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Pratarmė 
 

Šis dokumentas parengtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis 

monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)“, finansuojamo pagal 

priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 “Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos 

ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” veiklą “Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”. 

Šio dokumento tikslas aprašyti juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ekologiją, biologiją, 

paplitimą Lietuvoje, atliktus mokslinius genetinės įvairovės tyrimus, įvertinti grėsmes ir pateikti 

rekomendacijas šios rūšies išsaugojimui. 

  



SANTRAUKA 
 

Juodalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) yra trumpaamžis, gana mažas, bet greitai augantis 

plačialapis medis, aptinkamas didžiojoje Europos dalyje. Kad gerai augtų, jam reikia daug 

drėgmės, todėl ši rūšis dažnai aptinkama upių bei ežerų pakrantėse, pelkėtose vietose. Juodalksnis 

gali fiksuoti azotą simbiotiniuose šaknų gumbeliuose, todėl yra naudingas siekiant pagerinti 

dirvožemio būklę. Juodalksnio mediena yra gana atspari vandeniui ir dažnai naudojama 

prieplaukoms ir povandeninėms atramoms konstruoti, pvz. Venecijoje. Didžiausią žalą 

juodalksniui keliantis patogenas Phytophthora alni, kuris pastebėtas nuo 1990 m. keliose šalyse 

todėl ateityje tai gali tapti didesne juodalksnynų problema. 

Juodalksnynų genetinė įvairovė Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis yra aukšta. Saugomų 

teritorijų (sėklinių medynų ir genetinių draustinių) atsikūrimo genetinės įvairovės rodikliai 

statistiškai nesiskiria nuo brandžių. Kai kuriems medynams netgi nustatyti šiek tiek aukštesni 

genetinės įvairovės parametrai nei brandiems medynams. Įvertinus ex-situ objekto – Vytėnų 

bandomųjų želdinių, genetinę įvairovę ir palyginus ją su saugomų natūralių juodalksnio 

populiacijų genetine įvairove nustatyta, kad ex-situ objekte saugomi vidutinio dažnio aleliai su 

bent 10x pakartojimais, o retieji aleliai dauguma atvejų ex-situ objekte reprezentuojami bent 2x. 

Remiantis ankstesnių juodalksnio populiacijų tyrimų ir dabartiniais saugomų juodalksnio 

populiacijų tyrimų rezultatais galima daryti išvadą, kad šiuo metu grėsmės, jog dėl iki šiol įvykusių 

klimato pokyčių juodalksnio genetinė įvairovė mažėja, - nėra. Siekiant užtikrinti gerą natūralių 

juodalksnio populiacijų būklę rekomenduojama skatinti natūralų juodalksnio atsikūrimą 

genetiniuose išsaugojimo vienetuose atliekant atvejinius kirtimus ir skarifikuojant dirvą. Taip pat 

būtina išlaikyti platų genetinio išsaugojimo vienetų tinklą Lietuvoje, nes nors juodalksnio 

populiacijų diferenciacija Lietuvoje maža, tačiau ji statistiškai reikšminga, kas rodo, jog 

juodalksnynai Lietuvoje yra prisitaikę prie vietinių sąlygų ir norint išsaugoti dabar egzistuojančią 

juodalksnio genetinę įvairovę reikia saugoti natūralias juodalksnio populiacijas įvairiose Lietuvos 

vietovėse. Taip pat svarbu ateityje karto juodalksnynų genetinės įvairovės tyrimus, tęsti 

juodalksnio populiacijų genetinį monitoringą, kad dėl kintančių klimato ar aplinkos sąlygų ėmus 

mažėti natūralių juodalksnio populiacijų genetinei įvairovei galima būtų imtis veiksmų jai 

išsaugoti in-situ arba ex-situ.  

  



1. JUODALKSNIO BIOLOGIJA, EKOLOGIJA, PAPLITIMAS 

LIETUVOJE IR EUROPOJE 
 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., žinomas kaip paprastasis juodalksnis arba juodalksnis, yra plačialapis 

medis, natūraliai paplitęs didžiojoje Europos dalyje. Tai santykiniam mažas medis, trumpaamžė 

rūšis: individai paprastai gyvena iki maždaug 60 metų (daugiausia iki 160, priklausomai nuo 

regiono)ir paprastai užauga iki 10–25 m aukščio, išskirtiniais atvejais 35-40 m (Schütt ir kt., 2002; 

Ellenberg 2009; Krstinic ir kt. 2002). Žievė iš pradžių ruda ir lygi, su amžiumi tamsėja, tampa 

šiurkščia ir sutrūkinėjusia (McVean 1953). Tamsiai žali lapai ovalūs, 4-10 cm dydžio (Mitchell 

1974). Žydi prieš sprogstant pumpurams (Kajba ir Gračan, 2003). Jauni pumpurai yra lipnūs, todėl 

lotyniškas pavadinimas „glutinosa“, kuris reiškia lipnus. Juodalksnis yra vienanamis medis, o 

vyriški ir moteriški žirginiai vystosi praėjusių metų rudenį, pasirodo anksti sekantį pavasarį. 

Vaisiai sumedėję ir panašūs į mažus pušies kankorėžius. Po vėjo apdulkinimo sėklos, kurios dėl 

kamštinės kameros ir riebališko išorinio dangalo gerai plūduriuoja, daugiausia platinamos 

vandeniu (McVean 1955). 

Paplitimas 

Rūšis paplitusi visoje Europoje, išskyrus šiaurinę Skandinaviją, auga šiaurės Afrikoje, Mažojoje 

Azijoje, Kaukaze (pav. 1) (McVean 1953). Juodalksnis paprastai auga iki 1000 m virš jūros lygio, 

nors Vidurio Europos kalnuose palei upelius kartais randamas iki 1800 m aukštyje (Pietzarka ir 

Roloff 2000). Juodalksnio arealo dabartinė šiaurinė riba yra apie 65°, o jo paplitimą rytuose riboja 

drėgmės kiekis (Krstinic ir kt. 2002; Shaw ir kt. 2014). Dėl šiltėjančio klimato ši rūšis ateinančiais 

dešimtmečiais gali plisti į šiaurę – į Skandinaviją ir Rusiją. Tačiau čia juodalksnio paplitimą riboja 

šalnų ilgis ir intensyvumas. Kitose Europos dalyse juodalksnio paplitimas gali būti neigiamai 

paveiktas prognozuojamo kritulių kiekio sumažėjimo (Hemery ir kt. 2010). Už gimtojo arealo ribų 

juodalksnis introdukuotas Azorų salose ir natūralizuotas šiaurrytinėje JAV bei jūrinėje Kanados 

dalyse (Kajba ir Gračan 2003; Funk 1990). 



 
Pav. 1. Juodalksnio natūralaus paplitimo arealas, sudarytas Caudullo ir kt. 2017. 

 

Juodalksnynai Lietuvoje užima 163,8 tūkst. ha, arba 7,9% visų medynų ploto (2 pav.). Juodalksnis 

labiausiai paplitęs Vidurio žemumoje ir pietvakarinėje šalies dalyje. Juodalksnynai didelių sklypų 

(po keliolika dešimčių hektarų) neužima. Paprastai jie veši mažuose sklypeliuose (po kelis 

hektarus), vingiuojančiuose siauromis žemumomis ar upokšnių slėniais ir susijungiančiuose į ištisą 

sklypelių grandinę. Tokį juodalksnynų vaizdą dažniausiai matome medynų plane. Didžiausia 

juodalksnynų dalis Kazlų Rūdos (22,3% visų medynų ploto), Šakių (18,6%) ir Prienų (13,5%) 

Valstybinės miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose. Čia auga 18% visų Lietuvos juodalksnynų. 



 

2 pav. Lietuvos juodalksnynai, iš Ozolinčius 2003. 

Augavietės ir ekologija 

Juodalksnis prisitaikęs prie įvairių temperatūrų ir yra santykinai atsparus šalčiui (McVean 1953). 

Jis gali gerai augti žemyninio klimato sąlygomis, tačiau gerai augti gali tik esant pakankamai 

drėgmės. Juodalksnis auga įvairiuose dirvožemiuose, net ir rupaus smėlio ar žvyringuose jei juose 

pakanka vandens, tačiau prastai auga kalkinguose dirvožemiuose (Funk 1990; Savill 2013). 

Atmosferos drėgnumas juodalksniui turi būti aukštas viso reprodukcinio ciklo metu, o jų šaknys 

gerai prisitaikę augti labai drėgnose dirvose: gali pakęsti ilgalaikį užmirkimą geriau nei dauguma 

kitų miško medžių rūšių (McVean 1956). Juodalksnis pirmenybę teikia trims pagrindiniams 

vietovių tipams: pelkėtoms užmirkusioms vietovėms; paupių ir ežerų pakrantėms ir drėgnoms 

lygumoms bei plynaukštėms (Claessens ir kt. 2010). Labiausiai tinkamų augaviečių juodalksniui 

žemėlapis pateiktas 3 pav. 



 
3 pav. Žemėlapis, rodantis augaviečių tinkamumą juodalksniui, paimta iš Houston Durrant ir kt. 

2016. 

 

Išskirtinė juodalksnio savybė tarp Europos medžių rūšių – sugebėjimas fiksuoti azotą 

simbiotiniuose šaknų gumbeliuose su bakterijomis Frankia alni (Savill 2013; Akkermans 1971). 

Taip pat išlaiko gana daug azoto lapuose ištisus metus iki lapų kritimo rudenį, todėl susidaro 

turtingas azotu nuokritų sluoksnis (Funk 1990). Dėl šios priežasties juodalksnis yra vertinga 

pionierinė medžių rūšis, galinti kolonizuoti ir greitai augti sutrikdytose augavietėse gerindama 

dirvožemį vėliau juodalksnį keičiančioms medžių rūšims (Krstinic ir kt. 2002). Juodalksnis taip 

pat gali būti naudojamas kaip palydovinė medžių rūšis, kad pagerintų kaimyninių augalų augimą, 

nors, kaip ir kitiems pionieriniams augalams jam reikia daug šviesos. Lajoms susivėrus juodalksnis 

išstumiamas, nes jo sėjinukams trūksta šviesos (McVean 1953). Juodalksnis auga sparčiai, ypač 



jaunystėje: 4-8 metų juodalksnių maksimalus aukščio prieaugis yra 1,5-1,7 m (Kapustinskaitė 

1983). Augimas sulėtėja lajoms susivėrus, dėl nesugebėjimo konkuruoti su kaimynais. Šakos, 

patekusios į pavėsį, nunyksta (natūralus genėjimas), o gyvos lajos dalis mažėja lyginant su medžio 

dydžiu (Claessens 2010). Nors juodalksnis ne itin dažnas (daugumoje šalių užima mažiau nei 1 % 

miškų ploto), jis yra svarbus atvirų kraštovaizdžių komponentas, ypač upių pakrantėse ir pelkėtose 

vietose. Seniausi ir produktyviausi juodalksnynai sutinkami Vidurio Europoje, kur medžiai gali 

siekti iki 35 m aukščio, o juodalksnynų plotai gali sudaryti iki 5 % miško ploto (Claessens 2010). 

Juodalksniai dažnai aptinkami kartu su uosiais (Fraxinus spp.), beržais (Betula spp.), gluosniais 

(Salix spp.) arba ąžuolais (Quercus spp.) (Funk 1990). 

Svarba ir naudojimas 

Juodalksnio mediena yra minkšta ir porėta, tačiau patvari po vandeniu. Ji naudojama prieplaukoms 

ir povandeninėms atramoms, tiltų poliams ir valtims (dalis Venecijos buvo pastatyta ant 

juodalksnio polių (Klaassen ir Creemers 2012; Housley ir kt. 2004)). Paprastai juodalksnio 

mediena nėra pakankamai tvirta sunkioms konstrukcijoms, bet geros kokybės mediena yra daili ir 

naudojama staliaus dirbiniams ir fanerai gaminti. Maždaug 60 metų amžiuje juodalksnis tampa 

mažiau atsparus šerdies puviniams, kas mažina medienos kokybę ir taip pat reiškia kad labai dideli 

rąstai yra reti (Claessens 2010). 

Juodalksnio mediena naudojama aukštos kokybės medžio angliai gaminti (McVean 1953). Jis 

lengvai atsikuria atžalomis, todėl tinkamas biomasės plantacijoms (Savill 2013). Be medienos 

juodalksnis gali būti naudojamas dirvoms sausinti, potvynių kontrolei, upių krantams sutvirtinti ir 

upių ekosistemose, bei dėl azoto fiksavimo gali praturtinti dirvožemius azoto junginiais (Krstinic 

ir kt. 2002; Praciak 2013). Žiemą juodalksnio sėklomis minta paukščiai (Funk 1990; Praciak 

2013). 

Ligos ir kenkėjai 

Dešimtajame dešimtmetyje atsirado nauja juodalksnių liga, kurią sukėlė oomicetas Phytophthora 

alni (Webber ir kt. 2004; Johnson ir More, 2006). Šios ligos simptomai: dervos spalvos dėmės 

kamienos apačioje ir smulkūs, pagelet anksti nukrentantys lapai. Per keletą metų žūsta smulkios 

šakelės, vėliau ir stambesnės šakos, o sunkiais atvejais žūva visas medis. Šiuo metu liga išplitusi 

visoje juodalksnio populiacijoje, apie ją pranešta iš dešimties šalių. Priklausomai nuo regiono žalos 



mastas skiriasi, tačiau ši liga gali tapti rimta grėsme juodalksniui. Medžiai augantys upių 

pakrantėse ar užliejamose lygumose yra ypač pažeidžiami, nes vanduo palengvina šios ligos 

sukėlėjo pernešimą (Gibbs ir kt. 1999). 

Juodalksnius taip pat pažeidžia lapus graužiantys vabzdžiai – mėlynasis alksninis lapgraužis 

(Agelastica alni L.). Dažnas ir žaliasis alksninis lapgraužis (Melasoma alnea L.) (Ozolinčius 

2003). 

Vidaus (šerdies) puvinį dažniausiai sukelia kietoji (Phellinus igniarius f. alni), tikroji (Fomes 

fomentarius (L.: Fr.) Gill.) bei plokščioji (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.) pintys. Vyresnio 

amžiaus (60-80 metų) juodalksnynuose randama net 60-80% puvinio pažeistų medžių (Verbyla, 

1971). 

2. JUODALKSNIO GENETINIAI TYRIMAI 
 

Juodalksnis yra vienanamė, vėjo apdulkinama miško medžių rūšis, kuriai nėra būdinga stipri 

izoliacija kaip kitoms vabzdžių apdulkinamoms rūšims (Claessens et al. 2010). Genų srauto 

palaikymas tarp miško medžių populiacijų yra labai svarbus prisitaikant prie šiltėjančio klimato 

(Lindgren et al. 1995, Aitken and Whitlock 2013). Dėl gebėjimo augti užmirkusiose augavietėse 

(U) ir laikinai užliejamose upių, ežerų pakrantėse juodalksnis yra viena iš trijų tikslinių medžių 

rūšių Europoje sodinama upių užliejamose pakrantėse (Minegot et al., 2016). Kadangi juodalksnio 

šaknų sistema stabilizuoja upių krantus (Bibalani et al.2008 ) bei dalyvauja vandens filtravimo ir 

valymo procesuose (Peterjohn and Correll, 1984), Europos mastu juodalksnis yra itin svarbi 

medžių rūšis pakrančių ekosistemų apsaugai ir palaikymui (Claessens et al., 2010). 

Juodalksniui augti reikia specifinių sąlygų, ypač susijusių su drėgme (Gömöry and Paule, 2002). 

Juodalksnis nepakenčia unksmės ir gerai auga bei atsikuria tik šlapiose ir užmirkusiose 

augavietėse, kurių Europoje vis mažėja (Bibalani et al. 2008). Europoje vis daugiau šlapžemių 

paverčiamos žemės ūkio naudmenomis, todėl tinkamų juodalksniui augti vietų vis mažėja, ko 

pasekoje juodalksnio populiacijos Europoje tampa vis labiau fragmentuotos ir labiau izoliuotos 

(Kajba and Gracan, 2003). Juodalksnis Europoje neretai nesudaro didelių miško masyvų, tačiau 

dažniausiai auga kaip pavienis medis arba medžių grupėmis paupiuose. Būtent tokie pavieniai 

paupių medžiai ar jų grupės yra itin svarbūs ir tarnauja kaip genų migracijos koridoriai žiedadulkių 

srautui tarp stambesnių juodalksnio populiacijų (Gömöry and Paule, 2002). Anot Gömöry and 

Paule (2002) juodalksnio genetinę struktūrą labiausiai lemia mikrobuveinės pasirinkimas ir 



izoliacija dėl didelio atstumo iki žiedadulkių ir sėklų srauto šaltinių. Europoje dėl šlapžemių 

sunaikinimo nyksta autochtoniniai juodalksnynai, kyla grėsmė juodalksnio atkūrimui dėl 

autochtoninių juodalksnynų nebuvimo, kaip yra Vokietijoje, kur juodalksnis atkuriamas iš 

juodalksnio plantacijų, kurių genotipai mažai adaptuoti prie lokalių aplinkos sąlygų (Kajba and 

Gracan, 2003). Minegot et al. (2016) tyrimai Valonijos (Belgija), Lotaringijos (Prancūzija), 

Liuksemburgo regionuose parodė, jog regiono ribose juodalksnio populiacijų diferenciacija buvo 

žema, bet jos reikšmingai skyrėsi tarp regionų pagal brandulio DNR genominius žymenis, bet to 

gauti reikšmingi skirtumai pagal chloroplastinės DNR haplotipus. King and Ferris (1998) 

chloroplasto DNR haplotipų tyrimai parodė itin struktūruotą juodalksnio geografinį pasiskirstymą 

stambiomis zonomis Europos žemyno lygmenyje, kas parodė jog juodalksnis po paskutinio 

ledynmečio paplito iš Karpatų kalnų prieglobsčio zonos ir kolonizavo didžiąją dalį šiaurės ir 

centrinės Europos. Tuo tarpu vėlesni Havrdová et al. (2015) paneigė King ir Ferris (1998) tyrimo 

rezultatus, jog juodalksnis Europoje išplito tik iš vienos Karpatų prieglobsčio zonos. Havrdová et 

al. (2015) chloroplastinės DNR tyrimai parodė, kad pietinė juodalksnio ledynmečio prieglobsčio 

zona yra daugialypė ir išskyrė Iberijos, Apeninų, Balkanų, Anatolijos pusiasalių bei Korsikos ir 

Šiaurės Afrikos prieglobsčio zonas. Mikrosatelitų analizė atskleidė tris pagrindines juodalksnio 

ekspansijos kryptis po paskutinio ledynmečio 1: iš šiaurinės Iberijos pusiasalio dalies į vakarų ir 

centrinę Europą bei vėliau į Britų salyną, 2: iš Apeninų pusiasalio į Alpes ir 3: iš rytinės Balkanų 

pusiasalio dalies į Karpatų kalnus, kur vėliau plito po Šiaurinės Europos lygumas (Havrdová et al., 

2015). 

Centrinės Europos ir Skandinavijos juodalksnynai pasižymi itin aukšta populiacijų genetine 

įvairove. Čia juodalksniai sudaro didesnes grupes miško medynuose, nei Vakarų Europoje. Tai 

didesnių natūralių populiacijų genų mainų ir poledyninių juodalksnio migracijos kelių susikirtimo 

rezultatas – migracijos keliai kirtosi keletą kartų ir suformavo juodalksnio antrinio kontakto zonas 

Centrinėje Europoje ir Skandinavijoje. Tuo tarpu pietinės Viduržemio regiono juodalksnio 

populiacijos, kurios yra genetiškai retos ar net reliktinės arealo populiacijos, dėl riboto genetinio 

praturtinimo iš genetiškai tolimesnių populiacijų nebuvimo yra daug labiau pažeidžiamos ir šioms 

populiacijoms kyla didžiausia grėsmė klimato kaitos kontekste (Havrdová et al., 2015). Anot 

Gömöry ir Paule (2002), fragmentuotos juodalksnio populiacijos nepatiria butelio kaklelio efekto. 

Šlapiuose miškuose, kur juodalksniui augimo sąlygos nėra optimalios, juodalksnis yra pionierinė 

rūšis, kuri vėliau pakeičiama kitomis medžių rūšimis, o juodalksniai augantys upių pakrantėse, kur 



sąlygos augti juodalksniams yra tinkamos, juodalksniai tampa itin konkurencinga rūšimi ir 

laikoma klimaksine rūšimi. Tokios vietos paupiuose ištisai ir nepertraukiamai užimamos 

juodalksnių ir tokios paupių populiacijos dėka upių nuolat pasipildo dešimtimis ar šimtais naujų 

individų. 

Lietuvos juodalksnynų genetinė įvairovė 

Atlikus Lietuvos juodalksnynų kilmės (provenencijų) rajonų patikslinimą pagal molekulinius 

žymenis juodalksniui Lietuvoje palikti du kilmės rajonai (4 pav.) iš buvusių trijų (Baliuckas ir kt. 

2020). Ankstesni juodalksnio kilmės rajonai buvo išskirti reiantis ekolimatiniais duomenimis, tuo 

tarpu naujieji rajonai išskirti remiantis juodalksnio populiacijų genetiniais tyrimais bei 

ekoklimatiniais duomenimis. 

 
4 pav. Pagal Bajeso klasterinės ir Monmonier reikšmingų alelinių dažnių pokyčio ribų algoritmus 

bei erdvinį Nei ir kt. (1983) genetinių atstumų tarp populiacijų išskirti juodalksnio kilmių rajonai. 

Atlikti genetinės įvairovės tyrimai rodo, jog Šiaurės Lietuvos juodalksnio populiacijos pasižymi 

šiek tiek didesne genetine įvairove nei pietinės populiacijos (Baliuckas ir kt. 2020). Daroma 

prielaida, kad taip yra dėl šiaurės Lietuvoje pasitaikančios juodalksnio hibridizacijos su 



baltalksniu. Taip pat nustatyta, kad Lietuvos juodalksnio populiacijos yra panašios genetinės 

kilmės, laisvai keičiasi genetine informacija, tačiau tarp jų egzistuoja nestipri, bet statistiškai 

reikšminga diferenciacija, tikėtina pirmiausiai dėl hibridizacijos ir kiek silpniau dėl skirtingų 

adaptacinių aplinkų (fenologiniai skirtumai dėl geografinės padėties ir augavietės drėkinimo 

režimo). Labai žemi genetinės diferenciacijos tarp regionų indeksai rodo, kad juodalksnio 

genetiniai skirtumai yra stipriau lemiami augavietės drėkinimo režimo (L prieš U), nei dėsningo 

geografinio komponento, t.y. adaptacinių požymių dėl nakties ilgio ir temperatūros geografinio 

gradiento. Išimtis gali būti regionai, kur geografinis ir augavietės komponentai sutampa kaip, 

pavyzdžiui, rytų Lietuvos aukštuma, kur juodalksnis dažnesnis L nei U augavietėse. 

2022 metais atlikti išsamūs 10 juodalksnio populiacijų tyrimai (1 lentelė, 5 pav.). Šios populiacijos 

pasirinktos juodalksnio genetiniuose draustiniuose ar sėkliniuose medynuose, nes čia saugoma 

natūralių juodalksnio populiacijų genetinė įvairovė in-situ. Tirti genetiniai išsaugojimo vienetai 

(GCU) reprezentuoja laukines natūralias A. glutinosa populiacijas Lietuvoje. Penki šiam tyrimui 

paimti GCU yra juodalksnio sėkliniai medynai. , kiti penki – Valstybiniai miško genetiniai 

draustiniai juodalksniui (1 lentelė; 5 pav.) Pirmajam juodalksnio kilmės regionui atstovauja 8 

populiacijos, o antrajam – dvi. Toks tirtų medynų išsidėstymas pasirinktas dėl A. glutinosa medynų 

paplitimo Lietuvoje, jie vyrauja centrinėje ir pietvakarinėje Lietuvos dalyse. A. glutinosa mėginiai 

imti 2020 metų vasaros pabaigoje – ankstyvą rudenį. Viename GCU paimtų juodalksnių medžių 

skaičius buvo 30 brandžių (pirmo ardo derėjimo amžių pasiekę medžiai) ir 30 jaunų medelių 

(natūraliai atsikūrę sėjinukai arba jauni medžiai iki 15 metų amžiaus). Atstumas tarp dviejų 

brandžių medžių buvo ne mažesnis kaip 30 m, kad būtų išvengta klonų mėginių ėmimo ir būtų 

užfiksuota kuo didesnė genetinė įvairovė. Jaunų medžių mėginiai buvo imami arti brandžių medžių 

(vienas jaunas medis arti vieno brandaus medžio, jei yra). Jei tam tikrose medyno vietose nebuvo 

atsikūrimo, jaunų medžių mėginiai buvo imami kitoje medyno dalyje, pagal galimybes stengiantis 

laikytis 50 m atstumo. Išsamios kiekvieno GCU atrankos schemos pateiktos 6-15 paveiksluose. 

Penkiuose iš atrinktų GCU (VIL, GIR, SIM, BAT, SPA) kai kurios medyno dalys buvo selektyviai 

iškirstos, kad būtų skatinamas natūralus atsikūrimas. VIL genetiniame draustinyje, GIR ir MIK 

sėkliniuose medynuose kirtimai atlikti neseniai (prieš 5 metus), o SIM genetiniame draustinyje 

prieš 20 metų. BAT genetiniame draustinyje buvo keli natūralų atsinaujinimą skatinantys kirtimai, 

mėginių rinkimo metu buvo likusi tik viena siaura (apie 40 m) brandžių medžių juosta. Kiti penki 

GCU augo be žmogaus įsikišimo, skatinančio natūralų atsikūrimą. Brandiems medžiams buvo 



renkami medienos mėginiai, juos renkant elektrinių grąžtu, įgrežiant į medžio kamieną ne daugiau 

nei 1-2 cm, o gautas pjuvenas sudedant į žymėtą mėgintuvėlį ir laikant -20oC iki DNR išskyrimo. 

Jauniems medžiams buvo renkami lapų mėginiai, imant po 1-2 sveikus lapus, ir juos sudedant į 

plastikinius maišelius. Lapų mėginiai iki DNR išskyrimo taip pat laikyti -20oC temperatūroje.  

1 lentelė. Natūralios juodalksnio (A. glutinosa) populiacijos, tirtos Lietuvos juodalksnio genetinei 

įvairovei nustatyti 

Santrumpa Kodas Genetinis išsaugojimo 

vienetas 

Mėginių 

skaičius 

Valstybinės miškų 

urėdijos padalinys 

ir girininkija 

Koordinatės 

JUO 35JSM037 Juodkrantės sėklinis 

medynas 

58 (28 ir 

30) 

Kretingos r.p., 

Juodkrantės g-ja 

55.608583 21.131889 

VIL 33JGD008 Žaliosios miško 

juodalksnio genetinis 

draustinis 

60 (30 ir 

30) 

Kazlų Rūdos r.p., 

Vilkaviškio g-ja 

54.71800 024.95523 

LEI 03JSM049 Leipalingio sėklinis 

medynas 

60(30 ir 

30) 

Veisiejų r.p., 

Leipalingio g-ja 

54.17714 023.80278 

GIR 32JSM040 Girios sėklinis 

medynas 

60(30 ir 

30) 

Šalčininkų r.p., 

Girios g-ja 

54.41227 025.05432 

SIM 17JGD019 Šimkaičių miško 

juodalksnio genetinis 

draustinis 

60(30 ir 

30) 

Raseinių r.p., 

Šimkaičių g-ja 

55.19456 022.83602 

PUR 31JSM030 Purviniškių sėklinis 

medynas 

60(30 ir 

30) 

Nemenčinės r.p., 

Purviniškių g-ja 

55.01534 025.62753 

BAT 18JGD018 Bijotų miško 

juodalksnio genetinis 

draustinis 

60(30 ir 

30) 

Tauragės r.p., 

Batakių g-ja 

55.33599 022.47312 

PAZ 53JGD005

/006 

Tryškių miško 

juodalksnio genetinis 

draustinis 

60(30 ir 

30) 

Kuršėnų r.p., 

Pažiužmėlių g-ja 

56.05804 022.71997 

MIK 60JSM044 Mikoliškių sėklinis 

medynas 

58(28 ir 

30) 

Kretingos r.p., 

Mikoliškių g-ja 

55.79939 021.49551 

SPA 01JGD001 Biržų girios 

juodalksnio genetinis 

draustinis 

61 (31 ir 

30) 

Biržų r.p., 

Spalviškių g-ja 

56.26060 024.98203 

 



5 pav. Juodalksnio genetinės įvairovės tyrimams  pasirinkto genetiniai išsaugojimo vienetai. 

Populiacijos: 1 – JUO, 2 – VIL, 3 – LEI, 4 – GIR, 5 – SIM, 6 – PUR, 7 – BAT, 8 – PAZ; 9 – MIK; 

10 - SPA.  



 
6 pav. Mėginių surinkimo schema Juodkrantės sėkliniame medyne 



 
7 pav. Mėginių surinkimo schema Žaliosios miško juodalksnio genetiniame draustinyje 



 
8 pav. Mėginių surinkimo schema Leipalingio sėkliniame medyne 



 
9 pav. Mėginių surinkimo schema Girios sėkliniame medyne 



 
10 pav. Mėginių surinkimo schema Šimkaičių miško juodalksnio genetiniame draustinyje 



 
11 pav. Mėginių surinkimo schema Purviniškių sėkliniame medyne 

 



 
12 pav. Mėginių surinkimo schema Bijotų miško juodalksnio genetiniame draustinyje 



 
13 pav. Mėginių surinkimo schema Tryškių miško juodalksnio genetiniame draustinyje 



 
14 pav. Mėginių surinkimo schema Mikoliškių sėkliniame medyne 



 
15 pav. Mėginių surinkimo schema Biržų girios juodalksnio genetiniame draustinyje 

 

Prieš DNR ekstrakciją 100 ng pjuvenų arba 50 ng lapų buvo homogenizuojama skystame azote, 

naudojant grūstuvą. Gauti milteliai nedelsiant buvo perkelti į 1,5 ml mėgintuvėlį su pašildytu iki 

55oC ekstrahavimo buferiu. DNR išskyrimas atliktas naudojant modifikuotą ATMAB išskyrimo 

metodą (Dumolin ir kt., 1995). Vienam mėginiui naudotas 1 ml ekstrakcijos buferio (2 % (m/t) 

ATMAB, 1 % (m/t) PVP 40 000, 100 mM Tris pH 8,0, 1,4 M NaCl, 20 mM EDTA). Be to, buvo 

pridėta 50 µl DTT (1 M) ir 2 µl RNazeA (ThermoFisher Scientific). Mėginys maišomas iki 

vienalytės masės ir inkubuojamas 55oC temperatūroje 1 valandą apverčiant mėgintuvėlį kelis 

kartus kas 15 min. Mėginiai buvo laikomi 55oC temperatūroje dar 15 valandų. Po inkubacijos 

mėginiai atšaldomi iki kambario temperatūros ir įpilama 400 µl dichlormetano. Mėginys buvo 

centrifuguojamas 13000 aps./min 10 min 4oC temperatūroje stalinėje centrifugoje. Supernatantas 

buvo perkeltas į naują 1,5 ml mėgintuvėlį ir pakartotas dichlormetano valymo etapas. 

Supernatantas dar kartą buvo perkeltas į naują mėgintuvėlį ir pridėta 400 µl šalto izopropanolio. 

Mėginiai buvo maišomi kelis kartus apverčiant mėgintuvėlį ir laikomi -20oC temperatūroje 12 



valandų (per naktį). Mėginiai centrifuguojami 13 000 aps./min 4oC temperatūroje 10 min. Skystis 

buvo pašalintas, o DNR nuosėdos paliekamos džiūti kambario temperatūroje 5 minutes, apverčiant 

mėgintuvėlius ant popierinio rankšluosčio. DNR nuosėdos buvo plaunamos 1 ml šalto etanolio 

(76%) ir centrifuguojamos 13000 aps./min 4oC temperatūroje 10 min. Etanolis buvo pašalintas, 

DNR buvo palikta išdžiūti, o vėliau ištirpinama 50 µl 1xTE buferio. Išskirtos DNR koncentracija 

buvo išmatuota naudojant NanoDrop (Thermo Fisher Scientific) ir praskiesta iki 50 ng/µl. 

Šiam tyrimui buvo panaudota 20 polimorfinių mikrosatelitinių lokusų, kurie amplifikuoti dviejose 

multipleksinėse reakcijose, kaip aprašyta Lepais ir Bacles (2011) ir Drašnarova ir kt. (2014). PGR 

buvo panaudota 2 µl genominės DNR, 7,5 µl DreamTaq PCR MasterMix (Thermo Fisher 

Scientific) ir 5 pmol kiekvieno pradmens. Galutinis PGR mišinio tūris buvo 15 µl. Norint 

patikrinti, ar PGR buvo sėkminga, 5 µl amplifikuoto PGR produkto 30 min. leista 1,5 % 0,5 TAE 

agarozės gelyje. Amplifikuotų fragmentų dydžiai buvo lyginami su MassRuller DNR dydžio 

standartu (Thermo Fisher Scientific). Tikslūs mikrosatelitinių fragmentų dydžiai nustatyti ABI 

3730XL sekvenatoriumi, kurį atliko bendrovė „Genoscreen Inovative Genomics“ (Lille, 

Prancūzija). Vertinimas atliktas „Geneious Prime®“ v. 2022.1.1 kompiuterine programa 

(https://www.geneious.com). 

Nuliniai aleliai ir vertinimo klaidos buvo įvertintos naudojant kompiuterinę programą 

Microchecker (van Oosterhout ir kt., 2004). A. glutinosa populiacijų genetinės įvairovės 

parametrai apskaičiuoti naudojant GenAlEx 6.51b2 versiją (Peakall ir Smouse 2006; 2012; 

Smouse et al. 2017) ir FSTAT (Goudet 2002). Bajeso klasterizacija atlikta naudojant 

STRUCTURE 2.3.4 programą (Pritchard ir kt., 2000; Falush ir kt., 2003, 2007; Hubisz ir kt., 

2009), siekiant nustatyti labiausiai tikėtiną A. glutinosa populiacijų skaičių. Labiausiai tikėtinas 

populiacijų skaičius buvo nustatytas pagal delta K (ΔK) kriterijų, naudojant STRUCTURE 

Harvester kompiuterinę programą (Earl ir kt., 2012). 

Visi 20 šiame tyrime panaudotų mikrosatelitinių lokusų buvo polimorfiniai ir amplifikuoti 

vidutiniškai 16,55 alelių. Pagrindinės tirtų lokusų charakteristikos pateiktos 2 lentelėje. 

Amplifikuotų alelių skaičius tarp lokusų svyravo nuo 7 (lokusas A2) iki 31 (lokusas Ag14). 

Dauguma lokusų neparodė nulinių alelio buvimo požymių (dažnis ˂0,1), tačiau A7, Ag14 ir Ag20 

lokusai rodo galimą nulinių lokusų buvimą. Nulinių alelių dažnis šiuose lokusuose yra vidutiniškas 

ir neturi didelės įtakos tirtų juodalksnio populiacijų diferenciacijai (Chapuis ir Estoup 2007). 

Nulinių alelių buvimas nustatytas daugelyje populiacinių genetinių tyrimų (Dakin ir Avise 2004), 



o jie aptinkami plačiai paplitusiose medžių rūšyse, turinčiose didelį efektyvų populiacijos dydį 

(Chapuis ir Estoup 2007). 

2 lentelė. Tirtų A. glutinosa mikrosatelitinių lokusių charakteristikos.  

Lokusas Pasikartojančio 

motyvo dydis 

bp 

Alelių 

skaičius 

Alelių 

dydžių 

intervapas 

bp 

Dažniausias 

alelis ir jo 

dažnis 

Nulinių alelių 

dažnis (Van 

Osterhaut et al., 

2004) 

A2 2 7 132-148 144 (0.70) -0.1169 

A22 2 15 151-181 165 (0.23) 0.0378 

A10 2 12 107-133 119 (0.29) 0.0256 

A35 2 16 216-242 228 (0.33) 0.0943 

A38 3 15 97-151 121 (0.54) -0.0534 

A7 2 13 168-200 174 (0.54) 0.1276 

A37 2 17 239-275 257 (0.29) 0.0697 

A26 2 19 341-377 353 (0.26) 0.0555 

Ag30 2 15 76-114 100 (0.20) -0.0415 

Ag05 2 16 136-168 154 (0.17) 0.0324 

Ag10 2 16 205-249 217 (0.76) 0.0154 

Ag14 2 31 271-341 289 (0.26) 0.1504 

Ag27 2 15 74-112 102 (0.47) -0.0097 

Ag35 2 23 164-214 174 (0.19) 0.0141 

Ag13 2 17 243-283 273 (0.17) 0.0133 

Ag25 2 23 73-131 103 (0.24) 0.017 

Ag09 2 21 200-264 244 (0.26) 0.0042 

Ag20 2 19 283-333 305 (0.56) 0.1825 

Ag01 2 12 126-188 130 (0.36) -0.0128 

Ag23 2 9 336-370 356 (0.54) 0.1042 

 

Genetinės įvairovės koeficientai nustatyti tirtiems mikrosatelitiniams lokusams pateikti 3 lentelėje. 

3 Lentelė. Genetinės įvairovės parametria, nustatyti mikrosatelitiniams lokusams naudotiems 

šiame tyrime. N – vidutinis tirtų individų skaičius; Na – vidutinis alelių skaičius; Ne – efektyvių 

alelių skaičius; Ho – stebimas heterozigotiškumas; He – tikėtinas heterozigotiškumas; Fis – 

inbrydingo koeficientas. 

Lokusas N ± SE Na ± SE Ne ± SE Ho ± SE He ± SE Fis 

A2 29.80 ± 0.156 3.50 ± 0.199 1.68 ± 0.077 0.53 ± 0.064 0.38 ± 0.030 -0.405 

A22 29.75 ± 0.160 8.55 ± 0.246 5.25 ± 0.216 0.78 ± 0.030 0.80 ± 0.018 0.025 

A10 29.80 ± 0.156 6.60 ± 0.336 3.97 ± 0.229 0.75 ± 0.026 0.73 ± 0.015 -0.023 

A35 29.80 ± 0.156 9.95 ± 0.303 5.19 ± 0.253 0.67 ± 0.022 0.80 ± 0.011 0.155 

A38 29.85 ± 0.150 8.95 ± 0.328 2.86 ± 0.154 0.72 ± 0.025 0.63 ± 0.018 -0.134 

A7 29.85 ± 0.150 6.10 ± 0.289 2.49 ± 0.216 0.52 ± 0.045 0.53 ± 0.042 0.026 

A37 29.70 ± 0.164 9.30 ± 0.282 4.81 ± 0.220 0.71 ± 0.032 0.78 ± 0.012 0.098 

A26 28.25 ± 0.475 11.60 ± 0.266 6.14 ± 0.212 0.75 ± 0.018 0.83 ± 0.006 0.095 

Ag30 29.80 ± 0.156 9.20 ± 0.313 5.00 ± 0.180 0.93 ± 0.012 0.80 ± 0.007 -0.168 



Ag05 29.80 ± 0.156 9.55 ± 0.246 6.45 ± 0.230 0.81 ± 0.029 0.84 ± 0.008 0.034 

Ag10 29.75 ± 0.176 6.60 ± 0.373 1.75 ± 0.159 0.40 ± 0.034 0.38 ± 0.029 -0.046 

Ag14 27.00 ± 0.874 12.45 ± 0.450 6.18 ± 0.365 0.61 ± 0.027 0.83 ± 0.010 0.269 

Ag27 29.75 ± 0.160 7.10 ± 0.315 3.10 ± 0.136 0.72 ± 0.036 0.67 ± 0.016 -0.078 

Ag35 29.80 ± 0.156 13.25 ± 0.422 6.83 ± 0.344 0.86 ± 0.014 0.84 ± 0.011 -0.019 

Ag13 29.60 ± 0.184 11.50 ± 0.420 7.48 ± 0.358 0.87 ± 0.023 0.85 ± 0.016 -0.018 

Ag25 29.80 ± 0.156 9.10 ± 0.362 3.82 ± 0.211 0.80 ± 0.034 0.73 ± 0.011 -0.098 

Ag09 29.65 ± 0.167 8.35 ± 0.264 5.32 ± 0.169 0.82 ± 0.019 0.81 ± 0.007 -0.009 

Ag20 26.95 ± 0.832 6.75 ± 0.632 2.94 ± 0.388 0.45 ± 0.048 0.52 ± 0.060 0.139 

Ag01 29.80 ± 0.156 7.30 ± 0.179 3.90 ± 0.161 0.80 ± 0.031 0.73 ± 0.021 -0.094 

Ag23 24.80 ± 1.531 3.50 ± 0.115 2.31 ± 0.058 0.45 ± 0.028 0.56 ± 0.012 0.198 

Vidurkis 29.17 ± 0.122 8.46 ± 0.148 4.37 ± 0.099 0.70 ± 0.010 0.70 ± 0.009 -0.03 ± 0.033 

 

4 lentelė. Genetinės įvairovės parametria apskaičiuoti tirtų juodalksnio populiacijų brandžioms ir 

atsikūrimo kartoms 

Populia

cija 

Ne Ar 

(aleli

nis 

turti

ngum

as) 

Ho He Retų alelių 

skaičius.d

ažnis 

Unikalių 

alelių 

skaičius/d

ažnis 

F Efektyvus 

populiacijos 

dydis (95% 

CI) 

Latenti

nis 

genetini

s 

potenci

alas 

LGP 

JUO-J 3.89 

±0.41 

5.68 

±0.36 

0.58 

±0.05 

0.68 

±0.03 

87/ 

4.50±0.33 

14/ 

0.75±0.19 

0.15 

±0.05 9.6 (8.8) 

4.56 

±0.37 

JUO-B 4.00 

±0.42 

5.09 

±0.37 

0.63 

±0.05 

0.66 

±0.05 

57/ 

4.85±0.45 

3/ 

0.15±0.08 

0.03 

±0.05 740.3 (176.8) 

3.70 

±0.41 

VIL-J 4.83 

±0.49 

5.51 

±0.36 

0.81 

±0.04 

0.74 

±0.03 

90/ 

5.25±0.44 

6/ 

0.30±0.13 

-0.11 

±0.04 583.9 (206.5) 

4.42 

±0.40 

VIL-B 4.01 

±0.44 

4.84 

±0.35 

0.65 

±0.05 

0.67 

±0.04 

76/ 

4.85±0.42 

2/ 

0.10±0.07 

0.01 

±0.05 1515 (243.3) 

3.99 

±0.44 

LEI-J 4.81 

±0.48 

5.09 

±0.32 

0.74 

±0.04 

0.74 

±0.04 

106/ 

5.10±0.43 

4/ 

0.20±0.09 

-0.02 

±0.04 97.4 (73.8) 

4.89 

±0.47 

LEI-B 4.34 

±0.50 

4.95 

±0.38 

0.68 

±0.05 

0.70 

±0.04 

94/ 

4.80±0.43 

3/ 

0.15±0.08 

0.01 

±0.06 174.7 (110.2) 

4.61 

±0.40 

GIR-J 4.69 

±0.44 

5.68 

±0.36 

0.75 

±0.05 

0.73 

±0.04 

76/ 

5.40±0.45 

3/ 

0.15±0.08 

-0.04 

±0.05 248.6 (133.8) 

4.16 

±0.53 

GIR-B 3.88 

±0.40 

5.22 

±0.39 

0.67 

±0.05 

0.67 

±0.04 

57/ 

5.00±0.39 

0 -0.02 

±0.06 5731.9 (241.8) 

3.47 

±0.36 

SIM-J 4.86 

±0.44 

5.39 

±0.31 

0.75 

±0.04 

0.75 

±0.03 

82/ 

5.60±0.40 

2/ 

0.10±0.07 

-0.01 

±0.03 190.1 (116.0) 

4.19 

±0.37 

SIM-B 4.39 

±0.53 

5.10 

±0.36 

0.67 

±0.05 

0.68 

±0.04 

76/ 

5.35±0.46 

0 0.01 

±0.03 221.3 (122.9) 

4.06 

±0.39 

PUR-J 4.30 

±0.41 

5.25 

±0.35 

0.75 

±0.05 

0.71 

±0.04 

78/ 

5.45±0.39 

3/ 

0.15±0.08 

-0.06 

±0.04 109.7 (77.0) 

4.05 

±0.40 

PUR-B 4.11 

±0.46 

4.92 

±0.34 

0.65 

±0.05 

0.66 

±0.05 

82/ 

4.80±0.50 

1/ 

0.05±0.05 

0.01 

±0.04 184.0 (107.9) 

4.04 

±0.39 

BAT-J 4.98 

±0.48 

5.34 

±0.33 

0.70 

±0.04 

0.74 

±0.04 

76/ 

5.95±0.46 

1/ 

0.05±0.05 

0.05 

±0.03 93.4 (68.2) 

3.77 

±0.40 

BAT-B 4.18 

±0.46 

5.04 

±0.38 

0.71 

±0.04 

0.69 

±0.04 

68/ 

5.05±0.50 

0 -0.05 

±0.04 760.7 (200.1) 

3.87 

±0.43 

PAZ-J 4.40 

±0.39 

5.64 

±0.34 

0.72 

±0.05 

0.71 

±0.04 

72/ 

5.10±0.36 

2/ 

0.10±0.07 

-0.02 

±0.03 83.5 (62.4) 

3.85 

±0.41 



PAZ-B 3.93 

±0.40 

5.34 

±0.40 

0.66 

±0.05 

0.68 

±0.04 

70/ 

4.85±0.43 

3/ 

0.15±0.08 

0.02 

±0.06 720.8 (194.4) 

3.87 

±0.33 

MIK-J 4.29 

±0.38 

5.62 

±0.36 

0.65 

±0.04 

0.72 

±0.03 

86/ 

5.05±0.30 

1/ 

0.05±0.05 

0.08 

±0.04 48.1 (39.6) 

4.41 

±0.42 

MIK-B 4.02 

±0.40 

5.43 

±0.42 

0.66 

±0.05 

0.68 

±0.04 

71/ 

4.65±0.37 

3/ 

0.15±0.11 

0.002 

±0.05 400.7 (155.9) 

4.18 

±0.33 

SPA-J 4.89 

±0.49 

5.61 

±0.35 

0.71 

±0.05 

0.73 

±0.04 

70/ 

5.40±0.44 

2/ 

0.10±0.07 

0.02 

±0.04 75.8 (57.4) 

3.71 

±0.44 

SPA-B 4.66 

±0.51 

4.98 

±0.38 

0.76 

±0.05 

0.71 

±0.04 

76/ 

4.80±0.40 

2/ 0.10±07 -0.09 

±0.05 355.6 (170.8) 

3.93 

±0.47 

Vidurkis 4.37 

±0.10 

5.77 

±0.33 

0.70 

±0.01 

0.70 

±0.01  

55 (2.75) -0.001 

±0.01 - 

- 

 

Remiantis gautais rezultatais matome, kad tirtos natūralios juodalksnio populiacijos pasižymi 

aukšta genetine įvairove. Tai rodo aukštas stebimas bei tikėtinas populiacijų heterozigotiškumas. 

Taip pat nustatytas ir aukštas alelinio turtingumo rodiklis (jis apskaičiuotas 7 diploidiniams 

individams). Taip pat juodalksnio populiacijos pasižymi ir dideliu retųjų alalių skaičiumi, kas rodo 

jų genetinį turtingumą. Visi nustatyti genetiniai parametrai statistiškai nesiskyrė tarp brandžios ir 

atsikuriančios kiekvieno medyno kartų. Nustatytas populiacijų inbrydingo rodiklis labai artimas 

nuliui, kas rodo kad natūraliose Lietuvos juodalksnio populiacijose vyksta atsitiktinis 

kryžminimasis tarp pakankamai didelio skaičiaus skirtingų medžių ir kad atsikurianti naujoji 

medyno karta pasižymi dideliu heterozigotiškumu. Vienintelė išimtis yra atsikuriantis Juodkrantės 

medynas, kuriame nustatytas labai nedidelis homozigotų perteklius. Šis rodiklis gali būti dėl 

specifinės medyno geografinės padėties - medynas auga Kuršių Nerijoje ir turi ribotas galimybes 

keistis žiedadulkėmis su žemynine Lietuvos dalimi. Ypač svarbus rodiklis yra populicijos 

latentinis genetinis potencialas, kuris rodo ar populiacija turi genetinės įvairovės rezervą 

prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų. Tirtoms natūralioms juodalksnio populiacijoms 

nustatytas LPG daugeliui populiacijų yra netgi didesnis nei brandiems medynams, kas leidžia 

daryti išvadą, kad bent jau šiuo metu juodalksnio genetiniai išsaugojimo vienetai yra gerai 

prisitaikę prie aplinkos sąlygų. Dabar vykstanti klimato kaita iki šiol neturėjo reikšmingos įtakos 

juodalksnio populiacijų genetinei įvairovei.  

Tyrimais nustatyta ir Lietuvos juodalksnio populiacijų diferenciacija (16 pav.). Populiacijų 

diferenciacija nustatyta ne tik tarp skirting GCU, bet ir tarp skirting medyno kartų. Gauta nedidelė, 

bet reikšminga diferenciacija tarp tirtų GCU ir kartų. Ženkliai išsiskiria Juodkrantės populiacijos 

jaunoji karta. Šis skirtumas tikriausiai yra dėl riboto genų mainų srauto su žemynine šalies dalimi. 

Taip pat aukštesnis jaunosios Juodkrantės medyno kartos diferenciacijos laipsnis gali būti dėl 



nedidelio tėvinės kartos medyno dydžio, tai lemia pakitusį genų dažnį dėl pradininko efekto. 

Tikėtina, kad Juodkrantės populiacija Kuršių Nerijoje auga palyginti neseniai (lyginant su kitomis 

natūraliomis Lietuvos populiacijomis). 

 

16 pav. Juodalksnio populiacijų diferenciacija pagal Fst kriterijų, pateikta lyginant populiacijų 

brandžią ir jaunąją kartas atskirai ir lyginant populiacijas poromis. 

Kadangi juodalksnis yra pionierinė ir šviesiamėgė medžių rūšis, sėkmingam jo atsikūrimui reikia 

kad sėjinukai gautų daug šviesos. Tokios sąlygos gali natūraliai susidaryti atvirose miško 

aikštelėse. Kitu atveju juodalksnius keičia klimaksinės medžių rūšys. Siekiant paskatinti natūralų 

juodalksnynų atsikūrimą juodalksnynuose rekomenduojama atlikti atvejinius kirtimus, kuomet 

medyne iškertamos brandžių medžių grupės, taip dirbtinai suformuojant aikšteles kuriose pakanka 

šviesos atsikurti juodalksnio medynams. Siekiant įsitikinti kad toks juodalksnynų atsikūrimo 

skatinimo būdas neturi įtakos juodalksnio populiacijų genetinei įvairovei buvo palyginti natūraliai 

atsikuriančių populiacijų genetinės įvairovės rodikliai su populiacijų po atrankinių kirtimų 

genetinės įvairovės rodikliais. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp abiejų populiacijų grupių 

nebuvo nustatyta. Tai leidžia teigti, jog atrankiniais kirtimais galima skatinti natūralių juodalksnio 

populiacijų atsikūrimą. 



Juodalksnio ex-situ objektų genetinė įvairovė 

Dabartinė sparti klimato kaita ir antropogeninis poveikis ekosistemoms sukėlė beprecedentį rūšių 

nykimą (Ceballos ir kt., 2017; Cardoso ir kt., 2021). Siekiant išsaugoti esamą įvairių rūšių genetinę 

įvairovę reikėtų priimti moksliškai pagrįstus sprendimus, derinant in situ ir ex-situ išsaugojimo 

metodus. Pasaulinė augalų apsaugos strategija (GSPC; https://www.cbd.int/gspc/targets.shtml) 

įsipareigojo iki 2020 m. išsaugoti 70 % kultūrinių augalų, jų laukinių giminaičių ir kitų 

ekonomiškai ar kultūriškai vertinamų rūšių genetinės įvairovės, tačiau šis tikslas dar nepasiektas. 

Šiuo metu ex-situ kolekcijose saugomos genetinės įvairovės dydis skirtingoms rūšims labai 

skiriasi ir dauguma jų nepakankamai reprezentuoja laukinių populiacijų genetinę įvairovę (Hoban 

ir kt., 2020). Ex-situ kolekcijoje saugomų genotipų skaičius ir jų kilmė labai priklauso nuo 

saugomo taksono, o optimalų individų skaičių jam galima nustatyti atlikus empirinius rūšies 

tyrimus (Hoban ir kt., 2020). 

Dauguma ekonomiškai svarbių miško medžių rūšių Europoje yra plačiai paplitę. Daugeliui šių 

medžių rūšių yra įveistos klonų kolekcijos, sėklinės plantacijos ir palikuonių bandomieji želdiniai. 

Įsteigti ir išlaikyti šiuos ex-situ objektus vyriausybės ir privačios įmonės investavo daug pinigų. 

Būtų tikslinga, bent dalį šių objektų panaudoti ir rūšių išsaugojimo tikslais. Kad galėtume tai 

padaryti, turime nustatyti, ar augalų genetinė medžiaga ex-situ objektuose yra genetiškai įvairi ir 

ar ji pakankamai reprezentuoja natūralias laukines populiacijas. 

Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta bandomuosiuose želdiniuose auginamų šeimų genetinės 

įvairovės analizė. Bandomuosiuose želdiniuose surinktų 20-ties šeimų atstovų DNR polimorfizmo 

tyrimas parodė, kad jų alelių skaičius yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos medynų, bet ne 

aukščiausias, aukštesniu alelių skaičiumi pasižymėjo Veisiejų, Šilutės, Šalčininkų populiacijos (17 

pav.). Bandomųjų želdinių šeimų populiacijos stebimas ir lauktinas heterozigotiškumas buvo tarp 

2-jų aukščiausių tyrimo imtyje (17 pav.) (Baliuckas ir kt. 2020). 



 

17 pav. Juodalksnio bandomuosius želdiniuose testuojamų šeimų (JUO_BZ) genetinės įvairovės 

rodiklių palyginimas su natūralių medynų populiacijomis.  

 

Bandomųjų želdinių šeimų populiacijos inbrydingo koeficientas taip pat buvo vienas iš žemiausių. 

Tai yra tikėtinas rezultatas, nes šeimų imtis atstovauja geografiškai plačiai visos Lietuvos 

juodalksnio populiacijų imčiai, o medynai- tik savo ribotą sklypą. Todėl bandomųjų želdinių šeimų 

genetinės įvairovės rodikliai tarnauja kaip šalies lygmens DNR įvairovės rodiklių atskaitos 

vienetas ir taip padeda spręsti apie natūralių medynų genetinę įvairovę. Tuo remiantis, matyti, kad 

Biržų ir Rokiškio populiacijos genetinės įvairovės rodikliai yra ženkliai žemesni, o inbrydingas 

ženkliai aukštesnis nei kitų Lietuvos regionų (17 pav.) Tai greičiausia nėra regioninė problema, 

nes arčiausiai esanti Ignalinos populiacija pasižymi vienais aukščiausių genetinės įvairovės 

rodikliais. Tikėtinos žemos Biržių - Rokiškio populiacijų genetinės įvairovės priežastys yra 

fenologiniai barjerai dėl augavietės ir dėl dažnesnio vegetatyvinio plitimo tėvinėse kartose 

dominuojant užmirkusioms augavietėse Biržų girios masyve. Genetinės struktūros analizė 

bandomųjų želdinių šeimų populiacijoje parodė, kad labiausiai tikėtina yra 2-jų genetinių grupių 

struktūra (18 pav.). Tačiau šios dvi genetinės grupės yra pasiskirstę vienodu dažniu visose šeimose, 

todėl papildomos informacijos apie šalies juodalksnio populiacijų genetinę struktūra nesuteikia.  



 

18 pav. Bandomuosiuose želdiniuose surinktų 20-ties šeimų atstovų Bajeso klasterinės analizės 

rezultatai. Bajeso algoritmas nustatė labiausiai tikėtiną dviejų genetinių grupių struktūrą šeimų 

populiacijoje, tačiau šios grupės yra vienodai pasiskirstę tarp šeimų, kas rodo genetinius 

panašumus tarp atskirų Lietuvos regionų šeimų. 

3. GRĖSMĖS JUODALKSNYNAMS LIETUVOJE 
 

Pagrindinė grėsmė dabar Lietuvoje augančioms juodalksnio populiacijoms yra sparti klimato 

kaita, kuri gali lemti tinkamų augaviečių sumažėjimą, konkurencijos dabar juodalksnio užimamose 

augavietėse sustiprėjimą, bei naujų ligų ir kenkėjų plitimą. Lietuvoje juodalksnis auga ne tik 

užmirkusiuose dirvožemiuose, bet ir vidutinio drėgnumo augavietėse, todėl augaviečių drėkinimo 

rėžimo pasikeitimai neturėtų drastiškai paveikti natūralių juodalksnio populiacijų. Tačiau tokia 

grėsmė vis tik išlieka, nes genetiniai tyrimai rodo, jog šiaurės Lietuvos populiacijos (augančios 

užmirkusiose augavietėse) genetiškai skiriasi nuo vidurio Lietuvos juodalksnio populiacijų. 

Augaviečių hidrologinio rėžimo pokyčiai gali lemti padidėjusią konkurenciją dėl pakitusiose 

augavietėse įsikuriančių kitų miško medžių rūšių, kurios ilgainiui gali išstumti juodalksnio 

populiacijas. 

Šioms grėsmėms sumažinti, reikia periodiškai stebėti juodalksnio genetinius išsaugojimo vienetus, 

nesant pakankamam natūraliam atsikūrimui rekomenduojama taikyti ūkines priemones (atvejinius 

kirtimus, dirvos skarfikavimą) skatinant natūralų juodalksnio atsikūrimą. Išskirtiniais atvejais 

rekomenduojama medynus atkurti dirbtinai, juose sodinant juodalksnio sodinukus išaugintus iš tos 

populiacijos sėklų. 



Taip pat nepaprastai svarbu periodiškai vertinti juodalksnio genetinių išsaugojimo vienetų 

genetinę įvairovę molekuliniais metodais, o pastebėjus jos mažėjimą nedelsiant imtis priemonių 

tokio genetinės įvairovės sumažėjimo priežastims nustatyti. Taip pat svarbu atlikti tolimojo 

juodalksnio populiacijų perkėlimo eksperimentus, kad būtų galima remiantis tyrimų rezultatais 

nuspręsti kaip toli iš kukių populiacijų reikėtų perkelti juodalksnius į Lietuvą. Taip pat svarbu 

užtikrinti juodalksnio ex-situ objektų tinklą, kad esant nepalankiems aplinkos veiksniams ir in-situ 

objektuose saugomų juodalksnio populiacijų nykimui, būtų galima užtikrinti populiacijų 

išsaugojimą. Dabar auginami juodalksnio bandomieji želdiniai gali tarnauti ne tik šeimų 

selekciniams augimo ir kokybės rodikliams nustatyti, bet ir kaip ex-situ genetiniai išsaugojimo 

objektai, kuriuose auga svarbiausių Lietuvos juodalksnio populiacijų genetinė medžiaga. 

Juodalksnio miško dauginamosios medžiagos perkėlimo šalyje ir įvežimo iš kaimyninių Europos 

Sąjungos šalių galimybės 

Miško medžių rūšių perkėlimas per vieną šiaurės platumos paralelę nesukelia rizikos – tokį 

apibendrinimą galima neretai rasti literatūros šaltiniuose. Natūraliai susiformavusių juodalksnio 

populiacijų, prisitaikiusių augti vietinėmis sąlygomis, panaudojimo svarba yra akcentuojama 

daugelio tyrėjų. Populiacijų, esančių arčiausiai eksperimentinių želdinių, palikuonys pasižymi 

geriausiu augimu ir išsilaikymu, kas parodo prisitaikymą prie kilmės vietos augimo sąlygų 

(Hamann et al. 2000). Lietuvoje atliekami juodalksnio populiacijų palikuonių tyrimai parodė, kad 

vietinės kilmės yra pranašesnės nei Švedijos. Tyrimai taip pat rodo, kad populiacijos iš optimalių, 

o ne marginalių, augimo sąlygų pasižymi didesne genetine įvairove, taigi ir platesnėmis 

adaptacijos galimybėmis skirtingoms aplinkos sąlygoms. Lietuva yra juodalksnio natūralaus 

išplitimo centre. Šiuo metu vykdoma intensyvi šios rūšies selekcija, todėl dauginamosios 

medžiagos perkėlimas iš kitų šalių rekomenduotinas tik testavimui ar kitokio pobūdžio tyrimams.  
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