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Keturiose Lietuvos vietovėse, skirtinguose dirvožemiuose buvo tiriami  segetaliniai augalai vasarinių miežių pasėliuose, įvertinama pasėlio pakraš-

čio įtaka šių augalų rūšinei sudėčiai, skaičiui ploto vienete ir masei. Tyrimo metu vasarinių miežių pasėliuose bendrasis segetalinių augalų rūšių skaičius 
buvo 40, jos priskiriamos 19 magnolijūnų šeimų. Gausiausios – po 5 rūšis - buvo dvi šeimos: Polygonaceae ir Caryophyllaceae, priklausančios tai pačiai 
Magnoliopsida klasei. Poaceae ir Asteraceae šeimoms atstovavo po 4 rūšis. Visose tyrimo vietose labiausiai buvo paplitusi vienametė miglė (Poa annua) 
ir dirvinė našlaitė (Viola arvensis). Lauko pakraščio sąlygos buvo palankesnės segetaliniams augalams paplisti, jų rūšinei sudėčiai, žaliajai ir orasausei 
masei. Už 30 ir 60 metrų nuo lauko pakraščio šių augalų rūšių skaičius vasarinių javų pasėliuose buvo 13,8 proc. ir 29,2 proc. mažesnis negu lauko pa-
kraštyje. Bendrasis segetalinių augalų kiekis (vnt. m-2) sumažėjo atitinkamai 32,4 proc. ir 44,7 proc., palyginti su lauko pakraščiu.  
 Norint tiksliau įvertinti aplinkos sąlygų įtaką segetalinių augalų paplitimui, augalai buvo vertinami naudojant Elenbergo indikatorinę skalę. Nustaty-
ta dirvožemio pH ir azoto kiekio augalų botaninei sudėčiai skirtinguose dirvožemio ekotipuose. Lauko pakraščio įtaka nustatyta tik segetalinių augalų 
pasiskirstymui pagal poreikį šviesai: lauko pakraštyje vyravo segetaliniai augalai, priklausantys pusiau šviesamėgių augalų grupei L7. 

Lauko pakraštys, segetaliniai augalai, Elenbergo indikatorinė skalė. 

 
Įvadas 
 

Segetaliniai augalai – viena iš svarbių agrocenozės su-
dedamųjų dalių. Lietuvoje šiuo metu aptinkama 420 sege-
talinių augalų rūšių. Iš jų apie 250 randama pasėliuose. Šių 
augalų paplitimą lemia įvairūs veiksniai: gamtinės sąlygos, 
žmogaus ūkinė veikla (Špokienė ir kt., 2003). Segetaliniai 
augalai paprastai vertinami kaip kultūrinių augalų konku-
rentai dėl vandens, maisto medžiagų, šviesos, erdvės. Pasė-
liuose susiformuoja tokie pat žemės ūkio augalų ir segeta-
linių augalų tarpusavio santykiai, kokie pastebėti natūralio-
se augalų bendrijose (Mahn, 1992). Piktžolių skaičiui ne-
siekiant žalingumo ribos, jos yra normalus pasėlio kompo-
nentas, palaikantis ekologinę pusiausvyrą: mažina vandens 
ir vėjo eroziją, papildo biologinę įvairovę, augalija lygiau 
padengia dirvožemio paviršių, palaiko stabilesnę dirvože-
mio veiklą. Svarbu palaikyti žemės ūkio augalų ir segetali-
nių augalų pusiausvyrą, išsaugant pastovų žemės ūkio au-
galų vyravimą (Stancevičius ir kt., 2003). 

Segetalinių augalų rūšinė sudėtis priklauso nuo daugelio 
veiksnių: dirvožemio tipo, žemių kultūrinimo, žemės dirbi-
mo, herbicidų naudojimo, skirtingų sėjomainų (Blackshaw ir 
kt., 2003; Chapman, 2001; Čiuberkienė ir kt., 2003; Sander-
son ir kt., 2004; Stancevičius, 1959; Špokienė ir kt., 2006; 
Žekonienė ir kt., 2008).  

Segetaliniai augalai, kaip ir visi kiti, skirtingai paken-
čia sausrą, drėgmės perteklių, šviesos trūkumą ir t. t. Šias 
jų bioindikacines savybes žmonės pritaikė vertindami eko-
logines sąlygas, t. y. pagal augaliją nustatydami dirvože-
mio derlingumą, drėgnumą, pH (Roo-Zielinska, 2002). 
Pastaruoju metu augalų bioindikacinės savybės vis plačiau 
taikomos, nustatant antropogeninius pokyčius fitocenozė-
se. Tam sudaromos specialios indikatorinės skalės. Šių 
skalių esmė ta, kad augalo tam tikro ekologinio veiksnio 
poreikis (pvz. šviesos poreikis) įvertinamas sąlyginiu balu. 

Specialūs tyrimai parodė, kad egzistuoja gana glaudus 
tokių sąlyginių balų ir išmatuotų ekologinių veiksnių ryšys 
(Schaffers, Sykora, 2000). Indikatorinės skalės iš dalies 
gali pakeisti brangiai kainuojančius aplinkos tyrimus (Eng-
lisch et all., 2001; Diekmann, 2003; Ewald, 2003).  

Žinomiausia ir dažniausiai naudojama – Elenbergo skalė 
(Ellenberg et all., 1992). Ši skalė sudaryta Vidurio Europos 
augalijai, augalų rūšys įvertintos pagal 7 pagrindinius ekolo-
ginius veiksnius – šviesą, šilumą, kontinentiškumą, drėgmę, 
dirvožemio pH, azoto kiekį dirvožemyje, druskingumą.  

Pastebėta, kad pasėlių laukų pakraščiuose segetalinių 
augalų rūšių skaičius ir individų kiekis yra didesnis. Kai 
kurių autorių nuomone, tam įtakos turi pusiau natūralios 
pakelių bendrijos dėl didelės rūšių įvairovės (Baležentienė, 
2009). Tačiau išsamių tyrimų šia tema yra labai mažai.  

Tyrimų tikslas. Ištirti ir palyginti segetalinę florą vasa-
rinių miežių pasėliuose skirtingose Lietuvos vietovėse 
joms būdinguose dirvožemiuose, nustatyti lauko pakraščio 
įtaką segetalinių augalų rūšių bei individų kiekiui. 

Tyrimo uždaviniai. Nustatyti vasarinių miežių segeta-
linės floros rūšinę sudėtį ir rūšies individų gausumą skir-
tingu atstumu nuo pasėlio lauko pakraščio, įvertinti segeta-
linių augalų įvairovę pagal jų poreikį aplinkos veiksniams 
(naudojant Elenbergo indikatorinę skalę), nustatyti augalų 
pasiskirstymo pokyčius pagal aplinkos veiksnių poreikį, 
priklausomai nuo dirvožemio genotipo ir atstumo nuo lau-
ko pakraščio. 
 
Tyrimų metodika 
 

Segetalinės augalijos tyrimai buvo atlikti 2009 m. va-
sarinių miežių pasėliuose 4 skirtingose Lietuvos vietovėse, 
skirtinguose dirvožemiuose: Klaipėdos r. Vėžaičiuose (pa-
jaurėjęs giliau glėjiškas išplautžemis – Idg 4-e (Albi-
Endohypogleyic Luvisol), Panevėžio r. Upytėje (giliau 
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karbonatingas, giliau glėjiškas rudžemis Endocalcari-
Endohypogleyic Cambisol), Vilkaviškio r. Rumokuose 
(karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (IDg8-k) 
Calc(ar)i–Endohypogleic Luvisol) ir Varėnos r. Perlojoje 
(paprastasis pajaurėjęs išlpautžemis ( IDe-p Hapli-Albic 
Luvisols). Dirvožemių savybės pateiktos 1 lentelėje. 
 Pasirinktos rekomenduotos augalų veislės, kurias augi-
nant taikytos mokslinėse įstaigose priimtos augalų auginimo 

technologijos: Rumokuose auginti miežiai ‘Beatrix’, Perlo-
joje – ‘Aura’, Vėžaičiuose – ‘Luokė’, Upytėje – ‘Flavour’. 
Visi auginti miežiai vidutinio aukščio. Rumokuose, Vėžai-
čiuose ir Upytėje naudoti herbicidai, Perlojoje tyrimai daryti 
ekologiniame miežių pasėlyje.  Segetalinių augalų tyrimui 
buvo parinktos trys 100 m2 (10x10 m) aikštelės vasarinių 
miežių pasėliuose, skirtingu atstumu nuo lauko krašto: pa-
čiam lauko pakraštyje, 30 m nuo krašto, 60 m nuo krašto. 

 
1 lentelė. Tyrimo vietovių dirvožemių savybės 

Table 1. Soil properties of trial sites 
 

Rodiklis 
Variable 

Bandymų vietovė / Trial site 
Rumokai Vėžaičiai Upytė Perloja 

Granuliometrinė sudėtis 
Soil texture 

Vidutinio sunkumo 
priemolis ant molio 

moreninis  
priemolis 

Priesmėlis ant lengvo 
priemolio 

Priesmėlis ant 
priemolio 

pHKCl 6,9-7,1 4,6-6,9 7,2-7,3 6,4-6,6 
Nsuminis% / Ntotal% 0,123-0,134 0,117-0,130 0,146-0,148  
Judrusis P2O5 mg kg-1 

Available P2O5 mg kg-1 268-279 197-222 223-237 232-280 

Judrusis K2O mg kg-1 
Available K2O mg kg-1 

219-229 179-227   102-106 147-204 

  
Augalai skaičiuoti vasarinių miežių plaukėjimo pabaigoje 

(BBCH 57-58). Segetalinė flora įvertinama 4 atsitiktinai pasi-
rinktose kiekvienos aikštelės vietose 1 m2 dydžio laukeliuose. 
Nustatyta floros botaninė sudėtis, individų kiekis 1 m2 bei 
orasausė masė (Stancevičius, 1979). Augalų lotyniški pavadi-
nimai nurodyti pagal Z. Gudžinską (1999). Pagal aplinkos 
veiksnių poreikį segetaliniai augalai įvertinti taikant H. Elen-
bergo ir kt. (1992) metodiką. Naudotos indikatorinės skalės: 

pagal poreikį šviesai (L): nuo L1 – stiprios ūksmės augalai, 
iki L9 – išimtinai šviesamėgiai augalai; 

pagal poreikį dirvožemio drėgmei (F): nuo F1 – ypač sausų 
dirvožemių augalai, iki F12 – augalai, augantys po vandeniu; 

pagal poreikį dirvožemio rūgštingumui (R): nuo R1 – labai 
stipriai rūgščių dirvožemių augalai, iki F9 – vidutiniškai šarmi-
nių ir stipriai šarminių dirvožemių augalai; 

pagal dirvožemio azoto poreikį (N): nuo N1 – augalai, au-
gantys ypač nederlinguose dirvožemiuose, iki N9 – augalai, 
augantys azotinguose dirvožemiuose; 

X – indiferentiški augalai. 
Piktžolės į grupes pagal kokybę suskirstytos remiantis 

piktžolių rūšių skaičiumi vnt., o pagal kiekybę – piktžolių skai-
čiumi vnt. m-2. 

Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti taikant kompiuterinę 
programą Anova (Tarakanovas, Raudonius, 2003). 

Meteorologinės sąlygos. Visose tyrimo vietovėse pava-
saris buvo šiltas ir sausas. Augalams dygstant trūko drėgmės. 
Tolesnės vegetacijos sąlygos buvo skirtingos. Rumokuose ir 
Upytėje gegužės mėnuo taip pat buvo sausas ir šiltas. Vėžai-
čiuose ir Perlojoje šio mėnesio kritulių kiekis viršijo daugia-
metį vidurkį, todėl sąlygos buvo palankios intensyviai auga-
lams dygti ir augti. Birželio mėnesį kritulių trūko tik Rumo-
kuose, kitur kritulių kiekis viršijo daugiametį vidurkį. Segeta-
liniams augalams buvo palankios meteorologinės sąlygos 
atsigauti po herbicidų poveikio ir toliau vystytis.  

 
Rezultatai ir diskusija 

 
Tyrimo metu vasarinių miežių pasėliuose bendrasis 

nustatytų segetalinių augalų rūšių skaičius buvo 40 rūšių, 

priskiriamų 19 magnolijūnų šeimų. Gausiausiai atstovau-
jamos – po 5 rūšis - buvo dvi šeimos: Polygonaceae ir 
Caryophyllaceae, priklausančios tai pačiai Magnoliopsida 
klasei. Poaceae ir Asteraceae šeimoms atstovavo po 4 
rūšis. Po 3 rūšis nustatyta Brassicaceae ir Lamiaceae, po 2 
rūšis – Geraniaceae, Fabiaceae, Boraginaceae, po 1 rūšį  - 
Scrophulariaceae, Euphorbiaceae, Chenopodiaceae, Vio-
laceae, Plantaginaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Myrsina-
ceae, Convolvulaceae, Papavareaceae šeimų. 

Segetalinių augalų rūšių skaičius tiriamose vietovėse 
svyravo nuo 6 iki 20 rūšių (priklausomai nuo vietovės ir 
apskaitinių aikštelių atstumo nuo lauko krašto) (1 pav.). 
Mažiausiai segetalinių augalų rūšių rasta Upytės bandymų 
stoties vasarinių miežių pasėlyje. 

Atlikus dispersinę analizę nustatyta, kad segetalinių au-
galų rūšių skaičius vasarinių miežių pasėliuose priklausė nuo 
vietovės, kurioje buvo auginami miežiai (Ffakt = 28,5**) ir 
nuo apskaitinių aikštelių atstumo iki lauko pakraščio (Ffakt  = 
8,76**) (3 lentelė). Vietovių poveikis augalų rūšių skaičiui 
buvo didžiausias, statistiškai įvertintas 57,6 proc. Tai pri-
klausė nuo skirtingų meteorologinių sąlygų, dirvožemio 
tipo, skirtingo segetalinių augalų sėklų banko dirvoje.  

Visose tirtose vietovėse, išskyrus Perlojos ekologinį 
vasarinių miežių pasėlį, didėjant atstumui nuo lauko pa-
kraščio segetalinių augalų rūšių skaičius sumažėjo nuo 25 
iki 50 proc. 

Atlikus statistinius skaičiavimus paaiškėjo, kad pati-
kimą įtaką segetalinių augalų kiekiui ploto vienete turėjo 
tiek skirtingos tyrimų vietovės, tiek skirtingas atstumas 
nuo lauko pakraščio. Vis dėlto didžiausią poveikį 
(77,7 proc.) turėjo tyrimų vietovės. 

Daugiausia segetalinių augalų rasta Vėžaičių rūgščiuose 
dirvožemiuose (601 – 341 vnt. m-2) ir Perlojos ekologiniame 
vasarinių javų pasėlyje (466-295 vnt. m-2) (2 pav.). Visose 
tyrimų vietovėse, didėjant atstumui nuo lauko pakraščio, 
segetalinių augalų kiekis mažėjo. Aikštelėse, esančiose 30 m 
nuo lauko pakraščio, augalų kiekis buvo 9,4 – 53,2 proc. 
mažesnis, o aikštelėse, esančiose 60 m nuo lauko pakraščio, 
– 36,7– 69,9 proc. mažesnis negu lauko pakraštyje.
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 R05 tyrimo vietovių 1,4 / LSD05 for locations 1,4 

R05 atstumo nuo lauko pakraščio 1,2 / LSD05 for distance from the headland 1,2 
1 pav. Segetalinių augalų rūšių skaičius, esant skirtingam atstumui nuo vasarinių miežių lauko pakraščio 

Fig. 1. The number of segetal plant species at different distances from the headland of spring barley crops 
 

2 lentelė. Segetalinių augalų rūšių skaičiaus, kiekio ir orasausės masės dispersinės analizės kvadratų vidurkiai 
Table 2. Dispersion analysisof  the number of species of segetal plant species, of the total number of segetal plants and of the air-dry mass of segetal plants 

 

Dispersija 
Variance 

Laisvės 
laipsniai 

DF 

Kvadratų su-
ma SS 

Sums of 
squares 

Ffakt 

kvadratų vi-
durkis 

Mean squares 

Fteor.05 

kvadratų vi-
durkis 

Mean squares 

Fteor.01 

kvadratų vi-
durkis 

Mean squares 
 Segetalinių augalų rūšių skaičius vnt. / The number  of segetal plant species, units 
Bendroji / Total 47 448,98    
Variantų / Treatments 11 343,73 10,3** 2,09 2,84 
Vietovių / Locations‘ (A) 3 258,73 28,5** 2,89 4,44 
Atstumo nuo lauko pakraščio 
Distance from the headland‘ (B) 

2 53,04 8,76** 3,28 5,31 

Sąveikų / Interactions‘ AB 6 30,96 1,71 2,39 3,41 
 Segetalinių augalų kiekis vnt. 1 m-2 / The total number of segetal plants, units m-2 
Bendroji / Total 47 1965971,92    
Variantų / Treatments 11 1765135,92 29,96** 2,09 2,84 
Vietovių / Locations‘ (A) 3 1528441,75 95,13** 2,89 4,44 
Atstumo nuo lauko pakraščio 
Distance from the headland‘ (B) 

2 143757,04 13,42** 3,28 5,31 

Sąveikų / Interactions‘ AB 6 92937,12 2,89* 2,39 3,41 
 Segetalinių augalų orasausė masė g m-2 / The air-dry mass of segetal plants, g m-2 
Bendroji / Total 47 149893,12    
Variantų / Treatments 11 116018,51 11,01** 2,09 2,84 
Vietovių / Locations‘ (A) 3 40198,13 13,98** 2,89 4,44 
Atstumo nuo lauko pakraščio 
Distance from the headland‘ (B) 2 45259,72 23,62** 3,28 5,31 

Sąveikų / Interactions‘ AB 6 30560,66 5,32** 2,39 3,41 
 

Nors bendrasis segetalinių augalų kiekis tolygiai mažė-
jo, didėjant atstumui nuo lauko pakraščio, skirtingų rūšių 
kiekis kito nevienodai. Visose tirtose vietovėse, didėjant 
atstumui nuo lauko pakraščio, žymiai sumažėjo Poa annu-
a, tam tikrose vietovėse Polygonum aviculare, Cerastium 
holosteoides individų kiekis. Viola arvensis individų kiekis 
visose tirtose vietovėse, didėjant atstumui nuo lauko pa-
kraščio, padidėjo. 

Visose tyrimų vietovėse, didėjant atstumui nuo lauko 
pakraščio, segetalinių augalų kiekis mažėjo. Aikštelėse, 
esančiose 30 m nuo lauko pakraščio, augalų kiekis buvo 9,4 
– 53,2 proc. mažesnis, o aikštelėse, esančiose 60 m nuo 
lauko pakraščio, – 36,7 – 69,9 proc. mažesnis negu lauko 
pakraštyje. 
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 R05 tyrimo vietovių 60,8 / LSD05 for locations 60,8 

R05 atstumo nuo lauko pakraščio 52,6 / LSD05 for distance from the headland 52,6 
2 pav. Segetalinių augalų kiekis, esant skirtingam atstumui nuo vasarinių miežių lauko pakraščio 

Fig. 2. The total number of segetal plants at different distances from the headland of spring barley crops 

 
Nors bendras segetalinių augalų kiekis tolygiai mažėjo, 

didėjant atstumui nuo lauko pakraščio, skirtingų rūšių kiekis 
kito nevienodai. Visose tirtose vietovėse, didėjant atstumui 
nuo lauko pakraščio, žymiai sumažėjo Poa annua, kai kur 
Polygonum aviculare, Cerastium holosteoides individų kie-
kis. Viola arvensis individų kiekis visose tirtose vietovėse, 
didėjant atstumui nuo lauko pakraščio, padidėjo. 

 

Orasausei segetalinių augalų masei skirtingų tyrimo vie-
tovių ir atstumo nuo lauko pakraščio įtaka buvo statistiškai 
patikima ir beveik vienoda (tyrimo vietovių įtaka sudarė 
26,8 proc., atstumo nuo lauko pakraščio – 30,19 proc.). 

Orasausė segetalinių augalų masė visose tirtose vieto-
vėse didžiausia buvo vasarinių miežių pasėlio lauko pa-
kraštyje (3 pav.). Didėjant atstumui nuo lauko pakraščio, 
orasausė masė sumažėjo 1,8 – 89,3 proc. (priklausomai 
nuo vietovės ir atstumo nuo lauko pakraščio). 

 
 R05 tyrimo vietovių 25,711 / LSD05 for locations 25,711 

R05 atstumo nuo lauko pakraščio 22,267 / LSD05 for distance from the headland 22,267 
3 pav. Segetalinių augalų orasausė masė, esant skirtingam atstumui nuo vasarinių miežių lauko pakraščio 
Fig. 3. The air-dry mass of segetal plants at different distances from the headland of spring barley crops 

 
Visose tiriamose vietovėse (skirtinguose dirvožemiuo-

se) vasarinių miežių pasėlių laukų pakraščiuose vyravo Poa-
ceae šeimos augalai (Poa annua, Elytrigia repens, Echi-
nochloa crus-galli). Jų kiekis sudarė 20,4 – 83,4 proc. viso 
augalų kiekio. Kitų segetalinių augalų šeimų rūšinė sudėtis 
buvo gana įvairi, skyrėsi jų kiekis ir orasausė masė. Rumo-
kuose (dirvožemio granuliometrinė sudėtis – vidutinio sun-
kumo priemolis ant molio (pH 6,9 – 7,1) visose apskaitos 
aikštelėse rasta nemažai Sonchus oleraceus individų – 9-19 
vnt. m-2. Vėžaičių rūgščiame moreniniame priemolyje (pH 
4,6-6,9), be Poa annua, rasta nemažai Viola arvensis, Cap-
sella bursa-pastoris, Scleranthus annuus individų. Upytėje, 
priesmėlyje ant lengvo priemolio, (pH 7,2-7,3) lauko pakraš-

tyje labai gausi buvo Polygonum aviculare populiacija – 89 
vnt. m-2, tačiau jų orasausė masė nebuvo didelė – 9,52 g m-2. 
Chenopodium album orasausė masė lauko pakraštyje buvo 
didžiausia – 70,05 g m-2, nors individų skaičius buvo nedide-
lis (8 vnt. m-2). Perlojoje (dirvožemio granuliometrinė sudė-
tis – priesmėlis ant priemolio, pH 6,4 – 6,6) labai gausi buvo 
Cerastium holosteoides populiacija – 65 – 140 vnt. m-2 (pri-
klausomai nuo atstumo iki lauko pakraščio).  

Segetalinių augalų įvertinimas pagal Elenbergo in-
dikatorinę skalę. Norėdami įvertinti segetalinių augalų 
įvairovę pagal jų poreikį aplinkos sąlygoms, augalus sus-
kirstėme į grupes. Pagal poreikį šviesai visose tirtose vietovėse 
augalų pasiskirstymas į grupes buvo panašus: daugiausia augalų 

116

601

216

466

62 

360

101

422

73 65

295
341

0

100

200

300

400

500

600

700

Rumokai Vėžaičiai Upytė Perloja 

au
ga

lų
 k

ie
ki

s 
vn

t. 
m

-2
 / 

th
e 

nu
m

be
r 

of
 w

ee
ds

 m
-2

 
 

0 m 30 m 60 m 

9,94

71,91

193,31

40,3

93,02 
70,64 74,3

24,42 16,72 
42,2838,94 

22,37 

0 

50

100 

150 

200 

250 

Rumokai Vėžaičiai Upytė Perloja

 g m-2

0 m 30 m 60 m



11 

priklausė L6 (tarpinė padėtis tarp pusiau ūksminių augalų ir 
pusiau šviesamėgių) ir L7 (pusiau šviesamėgiai augalai) gru-
pėms (2 lentelė).  

Vertinant rūšių pasiskirstymą, visose tirtose vietovėse, 
išskyrus Upytę, vyravo pusiau šviesamėgiai augalai (L7). 
Upytėje L6 ir L7 grupių augalų buvo vienodas skaičius. 
Vertinant segetalinių augalų kiekį, apskaitos aikštelėse, 
esančiose 30 – 60 m nuo lauko pakraščio, nustatytas augalų, 
priklausančių L6 grupei, pagausėjimas. Šiai grupei priklauso 
Stellaria media, Viola arvensis, Scleranthus annuus  ir kitos. 
Šiose apskaitos aikštelėse 33,0 – 67,1 proc. sumažėjo pusiau 
šviesamėgių augalų (Poa annua, Polygonum aviculare, 
Veronica arvensis) kiekis.  

Analizuojant segetalinius augalus pagal drėgmės po-
reikį, daugiausia Rumokuose esančių rūšių priklausė indi-
ferentiškų augalų grupei. Kitose tyrimų vietovėse daugiau-
sia buvo vidutinio drėgnumo dirvožemio (F5) augalų. Sau-
sų dirvožemių (F3) augalų nustatyta tik Perlojos bandymų 
stoties vasarinių miežių pasėlyje, kur vyrauja lengvi prie-
smėlio dirvožemiai. Tai Rumex acetosella ir Medicago 

falcata. Pakraščio įtakos segetalinių augalų pasiskirstymui 
pagal drėgmės poreikį nenustatyta. Augalų kiekio sumažė-
jo ar padidėjo priklausomai nuo šviesos poreikio. 

Suskirsčius segetalinius augalus į grupes pagal jų po-
reikį dirvožemio pH, išryškėjo vietovės, kuriose vyravo iš 
prigimties rūgštūs dirvožemiai. Vėžaičiuose (dirvožemio 
pH 4,6 – 6,9) ir Perlojoje (dirvožemio pH 6,4 – 6,6) buvo 
rasta augalų, augančių labai rūgščiuose (R2), rūgščiuose 
(R3) ir vidutinio rūgštumo (R4) dirvožemiuose (3 lentelė).  

Rumokuose ir Upytėje, kur dirvožemis iš prigimties 
neutralus (pH 6,9 – 7,3), šioms grupėms priklausančių 
augalų nenustatyta. Tiek pagal botaninę sudėtį, tiek pagal 
augalų kiekį visose tirtose vietovėse vyravo dirvožemio pH 
indiferentiški augalai. Tai Poa anua, Viola arvensis. Upy-
tėje buvo labai paplitusi Polygonum aviculare, Perlojoje – 
Cerastium holosteoides. Vėžaičiuose toliau nuo lauko pa-
kraščio buvo rasta nemažai Scleranthus annuus, mėgstan-
čios labai rūgščius dirvožemius, individų (22– 44 vnt. m-2). 
Lauko pakraščio įtakos segetalinių augalų pasiskirstymui 
pagal dirvožemio pH poreikį nebuvo nustatyta.   

 
3 lentelė. Segetalinių augalų pasiskirstymas pagal šviesos ir drėgmės poreikį 

Table 3. The division of segetal plants according to light and soil moisture demand 
 

Vertinimas 
Analysis 

Atstumas nuo lauko pakraščio 
Distancefrom the 

headland 

Poreikis balais / Indicator value, number 
šviesos poreikis 
To light demand 

drėgmės poreikis 
To soil moisture demand 

5 6 7 8 x 3 4 5 6 7 8 x 
  Rumokai 

Rūšys, vnt. 
Species, units 

0 m 0 4  12 1 1 0 4 3 3 1 0 6 
30 m 0 3   10 0 0 0 3 2 2 0 0 6 
60 m 0 3   7 0 0 0 3 1 3 0 1 3 

Augalų kiekis 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 9 103 3 1 0 9 8 51 1 0 44 
30 m 0 17 45 0 0 0 7 5 27 0 0 23 
60 m 0 19 53 0 0 0 18 1 28 0 1 24 

 Vėžaičiai 
Rūšys, vnt. 

Species, units 
0 m 1 6 9 2 1 0 2 9 1 1 1 4 
30 m 0 4 7 2 1 0 2 7 1 0 0 4 
60 m 0 3 6 2 1 0 3 5 1 0 0 3 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 1 67 504 7 22 0 23 35 462 2 4 74 
30 m 0 114 241 4 1 0 3 77 201 0 0 79 
60 m 0 87 244 2 8 0 10 65 181 0 0 85 

 Upytė 
Rūšys, vnt. 

Species, units 
0 m 0 5 5 0 1 0 2 6 2 0 0 2 
30 m 0 4 4 0 1 0 3 2 2 0 0 2 
60 m 0 3 3 0 0 0 1 1 2 0 0 2 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 67 140 0 8 0 97 24 44 0 0 51 
30 m 0 31 67 0 3 0 41 5 23 0 0 32 
60 m 0 19 46 0 0 0 9 7 37 0 0 12 

 Perloja 
Rūšys, vnt. 

Species, units 
0 m 0 7 7 1 1 0 4 6 1 0 0 5 
30 m 0 7 9 3 1 2 4 7 1 0 0 6 
60 m 0 6 10 1 1 1 3 7 2 0 0 5 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 279 166 1 20 0 38 216 83 0 0 129 
30 m 0 297 111 7 7 6 26 233 47 0 0 110 
60 m 0 185 98 2 10 2 20 139 24 0 0 110 

 
Pagal augalų azoto poreikį (3 lentelė) daugiausia segetali-

nių augalų rūšių priklausė vidutinio azotingumo ir azotingų 
dirvožemių augalų grupėms (N6-8). Tik Vėžaičiuose ir Perlojo-
je buvo rasta augalų, augančių nederlinguose dirvožemiuose 

(priklausančių N2 ir N3 grupėms). Tai Scleranthus annuus, 
Rumex acetossella, Medicago falcata.  

Visose tirtose vietovėse pastebėta augalų, augančių azotin-
guose dirvožemiuose, kiekio sumažėjimo tendencija apskaitos 
aikštelėse, esančiose toliau nuo lauko pakraščio. 
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4 lentelė. Segetalinių augalų pasiskirstymas pagal poreikį dirvožemio rūgštingumui ir dirvožemio azotui 
Table 4. The division of segetal plants according to soil pH and soil nitrogen demand 

 

Vertinimas 
Analysis 

Atstumas nuo lauko 
krašto 

Distance 
from the headland 

Poreikis balais / Indicator value, number 
poreikis dirvožemio pH 

 to soil pH demand 
poreikis dirvožemio azotui 

 to soil nitrogen demand 
2 3 4 5 6 7 8 x 2 3 4 5 6 7 8 x 

  Rumokai 
Rūšys vnt. 

Species, 
units 

0 m 0 0 0 0 3 5 1 9 0 0 0 1 4 4 4 5 
30 m 0 0 0 0 3 4 0 6 0 0 0 0 2 3 4 4 
60 m 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 2 2 3 3 

Augalų skaičius  
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 0 0 0 7 28 3 78 0 0 0 3 7 40 33 33 
30 m 0 0 0 0 6 22 0 34 0 0 0 0 4 7 31 20 
60 m 0 0 0 0 6 33 0 34 0 0 0 0 9 8 22 34 

 Vėžaičiai 
Rūšys vnt. 

Species, 
units 

0 m 1 0 1 0 2 2 1 12 0 1 0 3 7 4 2 2 
30 m 1 1 0 0 2 0 1 9 0 0 0 2 7 2 1 2 
60 m 1 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0 2 5 2 1 2 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 4 0 1 0 12 2 6 576 0 1 0 12 34 33 466 55 
30 m 43 3 0 0 9 0 3 302 0 0 0 46 40 6 201 67 
60 m 22 0 0 0 20 0 1 299 0 0 0 23 63 9 181 65 

 Upytė 
Rūšys vnt. 

Species, 
units 

0 m 0 0 0 1 1 3 0 7 0 0 0 1 4 3 1 3 
30 m 0 0 0 1 1 3 0 4 0 0 0 0 2 3 1 3 
60 m 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 3 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 0 0 18 20 20 0 158 0 0 0 2 106 13 26 69 
30 m 0 0 0 9 17 8 0 67 0 0 0 0 39 7 14 41 
60 m 0 0 0 3 3 7 0 52 0 0 0 0 16 0 34 15 

 Perloja 
Rūšys vnt. 
Species, 

units 

0 m 0 0 1 0 2 2 0 11 0 0 1 1 4 3 4 3 
30 m 1 0 1 1 3 2 1 11 1 1 1 1 5 3 5 3 
60 m 1 1 0 0 2 2 0 12 1 0 0 1 5 3 4 4 

Augalų skaičius 
vnt. m-2 

Number of 
plants m-2 

 
0 m 0 0 1 0 38 43 0 384 0 0 1 113 36 27 163 121 
30 m 4 0 3 3 21 32 2 357 4 2 3 140 42 19 124 88 
60 m 2 3 0 0 27 44 0 219 2 0 0 65 46 14 56 112 

 
Išvados 
 

Vasarinių miežių pasėliuose nepriklausomai nuo dir-
vožemio ekotipo ir žemdirbystės sistemos vyravo Poaceae 
šeimos segetaliniai augalai. 

Lauko pakraščio sąlygos buvo palankesnės segetali-
niams augalams paplisti, jų rūšinei sudėčiai ir orasausei 
masei. Vidutiniškai už 30 ir 60 metrų nuo lauko pakraščio 
augalų rūšių skaičius buvo 13,8 ir 29,2 proc., bendrasis 
augalų kiekis (vnt. m-2) – 32,4 ir 44,7 proc., orasausė masė 
– 55,0 ir 69,8 proc.. mažesni negu lauko pakraštyje Lauko 
pakraščio įtaka nustatyta visuose tirtuose dirvožemio eko-
tipuose, skirtingų žemdirbystės sistemų pasėliuose.  

Įvertinus segetalinius augalus pagal Elenbergo indikatori-
nę skalę, išryškėjo dirvožemio pH ir  azoto kiekio įtaka augalų 
botaninei sudėčiai skirtinguose dirvožemio ekotipuose.  

Lauko pakraščio įtaka nustatyta tik segetalinių augalų 
pasiskirstymui pagal poreikį šviesai: už 30 ir 60 metrų nuo 
lauko pakraščio 33,0 ir 67,1 proc. sumažėjo pusiau šviesamė-
gių (L7) augalų ir pagausėjo augalų, priklausančių L6 grupei, 
užimančiai tarpinę padėtį tarp pusiau ūksminių ir pusiau švie-
samėgių augalų.  
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Zita Brazienė, Regina Repšienė, Regina Skuodienė, Elvyra Gruzdevienė, Rūta Česnulevičienė, Vilma Žėkaitė 
 

The Diversity of Segetal Flora in Spring Barley Crops and Assessment According to Ellenberg Indicator Values in Different Sites of Lithuania  
 

Summary 
 

The investigation of segetal plants in spring barely crops focusing on influence of the headland on plant species composition, plant number in area 
unit and plant mass was carried out in different soils of four locations. In the time of the investigation the total number of segetal plant species in spring 
barely crops was 40 and they belonged to 19 magnolia families. Polygonaceae and Caryophyllaceae families of the same Magnoliopsida class predomi-
nated. Poa anua and Viola arvensis prevailed in all experimental sites. Conditions on the headland were more favourable for the spread of segetal plants, 
their species composition, fresh and air-dry mass. Approximately at 30 and 60 meters away from the headland, the number of these plant species in 
spring cereal crops was by 13.8 % and 29.2 % lower than that on the headland. The total number of segetal plants m-2 declined by 32.4 % and 44.7 %, 
respectively in comparison with that on the headland.  

The Ellenberg indicator scale was used to evaluate the environmental influence on the spread of segetal plants. The influence of pH and nitrogen content value on 
botanical composition of plants in different soil ecotypes was established. The determined influence of the headland conditions on distribution of segetal plants indicated 
that semi-shade loving plants (group L2) prevailed on the headland.  

Headland, segetal plants, Ellenberg indicator values.  
 
Зита Бразене, Регина Репшене, Регина Скуодене, Элвира Груздевене, Рута Чеснулявичене, Вилма Жекайте 
 

Разнообразие сегетальных растений в посевах ярового ячменя и их оценка в разных местностях Литвы по индикационной шкале Элленберга  
 

Резюме 
 

В четырех местностях Литвы, имеющих разную почву, проведены исследования сегетальных растений в посевах яровых зерновых куль-
тур; сделана оценка влияния всполье на сортовой состав исследуемых растений, их количество на единицу площади и на массу.  На всех объ-
ектах исследования наиболее распространенными были мятлик (Poa anua) и анютины глазки (Viola arvensis). Условия на окраине поля были 
более благоприятными для распространения сегетальных растений, их видового состава и воздушно-сухой массы. На расстоянии 30 и 60 мет-
ров от кромки поля видовой состав сегетальных растений в посевах яровых зерновых культур соответственно был на 13,8% и 29,2% меньше, 
чем на окраине поля. Установлено, что общее количество сегетальных растений (ед.·м-2) уменьшилось соответственно на 32,4% и 44,7% в 
сравнении с их числом на всполье. С целью уточнения влияния окружающей среды на распространение  сегетальных растений была осуществ-
лена их оценка по индикационной шкале Элленберга. Установлено влияние pH почвы и ее обогащенности азотом на ботанический состав 
растений различных почвенных экотипов. Выявлено, что всполье влияет лишь на распределение растений по их потребностям в свете: на 
окраине поля преобладали сегетальные растения, принадлежащие к полусветолюбивой группе  L7. 

Экотипы почвы, всполье, сегетальные растения, индикационная шкала Элленберга 
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