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Straipsnyje nagrinėjama trake augančių šermukšnių (Sorbus aucuparia L.) biomasės struktūros bei drėgnio ypatumai ir jų ryšiai su morfometriniais 

rodikliais. Šermukšnių biomasės bei drėgnio tyrimai Lietuvoje iki šiol neatlikti, nežinoma biomasės struktūra, ryšiai su krūmų morfometriniais rodikliais. 
Straipsnyje analizuojami 63 modelinių krūmų, atrinkų dviejuose tyrimų objektuose, duomenys. 

Nustatyta, kad trake augančių šermukšnių biomasėje apie 74 proc. tenka stiebams, 16 proc. – šakoms ir 10 proc. – lapams. Šermukšnių biomasės da-
lių struktūra statistiškai patikimai nekinta, kintant jų morfometriniams rodikliams. Šermukšnių stiebų vidutinis drėgnis bandinių paėmimo metu – 
48,4 proc., šakų – 51,5 proc., lapų – 64,1 proc. 

Stipriausi ryšiai tarp trake augančių šermukšnių visos ir frakcijų (stiebo, šakų, lapų, lajos) biomasės ir jų stiebų skersmenų 0,3 ir 1,3 metro aukštyje, 
silpnesni – tarp biomasės ir krūmų aukščio ar lajos ilgio. Vertinant kompleksinį rodiklį D2H, ryšių tarp visos ar frakcijų biomasės stiprumas nepadidėja 
arba padidėja labai nedaug. Trake augančių šermukšnių lajos biomasę įvertinant pagal du nepriklausomus kintamuosius – stiebų skersmenį ir aukštį – ry-
šių stiprumas nepadidėja, o vertinimas pagal aukštį dažnai statistiškai nepagrįstas. Trako krūmų, augančių riboto apšviestumo sąlygomis, vystymąsi dau-
giau lemia šviesos kiekis, o ne jų tarpusavio cenotinė sąveika, todėl jiems negalioja medžių ardui būdingi lajų biomasės kitimo dėsningumai. Tad bendrą-
ją trake augančių šermukšnių biomasę galima vertinti pagal jos tiesioginius ryšius su stiebų skersmeniu arba kitais rodikliais, o ne vien lajos ir stiebo 
biomasės sumavimo būdu. 

Šermukšnis, miško trakas, biomasė, drėgnis, morfometriniai rodikliai. 

 
Įvadas 

 
Traką sudaro krūmai arba po miško danga esantys 

smulkūs medeliai, negalintys tokiomis sąlygomis sudaryti 
medyno. Viena iš labiausiai paplitusių trako rūšių Lietuvo-
je yra šermukšniai. 

Paprastasis šermukšnis (lot. Sorbus aucuparia L., angl. 
Rowan, vok. Vogelbeere) - erškėtinių (Rosaceae) šeimos 
augalas. Laja reta, kiaušiniška. Paprastasis šermukšnis 
mėgsta drėgną ir purų dirvožemį. Lietuvoje auga lapuočių, 
spygliuočių bei mišriuose miškuose, kirtimuose, pamiškė-
se, auginamas soduose, sodybose, parkuose ir pakelėse 
(Navasaitis ir kt., 2005). 

Šermukšnio biomasės, kaip sudėtinės miško trako bio-
masės dalies, įvertinimas svarbus tiriant jo, kaip biokuro, po-
tencialą. Medienos kuras yra vienas iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rūšių. Lietuvoje trako, kaip kuro rūšies, iš-
teklių apskaitos ir naudojimo aspektai mažai tyrinėti. 

Kiekviename Lietuvos miškų hektare vidutiniškai auga 
8,6–8,9 tūkst. trako krūmų ir medelių stiebų, daugiausia 
kietųjų lapuočių medynuose (13,9–16,0 tūkst. vnt./ha), kir-
tavietėse ir miško aikštėse (8,5–9,5 tūkst. vnt./ha), o ma-
žiausiai – spygliuočių medynuose (5,9–7,3 tūkst. vnt./ha) 
(Kuliešis ir kt., 2009). 

 Medynuose labiausiai paplitusi trako rūšis yra šaltekš-
nis (24 proc.), ieva (19 proc.), šermukšnis (17 proc.), lazdy-
nas (15 proc.). Lietuvos nacionalinės miškų inventorizacijos 
metu nustatytas šermukšnio medelių vidutinis skaičius Lie-
tuvos miškuose yra apie 1,5 tūkst. vnt./ha. Vidutinis šer-
mukšnių aukštis Lietuvos medynuose yra 1,2 m, šaltekšnių – 
1,2 m, lazdynų – 1,8 m, ievų – 1,3 m (Kuliešis ir kt., 2009). 

Vertinant kirtimų apimtis Lietuvoje, lieka neįvertintas 
trako kiekis, reikšmingas bendrajam potencialiam biokuro 
kiekiui. Nesukurti trako biomasės nustatymo ploto vienete 
metodai. Trako tankio ir rūšinės sudėties pokyčiai fiksuo-

jami nacionalinės inventorizacijos metu, tačiau trako bio-
masės išteklių apskaita iki šiol Lietuvoje ne atlikta. 

Tyrimų Botsvanoje metu matuota 14 krūmų rūšių 
biomasės priklausomybė nuo stiebo skerspločio 5–10 cm 
aukštyje. Tarp skirtingų krūmų rūšių regresinės kreivės 
skyrėsi nežymiai, todėl buvo sudaryta kombinuota lygtis 
visoms tirtoms krūmų rūšims (Tietema, 2003). 

Tyrimo Slovėnijoje metu nustatyta stipri koreliacija 
tarp lazdynų biomasės ir jų aukščio bei skersmens stiebo 
apačioje (Rigueiro-Rodríguez et al., 2008). 

Remiantis lenkų mokslininkų atliktais trako biomasės 
tyrimais Niepolomeco girioje, rūšinė medyno sudėtis nėra 
trako biomasę lemiantis veiksnys. Paprastos sudėties (vie-
naardžiuose) medynuose trako biomasė būna didesnė. Ti-
riant mišrius lapuočių bei spygliuočių medynus, pastebėta, 
kad medyno dirvožemio drėgnumas yra trako biomasę le-
miantis veiksnys. Trako biomasė žymiai mažėja, didėjant 
medyno tankumui (Orzel et al., 2005). 

Medelio arba krūmo dalys vadinamos frakcijomis (lapai 
arba spygliai; šakos; stiebai). Frakcijos biomasės nustatymo 
tikslumas pirmiausia priklauso nuo modelinių medelų ar 
krūmų atrinkimo (Горбатенко и др., 1971; Усольцев, 
1980). 

Siekiant nustatyti absoliučiai sausą biomasę, būtina 
įvertinti ir biomasės frakcijų drėgnį. Nustatyta, kad nuo 
vegetacino periodo vidurio (kai augimo periodas baigiasi) 
iki pasiruošimo žiemoti frakcijų masės drėgnis stabilizuo-
jasi. Tuo metu renkant duomenis, gaunami patikimesni re-
zultatai (Молчанов и др., 1967). 

Sumedėjusių augalų (dažniausiai medžių) biomasės 
(visos arba atskirų jos dalių) įvertinimui dažniausiai naudo-
jami jų stiebą arba lają apibūdinantys rodikliai (stiebo 
skersmuo, skersplotis, aukštis, lajos ilgis, lajos tūris). Daž-
niausiai naudojami pavieniai morfometriniai rodikliai, kar-
tais keli rodikliai, arba vadinamieji išvestiniai (kompleksi-
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niai) rodikliai, iš jų plačiausiai žinomas ir dažniausiai nau-
dojamas vadinamasis stiebo tūrio rodiklis D2H – stiebo 
skersmens kvadrato ir aukščio sandauga. 

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad medžių ir jų dalių 
(stiebo, lajos, šakų, lapų ar spyglių) biomasė gana glaudžiai 
koreliuoja su medžių morfometriniais rodikliais (Смирнов, 
1962; Молчанов, 1974; Габеев, 1976; Макаренко, 1985; 
Горбатенко, 1971; Lemke, 1974). Trako krūmų biomasės 
tyrimų atlikta nedaug, o Lietuvoje šermukšnių biomasės ty-
rimai iki šiol visai nevyko, todėl neaišku, koks ryšių tarp 
trako krūmų biomasės ir jų morfometrinių rodiklių pobūdis, 
glaudumas, pagal kokius morfometrinius rodiklius galima 
geriausiai įvertinti šių trako krūmų ar jų dalių biomasę. 

Vertinant traką kaip biokurą, atsinaujinančiuosius energi-
jos išteklius, svarbus rodiklis yra jo drėgnis. Esant dideliam 
drėgniui, kurą sunkiau uždegti, mažesnis jo šilumingumas, 
pagaminamas mažesnis energijos kiekis, nes kure esančiam 
vandens kiekiui išgarinti suvartojama dalis degimo metu išsi-
skiriančios šilumos. Drėgnis yra kintamas rodiklis, jis gali 
reikšmingai skirtis tik nukirsto medžio ar krūmo bei deginimo 
metu priklausomai nuo laikymo trukmės bei sąlygų (Aleini-
kovas ir kt., 2009). Mūsų tyrimo metu nustatytas šermukšnio 
atskirų frakcijų drėgnis miške, bandinių paėmimo metu. 

Tyrimo objektas – trake augančių šermukšnių biomasė. 
Darbo tikslas – nustatyti trake augančio šermukšnio 

biomasės struktūrą, drėgnio ypatumus ir biomasės ryšius 
su morfometriniais rodikliais (stiebo skersmeniu, aukščiu, 
lajos ilgiu). 

Uždaviniai: nustatyti trake augančių šermukšnių bio-
masę ir išnagrinėti jos ryšius su morfometriniais rodikliais; 
atrinkti rodiklius, tinkamiausius trake augančių šermukšnių 
biomasei įvertinti; nustatyti trake augančių šermukšnių 
drėgnio rodiklius. 

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimai atlikti Dubravos eksperimentinėje-moko-

mojoje miškų urėdijoje, Vaišvydavos girininkijoje. Tirti 63 
modeliniai šermukšnio krūmai (1 lentelė) bei ieškota bio-
masės priklausomybės nuo morfometrinių rodiklių. I bare-
lyje nustatytas tankus trakas (22,7 tūkst. vnt./ha, iš jų šer-
mukšniai – 15,6 tūkst. vnt./ha), jame taip pat augo lazdy-
nai, sausmedžiai, pavieniai šaltekšniai. II barelyje nustaty-
tas tankus trakas (22,2 tūkst. vnt./ha, iš jų šermukšniai – 
20,9 tūkst. vnt./ha), jame taip pat augo lazdynai, sausme-
džiai, pavieniai šaltekšniai. 

 
1 lentelė. Tyrimo barelių taksaciniai rodikliai 

Table 1. Main inventory indices of the studied research plots 
 

Barelis 
Res. plot 

Kvartalas 
Block 

Sklypo plotas ha 
Site area, ha 

Barelio plotas ha 
Res. pl. area, ha 

Medyno rūšinė  
sudėtis 

Species composition 

Medyno amžius 
 metais 

Stand age, years 

Skalsumas 
Stocking level 

1 95 2,4 0,03 8E1Ą1B 100 0,9 
2 96 3,5 0,03 7E3B 90 0,8 
 
Lauko darbai atlikti 2009 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. 

ir 2010 birželio mėn.. Parinkti 20 x 15 metrų stačiakampiai 
bareliai. Matuoti visų į barelį patenkančių trako krūmų 
stiebų skersmenys 0,3 ir 1,3 m aukštyje. Pagal skersmenų 
matavimo duomenis nustatyti storumo laipsniai kas 1 cm. 
Atrinkti modeliniai krūmai biomasei nustatyti taip, kad jų 
skersmenys pasiskirstytų pagal visus storumo laipsnius. 
Tirta ne mažiau kaip 30 modelinių krūmų iš 1 barelio. 
Tikslumas, tiriant daugiau medelių ar krūmų iš vieno bare-
lio, didėja nežymiai ir nekompensuoja darbo laiko sąnaudų 
(Усольцев, 1985). Stiebai kirsti prie šaknies kaklelio, ne 
daugiau kaip 0,1 m aukščio. 

Matuoti šie morfometriniai rodikliai: stiebų ilgis, stie-
bo skersmuo 0,3 ir 1,3 metro aukštyje bei lajos ilgis. Sverta 
frakcijų (šakų, stiebų ir lapų) nedžiovinta biomasė. 

1. Stiebai nugenėti ir pasverti atskirai, paimta po mė-
ginį (iki 0,5 kg) tolesniems tyrimams, pasverta ir sudėta į 
sunumeruotus maišelius. 

2. Nuo šakų pašalinti lapai ir pasverti atskirai, paimta 
po mėginį (iki 0,5 kg) tolesniems tyrimams, pasverta ir su-
dėta į sunumeruotus maišelius. 

3. Pasvertos visos šakos be lapų, paimta po mėginį (iki 
0,5 kg) tolesniems tyrimams, pasverta ir sudėta į sunume-
ruotus maišelius. 

Šermukšnio atskirų frakcijų ėminiai džiovinami 24 va-
landas 105 Co džiovinimo spintoje iki pastovios masės 
(LST CEN/TS 14774-2, 2006). Sveriant nustatoma atskirų 

frakcijų mėginių sausoji biomasė. Pagal juos apskaičiuo-
jama visa frakcijų sausoji biomasė. 

Atlikus frakcijų nedžiovintos šermukšnio biomasės ir 
sausos biomasės matavimus, galima nustatyti šermukšnio 
drėgnį bandinių paėmimo metu. Atlikti visų modelinių 
medžių ir jų frakcijų drėgnio skaičiavimai. 

Drėgnis apskaičiuotas remiantis masės pokyčiu džio-
vinant pagal formulę (LST CEN/TS 14774-2, 2006): 

( 100
0

0
⋅

−

=

m

)mm(
M w

W ), 

čia MW – drėgnis proc.; 
mw – drėgnos medienos masė kg; 
m0 – sausos medienos masė kg. 
 
Pagal statistines kompiuterines programas „Statistica 7“, 

„SPSS 10 for Windows“ ir „Microsoft Excel” atlikta surink-
tų duomenų statistinė ir regresinė analizė. Ieškoma ryšių tarp 
trako morfometrinių rodiklių ir šermukšnio biomasės. 

 
Rezultatai 

 
Trake augančių šermukšnių biomasės tyrimai. Šio ty-

rimo metu nustatyta bendros sausosios šermukšnio bioma-
sės priklausomybė nuo jo aukščio (1 pav.). 

Šio tyrimo metu taip pat nustatyta šermukšnio bioma-
sės priklausomybė nuo stiebo skersmens 1,3 metro aukšty-
je (2 pav.). 
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y = 0.0008e5.1230x

R2 = 0.9100
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1 pav. Šermukšnio bendros sausosios biomasės priklausomybė nuo jo aukščio 

Fig. 1. The dependence of dry biomass on the height of rowan 

 

y = 0.1640e2.047x

R2 = 0.9690
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2 pav. Šermukšnio bendros sausos biomasės priklausomybė nuo jo stiebo skersmens 1,3 m aukštyje 

Fig. 2. The dependence of total dry biomass of rowan on stem diameter at the height of 1.3 meter 

 
Iš 1 ir 2 pav. matomi patikimi šermukšnio biomasės 

statistiniai ryšiai tiek su jo aukščiu, tiek su skersmeniu. 
Statistiniai ryšiai stipresni, vertinant stiebo skersmenį, bet 
atsižvelgiant į tai, kad, atliekant nacionalinę miškų inven-
torizaciją Lietuvoje, nustatinėtas trako medelių aukštis, ry-
šių su aukščiu duomenis būtų galima panaudoti nustatant 
šermukšnio biomasę Lietuvos miškuose. 

Šiame tyrime apskaičiuota sausosios šermukšnio bio-
masės frakcijų procentinė sudėtis: stiebai sudarė 73,8 ± 1,2 
proc. bendros sausosios šermukšnio biomasės, šakos – 15,6 
± 1,1 proc., lapai – 10,6 ± 0,6 proc. (N=63). Tyrimais nu-
statyta, kad šermukšnių biomasės dalių pasiskirstymo 
duomenys nepriklauso nuo krūmų morfometrinių rodiklių. 
Didėjant šermukšnių stiebų skersmeniui, tiek stiebų, tiek 
šakų ir lapų biomasės dalis beveik nekinta (3 pav.). 

Šie rezultatai skiriasi nuo daugelio medžių biomasės 
tyrimų rezultatų. Paprastai didėjant amžiui, kartu ir medžių 
morfometriniams rodikliams, biomasė labiausiai kaupiama 
medžių stiebuose, todėl vyresnių ir stambesnių medžių bei 
vyresnių medynų stiebų biomasės dalis yra žymiai didesnė, 
nei jaunų medžių ar jaunų medynų (Алексеев и др., 1982; 
Mikšys ir kt., 2007). Didėjant amžiui, smarkiai mažėja 
medžių ir medynų lapų arba spyglių biomasės dalis, tačiau 
šermukšnio biomasei šie dėsningumai, remiantis šio tyrimo 
duomenimis, negalioja. Galima priežastis – šermukšnio 
vystymasis riboto apšviestumo sąlygomis, kai vystymąsi 
labiau riboja ne krūmų tarpusavio konkurencija, o šviesos 
kiekis. 
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y = -0.0743x + 74.871
R2 = 0.0045

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3S
tie

bo
 d

al
is

 (
nu

o 
be

nd
ro

s 
bi

om
as
ė
s)

 
pr

oc
.

T
h
e
 p

a
rt

 o
f 
s
te

m
 i
n
 t

o
ta

l 
b
io

m
a
s
s
, 

p
ro

c

  
3 pav. Šermukšnio stiebo dalies skaičiuojant nuo bendrosios biomasės priklausomybė nuo stiebo skersmens 1,3 m aukštyje 

Fig. 3. The dependence of the part of rowan stem in the total biomass on diameter of stem at the height of 1.3 meter 

Tokiomis sąlygomis beveik nevyksta žemutinės lajos 
dalies laipsniško šakų išsiretinimo procesai, ir visos krūmų 
dalys vystosi proporcingiau. Svarbiausi šermukšnio ir jo 

frakcijų sausosios biomasės ryšiai su šermukšnio morfo-
metriniais rodikliais pateikti 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Šermukšnio frakcijų biomasės ryšiai su jų morfometriniais rodikliais, išreikšti lygtimi Y=aX1

b*X2
c*... 

Table 2. The relations of biomass of separate rowan fractions to their morphometric indicie,s expressed by equation 
Y=aX1

b*X2
c*... 

 

Lygt. 
Nr. 
No. 
of 

Equ-
ation 

Biomasės  
dalis 

Part of  
biomass 

Morfometr. 
rodikliai 

Morphomet-
ric indicies 

Determinaci-
jos koef. (R2) 
Coefficient of 
determinat. 

Lygties 
parametras 
Parameter 
of equation 

Lygties 
parametro 
skaitinė 
reikšmė 
Estimate 

Lygties pa-
rametro 
reikšmės 
paklaida 
Standard 

error 

t 
t-

value 

p 
reikšmė 
p-level 

1 
Lapai 

(leaves) 
H 0,789 

a 0,001 0,001 2,089 0,040 
b 2,718 0,348 7,792 0,001 

2 
Lapai 

(leaves) 
D1,3 0, 893 

a 0,021 0,002 9,862 0,001 
b 1,398 0,103 13,464 0,001 

4 
Lapai 

(leaves) 
D1,3 ir H 0,896 

a 0,036 0,015 2,372 0,021 
b 1,629 0,205 7,914 0,001 
c -0,544 0,422 -1,289 0,202 

5 
Lapai 

(leaves) 
L 0,755 

a 0,015 0,002 5,396 0,001 
b 1,553 0,194 8,007 0,001 

6 Lapai 
(leaves) 

(D1,3)
2*H 0,884 

a 0,012 0,001 6,689 0,001 
b 0,572 0,045 12,536 0,001 

7 
Šakos 

(branches) 
H 0,775 

a 0,00006 0,001 0,808 0,421 
b 5,763 0,842 6,837 0,001 

8 
Šakos 

(branches) 
D1,3 0,945 

a 0,015 0,002 5,478 0,001 
b 2,798 0,154 18,155 0,001 

9 
Šakos 

(branches) 
D1,3 ir H 0,947 

a 0,038 0,022 1,706 0,093 
b 3,002 0,213 14,066 0,001 
c -0,793 0,512 -1,550 0,126 

10 
Šakos 

(branches) 
L 0,771 

a 0,013 0,005 2,608 0,011 
b 2,761 0,345 7,999 0,001 

11 
Šakos 

(branches) (D1,3)
2*H 0,936 

a 0,003 0,001 3,302 0,001 
b 1,238 0,079 15,632 0,001 

12 
Laja 

(crown) 
L 0,783 

a 0,026 0,008 3,294 0,001 
b 2,416 0,282 8,564 0,001 

13 
Laja 

(crown) 
D1,3 ir H 0,949 

a 0,094 0,042 2,194 0,032 
b 2,639 0,189 13,963 0,001 
c -0,948 0,422 -2,245 0,028 

14 
 

Laja 
(crown) 

D1,3 0,946 
a 0,033 0,004 7,091 0,001 
b 2,334 0,124 18,778 0,001 
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Lygt. 
Nr. 
No. 
of 

Equ-
ation 

Biomasės  
dalis 

Part of  
biomass 

Morfometr. 
rodikliai 

Morphomet-
ric indicies 

Determinaci-
jos koef. (R2) 
Coefficient of 
determinat. 

Lygties 
parametras 
Parameter 
of equation 

Lygties 
parametro 
skaitinė 
reikšmė 
Estimate 

Lygties pa-
rametro 
reikšmės 
paklaida 
Standard 

error 

t 
t-

value 

p 
reikšmė 
p-level 

15 
Laja 

(crown) 
H 0,789 

a 0,0003 0,000 1,076 0,286 
b 4,767 0,644 7,402 0,001 

16 Laja 
(crown) 

(D1,3)
2*H 0,934 

a 0,011 0,002 4,374 0,001 
b 0,998 0,061 16,117 0,001 

17 
Stiebas 
(stem) 

D1,3 ir H 0,979 
a 0,012 0,004 2,963 0,004 
b 1,274 0,113 11,237 0,001 
c 2,145 0,291 7,347 0,001 

18 
Stiebas 
(stem) 

D1,3 0,960 
a 0,129 0,012 10,349 0,001 
b 1,962 0,089 21,988 0,001 

19 
Stiebas 
(stem) 

D0,3 0,978 
a 0,056 0,005 10,629 0,001 
b 2,216 0,070 31,450 0,001 

20 
Stiebas 
(stem) 

H 0,940 
a 0,0005 0,001 2,041 0,045 
b 5,245 0,337 15,542 0,001 

21 
Stiebas 
(stem) 

(D1,3)
2*H 0,973 

a 0,051 0,006 8,500 0,001 
b 0,849 0,032 25,830 0,001 

22 
Bendroji biomasė 

(total biomass) 
H 0,910 

a 0,0008 0,001 1,671 0,099 
b 5,123 0,412 12,411 0,001 

23 
Bendroji biomasė 

(total biomass) 
D1,3 0,969 

a 0,164 0,014 11,196 0,001 
b 2,047 0,081 25,102 0,001 

24 
Bendroji biomasė 

(total biomass) D0,3 0,988 
a 0,070 0,004 14,200 0,001 
b 2,303 0,052 44,087 0,001 

25 
Bendroji biomasė 

(total biomass) 
L 0,865 

a 0,093 0,021 4,361 0,001 
b 2,471 0,212 11,657 0,001 

26 
Bendroji biomasė 

(total biomass) 
(D1,3)

2*H 0,975 
a 0,063 0,007 8,484 0,001 
b 0,882 0,032 26,981 0,001 

27 Bendroji biomasė 
(total biomass) 

D1,3 ir H 0,975 
a 0,042 0,014 2,871 0,005 
b 1,646 0,123 13,318 0,001 
c 1,237 0,305 4,041 0,001 

stiebo ilgis (stem length) – H m; stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje (diameter at breast height) – D1,3 cm;  stiebo skersmuo 0,3 m aukštyje (diameter at 0,3 
m height ) – D0,3 cm;  stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje kvadratu ir stiebo ilgis (square diameter at breast height and stem length) – (D1,3)2* H; 
stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje ir stiebo ilgis (diameter at breast height and stem length) – D1,3*H; lajos ilgis (crown length) – L m. 
 

Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad tiek ben-
drosios, tiek šermukšnio dalių biomasės regresiniai ryšiai 
su jo morfometriniais rodikliais patikimi – tai rodo naudo-
jamų laipsninių lygčių determinacijos koeficientai. 

Stipriausi ryšiai tarp šermukšnio bendrosios arba jo da-
lių biomasės ir stiebo skersmens tiek 0,3, tiek 1,3 metro 
aukštyje, taip pat rodiklio D2H. Atliekant skaičiavimus pas-
tebėta, kad, biomasę vertinant pagal skersmenį 0,3 aukštyje, 
statistiniai ryšiai, nors ir nežymiai, būna stipresni, nei pagal 
skersmenį 1,3 metro aukštyje. Kita vertus, praktikoje pato-
giau matuoti skersmenį 1,3 metro aukštyje, tik vertinant tra-
ką nemažos dalies krūmų (medelių) aukštis mažesnis nei 1,3 
m (I tyrimų barelyje – 45,3 proc., II – 19,8 proc.). 

Silpnesni ryšiai tarp šermukšnių biomasės ir jų aukščio 
arba jų lajos ilgio. Šis dėsningumas, kad medžių aukščio ar 
lajos rodiklių ryšiai su jų biomase silpnesni nei stiebo skers-
mens rodiklių ryšiai su biomase, būdingas ir kitiems sumedė-
jusiems augalams, ypač medžiams (Mikšys ir kt., 2007). 

Pažymėtina tai, kad tiek lapų ir šakų, tiek stiebo ar 
bendrają biomasę įvertinant pagal 2 nepriklausomus mor-
fometrinius rodiklius – stiebo skersmenį ir aukštį – ryšių 
stiprumas beveik nepadidėja arba net sumažėja, lyginant su 
tuo, kai vertinamas vien stiebo skersmens rodiklis (2 lente-
lė). Antrasis nepriklausomas kintamasis – šermukšnio 

aukštis – vertinant lapus ir šakas iš esmės tampa nereika-
lingas, nes su juo susijęs lygties parametras statistiškai ne-
patikimas (2 lentelė), todėl vertinant šermukšnių biomasę 
naudoti 2 nepriklausomus kintamuosius – stiebo skersmenį 
ir aukštį – netikslinga, nes aukštis nepadidina lygčių pati-
kimumo ir nepaaiškina šermukšnio biomasės rodiklių va-
riacijos. Medžių biomasės tyrimų rezultatai gana dažnai 
būna visiškai priešingi: literatūroje dažnai nurodoma, kad 
vertinant lajos biomasę pagal minėtus du rodiklius, ryšių 
glaudumas gana žymiai padidėja (Grigal et al., 1984; Mik-
šys, 1990; Mikšys ir kt., 2007). 

Naudojant kompleksinį rodiklį D2H stiebo ar bendrajai 
šermukšnio biomasei nustatyti, statistiniai ryšiai nežymiai 
stipresni nei gauti tik pagal stiebo skersmenį 1,3 metro 
aukštyje, bet silpnesni nei tik pagal stiebo skersmenį 0,3 
metro aukštyje. Nustatant lajos, lapų ir šakų biomasę, pati-
kimesni statistiniai ryšiai gaunami pagal skersmenį nei 
naudojant kompleksinį rodiklį D2H (2 lentelė). Dėl šių 
priežasčių šermukšnių biomasei įvertinti naudoti komplek-
sinį rodiklį D2H nerekomenduotina. 

Priežastis, dėl kurios šermukšnių biomasės ryšiams su 
jų morfometriniais parametrais negalioja medžiams būdin-
gi dėsningumai, gali būti šermukšnių vystymasis riboto ap-
šviestumo sąlygomis po viršutinio ardo danga. Minėtus 
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medžių lajų biomasės kitimo dėsningumus lemia jų cenoti-
nė sąveika, vykstanti viename lygyje (viename arde), o 
trako krūmų vystymuisi daugiau įtakos turi ne jų tarpusa-
vio konkurencija, o gaunamas šviesos kiekis, kurį lemia 
medyno pirmojo ardo glaudumas. 

Dėl minėtų priežasčių vertinant trake augančių šer-
mukšnių visą bei jos frakcijų (stiebo, šakų, lapų, lajos) bio-
masę tikslinga naudoti lygtis, kuriose nepriklausomas kin-
tamasis – krūmų stiebų skersmuo. Mažesnis biomasės įver-
tinimo tikslumas gaunamas vertinant pagal krūmų aukštį ar 
lajos ilgį. Taip pat akivaizdu, kad visais atvejais naudotinos 
tokios pat matematinės lygtys. Vertinant medžių biomasės 
frakcijas (ypač stiebo ir lajos), dažnai naudojamos skirtingos 
formos, su skirtingais nepriklausomais kintamaisiais lygtys, 
o bendroji biomasė nustatoma sumuojant frakcijų biomasę. 
Šiuo atveju sumuoti nereikia, nes frakcijų ar bendrą trake 
augančių šermukšnių biomasę galima vertinti pagal jos ry-
šius su stiebų skersmeniu bei kitais rodikliais. Kitų autorių 
duomenimis, Minesotoje (JAV) atlikti keleto krūmų rūšių 
tyrimai, siekiant nustatyti atskirų krūmo dalių masės propor-
cijas. Modeliuojant nustatyta, kad patikimiausi buvo mode-
liai, į kuriuos buvo įtraukti medelių skersmuo ir aukštis. 
Naudojant vien tik skersmens duomenis, buvo mažesnis pa-
tikimumas, o vien tik aukščio – mažiausias, bet vis tiek gana 
didelis – 0,83 (Buech et al., 1995). 

Atliekant nacionalinę miškų inventorizaciją Lietuvoje, 
nustatomas trako medelių skaičius ploto vienete bei trako 
aukštis. Trako biomasė nenustatinėjama. Šermukšnio trako 
biomasės priklausomybės nuo aukščio lygtys padeda įver-
tinti Lietuvoje augančių šermukšnių biomasę, panaudojant 
NMI surinktus trako aukščio matavimo duomenis. 

Trake augančių šermukšnių drėgnio tyrimai. Iš šer-
mukšnių, kaip ir iš kitų medžių ar krūmų rūšių, biomasės 
gaunamą energijos kiekį lemia jų drėgnis kūrenimo metu. 
Tyrimo duomenimis, apskaičiuoti skirtingų šermukšnio 
frakcijų (stiebų, šakų ir lapų) drėgnio vidurkiai. Nustatytas 
šermukšnio stiebų drėgnio vidurkis 48,4 ± 0,4 proc. 
(N=63). Šermukšnio šakų drėgnio vidurkis – 51,5 ± 
0,5 proc. (N=63). Šermukšnio lapų drėgnio vidurkis – 64,1 
± 0,4 proc. (N=63). 

Kitų autorių duomenimis, tiriant apvaliosios medienos 
drėgnio kintamumą, minkštųjų lapuočių stiebų drėgnis nu-
statytas 47,8 proc. žiemą ir 37,1 proc. – vasarą (Aleiniko-
vas ir kt., 2009). Suomijos mokslininkų tyrimais nustatytas 
paprastosios pušies stiebų drėgnis svyravo nuo 45 iki 
50 proc., šakų 50 – 56 proc. (Alakangas, 2005). 

Nagrinėti šermukšnio frakcijų (stiebų, šakų ir lapų) 
drėgnio ryšiai su stiebo skersmeniu 1,3 m aukštyje. Statistiš-
kai patikimų drėgnio pokyčių kintant stiebo skersmeniui ne-
nustatyta, determinacijos koeficiento reikšmės labai mažos. 

 
Išvados 

 
1. Trake augančių šermukšnių biomasėje apie 74 proc. 

tenka stiebams, 16 proc. – šakoms ir 10 proc. – lapams. 
Šermukšnių biomasės dalių struktūra statistiškai patikimai 
nekinta, kintant jų morfometriniams rodikliams, ir tuo ski-
riasi nuo medžių biomasės struktūros, kuriai būdingas stie-
bo biomasės dalies didėjimas, didėjant amžiui ir morfomet-
rinių rodiklių reikšmėms. 

2. Glaudžiausi regresiniai ryšiai nustatyti tarp trake 
augančių šermukšnių visos bei frakcijų (stiebo, šakų, lapų, 

lajos) biomasės ir jų stiebų skersmenų 0,3 ir 1,3 metro 
aukštyje (laipsninių lygčių determinacijos koeficientų 
reikšmės – nuo 0,893 iki 0,988). Kiek silpnesni biomasės 
ryšiai su šermukšnių aukščiu ir lajos ilgiu (laipsninių lyg-
čių determinacijos koeficientai – nuo 0,755 iki 0,940). 
Naudojant kompleksinį rodiklį D2H, ryšių tarp visos bei at-
skirų struktūrinių dalių biomasės stiprumas nepadidėja ar-
ba padidėja nežymiai. 

3. Trake augančių šermukšnių lajos biomasei įvertinti 
naudojant du nepriklausomus kintamuosius – stiebų 
skersmenį ir aukštį – ryšių stiprumas padidėja labai nežy-
miai, aukščio naudojimas kartais nėra statistiškai pagrįstas.  

4. Nustatytas šermukšnių stiebų vidutinis drėgnis – 
48,4 proc., šakų – 51,5 proc., lapų – 64,1 proc. Tarp skir-
tingo skersmens šermukšnių statistiškai patikimų drėgnio 
skirtumų nenustatyta. 
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The Biomass of the Rowan (Sorbus aucuparia L.), Growing in Underbrush: Structure, Moisture Content and Morphometric Indicators 
 

Summary 
 
Quantitative assessment of the aboveground biomass of underbrush is a useful way to estimate the underbrush resources in Lithuanian forests. This 

article analyzes the biomass structure and moisture content peculiarities of the rowan (Sorbus aucuparia L.) growing in underbrush and their relations to 
morphometric indicators. The dependence of the biomass characteristics of these underbrush species on morphometric indicators and its estimation have 
not been analyzed in Lithuania so far. The methods of separate fractions (stems, branches and leaves) and total biomass determination according to mor-
phometric indicators of separate bushes were used in this work. In 2 research plots 63 model brushes of rowan were analyzed for the following indices: 
height, stem diameters at the height of 0.3 and 1.3 m and length of crown. 

It was found out that stems contain 74 percent of the total biomass of the rowan, growing in underbrush, , branches - 16 per cent –and leaves - about 
10 per cent. 

The structure of rowan biomass does not depend on morphometric indicators of brushes. The average moisture content of rowan stems is 48.4 per 
cent, branches - 51.5 per cent and leaves - 64.1 per cent. In contrast to trees, the percentage of rowan stem in total biomass does not change significantly 
when the diameter of rowan increases and it is not statistically important. 

The strongest relations have been determined between the biomass total and biomass of separate fractions (stem, branches, leaves and crown) of the 
rowan growing in underbrush and the diameters of their stems at the height of 0.3 and 1.3 meter. Weaker relations have been established between the 
height of brushes and the length of crown. According to the complex indicator D2H instead of the diameter of stems; the strength of relations between the 
total biomass and biomass of separate structural components does not increase or increases very slightly. 

Evaluation of the crown biomass of the rowan growing in underbrush according totwo independent variables - diameter of stems and height, to, the 
strength of relations does not increase and the use of height index usually is not statistically reasoned. The development of the underbrush brushes grow-
ing in limited light conditions is more determined by the amount of light than by their interaction. Therefore, valuation of the total biomass of the rowan 
growing in underbrush can be based on its relations to diameter of stems or other indicators but not on counting the sum of crown and stem biomass only. 

Rowan, underbrush, biomass, moisture content, morphometric indicators. 
 

Миндаугас Шкема, Виргилиус Микшис  
 
Особенности структуры биомассы, содержания влаги и морфометрических параметров рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), 
произрастающей в подлеске 
 
Резюме 

 
В статье анализируются особенности структуры биомассы, содержания влаги и их связь с морфометрическими параметрами рябины 

обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), произрастающей в подлеске. В Литве исследования биомассы и содержания влаги рябины до сих пор не 
проводились, отсутствуют данные о структуре биомассы и ее связях с морфометрическими параметрами кустарников рябины. В статье рас-
сматриваются данные 63 модельных стеблей, отобранных на двух исследуемых объектах. 

Установлено, что в биомассе растущей в подлеске рябины 74% приходится на стебли кустарников, 16% – на ветви и около 10% – на ли-
стья. Структура составных частей биомассы рябины статистически достоверно не изменяется при изменении морфометрических параметров. 
Среднее содержание влаги стеблей рябины – 48,4% , ветвей – 51,5%, листьев – 64,1%. 

Установлены достоверные связи между общей биомассой и биомассой отдельных фракций (стеблей, ветвей, листьев и кроны) с диаметром 
стебля на высоте 0,3 и 1,3 м, более слабые – с высотой кустарников и длиной кроны. Достоверность связей между общей биомассой и ее отдель-
ными структурными компонентами при использовании комплексной характеристики D2H не увеличивается или ее увеличение незначительно. 

Использование двух независимых переменных – диаметра стебля и высоты – для оценки биомассы кроны рябины обыкновенной, произ-
растающей в подлеске, не увеличивает значимость связи; использование высоты часто является статистически не обоснованным. На развитие 
кустарников, растущих в условиях ограниченного освещения, в большей степени влияет освещение, нежели их ценотическое взаимодействие, 
поэтому на них не действуют закономерности изменения биомассы крон, присущие для древесного яруса. В результате этого общую биомассу 
рябины, произрастающей в подлеске, можно оценивать по ее линейной связи с диаметром стебля или другим показателям, а не только методом 
суммирования биомассы кроны и стебля. 

Рябина, подлесок, биомасса, содержание влаги, морфометрические характеристики 
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