 times lower in arable land and perennial grassland. The SMBC mean concentrations 

in Retisols were lower by 2.0–2.5 times in the arable land and 1.4–1.7 times in the perennial 

grassland, compared to the silver birch stand. In Cambisols, the SMBC mean concentrations were 

lower by about  2.5–3.1 times in arable land and 1.2–2.0 times in perennial grassland, compared 

to the mixed silver birch stand.  

In general, the highest mean SMBC concentrations in the surface 0–10 cm and 10–20 cm 

during vegetation period were detected in summer (Figure 4). Mean SMBC concentrations in 

Arenosols did not change significantly (p > 0.05) between different periods of vegetation (spring, 

summer, and autumn) only in the arable land. In other land uses, significantly (p < 0.05) higher 

SMBC concentrations were found in summer and were 2.1–2.9 times higher than in spring and 

autumn. In Retisols the statistically significantly (p < 0.05) highest SMBC mean concentrations 

were found in the summer in all studied land uses. The SMBC concentrations increased by about 

1.5–1.7 times in the silver birch stand, 1.6–3.5 times in the perennial grasslands, and 1.2–2.4 times 

in the arable land in the summer compared to the spring and autumn. In spring, summer, and 

autumn, the mean SMBC concentrations of Cambisols differed insignificantly (p > 0.05) in the 

perennial grasslands. In other land uses, the significantly highest SMBC mean concentrations 

were found in the summer and were 2.2–2.9 times higher in the mixed silver birch stand and in 

the arable land compared to the spring and autumn seasons.  

In the studied different soil groups and different land uses in the surface 0–10 cm and 10–

20 cm mineral layers, the mean concentrations of soil microbial biomass nitrogen (SMBN) during 

the vegetation period varied within large range of 2.7–79.3 µg N g–1 (Figure 5). The SMBN mean 

concentrations during the vegetation period in the surface mineral layers of Arenosols ranged 

from 2.7 µg N g–1 to 27.1 µg N g–1 and were lower about 2.6–4.4 times and 2.9–6.3 times than in 

Retisols and Cambisols, respectively. If to compare with arable land and perennial grassland the 

SMBN mean concentrations in silver birch stands were higher from 1.4 to 3.6 times in all studied 

soil groups. 
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Figure 5. The mean concentrations of soil microbial biomass nitrogen (SMBN) in the surface 0–10 cm 

and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land uses during the 

vegetation period. Different small letters indicate significant differences (p ˂ 0.05) during each 

vegetation season, different capital letters – throughout the whole vegetation period. 

 

In general, the highest mean SMBN concentrations in the surface 0–10 cm and 10–20 cm 

mineral layers during the vegetation period were detected in summer (Figure 5). In Arenosols in 
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different seasons of vegetation period (spring, summer, autumn) the SMBN mean concentrations 

changed insignificantly (p > 0.05) only in the Scots pine stand. In other land uses, the statistically 

significantly highest (p < 0.05) SMBN mean concentrations were found in the summer. The 

SMBN mean concentrations in the natural grassland increased up to 2.9 times and in silver birch 

stand by 1.5–2.5 times in both 0–10 cm and 10–20 cm mineral soil layers in the summer compared 

to the spring and autumn. Besides, the highest SMBN mean concentrations in Arenosols were 

found in the silver birch stand in all seasons; also, high SMBN mean concentrations were found 

in the perennial grassland in the summer. The significantly highest (p < 0.05) SMBN mean 

concentrations in Retisols were found in the summer in all land uses. The SMBN mean 

concentrations in the summer were in birch stand by 1.4–1.8 times, in perennial grassland by  

1.4–3.1 times, and in arable land by 1.9–2.3 times higher, compared to the spring and autumn. 

The significantly (p < 0.05) highest SMBN concentrations of Cambisols were found in the 

summer except in perennial grassland. In the summer, the SMBN mean concentrations increased 

by 1.4 times in the mixed birch stand, by 1.3 times in the perennial grassland, and by 2 times in 

the arable land, compared to the spring and autumn.  

Previous studies have found that air temperature, atmospheric precipitation, soil moisture, 

and temperature influence SMBC and SMBN concentrations (Piao et al., 2000; Yang et al., 2010; 

Devi & Yadava, 2005; Lepcha & Devi, 2020; Hamer et al., 2021). The SMBC mean 

concentrations ranged from 265.7 μg C g–1 to 592.8 μg C g–1 in arable land and forests during the 

vegetation period (Lepcha & Devi, 2020). The highest concentrations were found in the rainy and 

warm season, while the lowest concentrations were found in the winter season. 

The soils in agricultural and forest land have significantly different effects on microbiological 

processes, abundance, and structural composition of microorganisms (Ayres et al., 2009). 

E. A. Susyan et al. (2011) found that higher SMBC concentrations were influenced by both tree 

species composition and tree age. They found that the SMBC concentration was 245 µg C g–1 in 

the 0–15 cm soil mineral layer of Retisols in the 20 years old stand, 2545 µg C g–1 in the mature 

spruce stand, and 1816 µg C g–1 in the mature oak stand. In uncultivated land, the SMBC 

concentration varied in the range of 59–514 µg C g–1, while the SMBN concentration was 14–

44 µg N g–1 (Haripal & Sahoo, 2014). 

Other authors indicated that the properties of forest soils were influenced by root systems 

and distribution, also the effects of mineralization (Russell et al., 2007; Liu et al., 2018). Perennial 

grasslands are important not only for the aboveground litter that is left to decompose but also for 

their dense root systems and their ability to fix carbon and nitrogen (van Eekeren et al., 2007; 

Skuodienė & Nekrošienė, 2012).  
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Soil organic carbon and total nitrogen accumulation in soil microbial biomass  

 

The percentage of soil microbial biomass carbon (SMBC/Corg) and nitrogen (SMBN/Ntot) in 

the concentration of soil organic carbon (Corg) and total soil nitrogen (Ntot) provides the 

information on metabolically active carbon and nitrogen (Garcia et al., 2002; Mendoza et al., 

2020). According to previous studies, the SMBC may account for 3–7% of soil Corg concentration, 

and the SMBN may account for up to 5% of the soil Ntot concentration (Insam & Domsch, 1988; 

Sparling, 1992; Lepcha & Devi, 2020; Mendoza et al., 2020).  

Mean percentage of SMBC/Corg in total soil Corg concentrations (Table 9) and mean 

percentage of SMBN/Ntot in soil Ntot concentrations were calculated for the entire vegetation 

period (Table 10). 

 

Table 9. Percentage of soil microbial biomass carbon in soil organic carbon concentration (SMBC/Corg) in 

the surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land 

use. Different small letters indicate significant (p < 0.05) differences between land uses at different depths 

Land use 
Spring Summer Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Arenosols 

Silver birch stand 0.9±0.0b 1.1±0.0c 2.2±0.1c 3.1±0.1c 0.8±0.0b 1.0±0.1c 

Scots pine stand 0.4±0.0a 0.4±0.0a 0.7±0.0a 1.0±0.0a 0.3±0.0a 0.3±0.0a 

Natural grassland 0.9±0.0b 0.8±0.0b 2.5±0.1c 2.3±0.1b 0.7±0.1b 0.7±0.0b 

Arable land 0.9±0.0b 0.7±0.0b 1.0±0.0b 0.9±0.0a 0.7±0.0b 0.7±0.0b 

Retisols  

Silver birch stand 4.3±0.1b 6.2±0.1c 6.7±0.5b 6.2±0.5c 4.0±0.1b 5.3±0.1b 

Perennial grassland 2.1±0.1a 2.6±0.1b 3.5±0.1a 4.1±0.1b 1.5±0.0a 1.7±0.2a 

Arable land 2.0±0.0a 2.1±0.1a 3.7±0.1a 3.3±0.3a 1.4±0.1a 1.4±0.0a 

Cambisols 

Mixed silver birch stand 1.5±0.2a 2.6±0.1a 3.3±0.2a 5.9±0.4b 1.3±0.1a 2.0±0.1a 

Perennial grassland 2.5±0.2c 3.5±0.2b 3.5±0.1a 4.4±0.2a 2.2±0.0b 2.7±0.0b 

Arable land 2.0±0.1b 2.4±0.0a 5.1±0.3b 6.1±0.4b 2.0±0.1b 2.1±0.0a 

 

The mean percentage of SMBC/Corg and SMBN/Ntot ranged in similar interval from 0.3% to 

6.7% during the vegetation period in Arenosols, Retisols and Cambisols (Tables 9 and 10). The 

values of SMBC/Corg and SMBN/Ntot in different studied soil groups were influenced mainly by 

seasonality, and in most cases, by land use. In Retisols, the percentage of SMBC/Corg and 

SMBN/Ntot (1.4–6.7%) was about on average 1.4–5.6 times, and in Cambisols (1.5–6.1%) – up to 

6.8 times higher than in nutrient–poor Arenosols (0.3–3.1%). In Arenosols the percentages of 

SMBC/Corg and SMBN/Ntot were higher about 1.4–3.1 in silver birch stand, perennial grassland, 

and arable land, compared to the Scots pine stand. In Retisols, the percentages of SMBC/Corg and 

SMBN/Ntot was about 1.5–3.8 times higher in a silver birch stand compared to other land uses. In 
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most cases, the higher percentage of SMBC/Corg and SMBN/Ntot in Cambisols were found in 

perennial grassland and arable land. 

 

Table 10. Percentage of soil microbial biomass nitrogen in total nitrogen concentration (SMBN/Ntot) in the 

surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land use. 

Different small letters indicate significant (p < 0.05) differences between land uses at different depths 

Land use 
Spring Summer Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Arenosols 

Silver birch stand 0.9±0.0b 1.3±0.1c 1.0±0.0b 1.6±0.0b 0.8±0.0b 1.2±0.1d 

Scots pine stand 0.5±0.0a 0.5±0.0a 0.6±0.0a 0.7±0.0a 0.4±0.0a 0.4±0.0a 

Natural grassland 1.1±0.0b 1.0±0.0b 2.7±0.2d 2.8±0.3c 0.9±0.1b 0.9±0.0c 

Arable land 1.2±0.1b 0.7±0.0a 1.5±0.1c 0.9±0.1a 1.0±0.1b 0.6±0.0b 

Retisols  

Silver birch stand 4.5±0.1c 4.4±0.3c 5.6±0.4b 6.7±0.5c 4.1±0.1c 4.6±0.3c 

Perennial grassland 2.4±0.1b 2.7±0.1b 4.1±0.1a 3.9±0.2b 2.0±0.1b 1.9±0.1b 

Arable land 1.8±0.0a 2.0±0.1a 4.2±0.5a 2.9±0.5a 1.4±0.1a 1.4±0.2a 

Cambisols 

Mixed silver birch stand 2.1±0.0a 2.6±0.1a 2.9±0.0a 4.1±0.0b 2.0±0.1a 2.6±0.2a 

Perennial grassland 2.2±0.0a 3.0±0.1b 2.7±0.1a 2.9±0.2a 2.0±0.0a 2.2±0.2a 

Arable land 2.2±0.1a 3.1±0.1b 3.3±0.1b 4.1±0.4b 2.0±0.2a 2.5±0.1a 

 

In general, the highest SMBC/Corg and SMBN/Ntot mean percentage were determined in all 

studied soil groups and land uses in summer. Meanwhile, the SMBN/Ntot in Arenosols did not 

change significantly during the vegetation period. In the natural grassland, SMBN/Ntot increased 

up to 2.5 times during the summer season compared with other land uses. In Retisols, 

irrespectively of land use, the highest SMBC/Corg and SMBN/Ntot were found in the summer 

season, especially it was evident in the birch stand. In Cambisols, the SMBC/Corg and SMBN/Ntot 

in the perennial grasslands were similar for all studied seasons. Meanwhile, in the birch stand and 

arable land, the SMBC/Corg and SMBN/Ntot were 1.6 times higher in the summer season than in 

spring and autumn. 

Previous studies showed that SMBC/Corg percentage varied from 1.5% to 9.0% in the surface 

0–10 cm and 10–15 (20) cm mineral layers in forest soils (Luizzao et al., 1992; Dyckmans et al., 

2003; Anayeva et al., 2008; Susyan et al., 2011) and from 0.3% to 6.0% in grasslands, and arable 

lands (Brookes et al., 1985; Insam, 1990; Dyckmans et al., 2003; Lepcha & Devi, 2020). 

Meanwhile, the SMBN/Ntot varies from 2% to 6 % in agricultural soils (Brookes et al., 1985; 

Frieder & Scheller, 2002).  

The percentage of SMBC/Corg and SMBN/Ntot could be significantly influenced by stand 

species composition and stand origin (Zhong & Makeschin, 2006; Yang et al., 2010). In 
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agricultural soils, higher percentages of SMBC/Corg and SMBN/Ntot were found in long-term 

organic farming crops (Frieder & Scheller, 2002).  

Previous studies also found that the highest percentage of SMBC/Corg and SMBN/Ntot occur 

in summer (Yang et al., 2010; Lepcha & Devi, 2020). Warm and humid weather during spring 

and summer encouraged microbial activity and biomass growth, resulting in the decomposition 

of organic matter and increased immobilization of nutrients. During autumn and winter with lower 

soil temperatures, microbial activity, and nutrient immobilization decrease, and Corg and Ntot 

increase due to microbial necromass (Lepcha & Devi, 2020) 

 

Carbon and nitrogen ratios in soil microbial biomass 

 

S. Marinari et al. (2006) stated that Corg immobilization occurred, when the microbial biomass 

carbon and nitrogen ratio (SMBC:SMBN) is higher than the soil C:N ratio. 

The carbon and nitrogen mean ratios in soil microbial biomass (SMBC:SMBN) in the 0–

10 cm and 10–20 cm mineral soil layers are given in Table 11, and the soil C:N mean ratio in 

Table 7. 

Table 11. Microbial biomass carbon and nitrogen ratio (SMBC:SMBN) in the surface 0–10 cm and  

10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land uses. The green colour 

indicates immobilisation process 

Land use 
Spring Summer Autumn 

0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 0–10 cm 10–20 cm 

Arenosols 

Silver birch stand 8.0±0.5Ab 7.6±0.2Aa 17.6±2.0Bc 17.4±1.1Bc 8.0±0.6Ab 7.6±0.4Aa 

Scots pine stand 7.1±0.5Ab 7.4±1.1Aa 11.3±1.8Bb 13.7±3.3Bb 7.2±0.8Aab 7.3±0.8Aa 

Natural grassland 7.2±0.5Ab 6.5±0.6Aa 7.9±0.9Aa 6.7±1.0Aa 7.2±1.0Aab 6.5±0.4Aa 

Arable land 6.6±0.3Aa 7.8±1.3Aa 6.0±1.3Aa 7.6±1.2Aa 6.6±0.7Aa 8.0±1.1Aa 

Retisols  

Silver birch stand 11.5±1.8Aa 11.1±1.8Aa 12.5±1.7Ab 12.7±1.6Ab 11.7±0.6Aa 12.0±1.3Aa 

Perennial grassland 12.4±2.2Aa 11.9±3.6Aa 12.2±1.6Ab 13.0±2.3Ab 10.8±0.9Aa 11.7±2.8Aa 

Arable land 12.0±3.6Ba 12.5±3.4Ba 9.6±1.9Aa 9.7±1.5Aa 10.9±1.7Aa 11.0±2.7Aa 

Cambisols 

Mixed silver birch stand 11.5±1.0Aa 12.6±1.5Ab 18.6±2.5Bb 18.4±2.6Bb 11.0±0.3Aa 10.0±1.4Aa 

Perennial grassland 11.7±2.1Aa 11.0±1.8Aab 13.3±2.6Ba 13.6±1.5Ba 11.0±0.4Aa 11.3±1.7Aa 

Arable land 10.7±1.5Aa 9.8±1.7Aa 13.5±2.1Ba 12.3±1.2Ba 11.2±1.1Aa 10.8±3.7Aa 

Note: Different small letters indicate significant differences (p ˂ 0.05) between land uses at different depths, different 

capital letters – throughout the whole vegetation period at the same land use. 

 

The higher SMBC:SMBN mean ratios, compared with C:N mean ratios, obtained in 

Arenosols, Retisols and Cambisols during the vegetation period, showed that the Corg 

immobilization was the most intensive in summer, especially in the forest land (Table 11). In 

Cambisols, the Corg immobilization in the perennial grasslands was identified during the entire 
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vegetation period. The plant species favored by extended growing seasons can increase the soil 

microbial communities, which accumulate Corg in their biomass and help to preserve nutrients in 

the soil. 

Comparing the SMBC:SMBN ratios of the studied soil groups, it was found that Corg 

immobilization was the most intensive in the forest of silver birch stands. According to higher 

SMBC:SMBN ratios, Corg was more intensively immobilized in the summer period. Meanwhile, 

a lower SMBC:SMBN ratio indicates more immobilized Ntot. 

Our research data were similar to other researchers where SMBC:SMBN ratio varied from 

5.2 in cultivated soils and to 20.8 in forest soils (Joergensen, 1995; Wild et al., 2015). The research 

has also shown that the SMBC:SMBN ratio depends on the cultivated agricultural plants, their 

species composition, and the season of the year (Marinari et al., 2006; Balota & Auler, 2011). The 

higher ratio of SMBC:SMBN in the summer or rainy season may be because the communities of 

microorganisms immobilize nutrients in their biomass (Marinari et al., 2006; Padalia et al., 2018).  

 

Evaluation of soil microbial respiration  

 

Soil microbial respiration measurement by the amount of CO2 released from their biomass – 

is an important indicator for assessing activity level and the rate of soil organic matter 

decomposition (Eisenhauer et al., 2017; Bradford et al., 2019).  

Soil microbial respiration in the surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, 

Retisols and Cambisols was evaluated as the average of released CO2 (mg g–1 per day) during the 

vegetation period (Figure 6).  

Mean soil microbial respiration ranged from mg g–1 0.0022 mg g–1 to 0.0781 mg g–1 per day 

in the Arenosols, Retisols and Cambisols on different land uses (Figure 6). Mean soil microbial 

respiration was 3.6–15.0 times higher in Retisols (0.0222–0.0487 mg g–1), and 6.3–20.7 times 

higher in Cambisols (0.0304–0.0781 mg g–1) than in Arenosols (0.0022–0.0125 mg g–1). In the 

studied soils, the most intensive soil microbial respiration was found in the soils of forest land and 

perennial grasslands, where it was up to 2.4 times higher than in arable land. 

After analyzing the obtained data, it was determined that the respiration intensity of soil 

microorganisms is directly related to the amount of microbial biomass carbon (SMBC) and 

nitrogen (SMBN). The literature indicates that higher microbial biomass results the higher soil 

respiration (Fang & Moncrief, 2005). Forests typically have a higher amount of organic matter 

and a more diverse composition of microorganism species, leading to increased microbial 

respiration (Anayeva et al., 2008). 
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Figure 6. Mean soil microbial respiration (CO2, mg g–1 per day) in the surface 0–10 cm and 10–20 cm 

mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols in different land use. Different small letters indicate 

significant differences (p < 0.05) between land use in each soil group; different capital letters show 

significant differences between different land uses across all soil groups. 

 

According to E. A. Susyan et al. (2011), who studied different land uses (arable land, 

coniferous, and deciduous stands of various ages), the lowest Retisol microbial respiration was 

obtained in the arable land. The study by N. D. Anayeva et al. (2008) also showed that the highest 

Retisols and Cambisols microbial respiration was in forests and grasslands, and the lowest soil 

microbial respiration was found in arable lands. 

 

Impact of soil physical and chemical properties and land use on soil microbial properties 

 

Pearson's correlation coefficients between soil microbiological (microbial biomass carbon 

(SMBC) and nitrogen (SMBN), microbial respiration) parameters are shown in Table 12, and the 

coefficients between microbiological indicators and soil physical and chemical properties in the 

surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols are presented 

in Table 13.  

In the studied soils (Arenosols, Retisols and Cambisols) the correlation coefficients showed 

a strong positive interdependence (r = 0.85–0.99) between soil microbiological parameters: 

SMBC, SMBN in different seasons of vegetation period and microbial biomass respiration in 

summer (Table 12).  
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Table 12. Pearson correlation coefficients between soil microbial parameters (n = 60) in surface 0–10 cm 

and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols, and Cambisols. Statistically significant (p < 0.05) 

correlation coefficients are marked in bold 

Parameters 
SMBC, 

spring 

SMBC, 

summer 

SMBC, 

autumn 

SMBN, 

spring 

SMBN, 

summer 

SMBN, 

autumn 

Microbial 

respiration, 

summer 

SMBC, spring – 0.91 0.99 0.99 0.96 0.97 0.89 

SMBC, summer  – 0.91 0.90 0.91 0.93 0.90 

SMBC, autumn   – 0.99 0.96 0.98 0.88 

SMBN, spring    – 0.96 0.97 0.87 

SMBN, summer     – 0.94 0.85 

SMBN, autumn      – 0.91 

 

The studied microbiological properties (SMBC and SMBN in different seasons of vegetation 

period, and microbial respiration) of Arenosols, Retisols, and Cambisols showed significant 

positive moderate or strong correlations with the concentrations of soil organic carbon (Corg), total 

nitrogen (Ntot), water-extractable organic carbon (WEOC), and percentage of humic acids, also 

silt and clay particles and negative correlations with percentages of sand particles and fulvic acid 

(Table 13). A moderate interdependence was found between SMBC, SMBN and soil C:N ratio 

(r = 0.52–0.68), whereas microbiological properties and pH were weakly interdependent  

(r = 0.28–0.35).  

 

Table 13. Pearson correlation coefficients between soil microbiological and physical, chemical parameters 

(n = 60) in surface 0–10 cm and 10–20 cm mineral layers of Arenosols, Retisols and Cambisols. 

Statistically significant (p < 0.05) correlation coefficients are marked in bold 

Parameters 

Soil 

bulk 

density 

Corg Ntot C:N pHCaCl2 Sand Silt Clay 
Humic 

acid 

Fulvic 

acid 

Insoluble 

residue 

WEO

C 

SMBC, 

spring 
–0.13 0.69 0.61 0.55 0.33 –0.67 0.64 0.61 0.70 –0.42 –0.22 0.70 

SMBC, 

summer 
–0.29 0.80 0.69 0.58 0.28 –0.53 0.51 0.47 0.78 –0.27 –0.38 0.74 

SMBC, 

autumn 
–0.18 0.70 0.62 0.54 0.30 –0.60 0.57 0.55 0.72 –0.36 –0.28 0.72 

SMBN, 

spring 
–0.13 0.68 0.61 0.52 0.31 –0.63 0.60 0.58 0.69 –0.37 –0.25 0.70 

SMBN, 

summer 
–0.12 0.67 0.56 0.58 0.35 –0.68 0.65 0.61 0.69 –0.39 –0.23 0.67 

SMBN, 

autumn 
–0.24 0.79 0.73 0.53 0.31 –0.54 0.50 0.52 0.78 –0.27 –0.37 0.78 

Microbial 

respiration, 

summer 

–0.28 0.83 0.70 0.68 0.34 –0.58 0.54 0.54 0.83 –0.36 –0.35 0.83 
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The MIXED procedure (REML method) was used to determine the influence of soil group 

(Arenosol, Retisol and Cambisol) and land use (silver birch and Scots pine stands, perennial or 

natural grassland, arable land) on the studied soil parameters (Table 14).  

The results of the analysis revealed that the concentrations of SMBC, SMBN and soil 

microbial respiration were more influenced by the pedogenesis (soil group) (variation component 

– 66.1–87.6%) than the land use (10.4–32.9%) (Table 14). The soil sampling depth, in almost all 

cases, had a significant effect on the concentrations of SMBC (except for spring season) and 

SMBN and soil microbial respiration intensity.  

As could be seen from Table 14, the concentrations of soil organic carbon (Corg) and total 

nitrogen (Ntot) were more influenced by the land use (45.9%) than the soil group (29.5%). The 

soil C:N ratio were more influenced by soil group (36,2%). Soil bulk density was significantly 

influenced by land use (71.7 %) and sampling depth. The pHCaCl2 value was mainly dependent on 

the soil group (66.6%). The soil texture (percentage of sand, clay, and silt particles) mostly 

depended on the soil group (74.7–87.8%). The percentage of humic acids and insoluble residues 

in the humus fraction composition were more influenced by land use (61.1–61.8%) than by soil 

group (14.0–18.9%). Meanwhile, the percentage of fulvic acids was more influenced by the soil 

group (83.1%). The sampling depth also had a statistically significant influence on the humus 

fraction composition. The water-extractable organic carbon (WEOC) concentrations were 

influenced by both, soil genesis (39.4%) and land use (41.0%), and by soil depth.  

 

Table 14. Soil group and land use variation components (%) calculated according to statistical model (1) 

and statistical significance of sampling depth (*–p < 0.05; **–p < 0.01; ***–p < 0.001) 

Parameter Soil group 

variation 

component (%) 

Land use 

variation 

component (%) 

Statistical 

significance of 

sampling depth 

Soil microbial biomass carbon (SMBC), µg g–1 (spring) 71.7 26.1 – 

SMBC, µg C g–1 (summer) 70.5 19.1 * 

SMBC, µg C g–1 (autumn) 69.0 30.9 *** 

Soil microbial biomass nitrogen (SMBN), µg g–1 (spring) 66.1 32.9 ** 

SMBN, µg N g–1 (summer) 87.6 10.4 *** 

SMBN, µg N g–1 (autumn) 71.5 26.6 *** 

Soil microbial respiration in summer, CO2, mg g–1 per day 71.5 25.8 *** 

Fine soil bulk density, g cm–3 0.0 71.7 ** 

Soil Corg, g kg–1 29.5 45.9 ** 

Soil Ntot, g kg–1 29.5 45.9 ** 

Soil C:N ratio 36.2 32.2 – 

Soil pHCaCl2 66.6 15.6 * 

Sand, % 87.8 9.3 – 

Silt, % 86.4 10.5 – 

Clay, % 74.7 14.7 – 

Humic acid, % 18.9 61.8 *** 

Fulvic acid, % 83.1 9.7 ** 

Insoluble residue, % 14.0 61.1 *** 

Water-extractable organic carbon (WEOC), mg kg–1 39.4 41.0 ** 
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The Pearson’s correlation analysis showed that the microbiological parameters (SMBC, 

SMBN, microbial respiration) of the studied Arenosols, Retisols and Cambisols were significantly 

positively influenced by the concentrations of Corg, Ntot, WEOC, and a higher percentage of humic 

acids, silt and clay particles. Soil variation component showed that SMBC, SMBN and microbial 

respiration were more influenced by soil genesis (percentage of sand, silt, and clay particles), than 

land use. 

 

Stability of soil organic carbon in different geomorphological regions of Lithuania 

 

To reflect the soil microbiological properties studied in detail (see Chapters above), three 

geomorphological regions in Lithuania were selected for a thorough analysis of the stability of 

soil organic carbon (Corg) in different land uses. The following geomorphological regions were 

analysed: (1) Sandy plain, representing non-intensive agriculture on the predominant sandy soils; 

(2) Moraine Middle Lithuania lowland, representing the most intensive agriculture in Lithuania 

on fertile soils; and (3) Moraine plateau, representing medium–intensity agriculture. The stability 

of Corg was evaluated according to soil C:N and SMBC:SMBN ratios. As it was mentioned, the 

immobilization of Corg was evaluated by a higher ratio of SMBC:SMBN in comparison to the soil 

C:N ratio.  

The mass of organic layer (forest floor and grass litter), pHCaCl2 and fine soil bulk density in 

the studied geomorphological regions are presented in Annexes 1–6. Dendrometric characteristics 

of forest stands (see Table 6) and crop rotations of arable soils are described in the “Materials and 

Methods”. 

Light textured non-fertile and non-carbonated sandy soils with deep groundwater level in the 

Sandy plain geomorphological region. Therefore, this region was not suitable for intensive 

agriculture. However, the stability of Corg was evaluated in Arenosols, Luvisols and Retisols. 

Medium and heavy loam soils prevailed in the Moraine Middle Lithuania lowland region. 

The fertile Luvisols, Retisols and Cambisols were mainly used for intensive agriculture. However, 

Luvisols could be found in forests.  

The soils in the Moraine plateau region were characterised as acid and moderately fertile 

soils. Agricultural use of these soils requires periodic liming and fertilization, therefore, 

agriculture in this region is less intensive than in the Moraine lowland. In this region, Corg stability 

in Luvisols and Retisols under different land uses was evaluated. 

Soil C:N and SMBC:SMBN ratios were used to evaluate the stability of Corg, which may 

represent the Corg immobilization in microbial biomass (Table 15). Detailed data on soil chemical 
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(Corg and Ntot) and microbiological (SMBC and SMBN) parameters in studied geomorphological 

regions are given in Annexes 7–9.  

As could be seen from Table 15, in the Sandy plain geomorphological region the higher 

SMBC:SMBN ratios than C:N ratios showed Corg immobilization in the 0–10 cm and 10–30 cm 

mineral soil layers in Arenosols, Luvisols, and Retisols in all studied land uses (forest land, 

perennial grassland, arable land).  

 
Table 15. Mean ratios of organic carbon and total nitrogen in the soil (C:N) and in soil microbial biomass 

(SMBC:SMBN) in mineral 0–10 cm and 10–30 cm layers in Sandy plain, Moraine Middle Lithuania 

lowland, and Moraine plateau regions. The Corg immobilization is shown in green 

Major soil groups (WRB, 2014; 2015) 
Soil C:N ratio SMBC:SMBN ratio 

0–10 cm 10–30 cm 0–10 cm 10–30 cm 

Sandy plain 

Forest land 

Arenosols (n = 8) 13.3±1.1 10.6±1.0 47.0±2.3c 41.8±1.8c 

Perennial grassland 

Arenosols (n = 3) 16.6±1.1 10.5±1.0 23.9±1.5a 38.1±1.3b 

Luvisols (n = 3) 12.9±1.3 12.1±1.0 35.9±5.2b 48.5±1.5d 

Retisols (n = 3) 10.5±0.3 11.2±0.5 35.0±4.3b 31.6±3.9b 

 Arable land 

Arenosols (n = 4) 15.3±2.8 14.9±2.9 35.5±4.2b 42.3±3.8c 

Luvisols (n = 3) 8.5±4.3 13.9±2.9 31.0±4.7b 34.7±6.4b 

Retisols (n = 3) 11.1±0.9 11.5±0.7 31.1±4.1b 26.1±3.1a 

Moraine Middle Lithuania lowland 

Forest land 

Luvisols (n = 12) 46.5±7.8 18.9±4.5 37.0±2.9c 31.2±1.6c 

Perennial grassland 

Arenosols (n = 1) 18.7±1.2 15.8±1.3 12.9±0.9b 13.4±0.5a 

Luvisols (n = 3) 18.6±3.2 17.5±3.9 11.8±1.3ab 14.5±1.7a 

Retisols (n = 3) 21.0±1.0 20.1±1.9 14.6±1.1b 16.1±0.7b 

Cambisols (n = 3) 17.8±0.5 17.5±1.7 13.4±2.1b 13.8±1.7a 

Arable land 

Arenosols (n = 14) 18.9±1.9 19.1±2.0 12.9±0.7b 13.4±0.8a 

Luvisols (n = 14) 14.1±1.0 15.4±1.0 11.0±0.4a 12.2±0.5a 

Retisols (n = 5) 13.0±1.2 12.5±0.6 11.4±0.8a 11.3±0.8a 

Cambisols (n = 32) 17.9±1.0 17.5±1.2 11.7±0.4a 12.3±0.5a 

Moraine plateau 

Forest land 

Luvisols (n = 5) 42.4±2.3 22.6±1.0 31.1±4.5c 24.6±1.9a 

Retisols (n = 1) 37.5±1.9 19.9±0.9 21.7±2.3a 20.8±2.0a 

Perennial grassland 

Luvisols (n = 5) 16.1±2.2 17.4±2.3 37.6±6.2c 31.2±3.9b 

Retisols (n = 2) 18.6±1.8 15.8±0.4 25.3±0.3b 28.6±0.8b 

Arable land 

Luvisols (n = 12) 14.4±0.8 13.8±0.7 36.2±3.7c 33.8±3.2b 

Retisols (n = 15) 14.5±1.2 14.0±1.2 42.3±3.1d 38.4±3.19c 

Note: Different small letters indicate significant differences (p ˂ 0.05) between different land use in each 

geomorphological region.  
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In the Moraine Middle Lithuania lowland region, the SMBC:SMBN ratios showed Corg 

immobilization only in Luvisols on forest land at the depth of 10–30 cm. No Corg immobilization 

in microbial biomass was identified in Arenosols, Luvisols, Retisols, and Cambisols in the soil of 

perennial grassland and arable land. This could be caused by the intensive use of agricultural soils. 

The organic matter was actively mineralized and Corg did not accumulate due to the low content 

of organic residues in the soil and the high activity of microorganisms, especially in spring and 

early summer. 

In the Moraine plateau, the SMBC:SMBN ratios showed Corg immobilization in the studied 

Luvisols and Retisols under different land uses.  Soil Corg was more stable in the perennial 

grassland and arable land in the Moraine plateau with less intensive agriculture practice compared 

to the Moraine lowland (see Table 15). 

The comparison of the SMBC:SMBN ratios showed that the Corg immobilization was the 

most intensive in the forest land in the Sandy plain. Following the highest SMBC:SMBN ratio, 

more intensive Corg immobilization also was found in the forest land in the Moraine Middle 

Lithuania lowland. In the Moraine plateau, Corg immobilization was more intensive in perennial 

grassland and arable land, compared with forest land.  

Summarizing the data, it can be stated that soil Corg stability was influenced not only by 

different land use, but also by the intensity of agricultural practice in studied geomorphological 

regions. 
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Research hypothesis confirmation 

 

Hypothesis Verification 

Studies of soil microbial biomass carbon 

(SMBC) and nitrogen (SMBN) 

concentrations indicate soil organic carbon 

stability (Corg) in soils of different genesis 

and different land uses.  

 

The hypothesis was confirmed: microbial 

biomass carbon and nitrogen concentrations 

affect the accumulation of Corg and Ntot in 

soils, and the DMBC:DMBN ratio can 

indicate the stability of soil Corg under 

different land uses. 

 

CONCLUSIONS  

 

1. In different land uses (forest land, perennial grassland, arable land), soil organic carbon 

(Corg) concentrations in the 0-10 and 10-20 cm mineral layers were defined by different 

pedogenesis, however, land use also had an impact. The mean Corg concentrations were 1.2–

3.4 times higher in the Retisols and Cambisols than in the infertile Arenosols. The highest Corg 

concentrations were found in forest land and perennial grasslands, while the lowest – in arable 

land. The concentrations of total nitrogen (Ntot) did not differ significantly in Arenosols and 

Retisols. However, Ntot concentrations in Cambisols were higher in forest land and perennial 

grassland than in the arable land. The concentrations of water-extractable organic carbon (WEOC) 

and the percentage of fulvic and humic acids in all studied soil groups were higher in the forest 

than in the arable land.    

2. In the studied land uses, 1.6–6.8 times higher mean concentrations of soil microbial 

biomass carbon (SMBC) and nitrogen (SMBN) were found in Retisols and, especially, in 

Cambisols than in the infertile Arenosols. In summer season, the mentioned concentrations were 

on average 1.2–3.5 times higher than in spring and autumn in all studied land uses. The highest 

concentrations of SMBC and SMBN were detected in forest land. In all studied soil groups, the 

SMBC:SMBN ratio showed the Corg immobilization in forest land, while Corg immobilization in 

Cambisols was also determined in perennial grassland. The higher percentage of SMBC and 

SMBN in the Corg and Ntot concentrations, respectively, revealed that the microorganisms 

assimilated nutrients more intensively in soils of forest land.   

3. Soil microbial respiration was on average 15–20 times more intensive in Retisols and 

Cambisols compared to Arenosols in all studied land uses. Meanwhile, the most intensive soil 
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microbial respiration was in Arenosols and Cambisols in forest land, while in Retisols  – in the 

perennial grassland and forest land.  

4. The soil microbiological properties (SMBC and SMBN concentrations, soil microbial 

respiration) were mainly influenced by soil texture (the percentage of sand, silt and clay particles), 

the contents of Corg, Ntot and WEOC, the percentage of humic and fulvic acids, and land use. 

5. In the studied different geomorphological regions, the Corg stability in surface 0–10 cm 

and 10–30 cm mineral layers of Arenosols, Luvisols, Retisols and Cambisols was influenced not 

only by the pedogenesis and land use but also by the intensity of agricultural management. In the 

regions of Sandy plain and Moraine plateau, the SMBC:SMBN ratio showed Corg immobilization 

in all land uses (forest land, perennial grassland and arable land). In the region of Moraine Middle 

Lithuania lowland, where fertile soils prevailed, the SMBC:SMBN ratio indicated that Corg 

immobilization occurred only in the forest land. Meanwhile, in agricultural lands, the Corg stability 

could have been negatively influenced by non-sustainable agricultural management, such as 

narrow-row crop rotations and excessive use of mineral fertilizers and pesticides.  

 

RECOMMENDATIONS 

 To evaluate the soil Corg stability, along with the determination of soil chemical properties 

(Corg, Ntot, C:N, the fractional composition of humus, WEOC, etc.), it is appropriate to evaluate 

more flexible soil microbiological properties: SMBC and SMBN concentrations and their 

percentage in Corg and Ntot concentrations, and SMBC:SMBN ratio. Lithuanian territory belongs 

to a forest zone, therefore for the evaluation of the Corg stability in agricultural lands, especially 

in arable land, it is appropriate to carry out the control studies in adjacent forests. 
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